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Forord 

På oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet har Urbanet Analyse gjort en analyse av 

omfanget av gåing til og fra holdeplass i forbindelse med kollektivreiser, basert på data fra den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 og data fra Ruters reiseplanlegger.  

Oppdraget er en del av FoU-programmet Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transport-

middelfordeling i byer (Bedre by). Programmet har som overordnet mål å frambringe et godt 

faglig grunnlag og verktøy for prioritering av tiltak og virkemidler som bidrar til å nå de 

nasjonale målene for bytransport. Ett av innsatsområdene i Bedre By er knyttet til metoder for 

å beregne effekter av kvalitetshevende tiltak i kollektivtransporten. Dette oppdraget gir mer 

kunnskap om gåing til holdeplass. Målet på sikt er å se om det er mulig å identifisere 

reiseavstander til holdeplass på en bedre måte enn det som gjøres i transportmodellene i dag.                                                                                          

Guro Berge i Vegdirektoratet har vært oppdragsgivers kontaktperson. Ingunn Opheim Ellis har 

vært prosjektleder for oppdraget, med Maria Amundsen og Harald Høyem som prosjekt-

medarbeidere. I tillegg har Gunnar Berglund fra Asplan Viak bistått i arbeidet. Katrine N. 

Kjørstad har kvalitetssikret arbeidet. Analysene og vurderingene i rapporten er gjort av 

Urbanet Analyse, som også står ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved dokumentet. 
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Sammendrag 

Dette prosjektet er gjort innenfor Statens vegvesens FoU-program Bedre by. Programmet har 

som mål å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av tiltak og virkemidler 

som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport. Ett av innsatsområdene er knyttet til 

metoder for å beregne effekter av kvalitetshevende tiltak i kollektivtransporten. Formålet med 

prosjektet er å få mer oversikt over hele reisekjeder med kollektivtransport, ved å få mer 

kunnskap om gåingen til holdeplass.  

RVU-data koblet med data fra Ruters reiseplanlegger 

I 2014 var om lag 1 av 10 daglige reiser en kollektivreise. En kollektivreise består av minst tre 

reiseelementer: i) forflytningen fra startsted til holdeplass, ii) selve kollektivreisen og iii) 

forflytningen fra holdeplass til endested for reisen. Ifølge data fra den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen har 90 prosent av de som reiser med kollektivtransport, gått til 

holdeplassen. For å identifisere omfanget av gåing til holdeplass i forbindelse med en 

kollektivreise, trenger vi å avdekke informasjon om hvert enkelt av disse elementene. 

Data fra RVU er selvrapporterte og kan inneholde feilkilder  

Basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen har vi sett på omfanget av gåing til 

og fra holdeplass i forbindelse med en kollektivreise. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 

inneholder informasjon om transportmiddelbruk på en konkret reise, samt data om hvem som 

har foretatt reisen, hvor og når reisen ble foretatt samt formål med reisen. I tilknytning til hver 

registrerte reise blir alle bedt om å oppgi reiselengde og –tid for reisen fra dør-dør, og hvor 

stor del av reisen som er til fots.  

Måten spørsmålet om hvor stor andel av reisen som er til fots er stilt på, gir oss ingen mulighet 

til å vite hvordan gangtiden fordeler seg på ulike ledd i reisekjeden, dvs. hvor stor andel av 

gangtiden var brukt på tilbringerreiser i hver av endene av kollektivreisen og ved eventuelle 

overganger. I tillegg kan slike selvrapporterte data bære preg av manglende introspektiv evne, 

feiltolkninger av spørsmål eller uærlighet. 

Vi har validert RVU-data med data fra Ruters reiseplanlegger 

Vi har validert data om omfang av gåing til holdeplass fra reisevaneundersøkelsen med data fra 

Ruters reiseplanlegger. Her finner man rutetider og avganger for kollektivtilbudet i Oslo og 

Akershus. Basert på informasjon om start- og sluttsted samt reisetidspunkt, beregner 

reiseplanleggeren et forslag til reiserute, inkludert gangtid til og fra holdeplass.  

Basert på koordinater for start- og sluttpunkt for kollektivreisene i reisevaneundersøkelsen, 

har vi brukt reiseplanleggeren til å anslå hvilke holdeplasser den reisende har brukt på 
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kollektivreisen sin, og vi har hente ut data om gangavstand og –tid til og fra holdeplass for hver 

enkelt reise. På denne måten gir resultater fra reiseplanleggeren et godt estimat for gangtid til 

og fra holdeplass i forbindelse med en kollektivreise, ved å knytte en faktisk gjennomført reise 

til et realistisk rutealternativ. 

Ganghastighet har betydning for resultatet 

I Ruters reiseplanlegger ligger det inne enn ganghastighet på 4,2 kilometer i timen. Etter vår 

vurdering er dette estimatet for lavt for de fleste fotgjengere. Flere studier anslår en gang-

hastighet på rundt 5 kilometer i timen (se bl.a. Browning m.fl. 2005), og også i transport-

modellene forutsettes det en ganghastighet på 5 kilometer i timen (Tørset m.fl. 2008). Våre 

resultatet viser at en ganghastighet på 5 km/t gir et bedre samsvar mellom selvoppgitte data 

og data fra Ruters reiseplanlegger enn en ganghastighet på 4,2 km/t. 

Høyt samsvar mellom de to datakildene 

Kollektivtrafikantene har ulike preferanser for blant annet antall bytter, og noen vil velge bort 

holdeplassen som ligger nærmest til fordel for en reise med færre bytter eller mindre 

høydeforskjell på vei til holdeplassen. Vi kan dermed ikke være sikre på at den reisende har 

fulgt Ruters anbefaling. Hovedkonklusjonen fra valideringen er likevel at resultatene fra de to 

datakildene samsvarer i stor grad. Grad av samsvar avhenger imidlertid av hvilken gang-

hastighet som legges til grunn når man konverterer avstand fra startsted til holdeplass til 

gangtid.  

Selvrapporterte data fra kollektivreiser fra RVU i Oslo og Akershus viser en gangtid på 9,4 

minutter. Data fra Ruters reiseplanlegger viser en gjennomsnittlig gangtid til og fra holdeplass 

på 9,2 minutter når vi legger en ganghastighet på 5 km/t til grunn, og på 13,4 minutter dersom 

vi forutsetter en ganghastighet på 4,2 km/t. Videre finner vi de samme mønstrene for omfang 

av gåing i ulike trafikantgrupper: eldre går kortere enn yngre, man går lenger til T-bane og tog 

enn til trikk og buss, og man går lenger jo lengre kollektivreisen er.  

På grunn av det høye samsvaret mellom data fra RVU og Ruters reiseplanlegger, presenterer vi 

data om omfang av gåing til og fra holdeplass basert på selvrapporterte RVU-data i avsnittet 

under. Slik fanger vi opp resultater fra alle kollektivreiser, ikke bare reiser som er foretatt i Oslo 

og Akershus.   

Det er imidlertid viktig å huske på at sammenligningen mellom de to datakildene er gjort med 

data fra Oslo og Akershus. Dette er et område med et relativt godt utbygd kollektivsystem, og 

med høy kollektivandel. Det er derfor mulig at kollektivtrafikantene i Oslo og Akershus har 

bedre kjennskap til kollektivsystemet og dermed er i stand til å anså avstanden til holdeplass 

på en bedre måte enn kollektivtrafikanter i andre områder i Norge. I den nye reise-

applikasjonen Entur1 samles alle rutetider for hele landets kollektivsystem, og det vil være 

mulig å gjøre en tilsvarende analyser for alle kollektivreiser.  

