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Nye reisevaner: Oslofolk kjører 
mindre bil og færre eier egen bil

Andelen husholdninger som ikke eier bil øker, og folk i Oslo kjører mindre bil 
enn tidligere. Kunnskap om Oslofolks nye reisevaner er avgjørende for videre 
samfunnsplanlegging.

Av Hilde Solli, Klimaetaten

Takk til Bymiljøetaten ved Siv Linette Solheim Grann 
og Gaute Lerstad Thorsnes, Oslopakke 3-sekretariatet 
ved Kyrre Gran og Ruter ved Gylve Aftred-Sandal og 
Tor Arne Wanebo for innspill i arbeidet med artikkelen

Befolkningen i Oslo og kommunene rundt vokser. 
Det betyr flere reiser i og gjennom byen. Hva flere 
mennesker og flere reiser betyr for Oslo er helt 
avhengig av hvordan folk reiser. Oslo kommune har 
både ambisiøse klimamål og krevende mål for mindre 
biltrafikk1. Sammen med omkringliggende kommuner 
og staten er det et felles mål at veksten i reiser skal 
skje med gange, sykkel og kollektivt –ikke med bil. 
Hvordan vi reiser har stor betydning både for plassen 
på veiene og utslipp, men også for hvordan byen 
 oppleves, for trafikksikkerheten og for folks helse. 
I denne artikkelen ser vi på utviklingen i reisemønster 
og trafikk for de siste årene. 

Hvordan har reisemønsteret til befolkningen utviklet 
seg?

Folk i Oslo kjører mindre bil enn tidligere
Menneskers reisevaner endrer seg over tid. Dersom 
vi sammenligner tall fra de nasjonale reisevane

1 Målet er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent og bil
trafikken med 1/3. Målene er tidligere vedtatt i forbindelse med Energi og 
klimastrategi for Oslo Klima og energistrategi for Oslo (vedtatt i bystyret 
22.6.2016 på bakgrunn av byrådssak 156 av 26.06.2015) – og blir videre
ført i ny Klimastrategi for Oslo mot 2030 – Byrådssak 214 av 08.08.2019 

Sammendrag

 - Folk i Oslo kjører mindre bil i dag enn de gjorde 
 tidligere, samtidig velger flere å reise kollektivt 
eller sykle.

 - På de fire årene fra 2014 til 2018 gikk trafikken 
over bomringen ned med fire prosent. 

 - Nytt bompengesystem ble innført i juni 2019. 
Effekten så langt ser ut til å være lavere enn 
 beregninger i forkant viste.

 - En lavere andel oslohusholdninger eier bil enn 
 tidligere, og det blir stadig høyere andel elbiler 
i  bilparken.

 - Kollektivtrafikk er det transportmidlet som har hatt 
størst vekst. Det er særlig de unge som reiser 
 kollektivt.

 - Ruters undersøkelse om kollektivtilbudet viser 
at folk aller helst ønsker seg økt frekvens, mindre 
ventetid, mer pålitelighet og færre bytter. 

 - Det er mange som går i Oslo, men andelen gangturer 
har gått litt ned. 

 - Mikromobiltet var tydelig i bybildet sommeren 2019 
og mange prøvde elsparkesykkel. Dette ga en liten 
nedgang i kollektivtrafikken i sentrum i sommer
månedene, men påvirker i liten grad transport
middelfordelingen for øvrig.
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undersøkelsene i 2014 og i 2018 reiser folk i Oslo mer 
kollektivt, de sykler mer og de reiser mindre med bil.2 

I Oslo var det fem prosentpoeng færre som reiste 
med bil på sine daglige reiser i 2018 enn i 2014. De 
unge, 13–24 år, reiser mest miljøvennlig, noe som kan 
forklares ved at denne gruppa i mindre grad har bil og 
førerkort. Det er gruppa over 67 år som kjører mest 
bil. For denne gruppa var 38 prosent av de daglige 
reisene i 2014 som bilfører, andelen var sunket til 35 
prosent i 2018. Vi ser at endringen i reisemønster er 
ganske lik for alle aldersgrupper. Folk i alle alders
grupper gikk litt mindre i 2018 enn de gjorde i 2014, 
samtidig reiste de mer kollektivt og syklet litt mer. 

