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1. Bakgrunn 

Med moderne teknologi er det mulig å tilby sanntidsbasert informasjon til de 
kollektivreisende både før og under reisen. Systemer for sanntidsinformasjon 
benyttes flere steder i Norge.  
 
Gjennomføring av system for sanntidsinformasjon (SIS) i Osloregionen var et 
samarbeid mellom Statens vegvesen, AS Oslo Sporveier, Stor-Oslo Lokaltrafikk 
a.s, Oslo kommune Samferdselsetaten og Trafikanten AS. Prosjektsekretariat og 
gjennomføringsansvar var lagt til Trafikanten AS, som i dag er eier av systemet. 
Systemet skal etter planen være ferdig utbygd i 2008. Sanntidssystemet har 
flere elementer, og innebærer flere fordeler for både kollektivselskapene og 
passasjerene:  
 
• System for sanntidsinformasjon (SIS) på stasjoner og holdeplasser 

innebærer at de reisende får informasjon om når buss, trikk og T-bane 
faktisk kommer til å gå. I 2008 vil omtrent 275 av de mest trafikkerte 
stoppestedene være utstyrt med sanntidsskilt. I tillegg er det mulig å få 
sanntidsinformasjon på mobiltelefon for de fleste stoppestedene.  

• Teknologien for SIS gir en bedre mulighet til å prioritere buss og trikk 
gjennom lyskryss.  

• SIS gir automatisk visning og utrop av neste stoppested inne i buss og trikk.  
 
For kollektivplanleggerne gir sanntidssystemet mulighet til å innhente pålitelig 
og presis statistikk, blant annet knyttet til hastighet og tidsbruk på 
delstrekninger og hele linjer, punktlighetsstatistikk og passasjerstatistikk.  
 
Et av formålene med å innføre sanntidsinformasjon er å øke kundetilfredsheten 
gjennom større visshet om trafikktilbudet (OATS 2005). En nederlandsk 
undersøkelse fra Haag viser at passasjerenes opplevelse av ventetid på 
holdeplassen ble redusert etter at sanntidsinformasjon ble innført. Dette 
begrunnes blant annet med at ventetiden uten sanntidsinformasjon medfører 
usikkerhet om når bussen skal komme. Denne usikkerheten fører til ubehag, og 
en overvurdering av hvor lenge man egenlig har ventet (Dziekan & Vermeulen 
2006). Med sanntidsinformasjon reduseres denne usikkerheten, og det føles som 
om tiden går fortere.  
  
På bakgrunn av resultatene fra den nederlandske undersøkelsen ønsket 
Trafikanten AS at det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Oslo. På 
oppdrag fra Trafikanten AS har Urbanet Analyse AS gjennomført en 
spørreundersøkelse blant busspassasjerer i Oslo og Akershus før og etter 
etablering av sanntidsinformasjon ved holdeplasser langs utvalgte strekninger.  
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2. Utvalg og metode 

For å undersøke om passasjerenes opplevelse av ventetid på holdeplassen 
reduseres med innføring av sanntidsinformasjon, ble det i januar 2008 
gjennomført en spørreundersøkelse blant passasjerer som reiser fra 
bussholdeplasser hvor det ennå ikke var installert sanntidsinformasjon. 
Undersøkelsen ble gjennomført som en panelundersøkelse, noe som vil si at de 
samme personene ble intervjuet også etter at sanntidsinformasjon var blitt 
etablert ved disse holdeplassene. Oppfølgingsundersøkelsen ble gjennomført i 
juni 2008.  
 
Gyro marketing fikk i oppdrag å dele ut spørreskjemaene. I uke 3, 4 og 5 ble det 
delt ut 1100 skjemaer fra følgende bussholdeplasser: Ullevål stadion, Kjelsås 
stasjon, Arkitekt Rivertz plass, Aleksander Kiellands plass, Karihaugen, 
Simensbråten, Sandvika bussterminal, Bekkestua, KI-senteret, Hauger og 
Toppåsveien.  
 
Passasjerene fikk utdelt et papir-skjema som de enten kunne svare på mens de 
ventet på bussen, eller ta med seg hjem og postlegge. Det ble presisert at man 
skulle svare på spørsmålene ut fra den reisen man foretok da man fikk utdelt 
spørreskjemaet.  
 