                                                           
1 http://www.entur.org/ 
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Omfanget av gåing til og fra holdeplass 

Gange til og fra holdeplass utgjør 24 % av 
den totale reisetiden for en kollektivreise 

Gjennomsnittlig tidsbruk på gangturer i 

forbindelse med en kollektivreise registrert i 

RVU 2013/14 er 9,3 minutter, med en median-

verdi på 8 minutter. Total reisetid fra dør til dør 

for er 39 minutter i snitt. Dvs. at gange utgjør 24 

prosent av den totale reisetiden. Fordi flyreiser 

og drosjeturer er utelatt fra kategorien 

kollektivreiser i vår analyse, avviker dette 

gjennomsnittet fra gjennomsnittlig reisetid som 

oppgis i nøkkelrapporten for RVU 2013/14 

(Hjorthol m.fl. 2014).  

Eldre går både kortere og i et roligere tempo enn yngre 

Gangtiden i forbindelse med kollektivreiser øker med den reisendes alder, og varierer fra 7,7 

minutter blant personer i alderen 13-17 år til 11,2 minutter blant personer som er 75 år og 

eldre.  

Data fra Ruters reiseplanlegger viser at den relativt lange gangtiden blant de eldste både 

skyldes en lavere ganghastighet og at de går en kortere avstand på sine kollektivreiser. Mens 

personer i aldersgruppen 13-17 år i snitt går 812 meter til og fra holdeplass i forbindelse med 

en kollektivreise, går personer som er 75 år og eldre 686 meter.    

Man går lenger til T-bane og tog enn til buss og trikk  

Analysene viser at man går lenger i 

forbindelse med reiser med T-bane 

og tog enn med buss- og trikkreiser. 

Mens man i snitt går 8,0 minutter i 

forbindelse med en reise med 

trikk/bybane og 8,3 minutter i 

forbindelse med en bussreise, er 

tilsvarende tall for en T-banetur 10,0 

minutter, og 12,2 minutter for en 

togreise. I snitt er altså gangtiden 

knyttet til togreiser 4 minutter 

lenger enn gangtiden i forbindelse 

med buss og trikkreiser. Siden 

trikketurer er korte (25 minutter totalt i snitt), utgjør likevel gangtiden 32 prosent av den 

totale reisetiden. Togreisene er lange, og til tross for lang gangtid, utgjør den bare 18 prosent 

av den totale reisetiden (70 minutter totalt i snitt).  
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Figur S1: Prosentandel av den totale reisetiden som 
er hhv. gangtid og øvrig reisetid, reiser med 
kollektivtransport som hovedtransportmiddel. RVU 
2013/14 

Figur S2: Gjennomsnittlig tidsbruk (minutter) på gangturer knyttet 
til reiser med ulike kollektivtransportmidler. RVU 2013/14. 
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Man går lenger jo lenger kollektivreiser er  

Det er en klar tendens til at gangtiden i forbindelse med en kollektivreise øker med reisens 

totale lengde. På kollektivreiser hvor den totale reiselengden (fra dør til dør) er under 3 

kilometer, er gjennomsnittlig gangtid på 6,5 minutter. Gangtiden øker jevnt med økende 

reiselengde, og for kollektivreiser hvor total reiselengde er 20 kilometer eller mer, er 

gjennomsnittlig gangtid 11,5 minutter. Differansen i tidsbruk på gåing er på 5 minutter. 

Forskjellen henger blant annet sammen med at reiser med buss og trikk/bybane ofte er 

kortere enn reiser med tog. 70 prosent av kollektivreisene er over 20 kilometer, mot 2 prosent 

av trikketurene.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

FoU-programmet Bedre by har som mål å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for 

prioritering av tiltak og virkemidler som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport. Ett 

av innsatsområdene er knyttet til metoder for å beregne effekter av kvalitetshevende tiltak i 

kollektivtransporten.  

Kollektivreiser utgjør 10 prosent av de daglige reisene vi foretar i Norge. Kollektivandelen er 

klart størst i Oslo, med 26 prosent. En gjennomsnittlig kollektivreiser er 22 km lang, og tar om 

lag 39 minutter. Vi har utelatt flyreiser og drosjeturer fra kategorien kollektivreiser, og vårt 

gjennomsnitt er derfor ikke likt gjennomsnittlig reisetid som oppgis i nøkkelrapporten for RVU 

2013/14 (Hjorthol m.fl. 2014). 

En kollektivreise består av flere ulike deler, herunder tid til og fra holdeplass, reisetid om bord, 

byttetid mv. Analyser viser at tiden man bruker til og fra holdeplass utgjør en betydelig del av 

kollektivreisen, og for de fleste er det mest aktuelt å gå på denne delen av reisen. For å kunne 

forbedre kollektivtilbudet er det derfor viktig med kunnskap om omfanget av gåing til 

holdeplass i forbindelse med en kollektivreise.  

Med utgangspunkt i data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 har vi i dette 

prosjektet gjort en analyse av omfanget av gåing til holdeplass i forbindelse med 

kollektivreiser. Sentrale spørsmål i den forbindelse er hvor langt man går, og om det er 

variasjoner i dette i ulike grupper av befolkningen, etter type bosted og etter 

transportmiddelbruk.  

Dette er en av flere studier som setter fokus på gåing til holdeplass. I tiltakskatalogen for 

transport og miljø skriver Hil at «tilrettelegging for å gå til holdeplassene er viktig for å få flere 

til å reise kollektivt. Folk aksepterer å gå 70 prosent lengre til kollektivholdeplasser der det er 

attraktivt og praktisk å gå» (Hillnhütter 2018), mens SINTEF har sett på alternative metoder for 

å finne tilgjengeligheten til holdeplasser i transportmodellen RTM, hvor de konkluderer med at 

det er viktig å ta hensyn til holdeplassens attraktivitet på en bedre måte enn i dag (Malmin 

m.fl. 2017).  
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1.2 Metodisk tilnærming 

Av de om lag 200 000 reisene som er registrert i den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 

2013/14, er det om lag 17 000 reiser hvor kollektivtransport er registrert som 

hovedtransportmiddel. Nøkkeltall for RVU 2013/14 er dokumentert i TØI-rapport 1383/2014: 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport (Hjorthol m.fl. 2014).  

Kollektivreiser består av minst tre reiseelementer: i) forflytningen fra startsted til holdeplass, ii) 

selve kollektivreisen og iii) forflytningen fra holdeplass til endested for reisen. For å identifisere 

omfanget av gåing til holdeplass i forbindelse med en kollektivreise, trenger vi derfor å få 

avdekket informasjon om hvert enkelt av disse elementene. Dette kan gjøres på flere måter. I 

dette oppdraget vil vi belyse omfanget av gåing til og fra holdeplass ved hjelp av to 

tilnærmingsmåter:  

- Ved hjelp av informasjonen som ligger i RVU-dataene, dvs. selvoppgitte data om 

omfanget av gåing 

- Ved å koble RVU-data sammen med datakilder som kan gi oss informasjon om 

omfanget av gåing i forbindelse med en kollektivreise. Mer konkret har vi benyttet 

data fra Ruters ruteplanlegger.  

Årsaken til at vi har valgt disse to tilnærmingene ligger i at begge metodene har sine svakheter 

og styrker. Ved å se resultatene fra disse to tilnærmingene opp mot hverandre vil vi gi en 

bredere forståelse av omfanget av gåing til holdeplass enn ved å utelukkende benytte en av 

metodene. 

Analyse av omfang av gåing til/fra holdeplass basert på selvoppgitte RVU-data 

I tilknytning til hver registrerte reise i RVUen blir alle respondentene bedt om å oppgi 

reiselengde og –tid for reisen fra dør-dør. I tillegg spørres det om hvor stor del av reisen som 

er til fots. Spørsmålene lyder som følger  

 «Hvor lang var reisen?» Reiselengde skal oppgis i antall kilometer, og intervjueren blir gjort 

oppmerksom på at dette er reiselengde inkludert gange. I tillegg skal oppgitt lengde 

sjekkes med distanse i kart.   

  «Hvor lang tid tok reisen?» Reisetid skal oppgis i antall minutter.  

 «Kan du anslå hvor mange minutter av reisen som var til fots?»  

Som et første steg i analysen har vi gjort en analyse av omfanget av gåing i forbindelse med en 

kollektivreise basert på selvrapporterte data fra RVU.   