I perioden 2014–2018 vokste befolkningen i Oslo med 
vel 39 000 personer, eller 6 prosent. Det gjør at det 
er flere mennesker som reiser i Oslo. I 2014 hadde 
Oslos befolkning i gjennomsnitt 3,21 reiser per dag. 
På grunn av innsamlingsmetoden i den nasjonale reise
vaneundersøkelsen har vi ikke sammenlignbare tall 
for antall reiser i 2018. Folk kan ha færre daglige 
reiser i 2018 enn i 2014. Dersom vi likevel forutsetter 
at alle reiste like mye i 2018 som i 2014 (i gjennom

2 Resultatene vektes på geografi, alder, kjønn, ukedag og måned. Når det 
gjelder Oslo/Akershus er det flere måneder i RVU 2018 med relativt få 
intervjuer. I tillegg er noen aldersgrupper sterkt overrepresentert i måne-
dene med få intervjuer. Når dataene vektes med nasjonalt tilpasset vekt, 
gir dette til dels skjeve utslag på noen variabler. Uvektet resultat ser ut til 
å gi en mer korrekt svarfordeling. Vi har derfor valgt å vise uvektede resul-
tater for Oslo og Akershus. Dette er ikke en ideell løsning, men likevel 
bedre enn å benytte nasjonal vekt. 

Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (RVU)

De nasjonale reisevaneundersøkelsene har blitt gjen nom
ført med jevne mellomrom siden 1985. I 1995 ved  tok 
Stortinget at det skulle gjennomføres reise vane under
søkelser hvert fjerde år. Undersøkelsene er gjennom
ført på omtrent samme måte, og vi kan derfor sammen
ligne resultatene for å se om reise vanene endrer seg 
over tid (hentet fra: https://www.vegvesen.no/fag/
trafikk/transport/reisevaner). Fra 2016 ble det gjen
nomført kontinuerlige RVUer i Norge. Den nå  værende 
RVUperioden er RVU 2016-2019. Utvalget består et 
nasjonalt utvalg og regionale tilleggsutvalg i utvalgte 
kommuner. Tilleggsutvalgene finansieres også av kom
muner og fylkeskommuner. For 2018 er det gjen nom
ført 3989 intervjuer i Oslo kommune. Dataene for 2018 
er hentet ut fra Den nasjonale reisevane under søkelsen 
2016–19. Undersøkelsen er finansiert av Samferdsels
departementet, Statens vegvesen, Jernbane direktoratet, 
Nye veier AS, Kystverket og Avinor. Data er samlet inn 
av Epinion og data er i anonymisert form stilt til 
disposisjon av Statens veg  vesen på vegne av transport
virksomhetene. Verken transportmyndighetene eller 
Epinion er ansvarlig for analysen av dataene, eller 
tolkninger gjort her. Urbanet Analyse har sammenstilt 
resultater på oppdrag fra Klimaetaten. 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen teller alle reiser 
en person har foretatt på en dag. Reisene avgrenses og 
defineres ut fra formålet med reisen. Skal du til 
butikken (formålet er å handle) er det en handlereise. 
Leverer du i barnehagen er det en følgereise. En reise 
fram og tilbake er to reiser. Lengden på en 
gjennomsnittsreise i Oslo kommune var i den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen 10,8 kilometer i Oslo 
kommune – mens medianverdien for en reise i Oslo 
derimot var 3 kilometer. Det betyr at halvparten av 
reisene var kortere en 3 kilometer og halvparten av 
dem var lengre. Bak gjennomsnittstallet skjuler det seg 
dermed noen lange reiser. Det er laget en grundig 
analyse av reisevanedata fra 2013/14 – men fra den 
nyeste nasjonale reisevaneundersøkelsen har vi 
foreløpig bare hovedtall.1

1 PROSAM (2015). Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjo-
nale reisevaneundersøkelsen 2013/14. PROSAM Rapport 218. 
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snitt 3,21 reiser per dag)3 ville det i 2018 vært 
125 000 flere reiser samlet i Oslo per dag enn i 2014. 
På tross av dette var trafikken på vegene i 2018 litt 
lavere enn i 2014, målt med Statens vegvesen sin 
vegtrafikkindeks.4 Også reisevanedataene viser at 
færre av reisene som gjøres i Oslo er med bil. 