233 personer svarte på undersøkelsen. Dette utgjør en svarandel på 21 prosent. 
63 prosent – 147 personer – sa seg villige til å delta i en oppfølgings-
undersøkelse.  
 
Oppfølgingsundersøkelsen ble sendt ut mandag 10. juni. I motsetning til 
forundersøkelsen, var oppfølgingsundersøkelsen en nettbasert undersøkelse. 
Respondentene fikk tilsendt en e-post eller et brev med informasjon om 
undersøkelsen, med en internett-lenke og passord til undersøkelsen. Av de 147 
skjemaene som ble sendt ut, kom 19 i retur på grunn av ukorrekt kontakt-
informasjon. Antall spørreskjemaer som ble sendt ut og mottatt i oppfølgings-
undersøkelsen var dermed 128. Også i oppfølgingsundersøkelsen ble det 
presisert at man skulle svare på spørsmålene ut fra den siste reisen man foretok 
fra en holdeplass fra en liste forhåndsdefinerte holdeplasser.  
 
107 personer svarte på oppfølgingsundersøkelsen. Dette utgjør 84 prosent av 
antall personer som mottok en anmodning om å delta i 
oppfølgingsundersøkelsen.  
 
 
Tabell 2.1: Oversikt over antall skjemaer som ble delt ut og antall svar.  
 For-

undersøkelsen 
Oppfølgings-
undersøkelsen 

Antall skjemaer delt ut 1 100 128 
Antall svar 233 107 
Svarprosent 21 84 

 
 
I undersøkelsen i Haag var svarprosenten i forundersøkelsen på 44 prosent, det 
vil si 370 personer. 175 personer sa seg villige til å delta i oppfølgings-
undersøkelsen, men bare 53 personer svarte. Svarprosenten i vår oppfølgings-
undersøkelse er dermed langt høyere.  
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Det er en relativt stor overvekt av kvinner som har besvart undersøkelsen. 63 
prosent av alle som har svart, er kvinner, og 38 prosent er menn. Også andre 
passasjerundersøkelser viser omtrent den samme kjønnsfordelingen (Norheim 
og Kjørstad 2004) Gjennomsnittsalderen i utvalget er på 41 år.  
 
Litt over 90 prosent av de som har svart på undersøkelsen, reiser fra den 
aktuelle holdeplassen minst en gang i uka. Vi har altså truffet passasjerer som 
har erfaring med å reise kollektivt, og som dermed har et erfaringsgrunnlag å 
bygge på når de besvarer undersøkelsen.  
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3. Resultater fra undersøkelsen 

3.1 Ventetiden oppleves som kortere med sanntidsinformasjon 

Innføring av sanntidsinformasjon er antatt å redusere passasjerenes opplevelse 
av ventetid på holdeplassen. Usikkerheten knyttet til når bussen faktisk kommer 
reduseres. Dette gir en god følelse, og det føles som om tiden går fortere 
(Dziekan & Vermeulen 2006). 
 
I denne undersøkelsen ble passasjerene bedt om å angi hvor lenge de vanligvis 
venter på bussen fra den aktuelle holdeplassen. I forundersøkelsen var det 
svært mange som oppga ventetiden i et tidsintervall, for eksempel 5-10 
minutter. Vi baserer oss på et gjennomsnitt av minimum og maksimum oppgitt 
ventetid når vi presenterer ventetid for forundersøkelsen.  Denne usikkerheten 
knyttet til hva passasjerene har oppgitt som ventetid på holdeplassen, gjør at 
resultatene må tolkes med varsomhet.  
 
Oppfølgingsundersøkelsen var internett-basert, og dette ga større rom for å 
styre respondentenes måte å svare på. I oppfølgingsundersøkelsen ble 
respondentene derfor ”tvunget” til å oppgi bare en tidsverdi for hvor lenge de 
vanligvis venter på bussen på den aktuelle holdeplassen.  
 
Da oppfølgingsundersøkelsen ble gjennomført, var det ennå ikke innført 
sanntidsinformasjon ved alle de aktuelle holdeplassene. I tillegg er det noen 
passasjerer som ikke har lagt merke til at det finnes skilter for sanntids-
informasjon ved holdeplassen. 
  