Måten spørsmålet er stilt på, gir oss imidlertid ingen mulighet til å vite hvordan gangtiden 

fordeler seg på ulike ledd i reisekjeden, dvs. hvor stor andel av gangtiden var brukt på 

tilbringerreiser i hver av endene av kollektivreisen og ved eventuelle overganger. Analysene 

som kun baserer seg på RVU-data tegner følgelig et overordnet bilde av tiden de reisende 

bruker på å gå i forbindelse med en kollektivreise. Resultatet fra denne analysen er 

dokumentert i kapittel 2.  
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Analyse av omfang av gåing til/fra holdeplass basert på kobling mellom RVU-data og 
andre datakilder 

I RVUen stedfestes reisens start- og målpunkt for reisen. I tillegg stedfestes byttepunkter i 

kollektivreisene – både overgang fra tilbringerreisen til selve kollektivreisen, samt overgang 

mellom ulike kollektive transportmidler. En slik stedfesting muliggjør mer detaljerte 

geografiske analyser av reisevanedata og gjør det mulig å koble til informasjon om stedene der 

reisen har foregått (Hjorthol m.fl. 2014).  

Ved bruk av denne geografiske informasjonen er det mulig å finne ut/sannsynliggjøre hvor lang 

en gangturen mellom to ulike punkter er, f.eks. startpunkt for reisen og byttepunkt for 

overgang til kollektivtransport. Dette forutsetter tilgang til RVU-data med stedfesting på 

punktnivå, både for start- og endepunkt og for de aktuelle byttepunktene og en kobling mot 

GIS-baserte data.  

RVU-data med en slik stedfesting er imidlertid ikke tilgjengelige. Vi har testet om det er 

hensiktsmessig å gjøre en tilsvarende analyse med data på grunnkretsnivå, hvor kollektivreiser 

i Oslo ble benyttet som case. Resultatene fra denne analysen viser at det er svært dårlig 

samsvar mellom selvrapportert gangtid og de påkoblede GIS-dataene om gåing (se vedlegg 1). 

Dette skyldes at mange grunnkretser er relativt store, og når man ikke vet nøyaktig hvor i 

grunnkretsen reisen starter og den konkrete holdeplassen ligger, blir resultatene fra en slik 

analyse svært unøyaktig. 

I prosjektet har vi fått tilgang til data med punktvis stedfesting av start- og endepunkt for 

reisen, men ikke byttepunktene. Vi har benyttet disse dataene til å hente ut informasjon fra 

Ruters reiseplanlegger, hvor vi anslå hvilken holdeplasser den reisende har brukt, og dermed 

hva som er gangavstand og –tid til og fra holdeplass. Resultater fra denne analysen er 

dokumentert i kapittel 3.  
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2 Omfang av gåing til/fra holdeplass  
basert på selvoppgitte RVU-data 

I dette kapitlet presenterer vi resultater fra analysen av omfanget av gåing til og fra holdeplass 

basert på data i Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Analysen tar utgangspunkt i 

spørsmålet om hvor mye av den kartlagte reisen som er til fots.  

Siden vi ikke har mulighet til å vite hvordan gangtiden fordeler seg på ulike ledd i reisekjeden, 

dvs. på hhv. tilbringerreisen og evt. byttepunkter, tegner analysene som presenteres i dette 

kapittelet et overordnet bilde av tiden de reisende bruker på å gå i forbindelse med en 

kollektivreise. 

Om lag 90 prosent av kollektivtrafikantene går til holdeplassen 

I RVUen skal alle transportmidlene man har benyttet som en del av reisen registreres. Vi har 

dermed mulighet til å avdekke de som har oppgitt gange som et transportmiddel i forbindelse 

med en kollektivreise som hovedtransportmiddel. Analyser av den siste reisevane-

undersøkelsen viser imidlertid at denne 

registreringer ikke har tilfredsstillende 

god kvalitet. Blant annet har vi ikke 

informasjon om tilbringerreisen for 

halvparten av kollektivreisene, men de 

starter rett på en kollektivreise (dvs. at 

kollektivreise er transportmiddel nr. 1 i 

registreringen). Av de som har registrert 

en tilbringertransport i datamaterialet, er 

det i overkant av 90 prosent som går til 

holdeplassen.  

Hvor mye tid man er villig til å bruke for 

å komme seg til og fra holdeplassen varierer fra person til person, med vær og føreforhold og 

med egenskaper ved kollektivtilbudet man reiser med. Vi har derfor sett på hvordan omfanget 

av gåing til holdeplass varierer med:  

- Demografi: Går yngre lenger enn eldre?  
- Formål med reisen: Går man lenger på fritidsrelaterte kollektivreiser enn på 

arbeidsreiser?  
- Tidspunkt for reisen: Går man lenger på dagtid enn på kvelds- og nattestid, mer i 

helgene enn på hverdager? 
- Type kollektivt transportmiddel: Går man lenger i forbindelse med togreiser enn 

trikkereiser?  
- Reisens lengde: Går man gå lenger på lange enn på korte reiser?  
- Geografi: Går man lenger i spredtbygde strøk enn i tette byområder?  

92%

5% 2% 1%

Til fots

Med bil som sjåfør

Med bil som passasjer

Med sykkel

Figur 2-1: Hvilke transportmiddel som er registrert rett 
før en kollektivreise, blant de som har registrert et annet 
transportmiddel enn kollektivtransport.  
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2.1 Dataene og datakvaliteten 

Analysene i dette kapittelet baserer seg på selvrapporterte data og kan derfor bære et preg av 

respondentenes manglende introspektiv evne, feiltolkninger av spørsmål eller uærlighet. Før vi 

kunne sette i gang med analysene var vi nødt til å gjennomføre en kvalitetssikring av dataene. 

Ekskludering av ekstremt lange og ekstremt korte gangtider  

Noen observasjoner i datasettet hadde uvanlig lave eller ekstremt høye verdier. Disse har vi 

valgt å ekskludere fra analysen. Blant annet er det 110 personer som har oppgitt at de har gått 

over 60 minutter i forbindelse med kollektivreisen, noe som virker i overkant høyt, selv om det 

ikke er umulig. Vi har derfor valgt å ekskludere disse fra analysen. I tillegg hadde 2.207 (12,4 %) 

av alle kollektivreisene en verdi på null minutter som svar på spørsmål om lengden på gåturen 

knyttet til denne reisen. Dette kan være mulig hvis man benyttet en annen transportmiddel på 

tilbringerreisen enn gange. Nullverdiene påvirket både gjennomsnitts- og medianverdiene for 

lengden ev reisen til fots betraktelig, og vi har valgt å ekskludere disse fra analysen.  

Som følge av dette risikerer vi å overestimere gjennomsnittlig lengde på gåturer knyttet til 

kollektivreiser noe. Vi anser imidlertid denne risikoen til å være ganske liten.  

Videre har vi valgt å se på reiser hvor respondenten oppga at det første transportmiddelet i 

deres reisekjede var gange.  

Total gangtid i forbindelse med reisen i forhold til gangtid ved evt. overganger 

I tillegg til spørsmål om total gangtid i forbindelse med reisen ble de som reiste med flere enn 

ett kollektivt transportmiddel spurt om gangtid ved overgang mellom ulike kollektiv-

transportmidler: «Du har benyttet flere kollektivtransportmidler: Hvor lang var gangtid ved 

overgangen(e)? Svar i minutter)» I datasettet er det til sammen 2.375 kollektivreiser hvor den 

reisende har rapportert minst en overgang mellom ulike kollektivtransportmidler.2 For å finne 

gangtid til og fra holdeplass bør dermed gangtid i forbindelse med overgang trekkes fra den 

totale gangtiden.  

De registrerte dataene er imidlertid av ganske lav kvalitet. I 11 prosent av kollektivreisene 

overstiger rapportert gangtid ved overgangene den totale gangtiden knyttet til reisen. I 

ytterligere 11 prosent av reisene er disse verdiene like. 