3 PROSAM (2015). Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den 
 nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. PROSAM Rapport 218.  
Figur 22.
4 Med 2007 som referanse (100,00, var indeksen i 2014 100,74 og 
i 2018 98,62). Tall fra Ruter sine årsrapporter. Ruter.no

Innbyggerne velger i større grad kollektivtrafikk og 
sykkel enn tidligere. Biltrafikken, målt med veg
trafikkindeksen, var faktisk lavere i 2018 enn den var 
i helt tilbake i 2007 – selv om befolkningen i Oslo fra 
2007 til 2018 økte med omtrent 125 000 personer. 

En annen måte å måle trafikkmengden på er ved 
 passeringer over bomringen (se figur 3). I perioden fra 
2014 til 2018 gikk trafikken over bomringen ned med 
fire prosent (tall fra Fjellinjen, egen analyse).

Figur 1. Reisemiddelfordeling blant bosatte i Oslo. 2014 og 2018. Prosent.
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Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2014 og 2018

Figur 2. Reisemiddelfordeling per aldersgruppe blant bosatte i Oslo. 2018. Prosent.
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Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018
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Mindre trafikknedgang enn forventet av endringer 
i bomsystemet i juni 2019
Politikerne i Oslo og Akershus bestemte i 2016 at 
bompengesystemet skulle endres gjennom tre trinn. 
Det første trinnet var i 2017, med innføring av tids 
og  miljødifferensierte bompenger. På forhånd var det 
beregnet at de totale endringene i bompengesystemet 
skulle gi en trafikknedgang over bomsnittene med 
16 prosent sammenlignet med 2015.5 Trinn 1 ga en 
nedgang på om lag 4,8 prosent6. 

Trinn 2 ble innført i juni 2019. Da fikk Oslo en indre 
bomring med to armer og bygrensebommer på alle 
sider av byen. Dette ga over femti flere bomstasjoner 
– og dermed en stor økning i antall bompasseringer 
fra mai til juni. Siden det var så mange helt nye bom
stasjoner er det et brudd i tidsserien som følger tra
fikken fra mai til juni 2019 – og tidsserien i figur 3 kan 
dermed vanskelig videreføres. Det er foreløpig van
skelig å vurdere samlet effekt av endringen. 

Analyser fra Oslopakke 3sekretariatet viser at det 
etter trinn 2 er redusert trafikk over bygrensen på 
grunn av nedgang i trafikk mot Romerike. Over 
Osloringen har trafikken økt litt, noe som er naturlig 
da prisen for å passere denne ringen har gått ned. 

5 COWI m.fl. (2017). Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3
6 Oslopakke 3sekretariatet (2018). Trafikkutvikling per oktober 2018 
etter innføring av trinn 1 i Oslopakke 3 

Over indre ring har trafikken gått ned, men det er 
usikkerhet knyttet til dårlig datagrunnlag i indre ring. 
Samlet sett har trinn 2 trolig gitt en liten trafikkned
gang på omtrent 1 prosent. En siste endring, trinn 3, 
i bompengesystemet blir innført sommeren 2020. 
Da får elbilene høyere betaling. Foreløpig ser det 
altså ikke ut som endringene i bompengesystemet 
har gitt den trafikkreduksjonen som var beregnet.