40 prosent av de som svarte på oppfølgingsundersøkelsen, oppga at det finnes 
sanntidsinformasjon på den holdeplassen de besvarte undersøkelsen ut fra. 32 
prosent oppga at sanntidsinformasjon ikke finnes, og 28 prosent vet ikke om det 
finnes sanntidsinformasjon ved holdeplassen eller ikke. Når gjennomsnittlig 
ventetid for oppfølgingsundersøkelsen presenteres, er det ventetiden for de som 
har oppgitt at holdeplassen har sanntidsinformasjon som oppgis.  
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Figur 3.1: Svarfordeling på spørsmålet ” Er det sanntidsinformasjon på holdeplassen du 
benyttet på denne reisen?” N=80 
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Før sanntidsinformasjon ble innført var den gjennomsnittlige opplevde vente-
tiden på holdeplassen på 6 minutter. 6 prosent har oppgitt at de vanligvis ikke 
opplever noen ventetid, og den høyeste oppgitte ventetiden er på 22,5 minutter.  
 
Blant de som svarte på oppfølgingsundersøkelsen, og har sanntidsinformasjon 
på holdeplassen, er gjennomsnittlig opplevd ventetid på 5 minutter. 7 prosent 
har oppgitt at de vanligvis ikke opplever noen ventetid, og den høyeste oppgitte 
ventetiden er på 20 minutter.  
 
 
Tabell 3.1: Gjennomsnittlig opplevd ventetid på holdeplass før og etter innføring av SIS 
 For- 

undersøkelsen 
Oppfølgings- 
undersøkelsen 

Gjennomsnittlig ventetid 6,0 min 5,0 min 
Minimumsverdi 0,0 min 0,0 min 
Maksimumsverdi 22,5 min 20 min 
Standard-avvik 4,5 min 4,0 min 
N 144 42 

 
 
Etter at sanntidsinformasjon ble innført, har gjennomsnittlig opplevd ventetid 
gått ned med 1 minutt. Dette samsvarer med resultatene fra den nederlandske 
undersøkelsen, hvor gjennomsnittlig opplevd ventetid sank fra 6,3 til 5,0 
minutter med innføring av sanntidsinformasjon (Dziekan & Vermeulen 2006).  
 
Resultatene fra denne undersøkelsen viser altså at ventetiden på holdeplassen 
oppleves som kortere dersom det finnes sanntidsinformasjon på holdeplassen 
enn dersom det ikke finnes sanntidsinformasjon på holdeplassen.  
  

3.2 Opplevelsen av at bussen er forsinket har endret seg lite 
med innføring av SIS 

I tillegg til å angi hvor lenge man vanligvis venter på bussen på holdeplassen, 
ble passasjerene bedt om å angi hvor ofte de opplever at bussen er mer enn 3 
minutter forsinket.  
 
Før sanntidsinformasjon ble innført oppga 12 prosent at bussen aldri var mer 
enn 3 minutter forsinket. 40 prosent oppga at bussen var mer enn 3 minutter 
forsinket 1-2 av 10 ganger, 33 prosent at bussen var mer enn 3 minutter 
forsinket 3-5 av 10 ganger og 9 prosent at bussen var mer enn 3 minutter 
forsinket 6-9 av 10 ganger. 5 prosent oppga at bussen alltid var mer enn 3 
minutter forsinket.  
 
Som det framgår av figuren nedenfor, har passasjerenes opplevelse av at 
bussen er forsinket endret seg lite med innføring av sanntidsinformasjon. 
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Figur 3.2: Fordelingen på spørsmålet ”Hvor ofte opplever du at bussen er mer enn 3 
minutter forsinket”. N=141 (forundersøkelsen) og 42 (oppfølgingsundersøkelsen – kun de 
som har SIS ved holdeplassen). 
 
 

3.3 Sanntidsinformasjon gjør det lettere å forutsi når bussen 
skal komme 

Det er ikke unaturlig å anta at innføring av sanntidsinformasjon vil gjøre det 
lettere for passasjerene å forutsi når bussen skal komme. For å undersøke 
dette, ble passasjerene stilt ovenfor følgende påstand både før og etter innføring 
av sanntidsinformasjon: ”Det er vanskelig å forutsi akkurat når bussen skal 
komme”.  
 
I forundersøkelsen var 50 prosent uenige i utsagnet om at det er vanskelig å 
forutsi når bussen skal komme. 35 prosent var enige i påstanden, og 15 prosent 
var nøytrale.  
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Figur 3.3: Fordelingen påstanden ”Det er vanskelig å forutsi akkurat når bussen skal 
komme”. N=143 (forundersøkelsen) og 42 oppfølgingsundersøkelsen – kun de som har 
SIS ved holdeplassen). 
 