Dette kan tyde på at respondentene og/eller intervjuere i mange tilfeller mistolket 

spørsmålene om gangtiden. Antakelig ble disse tolket slik at svaret på spørsmål «Kan du anslå 

hvor mye av reisen som var til fots? Svar i minutter» skulle representere tiden brukt på 

tilbringerreisen til fots, og dermed må summeres med svaret på spørsmål om gangtiden ved 

overgang, for å finne ut av den totale gangtiden på reisen.  Dette er i så fall i strid med hvordan 

spørreskjemaet var designet: verdien for tid ved overgangene er ment å være inkludert i den 

totale gangtiden.  

                                                           
2 Overganger mellom to eller flere like kollektivtransportmidler (f.eks. mellom ulike busslinjer) registreres ikke i 
RVUen. 
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Vi har derfor valgt å ikke forholde oss til spørsmål om gangtid ved overgangene. Dette 

innebærer en viss risiko for at vi i en del tilfeller undervurderer den totale gangtiden knyttet til 

kollektivreiser, men vi ser ingen bedre løsning for denne utfordringen.  

2.2 Analyse av omfanget av gåing til og fra holdeplass 

Gjennomsnittlig tidsbruk på gangturer i forbindelse med 

en kollektivreise registrert i RVU 2013/14 er 9,3 minutter, 

med en medianverdi på 8 minutter. Total reisetid fra dør 

til dør for en kollektivreise hvor man har gått til 

holdeplass er 39 minutter i snitt. Dvs. at gange utgjør 24 

prosent av den totale reisetiden.  

Yngre bruker mindre tid på å gå enn eldre 

Vi finner ingen tydelige forskjeller i tidsbruk på 

gangturene i forbindelse med en kollektivreise blant 

menn og kvinner.  

Når det gjelder alder finner vi at tidsbruk på gangturer i 

forbindelse med kollektivreiser øker med den reisendes 

alder. Forskjellene mellom hver aldersgruppe er ikke 

statistisk signifikant, men vi finner statistisk signifikante 

forskjeller mellom verdier for ytterpunktene, dvs. de yngste og de eldste respondentene. 

Samtidig foretar de eldre relativt få kollektivreiser sammenlignet med de yngste. 

Kollektivandelen blant de i alderen 13-17 år er på 20 prosent, mot 5 prosent blant de over 75 

år.  

Mens personer i den yngste aldersgruppen (13-24 år) i snitt bruker 7,7 minutter på å gå i 

forbindelse med en kollektivreise, bruker de over 45 år i overkant av 10 minutter. I den aller 

eldste aldersgruppen er gjennomsnittlig gangtid i forbindelse med en kollektivreise 11,2 

minutter. Det er grunn til å anta at forskjellen kan skyldes ganghastigheten heller enn 

avstanden til holdeplass. RVU-data alene gir oss ikke mulighet til verken å bekrefte eller 

avkrefte denne hypotesen, men påkobling av andre datakilder kan hjelpe oss å utprøve den. 

24%

76%

Gangtid Øvrig reisetid

Figur 2-2: Prosentandel av den totale 
reisetiden som er hhv. gangtid og øvrig 
reisetid. Reiser med kollektivtransport 
som hovedtransportmiddel.  
N = 8655.  
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Figur 2-3: Gjennomsnittlig tidsbruk (i antall minutter) på gangturer knyttet til kollektivreise i ulike 
aldersgrupper. RVU 2013/14. 

 

Man går lengst forbindelse med besøksreiser og kortes på skolereiser  

Gangtid i forbindelse med kollektivreiser til ulik formål varierer noe, men forskjellene er ikke 

veldig store.  Resultatene varierer fra 7,7 minutter i snitt for skolereiser til 11,0 minutter i snitt 

for besøksreiser. Samtidig er det viktig å huske på at det er svært lav kollektivandel på noen 

reiseformål. F.eks. er det bare 1,6 prosent av følge- og omsorgsreisene som gjøres med 

kollektivtransport, og 4,6 prosent av handle- og servicereisene.   

Når vi ser gangtiden i sammenheng med den totale reisetiden for kollektivreisen ser vi særlig 

at besøksreiser med kollektivtransport er relativt lange (57 minutter totalt i snitt), slik at 

gangtiden bare utgjør 19 prosent av den totale reisetiden. Handle- og servicereiser er også de 

korteste kollektivreisene i snitt (30 minutter totalt), slik at gangtiden på 9,6 minutter utgjør 

hele 30 prosent av den totale reisetiden. 

 

Figur 2-4: Gjennomsnittlig tidsbruk (i antall minutter) på gangturer knyttet til reiser med ulike formål.  
RVU 2013/14. 
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Man går lenger til kollektivreiser foretatt i helgene enn hverdager 

Vi har ikke funnet noen tydelige forskjeller i tidsbruk på gangtiden knyttet til kollektivreiser ved 

ulike avreisetidspunkt på ulike tider av døgnet eller i ulike måneder.  

Vi ser imidlertid at gangtiden i forbindelse med kollektivreiser er noe lenger for reiser som 

gjennomføres i helgedager enn på hverdager. Mens en gjennomsnittlig gangtur i forbindelse 

med en kollektivreise er på om lag 9 minutter på hverdager, er den på 10,8 minutter på lørdag 

og 9,9 minutter på søndag. Dette blant annet kan ha sammenheng med det at besøksreiser, 

hvor gangtiden er lengre enn turer med andre formål, oftere gjennomføres i helgen. 

 

Figur 2-5: Gjennomsnittlig tidsbruk (i antall minutter) på gangturer knyttet til kollektivreiser foretatt på 
ulike dager.  RVU 2013/14. 

 

Man går lenger til T-bane og tog enn til buss og trikk  

Analysene viser at man går lenger i forbindelse med reiser med T-bane, tog og båt enn med 

buss- og trikkreiser. Mens man i snitt går 8,0 minutter i forbindelse med en reise med 

trikk/bybane og 8,3 minutter i forbindelse med en bussreise, er tilsvarende tall for en  

T-banetur 10,0 minutter, og 12,2 minutter for en togreise. I snitt er altså gangtiden knyttet til 

togreiser 4 minutter lenger enn gangtiden i forbindelse med buss og trikkreiser.  

Men siden trikketurer også er korte kollektivreiser (25 minutter totalt i snitt), utgjør likevel 

gangtiden 32 prosent av den totale reisetiden. Togreisene er lange, og til tross for lang gangtid, 

utgjør den bare 18 prosent av den totale reisetiden (70 minutter totalt i snitt). 
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Figur 2-6: Gjennomsnittlig tidsbruk (i antall minutter) på gangturer knyttet til reiser med ulike 
kollektivtransportmidler. RVU 2013/14. 

 

Man går lenger jo lenger kollektivreiser er  

Det er en klar tendens til at gangtiden i forbindelse med en kollektivreise øker med reisens 

totale lengde. På kollektivreiser hvor den totale reiselengden (fra dør til dør) er på under 3 

kilometer er gjennomsnittlig gangtid på 6,5 minutter. Gangtiden øker jevnt med øktende 

reiselengde, og for kollektivreiser hvor total reiselengde er på 20 kilometer eller mer, er 

gjennomsnittlig gangtid 11,5 minutter. Differansen i tidsbruk på gåing er på 5 minutter. Denne 

forskjellen henger blant annet sammen med at reiser med buss og trikk/bybane ofte er kortere 

enn reiser med tog. 70 prosent av kollektivreisene er over 20 kilometer, mot 2 prosent av 

trikketurene.   

Økningen i gangtid er imidlertid ikke proporsjonal med økningen i reiselengde:  

• På de korte kollektivreisene, hvor total reisetid er på 17 minutter i snitt, utgjør gangtiden 

39 prosent av den totale reisetiden 

• På de lengste kollektivreisene, hvor total reisetid er 77 minutter i snitt, utgjør gangtiden 

bare 15 prosent av den totale reisetiden.  
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Figur 2-7: Gjennomsnittlig tidsbruk (i antall minutter) på gangturer knyttet til kollektivreiser av ulik 
reiselengde (total reiselengde fra dør til dør).  RVU 2013/14. 