Folk eier i mindre grad bil enn før
En mindre andel av befolkningen i Oslo hadde tilgang 
på bil i 2018 enn i 2014. I 2014 var det 32 prosent av 
befolkningen i Oslo som ikke hadde bil, 51 prosent sa 
at de hadde én bil og resten hadde to eller flere biler. 
I 2018 sa 36 prosent at de ikke hadde bil i hushold
ningen og 47 prosent hadde én bil. Ved utgangen av 
2019 var det registrert 261 034 biler i Oslo, som var 
en oppgang på 1,1 prosent sammenlignet med året 
før (tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV). 
Den var dermed det samme som befolkningsveksten. 
Disse tallene kan tyde på at folk i Oslo er mindre av 
hengig av å eie bil nå enn det de var tid ligere, men det 
trenger ikke å bety dette. Ruter spør om avhengighet 
av bil i sin reisevaneundersøkelse (MIS), og svarene 
her tyder på at bildet kan være mer nyansert. I 2015 
var det 22 prosent som svarte at de var av  hengig av 
bil i hverdagen. I 2018 var denne andelen steget til 29 
prosent – i 2019 var det 28 prosent som svarte dette. 

Figur 3. Passeringer over bomringen etter type kjøretøy 2014–2018, og kjøretøyfordeling i 2014 og 2018.
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Fram til 2017 var det et jevnt fall i de som svarte at 
de kjørte bil til daglig, før tallet har steget igjen de 
siste årene.7 

7 Ruter sin MIS undersøkelse. 

Stadig større andel elbiler
Av de som bodde i en husholdning med tilgang på bil i 
2018 var det 85 prosent som bare hadde bil som gikk 
på fossilt drivstoff. I 2014 gjaldt dette nesten alle 
(98 prosent). I dag er det dermed en del, nærmere 
bestemt 6 prosent, som bare har elbil – uten å ha en 
fossilbil8 i tillegg.

Hvis vi måler elbilandelen over bomringen var den 
3 prosent i 2014 og 18 prosent i 2018. Elbilene kjører 
mer over bomsnittene enn bensin og dieselbiler. 
Elbilene utgjorde 13 prosent av Oslobefolkningens 
personbiler i 2018, men som vi ser er andelen elbiler 
over bomringen høyere enn den er i bilholdet. I 2019 
utgjorde elbilene 17 prosent av bilparken i Oslo, men 
stod for 21 prosent av trafikken over bomringen, og 
23 prosent av de lette kjøretøyene over bomringen. 

8 Med fossilbil menes bil som er drevet med fossilt drivstoff, altså bensin 
og diesel.

Figur 4. Endring i ukedøgnstrafikk fra sept.–nov. 2018 til sept.–nov. 2019
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Kilde: Oslopakke 3 https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3/Nyhetsarkiv/utviklingen-i-biltrafikken-i-oslo-etter-trinn-2

Tabell 1. Bilhold. Andel med tilgang til bil i 
husholdningen.

2014 2018

Uten bil 32 % 36 %

1 bil 51 % 47 %

Herunder andel med elbil * 6 %

2 biler eller mer 17 % 17 %

Herunder andel med minst 1 elbil * 37 %

*  Ikke hentet ut da elbilandelen er for liten

Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2014 og 2018. 
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At elbilene blir brukt mer enn fossilbilene kan ha ulike 
årsaker. De som er avhengig av bil i hverdagen kjøper 
kanskje elbil i større grad enn de som bare bruker 
bilen av og til. Elbilen har lavere drivstoffkostnader og 
betaler mindre i bomringen og for parkering. Det 
koster dermed mindre å bruke elbilen når du først har 
den. 

Ruters brukerundersøkelse viser at folk som har elbil 
reiser mindre kollektivt enn dem som har fossilbil. 
I 2018 var andelen som reiste kollektivt i hele Ruters 
område (Oslo og tidligere Akershus) 23 prosent blant 
fossilbileierne, men 16 prosent blant elbileierne. De 
som har elbil er noe mindre fornøyd med kollektivtra
fikken enn de som eier fossilbil. De som ikke har bil i 
det hele tatt er mest fornøyd. 