 
Selv om andelen som synes det er vanskelig å forutsi når bussen skal komme, 
var relativt lav i utgangspunktet, sank andelen ytterligere med innføring av 
sanntidsinformasjon. I oppfølgingsundersøkelsen var 64 prosent uenige i 
påstanden om at det er vanskelig å forutsi når bussen skal komme. Dette er en 
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økning på 14 prosentpoeng fra forundersøkelsen. 31 prosent var enige i 
påstanden, og 5 prosent var nøytrale.   
 
Innføring av sanntidsinformasjon har altså gjort det lettere for passasjerene å 
forutsi når bussen skal komme. Men fortsatt er det omtrent 30 prosent av 
passasjerene som synes det er vanskelig å forutsi akkurat når bussen skal 
komme.  
 
Resultatene fra denne undersøkelsen skiller seg noe fra undersøkelsen som ble 
foretatt i Haag. Også der var det relativt få som mente det var vanskelig å 
forutsi når trikken skulle komme. Men innføring av sanntidsinformasjon førte 
ikke til at færre synes det var vanskelig å forutsi når trikken skulle komme eller 
ikke (Dziekan & Vermeulen 2006).  
 
Respondentene ble også spurt om de var engstelige for om bussen skulle 
komme i tide. I forundersøkelsen var 55 prosent uenige i påstanden om at ”jeg 
er ofte engstelig for at bussen ikke skal komme i tide”. 32 prosent var enige i 
påstanden, mens 14 prosent var nøytrale til påstanden. Dette bildet har ikke 
forandret seg med innføring av sanntidsinformasjon.   
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Figur 3.4: Fordelingen på påstanden ”Jeg er ofte engstelig for at bussen ikke skal komme i 
tide”. N=143 (forundersøkelsen) og 42 (oppfølgingsundersøkelsen – kun de som har SIS 
ved holdeplassen). 
 

3.4 Passasjerene er positive til sanntidsinformasjon 

I oppfølgingsundersøkelsen ble respondentene stilt ovenfor en rekke påstander 
vedrørende sanntidsinformasjon. De ble bedt om å angi hvor enige eller uenige 
de var i disse påstandene på en skala fra 1 til 5, der 1 var ”helt enig” og 5 var 
”helt uenig”. Spørsmålet gikk til de som oppga at det var sanntidsinformasjon på 
den holdeplassen de reiste fra. 
 
Så godt som alle passasjerene mener at skiltene for sanntidsinformasjon er lette 
å lese og at informasjonen er lett å forstå. De aller fleste mener også at 
sanntidsinformasjonen er nyttig, og at alle holdeplasser bør ha sanntids-
informasjon. Et stort flertall mener videre at sanntidsinformasjon gjør det 
enklere å reise.  
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Godt over halvparten av passasjerene er enige i påstanden om at sanntids-
informasjon gjør at ventetiden virker kortere (65 prosent). 14 prosent er uenige 
i dette, og 21 prosent stiller seg nøytrale til påstanden.  
 
De fleste vil ikke reise mer med innføring av sanntidsinformasjon. 36 prosent av 
passasjerene er uenige i påstanden om at ”sanntidsinformasjon vil føre til at jeg 
reiser mer”. 45 prosent er nøytrale til påstanden, og 20 prosent mener de vil 
reise mer som følge av sanntidsinformasjon.  
 
De færreste er villige til å betale mer for å få sanntidsinformasjon på 
holdeplassen. 79 prosent av passasjerene er uenige i at billettprisene bør øke 
hvis man får sanntidsinformasjon på alle holdeplasser. 9 prosent er nøytrale til 
påstanden. Noen vil imidlertid betale for slik informasjon. 12 prosent er enige i 
at det er rimelig at billettprisen øker noe hvis man får sanntidsinformasjon på 
alle holdeplasser.   
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Figur 3.5: Fordeling på påstander om sanntidsinformasjon, blant de som har SIS ved 
holdeplass. N=42 
 
 
Resultatene fra denne undersøkelsen samsvarer godt med resultatene fra en 
undersøkelse om sanntidsinformasjon som ble gjennomført i Trondheim, Tromsø 
og Kristiansand (Kjørstad og Lodden 2003, Ruud 2005).  
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4. Oppsummering og konklusjon 