 

Man går mer i tettbygde strøk og der kollektivfrekvens er høyere 

Analysene viser at tidsbruken på gåturer knyttet til kollektivreiser er noe lavere i kommuner 

hvor kollektivfrekvens er lavere enn timesfrekvens enn i områder med høy frekvens. Samtidig 

ser vi at man går i snitt lengre i forbindelse med en kollektivreise dersom man bor i tettbygde 

strøk sammenliknet med steder med spredt bebyggelse. Antakelig henger disse to trendene til 

en viss grad sammen. Forklaringen kan være at man landet, hvor holdeplassnettverket ofte er 

ganske spredt og kollektivfrekvensen som regel er lav, velger å kjøre bil framfor å ta en lang 

gåtur til kollektivtransport. De som reiser med kollektivtransport er dermed de som bor i 

nærheten av en holdeplass. I byene hvor bilens konkurranseforhold til kollektivtransport er 

vesentlig dårligere enn på landet (grunnet lavere fremkommelighet, parkeringsrestriksjoner 

mm) er terskelen for å kjøre bil høyere. Som resultat velger man her heller å gå litt mer for å 

komme seg til en kollektivholdeplass, som også betjener et godt utbygget kollektivtilbud.  

 

Figur 2-8: Gjennomsnittlig tidsbruk (minutter) på gangturer til holdeplass ved ulik befolkningstetthet, 
målt i hvor stor andel av befolkningen i kommunen som bor i tettbygde strøk. RVU 2013/14 
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3 Omfang av gåing til/fra holdeplass  
basert på data fra Rutes reiseplanlegger 

Vi har valgt å validere data om omfang av gåing til holdeplass fra reisevaneundersøkelsen med 

data fra Ruters reiseplanlegger. Ruters reiseplanlegger er et offentlig tilgjengelig verktøy som 

kan brukes til planlegging av kollektivturer i Oslo og Akershus, hvor man finner rutetider og 

avganger for T-bane, trikk, buss, båt og tog (www.ruter.no). Reiseplanleggeren beregner et 

forslag til reiserute, hvor gangtid til holdeplass beregnes med utgangspunkt i respondentens 

fysiske lokasjon.  

3.1 Fordeler og ulemper med metoden 

Basert på koordinater for start- og sluttpunkt for kollektivreiser i reisevaneundersøkelsen som 

er gjennomført i Oslo og Akershus, har vi anslått hvilken holdeplasser den reisende har brukt 

med utgangspunkt i algoritmen som Ruters reiseplanlegger benytter. Resultater fra reise-

planleggeren kan dermed gi et godt estimat for gangtid til og fra holdeplass i forbindelse med 

en kollektivreise, ved å knytte en faktisk gjennomført reise til et realistisk rutealternativ. 

Metoden er imidlertid ikke uten utfordringer: 

 Reisende har ulike preferanser for blant annet gangtid og antall bytter, som vi til en viss 

grad ignorerer når vi anslår at alle reisende går til en holdeplass som ligger nærmest. Noen 

befolkningsgrupper vil kunne velge bort den raskeste ruten fra A til Å til fordel for kortere 

gangtid, færre bytter eller mindre høydeforskjell på vei til holdeplassen. Vi kan dermed 

ikke være sikre på at den reisende har fulgt Ruters anbefaling. En analyse basert på 

faktiske gjennomførte kollektivreiser og reiseforslag fra Ruters reiseplanlegger viser at 

trafikantene kan foretrekke andre rutevalg enn det en reiseplanlegger foreslår (Haugsbø 

og Ellis 2016).  

 Data fra Ruters ruteplanlegger gjenspeiler dagens kollektivtilbud, mens reisene i RVUen ble 

gjennomført i 2013/2014. Endringer i tilbudet og holdeplasslokalisering som skjedde siden 

2013/14 er dermed en mulig feilkilde. 

3.2 Data fra Ruters API 

Ruter vedlikeholder et åpent API (https://ruter.no/labs/). API-et (Application Programming 

Interface) gir tilgang til Ruters database og ruteplanleggeren via deres server. Ved hjelp av et 

program Urbanet har utviklet, har vi gjort spørringer og fått beste ruteforslag tilsendt.  

For å hente ut informasjon om et reiseforslag sender man ønsket start- og endepunkt, samt 

informasjon om tid og transportmiddel. Uttaket inneholder også en rekke parametere, som for 

eksempel ganghastighet til holdeplass.  

http://www.ruter.no/
https://ruter.no/labs/
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Ruteplanleggingsalgoritmen og forutsetninger i OpenTripPlanner 

Ruters reiseplanlegger baseres på OpenTripPlanner (http://www.opentripplanner.org/) som er 

en åpent kildekode-programvare for beregning av rutevalg i kollektivtransporten. I dette 

avsnittet vil vi beskrive kort hvordan OpenTripPlanner, og dermed også Ruter, finner raskeste 

rute mellom to punkter.  

Det er noe mangelfull dokumentasjon på detaljene rundt implementeringen av 

ruteplanleggingsalgoritmen i OpenTripPlanner. Vi kan imidlertid slå fast at man bruker A*-

algoritmen (Hart m.fl., 1968) på en tidsavhengig graf for å gjøre beregningene (Malmin m.fl., 

2017). En tidsavhengig graf er et nettverk hvor kostnaden ved å forflytte seg mellom to 

punkter varierer over tid. Tidsbruken beregnes basert på ankomsttiden til neste node. Figuren 

under illustrer et enkelt eksempel på en tidsavhengig graf. Ruters API kjører A*-algoritmen.3 

 

Figur 3-1: Eksempel på en tidsavhengig graf. Kilde: Zhao m.fl. (2006). 

 
Tiden i algoritmen er sammensatt av gangtid, ventetid og tid om bord. Det er anledning til å 

justere vektingen av de ulike tidskomponentene, men vi har kjørt på samme forutsetninger 

som Ruter bruker i sin applikasjon. Forutsetninger om vekter er mangelfullt dokumentert i 

Ruters API. Den eneste forutsetningen vi har funnet, er at gangtiden er satt til 4,2 km/t som 

standard.  

Metode for datauttak 

Datauttaket er strukturert for å hente ut ruteplanleggingsforslag basert på reiser gjennomført i 

RVU 13/14. Stegene i uttaket er vist i figuren ved siden av. Første steg er å hente en reise fra 

RVU, samt informasjon om ukedag, måned, klokkeslett, transport-middel samt start- og 

endepunkt for reisen.  

                                                           
3 A*-logaritmen er en raskere versjon av Djikstras algoritme for å finne raskeste rute mellom to punkter. 
Forskjellen ligger i at A* bruker koordinatene til start- og endepunkt for å gjøre beregningen raskere, 
mens Djikstra kun ser på lenkekostnadene.  

http://www.opentripplanner.org/
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Koordinater som hentes fra RVU-en er 

omgjort fra UTM33 til UTM32, som benyttes 

av Ruters API.  

Dataene vi henter fra Ruters API gjelder 

dagens transporttilbud, mens RVU-reisene 

ble gjennomført flere år tidligere, muligens 

på et annet tilbud. Tidsforsinkelsen mellom 

de to datakildene som vi brukte er en er klar 

svakhet i analysen, og vi har forsøkt å ta 

delvis hensyn til dette problemet ved å 

etterspørre ruteforslag på samme ukedag, 

måned og klokkeslett som reisen er foretatt 

(se beskrivelse under om behandling av tid).  

Man angir hvilket kollektivtransportmiddel 

fra RVUen som en oppgitt som 

hovedtransportmiddel, og så velger 

algoritmen kun alternativer med dette 

transportmidlet. Man kan også la 

ruteplanleggeren velge 

kollektivtransportmiddel selv. I denne rapporten har vi testet begge deler. 

Når alle inndata er ferdige, sendes de til reiseplanleggeren, og man mottar så en liste med 

ruteforslag. Av disse henter vi ut det første turforslaget som gir en gyldig kollektivreise, og som 

ikke er ren gangtur. 

Behandling av tid 

Uttaket behøver å få spesifisert et tidspunkt man ønsker å reise fra. I RVU-data oppgis det 

måned og ukedag for reisen, via dato. Siden dato for registrert i RVU-data ikke nødvendigvis 

angir samme ukedag i 2017, har vi beregnet dato for den første forekomsten av ukedagen 

reisen ble gjennomført på. I ruters API er det kun mulig å hente ut data for nåværende måned, 

og vi har derfor hentet ut alle data basert på desember. Beregningen er gjennomført ved hjelp 

av metodikken beskrevet i boksen under. 

Figur 3-2: Stegene i uttaket 



 

Omfanget av gåing til og fra holdeplass i forbindelse med kollektivreiser  
En analyse av RVU-data koblet med data fra Ruters reiseplanlegger 

 

 

18 Urbanet Analyse rapport 103/2018 

 

Om ganghastighet – hvor fort går en gjennomsnittsperson?  

Hvor fort man går er både situasjonsbestemt og påvirket av egenskaper ved personen som går. 

Topografi spiller en rolle, og det samme gjør vær- og føreforhold. Videre er det grunn til å tro 

at eldre går saktere enn yngre. Det er imidlertid vanskelig å beregne hva som er riktig gang-

hastighet i ulike situasjoner, og i modeller som konverterer avstand til gangtid behandles 

hastighet som regel som en konstant verdi. Slik ble det også gjort i vår analyse. 

For å beregne gangtid til og fra en kollektivholdeplass, benytter Ruters reiseplanlegger en 

ganghastighet på 4,2 km/t (70 m/min).  Etter vår vurdering er dette estimatet for lavt for de 

fleste fotgjengere. Flere kilder viser at normal ganghastighet ligger på 4,7- 5,1 km/t, samtidig 

som det påpekes at de eldre i snitt går saktere enn de yngre.  

I en NIBR- rapport fra 1973 (den nyeste norske kilden som inneholder anslag for 

gjennomsnittlig ganghastighet vi har klart å finne) fastslås det at “På horisontal veg regnes 

normal ganghastighet å være ca. 1,3 m/sek. eller ca. 80 m pr. min. for fysisk føre voksne 

fotgjengere» (NIBR 1973). Dette tilsvarer ca. 4,7-4,8 km/t, noe som er ganske lavt 

sammenliknet med verdier vi finner i nyere utenlandske kilder.  

I en amerikansk studie fra 1997 fant de ut at en gjennomsnittlig gangfart for eldre fotgjengere 

var på 4,5 km/t mens for de yngre var den på 5,4 km/t (Knoblauch m.fl. 1997), mens Browning 

med flere fant at foretrukket ganghastighet er på 1,42 m/s, dvs. om lag 5,1 km/t (Browning 

m.fl. 2005).  

94 prosent av de som gikk til en holdeplass i RVU-datasettet som vi analyserer er under 67 år. 

Vi mener derfor at det er realistisk å anta en gjennomsnittlig ganghastighet på 5 km/t ved 

beregning av tilbringertiden til og fra kollektivholdeplass, framfor en ganghastighet på 4,2 

km/t. En ganghastighet på 5 km/t er også ganghastigheten som benyttes ved beregning av 

gangtid i de regionale transportmodellene (se blant annet Tørset m.fl. 2008).  
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3.3 Resultater  

I dette avsnittet presenterer vi resultatene fra omfang av gåing til og fra holdeplass basert på 

datauttaket fra Ruters API for kollektivreiser i Oslo og Akershus, sammenlignet med 

selvoppgitte data.  

Gjennomsnittlig gangtid til og fra holdeplass i forbindelse med en kollektivreise 

Når vi ser på kollektivreiser foretatt i Oslo og Akershus, er selvrapportert gangtid fra RVUen er 

på 9,41 minutter, med medianverdi på 8 minutter (tabell 3.1). Dette samsvarer godt med 

resultatet som er basert på hele det nasjonale datamaterialet (se avsnitt 2.2).  

Vi har hentet ut data fra Ruters API med ulike forutsetninger: 

- hvor vi har tvunget API’et til å hente ut en kollektivreise med det som respondenten har 

oppgitt som hovedtransportmiddel vs. å hente ut den «beste» kollektivreisen ut fra 

reisetidspunkt 

- ganghastighet på hhv. 4,2 km/timen og 5 km/timen.  

Forutsetningene man legger til grunn har innvirkning på resultatet, jf. tabell 3.1:  

- Med en ganghastighet på 5 km/t og uten at det er tatt hensyn til det 

kollektivtransportmidlet som er oppgitt som hovedtransportmiddel er gjennomsnittlig 

gangtid fra Ruters API 9,19 minutter, med en medianverdi på 8,6 minutter. Dette er 

relativt likt den selvoppgitte gangtiden.  

- Dersom vi har hensyn til hvilket kollektivtransportmidlet som er oppgitt som 

hovedtransportmiddel i RVU, og tvinger Ruters API til å hente ut en reise med dette 

transportmidlet, er gjennomsnittlig gangtid fra Ruters API på 11,14 minutter, med en 

medianverdi på 10 minutter.  

- Med lavere ganghastighet (4,2 km/t) øker differansen fra den selvoppgitte gangtiden, og 

gjennomsnittlig gangtid fra Ruters API blir på hhv. 11,02 minutter og 13,36 minutter.  

Tabell 3.1: Gjennomsnittlig gangtid i forbindelse med en kollektivreise, minutter.  
 

Selv-
rapportert 

fra RVU 

Ruters API  
5 km/t  

(uten hensyn til 
koll.transport-

middel)  

Ruters API  
5 km/t  

(med hensyn til 
koll.transport-

middel)  

Ruters API  
4,2 km/t  

(uten hensyn til 
koll.transport-

middel)  

Ruters API  
4,2 km/t  

(med hensyn til 
koll.transport-

middel)  

Mean 9,41 9,19 11,14 11,02 13,36 

Median 8,0 8,6 10,0 10,3 12,0 

Std. Deviation 7,11 4,31 5,68 5,17 6,81 

Minimum 1,00 0,38 0,42 0,45 0,50 

Maximum 60,00 31,65 35,79 37,98 42,95 

Korr. med gangtid fra 
RVU (Pearsons 
Correlation) 

- 0,29 0,31 0,29 0,31 

N 7 472 5 705 5 159 5 705 5 159 

 



 

Omfanget av gåing til og fra holdeplass i forbindelse med kollektivreiser  
En analyse av RVU-data koblet med data fra Ruters reiseplanlegger 

 

 

20 Urbanet Analyse rapport 103/2018 

Hovedkonklusjonen fra analysen er at resultatene fra disse to datakildene i stor grad 

samsvarer. Grad av samsvar avhenger imidlertid av hvilken ganghastighet som legges til grunn 

når man konverterer avstand fra startsted til holdeplass til gangtid. Selvrapporterte data fra 

RVU viser en gangtid på 9,4 minutter. Data fra Ruters reiseplanlegger viser en gangtid til og fra 

holdeplass på 9,2 minutter når vi legger en ganghastighet på 5 km/t til grunn. Dersom vi 

forutsetter en ganghastighet på 4,2 km/t får vi en gjennomsnittlig gangtid på 13,4 minutter. 

Videre er differansen større dersom man sammenlikner selvrapporterte verdier med 

datauttaket hvor vi tvang Ruters API til å hente ut en reise med det som er oppgitt som 

hovedtransportmiddel i RVU enn uttaket hvor det ikke ble tatt hensyn til type 

kollektivtransportmiddel.  

I de videre analysene benytter vi API-data hvor det ikke er tatt hensyn til type 

kollektivtransportmiddel, og med en ganghastighet på 5 km/t.  

Til tross for at selvrapportert gangtid fra RVU og gangtid fra Ruters API, med ganghastighet på 

5 km/t og uten at det tas hensyn til type kollektivtransportmiddel, samsvarer godt på 

aggregert nivå, finner vi en moderat, men statistisk signifikant korrelasjon (Pearsons R = 0,29, 

jf. tabell 3.1).  