Et av formålene med å innføre sanntidsinformasjon er å øke kundetilfredsheten 
gjennom større visshet om trafikktilbudet (OATS 2005). En nederlandsk 
undersøkelse konkluderte med at sanntidsinformasjon reduserer passasjerenes 
opplevelse av ventetid på holdeplassen. Denne undersøkelsen har blant annet 
sett på passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter at sanntidsinformasjon 
ble innført i Oslo og Akershus. Resultatene fra undersøkelsen viser at:  
 

• Passasjerene opplever ventetiden på holdeplassen som kortere dersom 
det finnes sanntidsinformasjon på holdeplassen enn dersom det ikke 
finnes sanntidsinformasjon på holdeplassen. Den opplevde ventetiden 
sank i gjennomsnitt med 1 minutt med innføring av sanntidsinformasjon. 
Dette er i samsvar med den nederlandske undersøkelsen.  

• Opplevelsen av hvor ofte bussen er forsinket har endret seg lite med 
innføring av sanntidsinformasjon 

• Sanntidsinformasjon gjør det lettere å forutsi når bussen skal komme 

• Passasjerene er positive til sanntidsinformasjon. En stor andel er enige i 
at den typen informasjon er nyttig og gjør reisen enklere. 20 prosent 
oppgir at sanntidsinformasjon vil føre til at de reiser mer, og 12 prosent 
er villig til å betale mer dersom sanntidsinformasjon innføres.  
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Vedlegg: 

Spørreskjema for forundersøkelsen og oppfølgingsundersøkelsen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Til deg som venter på bussen  
 
Som en del av Oslopakke 2-arbeidet har Trafikanten ansvar for en 
rekke tiltak for å forbedre trafikantinformasjonen. På oppdrag fra 
Trafikanten gjennomfører Urbanet Analyse en undersøkelse ved 
utvalgte holdeplasser for å finne ut mer om hvordan du opplever 
ventetiden og eventuelle forsinkelser ved holdeplassen. Ved å 
svare på spørreundersøkelsen har du mulighet til å påvirke hvilke 
informasjonstiltak som bør gjennomføres for å gjøre reisen 
enklere.  
 
PREMIE! Hvis du besvarer dette spørreskjemaet og oppgir navn 
og epostadresse (postadresse hvis du ikke har epost) i feltet under 
er du med i trekningen av to periodekort eller klippekort (valgfritt) 
til en verdi som tilsvarer månedskort i Oslo (720 kroner).  
 
OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE! Hvis du i tillegg er med på en 
oppfølgingsundersøkelse som gjennomføres i løpet av kort tid, har 
du sjansen til å være med i trekningen av et gavekort til 5000 
kroner!   
 
Alle svar behandles konfidensielt, og navn/adresse vil kun 
benyttes til å ta kontakt dersom du vinner svarpremien eller vil 
være med i oppfølgingsundersøkelsen.  
 
Navn:_____________________________________ 
 
Epost-/postadr: _____________________________ 
 
Vil du delta i oppfølgingsundersøkelsen? 
 
Nei  
Ja  
 
Legg skjemaet i nærmeste postkasse. Porto er betalt. 
Svarfrist: Torsdag 31. januar.  

 
 

 

U
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1. Hvilken holdeplass reiser du fra?  
           
Ullevål stadion…………………………………………   
Kjelsås stasjon…………………………………………   
Arkitekt Rivertz plass………………………………   
Alexander Kiellands plass………………………   
Karihaugen………………………………………………   
Simensbråten………………………………………….   
Sandvika bussterminal……………………………   
Bekkestua………………………………………………..   
KI-senteret………………………………………………   
Hauger…………………………………………………….   
Toppåsvn…………………………………………………   

  Annen holdeplass, spesifiser: 
………………………………………………………………….   
 