Figuren under viser et histogram over fordelingen for selvrapportert gangtid og gangtid fra 

Ruters API uten at det er tatt hensyn til type kollektivtransportmiddel og med ganghastighet på 

5 km/t. De selvrapporterte data viser en høy grad av approksimasjon /avrunding mot 5, 10, 15, 

20 osv. minutter. Dette kan være en av årsakene til den relativt svake korrelasjon mellom 

variablene. 

 
  

Figur 3-3: Histogram over fordelingen for selvrapportert gangtid og gangtid fra Ruters API (hvor det ikke 
er tatt hensyn til type kollektivtransportmiddel og med ganghastighet på 5 km/t). 
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Eldre går både kortere og i et roligere tempo enn yngre 

Analysen av selvoppgitt gangtid fra RVU-data for hele landet viste at yngre bruker mindre tid 

enn eldre på å gå til og fra holdeplass i forbindelse med en kollektivreise (figur 2.3). Mønsteret 

er det samme for de selvrapporterte dataene når vi ser på fra kollektivreiser i Oslo og Akershus 

(figur 3.4), og gangtiden varierer fra 8,2 minutter blant personer i alderen 18-24 år til 11,7 

minutter blant personer som er 75 år og eldre. Vår hypotese er at dette skyldes lavere 

ganghastighet blant de eldre. 

Data fra Ruters API viser en gangtid som varierer mindre mellom de ulike aldersgruppene, og 

hvor gjennomsnittlig gangtiden blant personer i alderen 18-24 år på 8,8 minutter, mot 8,2 

blant personer som er 75 år og eldre. Når vi analyserer data fra Ruters API er det en fast 

ganghastighet som legges til grunn i datakilden. API-data overestimerer derfor sannsynligvis de 

eldres ganghastighet sammenliknet med den øvrige befolkningen. Verdiene for gjennom-

snittlig gangtid i de eldste aldersgruppene kan derfor være underestimert. Dette kan være 

årsaken til at API-data viser at de eldre bruker kortere tid på turen til og fra holdeplass enn de i 

andre aldersgrupper.  

 

Figur 3-4: Gjennomsnittlig gangtid på (i antall minutter) på gangturer knyttet til kollektivreise i ulike 
aldersgrupper. Selvrapportert fra RVU 2013/14 og basert på Ruters API (5 km/timen og uten hensyn til 
type kollektivt transportmiddel). Kollektivreiser i Oslo og Akershus. 

 
Dersom vi ser på API-data som viser avstand til og fra holdeplass, viser dataene at de eldre i 

snitt har gått en kortere avstand enn trafikantene i de andre aldersgruppene (figur 3.5). Mens 

personer i aldersgruppen 18-24 år i snitt går 742 meter til og fra holdeplass i forbindelse med 

en kollektivreise, går personer som er 75 år og eldre 686 meter.    
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13-17 år 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-66 år 67-74 år 75 år og
eldre

Gjennomsnittlig gangtid til holdeplass etter alder, ulike datakider. Minutter

Selvrapportert API, uttak uten hensyn til type kollektiv
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Figur 3-5: Gjennomsnittlig gangavstand til og fra holdeplass knyttet til kollektivreise i ulike 
aldersgrupper, basert på Ruters API (5 km/timen og uten hensyn til type kollektivt transportmiddel). 
Kollektivreiser i Oslo og Akershus. 

 

Man går lenger til T-bane og tog enn til trikk og buss 

Analysene av RVU-data for hele landet viste at man går lenger i forbindelse med reiser med T-

bane, tog og båt enn med buss- og trikkreiser (figur 2.6). Det samme gjelder for kollektivreiser i 

Oslo og Akershus, og både når vi ser på selvrapporterte data fra RVU og data fra Ruters API.  

- Ifølge selvrapporterte data går man 7,3 minutter i forbindelse med en trikkereise, mens 

man ifølge data fra Ruters API går 7,6 minutter i forbindelse med en trikkereise.  

- På en bussreise går man 8,5 minutter jf. selvrapporterte data, og 8,7 minutter jf. data fra 

Ruters API.  

- På en T-banetur går man 9,9 minutter jf. selvrapporterte data og 9,3 minutter jf. data fra 

Ruters API.  

- Man går lengst på togreiser. Ifølge selvrapporterte data går man 11,9 minutter i 

forbindelse med en togreise, mot 11,1 minutter ifølge data fra Ruters API.  

812
742 737

795 824 802

694 686

13-17 år 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-66 år 67-74 år 75 år og
eldre

Gjennomsnittlig gangavstand ifm en kollektivreise i ulike aldersgrupper, meter

API, uttak uten hensyn til type koll
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Figur 3-6: Gjennomsnittlig gangtid (i antall minutter) på gangturer knyttet til kollektivreiser med ulike 
kollektivtransportmidler. Selvrapportert fra RVU 2013/14 og basert på Ruters API (5 km/timen og uten 
hensyn til type kollektivt transportmiddel). Kollektivreiser i Oslo og Akershus. 

 

Man går lenger jo lenger kollektivreisen er 

På samme måte som for de øvrige egenskapene ved reisen vi har sett på, er også mønsteret 

for gangomfang knyttet til kollektivreisens lengde omtrent den samme ved bruk av 

selvrapporterte data fra RVU og data fra Ruters API. På kollektivreiser under 3 kilometer går 

man i 6,8 minutter ifølge selvrapporterte data og i 7,8 minutter ifølge data fra Ruters API, 

mens man på kollektivreiser over 10 kilometer går i hhv. 11,1 minutter / 10,3 minutter.   

 

Figur 3-7: Gjennomsnittlig gangtid (i antall minutter) på gangturer knyttet til kollektivreiser med ulik 
reiselengde. Selvrapportert fra RVU 2013/14 og basert på Ruters API (5 km/timen og uten hensyn til type 
kollektivt transportmiddel). Kollektivreiser i Oslo og Akershus. 

 

Høyt samsvar mellom de to datakildene 

Hovedkonklusjonen fra denne delen av analysen er at resultatene fra disse to datakildene i 

stor grad samsvarer. Grad av samsvar avhenger imidlertid av hvilken ganghastighet som legges 
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til grunn når man konverterer avstand fra startsted til holdeplass til gangtid. Selvrapporterte 

data fra kollektivreiser fra RVU i Oslo og Akershus viser en gangtid på 9,4 minutter. Data fra 

Ruters reiseplanlegger viser en gangtid til og fra holdeplass på 9,2 minutter når vi legger en 

ganghastighet på 5 km/t til grunn. Dersom vi forutsetter en ganghastighet på 4,2 km/t får vi en 

gjennomsnittlig gangtid på 13,4 minutter.  

Det er imidlertid viktig å huske på at sammenligningen mellom de to datakildene er gjort med 

data fra Oslo og Akershus. Dette er et område med et relativt godt utbygd kollektivsystem, og 

høy kollektivandel. Det er derfor mulig at kollektivtrafikantene i Oslo og Akershus har god 

kjennskap til kollektivsystemet og dermed er i stand til å anså avstanden til holdeplass på en 

bedre måte, i større grad enn kollektivtrafikanter i andre områder i Norge. I den nye 

applikasjonen Entur4 samles alle rutetider for hele landets kollektivsystem, og det vil være 

mulig å gjøre en tilsvarende analyser for alle kollektivreiser.  

 

 

                                                           
4 http://www.entur.org/ 
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Vedlegg 1  
Omfang av gåing basert på grunnkrets-stedfesting 

Innledning 

I prosjektsøknaden beskrev vi en metodisk tilnærming som forutsatte stedfesting av start- og 

endepunkt for reisen samt byttepunkter underveis på punktnivå. Dette var imidlertid data som 

ikke var tilgjengelig for analyse. Vi har derfor testet vi om det er hensiktsmessig å gjøre 

tilsvarende analyse med data på grunnkretsnivå.  