2. Hvilken busslinje/rute reiser du med? 
 
Nr:______Navn (hvis du ikke husker nr):____________________ 
 
3. Hva er hovedformålet med denne reisen?  
 
Til/fra arbeid………………………………………………………………   
Til/fra skole……………………………………………………………….  
Innkjøp/shopping………………………………………………………  
Til/fra trening…………………………………………………………….  
Legebesøk, tannlege, fysioterapeut el………………………  
Annet…………………………………………………………………………  
 
4. Hva er avgangstidspunktet for bussen du skal reise med?  
 
a) Angi i time:min, f.eks 12:10:___________ b) Dato: _________________ 
 
5. Hvor ofte reiser du vanligvis fra/til denne holdeplassen?  
 
4-7 dager i uka………………  
2-3 ganger i uka …………..  
Minst en gang i uka ………  
Minst en gang i mnd………  
Sjeldnere…………………………  
 
6. Er dette holdeplassen som ligger nærmest der du bor?  
 
Nei  
Ja  
Vet ikke  

7. Hvor lenge venter du vanligvis på bussen når du bruker denne 
holdeplassen?  
 
Angi i minutter:___________ 
 
8. Hvor ofte opplever du at bussen er mer enn 3 minutter forsinket?  
Gjelder holdeplassen du reiste fra da du fikk dette skjemaet. Sett ett kryss.  
 
Aldri  
1 av 10 ganger  
2 av 10  
3 av 10  
4 av 10  
5 av 10  
6 av 10  
7 av 10  
8 av 10  
9 av 10  
Alltid  
 
9. Vi vil nå at du skal svare på noen påstander.  
Kryss av ved alternativet som passer best til din oppfatning.  
 
 Helt 

enig 
Delvis 
enig 

Verken 
eller 

Delvis 
uenig 

Helt 
uenig 

     Det er vanskelig å forutsi akkurat når 
bussen skal komme……………………………………….  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     Jeg er ofte engstelig for at ikke bussen skal 
komme i tide………………………………………………….  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10. Kunne du brukt bil på denne reisen?  
Reisen du foretok da du mottok dette skjemaet. 
 
Nei  
Ja  
Vet ikke   
 
Til slutt vil vi stille deg noen bakgrunnsspørsmål. 
   
 11. Kjønn   12. Alder  13. Antall personer i husstanden (inkl deg selv) 
Mann      
Kvinne   

 
_____år  Antall:____ 

 
14. Har du førerkort?         Ja  Nei  
 
15. Antall biler i husstanden  16. Personer med førerkort i husstanden (inkl. deg selv) 
 
Antall:____ 

  
Antall:____ 

 
 

  

Vi vil be deg om å svare på spørsmål om reisen du foretar fra denne 
holdeplassen i dag. Hvis du besvarer skjemaet senere gjelder 
spørsmålene reisen du foretok da du fikk utdelt dette spørreskjemaet.  



 

Takk for at du tar deg t id t i l  å besvare denne undersøkelsen, som gjennomføres av Urbanet 
Analyse på oppdrag fra Traf ikanten. 
 
Resultatene skal brukes som grunnlag for å vurdere hvi lke t i l tak som bør gjennomføres for å 
forenkle kollektivreisen.  
 
Ved å besvare undersøkelsen er du med i  trekningen av et gavekort t i l  5000 kroner.  

Vennl igst oppgi passordet du har fått i  brevet du er t i lsendt.  

Vi vil be deg om å svare på spørsmålene ut fra den siste reisen du foretok fra en av de 
holdeplassene som er oppgitt nedenfor. 

Hvilken holdeplass reiste du fra? 
 

 nmlkj Ullevål stadion 

 nmlkj Kjelsås stasjon 

 nmlkj Arkitekt Rivertz plass 

 nmlkj Alexander Kiel lands plass 

 nmlkj Karihaugen 

 nmlkj Simensbråten 

 nmlkj Sandvika bussterminal 

 nmlkj Bekkestua 

 nmlkj KI-senteret  

 nmlkj Hauger 

 nmlkj Toppåsveien 

 nmlkj Benytter ingen av de nevnte holdeplassene 

Dersom du ikke har benyttet en av de nevnte holdeplassene, er du ikke i  målgruppen for 
denne undersøkelsen. Takk for at du l ikevel tok deg t id t i l  å besvare undersøkelsen.  

Neste



 

Hvilken bussl inje/rute reiste du med?  

Hvis du ikke husker l injenummer - hvi lket navn hadde bussl injen/ruten? 

  

Hva var hovedformålet med reisen? 

 nmlkj Til/fra arbeid 

 nmlkj Til fra skole 

 nmlkj Innkjøp/shopping 

 nmlkj Til/fra trening 

 nmlkj Legebesøk, tannlege, fys ioterapeut el  

 nmlkj Annet 

Husker du datoen for siste reise fra denne holdeplassen?
Fyll inn dato (ddmm- for eksempel 3005). Dersom du ikke husker, la feltet stå åpent. 

Dato  

Husker du avgangstidspunktet for bussen du reiste med?
Fyll inn klokkeslett (ttmm - for eksempel 1330). Dersom du ikke husker, la feltet stå åpent. 

Klokken  

Neste



 

Hvor ofte reiser du vanl igvis fra/t i l  denne holdeplassen? 

 nmlkj 4-7 dager i  uka 

 nmlkj 2-3 dager i  uka 

 nmlkj Minst en gang i  uka 

 nmlkj Minst en gang i  måneden 

 nmlkj Sjeldnere 

Er dette holdeplassen som l igger nærmest der du bor? 

 nmlkj Nei 

 nmlkj Ja 

 nmlkj Vet ikke 

Hvor lenge venter du vanl igvis på bussen når du bruker denne holdeplassen?  

Oppgi svaret i minutter:  

Hvor ofte opplever du at bussen er mer enn 3 minutter fors inket fra denne holdeplassen? 

 nmlkj Aldri 

 nmlkj 1 av 10 ganger 

 nmlkj 2 av 10 ganger 

 nmlkj 3 av 10 ganger 

 nmlkj 4 av 10 ganger 

 nmlkj 5 av 10 ganger 

 nmlkj 6 av 10 ganger 

 nmlkj 7 av 10 ganger 

 nmlkj 8 av 10 ganger 

 nmlkj 9 av 10 ganger 

 nmlkj Alltid 

Neste



 

Vi vil nå at du skal svare på noen påstander. 

Kryss av ved det alternativet som passer best til din oppfatning.

  He l t  en i g  De l v i s  en ig  Ve rken  e l l e r  De l v i s  uen ig  He l t  uen i g  

Det er 
vanskel ig å 

forutsi 
akkurat når 
bussen skal  

komme 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jeg er ofte 
engstel ig for 

at ikke 
bussen skal  

komme i tide 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

En rekke bussholdeplasser i Oslo og Akershus er utstyrt med monitorer med 
sanntidsinformasjon. Sanntidsinformasjon på holdeplasser innebærer at de reisende får 
informasjon om når bussen faktisk kommer til å gå. 

Vi vil nå stille deg noen spørsmål om sanntidsinformasjon.

Er det sannt ids informasjon på holdeplassen du benyttet på denne re isen? 
Dvs siste reise fra holdeplassen du tidligere har oppgitt  
 

 nmlkj Nei 

 nmlkj Ja 

 nmlkj Vet ikke 

Neste



 

Vi vil nå at du skal svare på noen påstander vedrørende sanntidsinformasjon. 

Kryss av ved det alternativet som passer best til din oppfatning. 

  He l t  en i g  De l v i s  en ig  Ve rken  e l l e r  De l v i s  uen ig  He l t  uen i g  

Sanntidsinformasjon 
er nyttig nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Teksten på 
sanntidsski l tene er 

lett  å lese 
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Informasjonen er 
lett  å forstå nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sanntidsinformasjon 
gjør det enklere å 

reise 
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sanntidsinformasjon 
gjør at ventet iden 

virker kortere 
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Alle holdeplasser 
bør ha 

sanntidsinformasjon 
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sanntidsinformasjon 
vil føre ti l at jeg 

reiser mer 
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Det er rimelig at 
bi l lettprisen øker 
noe hvis man får 

sanntidsinformasjon 
på al le holdeplasser 

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Neste



Til slutt vil vi stille deg noen bakgrunnsspørsmål. 

Har du førerkort for bi l? 

 nmlkj Ja 

 nmlkj Nei 

Kunne du brukt bi l  på denne reisen? 
Den siste reisen du foretok fra holdeplassen du oppga tidligere i undersøkelsen. 

 nmlkj Nei 

 nmlkj Ja 

 nmlkj Vet ikke 

Hvor mange bi ler er det i  husstanden? 
 

Antall  

Hvor mange personer har førerkort i  husstanden (inkludert deg selv)? 
 

Antall  

Takk for at du besvarte undersøkelsen. Du er med i trekningen av et gavekort til en verdi av 
5000 kroner. 

P o w e r e d  b y  S a w t o o t h  S o f t w a r e ,  I n c .