Datagrunnlag 

Analysen er gjennomført med Oslo som case. For å minimerer problemet med at reisen kun 

stedfestes på grunnkretsnivå og ikke punktnivå, har vi gjort analysen for et område med så 

små grunnkretser som mulig, og derfor sett på kollektivreiser innad i Oslo kommune.  

Siden samme transportmiddel kun kan opptre en gang i en reisekjede, har vi sett på reiser hvor 

det enten er oppgitt gange som første transportmiddel i reisekjeden og deretter et 

kollektivtransportmiddel eller oppgitt gange som siste transportmiddel med kollektivtransport 

som forutgående transportmiddel. 97 prosent av de aktuelle reisene er av førstnevnte 

kategori.  Videre har vi sett på reiser som har stedfestet både start- og byttepunkt eller bytte-

punkt og ende, og hvor disse to punktene ligger i forskjellige grunnkretser. Til sammen er det 1 

139 reiser som tilfredsstiller disse kriteriene, og som dermed utgjør grunnlaget for analysen.  

Koble på GIS-data 

Med utgangspunkt i grunnkrets for hhv start- og byttepunkt eller byttepunkt og endepunkt har 

vi koblet på GIS-data om antall meter mellom punktene.  

For å punktfeste grunnkretsene, har vi benyttet datasett fra SSB med befolkning pr. rute 2015 

(250*250m). For hver grunnkrets er den mest befolkningsrike ruta valgt ut, og det geometriske 

senterpunktet i denne ruta er valgt som grunnkretsens representasjonspunkt. 

For å konvertere antall meter mellom punktene til gangtid, har vi benyttet ATP-modellen. Det 

er satt en gjennomsnittsfart på 4,3 km/time5, som benyttes ved gange i flatt terreng. Basert på 

informasjon om topografi, er gangfarten satt til å stige/synke basert på motbakker/ 

nedoverbakker. Laveste gangfart er satt til 4 km/t i svært bratte bakker, og høyeste gangfart i 

                                                           
5 Gjennomsnittshastigheten på 4,3 km/t er basert på Bohannon RW, Williams AA. Normal walking 
speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy 2011 Sep; 97(3):182-9., der normal ganghastighet for 
voksne under 65 er funnet å være 4,3 km/t. I fase 2 av prosjektet gjorde vi en grundigere gjennomgang 
av litteratur for ganghastighet, og konkluderer med at dette muligens er noe for lavt (se avsnitt 3.2 om 
ganghastighet).   
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nedoverbakker er satt til 4,5 km/t. Variasjonen i fart som følger av topografien er altså relativt 

lav.  

Analyseresultater 

Dårlig samsvar mellom selvrapporterte data og GIS-data 

Vi sammenlignet de selvrapporterte resultatene fra RVU mot de påkoblede GIS-dataene. Her 

er det viktig å huske på at de selvrapporterte dataene inneholder gåing i forbindelse med hele 

kollektivreisen, ikke bare til eller fra holdeplass, mens vi i de påkoblede GIS-dataene kun ser på 

gåing til eller fra holdeplass. Gangomfanget fra GIS-data bør derfor være en god del mindre 

enn fra de selvrapporterte RVU-dataene.  

Resultatene viser at det er svært dårlig samsvar mellom selvrapportert gangtid og de 

påkoblede GIS-dataene om gåing.  

I de fleste tilfellene er selvrapportert gangtid mindre enn gangtiden fra GIS-analysen. 

Selvrapportert gangtid i forbindelse med en kollektivreise i dette utvalget er 9,7 minutter i 

snitt, med en medianverdi på 9,0. GIS-data om gangtid viser en gjennomsnittlig gangtid på 14,3 

minutter, med en medianverdi på 11,2. 

 Selvrapportert gangtid GIS-basert gangtid 

Gjennomsnitt 9,6 14,3 

Median 9,0 11,2 

Standardavvik 6,74 9,39 

 
Videre finner vi en svært svak korrelasjon mellom selvrapportert gangtid og GIS-basert gangtid 

(Pearsons r = 0,19), noe som betyr at det er liten sammenheng mellom selvrapportert og GIS-

basert gangtid. Det er altså ikke slik at respondenter med lav selvrapportert gangtid også har 

lav GIS-basert gangtid, men forholdet mellom disse to variablene følger i lite grad et mønster.  

Mulige årsaker til det lave samsvaret 

Det lave samsvaret mellom selvrapportert og GIS-basert gangtid kan skyldes flere forhold.  

Bruk av midtpunkt i grunnkrets istedenfor faktisk reisepunkt.  

En nærliggende feilkilde er svakheter med metoden for GIS-analysen, når denne baseres på 

stedfesting på grunnkrets- og ikke på punktnivå. Dermed vet man ikke nøyaktig hvor reisen har 

startet, og hvor holdeplassen ligger. Dermed er det grunn til å forvente at GIS-basert gangtid 

gir dårligere kvalitet jo større grunnkretsen er, og dermed at samsvar mellom selvrapport 

gangtid og GIS-basert gangtid er dårligere jo større grunnkretsen er.  

Ved hjelp av en korrelasjonsanalyse testet vi om grunnkretsstørrelse (areal) har påvirkning på 

ganglengden i GIS-dataene. Vi finner en svak negativ sammenheng mellom grunnkretsstørrelse 

og forskjell mellom selvrapportert og GIS-basert gangtid, noe som gir delvis støtte til denne 

hypotensen.  
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Manglende informasjon om gangveinettet overvurderer GIS-basert gangtid.  

Veinettet som benyttes i analysen er basert på elveg, oppdatert i 2014. Vanlige valgte 

snarveier for gående som ikke er en del av veinettet er derfor ikke kodet inn, noe som kan gi 

noe lengere gangavstander enn hva som er reelt på enkelte strekninger.  

For lav ganghastighet i overgang fra meter til gangtid overvurderer GIS-basert gangtid.  

Vi har benyttet en gjennomsnittsfart på 4,3 km/time, som benyttes ved gange i flatt terreng, 

med noe høyere gangfart i nedoverbakker og noe lavere gangfart i oppoverbakke. En mulig 

forklaring på at GIS-basert gangtid her vesentlig høyere enn selvrapportert gangtid er at denne 

gjennomsnittsfarten er lavere enn det folk reelt går.  

Bruk av høyere gjennomsnittshastighet ville ha redusert gapet mellom GIS-basert og 

selvoppgitt gangtid på gjennomsnittsnivå. Men dette ville ikke ha økt korrelasjonen mellom 

selvrapportert og GIS-rapportert gangtid. Den lave korrelasjonen mellom de to variablene 

indikerer at for lav gjennomsnittshastighet ikke er årsaken til det lave samsvaret.  

En annen utfordring med å konvertere avstand til gangtid, er at folk går i ulik hastighet. Dette 

er det ikke mulig å ta høyde for i en GIS-basert analyse. Analysen av selvrapportert gangtid 

viser at yngre bruker mindre tid på å gå enn eldre, mens vi ikke finner noen meningsfull 

sammenheng mellom alder og tidsbruk på gåturer når vi analyserer GIS-baserte data.  

 

Dårlig kvalitet på selvrapportert gangtid 

I vår analyse har vi ingen mulighet til å kontrollere om det er den selvrapporterte gangtiden 

eller GIS-baserte gangtiden som er mest riktig. Punktene over antyder at det er store 

utfordringer knyttet til datakvaliteten på den GIS-baserte gangtiden, særlig siden denne er 

hentet ut basert på stedfesting på grunnkretsnivå og ikke punktnivå. Men det er også en 

kjensgjerning at det kan være vanskelig å anslå reisetid og –lengde helt korrekt, i alle fall hvis 

det er en reise man ikke foretar så ofte. Det kan dermed også være problemer knyttet til 

kvaliteten på den selvrapporterte gangtiden.  

Analysene vi har gjort på selvrapportert gangtid viser imidlertid at gangtiden knyttet til 

kollektivreiser følger et logisk mønster, ved at den er høyere blant eldre enn blant yngre, og 

høyere til skinnegående transport som tog og T-bane enn til buss.   
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