En analyse Norconsult har gjort på oppdrag fra 
Klimaetaten viser hvordan dette kan slå ut i framtiden. 
Det er forventet en vekst i elbilandelen framover. En 
referansebane – eller potensiell framskrivning av 
elbilandelen framover – 9 gir en elbilandel på 63 
prosent i personbilparken i 2030. Norconsult sin 
analyse viser at elbilene da trolig vil stå for 70 
prosent av trafikkarbeidet.10

Folk reiser mer kollektivt og de er fornøyd
Det har vært en sterk vekst i kollektivreiser i Oslo fra 
2014 til 2018. I 2018 hadde Ruter 21 prosent flere 
passasjerer i Oslo enn i 2014. Folk flest er fornøyd 
med kollektivtilbudet og i de siste årene har befolk
ningstilfredsheten ligget stabilt rundt 74 prosent.7

Vi så av reisevanetallene at det særlig er de unge som 
reiser mye kollektivt. I aldersgruppa 13 til 24 år er 
over 40 prosent av reisene kollektivreiser. I den eldste 
gruppa, blant de over 67 år, er bare 20 prosent av 
reisene kollektivreiser. 

Folk oppgir at flere avganger (økt frekvens) er den 
forbedringen i kollektivtrafikken som har størst 
betydning for dem, dernest kommer mulighet for å 
reise direkte, gangavstand fra bolig, ventetid mellom 
bytter og punktlighet.7 Folk oppgir med andre ord pris 
som mindre viktig enn disse faktorene.

9 Dette er referansebanen som er utviklet av TØI. Fridstrøm, L. (2019). 
Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019. 
TØI rapport 1689/2019. Referansebanen for elbilandel er også brukt som 
grunnlag for referanse banen som ligger til grunn i Oslo kommunes klima
budsjett: Cicero (2019). Referansebane og framskrivning for Oslos klimag
assutslipp mot 2030. Revisjon mai 2019. (Report 2019:08)
10 Norconsult (2020). Klimavennlig trafikantbetaling i Oslo. Virkninger på 
klimagassutslipp og trafikk.
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I 2019 har påliteligheten vært spesielt utfordrende 
for Ruter. Dette skyldes framkommelighetsproblemer 
i Oslo sentrum (Ruter sin årsrapport for 2019, 
kommer våren 2020). 

Analyser gjort av Plan og bygningsetaten viser at 89 
prosent av befolkningen i Oslo bor 300 meter eller 
nærmere et stoppested som har kollektivavganger 
hver time.11 Hver time er ikke veldig ofte. I følge reise
vaneundersøkelsen fra 2014 oppga 30 prosent av 
befolkningen i Oslo at de hadde under 500 meter 
avstand til kollektivtransport med minst 8 avganger 
hver time, mens ytterligere 40 prosent hadde enten 
under 500 meter og fire avganger i timen eller under 
1 kilometer og åtte avganger i timen.3 

Flere sykler 
I 2018 foregikk 7 prosent av de daglige reisene i Oslo 
med sykkel. Vi så av reisevanedataene i figur 1 at en 
større andel svarte at de syklet i 2018 enn i 2014. 
Bymiljøetatens sykkelindeks viser den samme utvik
lingen (figur 5). Sykkelindeksen er basert på telle
punkter plassert ulike steder i byen, og alle telle
punktene teller sykler som passerer. Indeksen måler 
utviklingen sammenlignet med 2014. Nivået for 
sykling i tellepunktene for 2014 er dermed satt til 
100 – alle tall over 100 er da en økning. 130 på 
 indeksen betyr at sykkeltrafikken har økt med 30 
prosent sammenlignet med 2014.

Folk sykler mer om sommeren enn om vinteren – men 
stadig flere svarer at de sykler både sommer og 
vinter. Bymiljøetaten har gjennomført egne reisevane
undersøkelser høsten 2013 og høsten 2017. 
Undersøkelsene viser: 

 – I 2013 sa 32 prosent at de syklet minst ukentlig 
om sommeren, 6 prosent sa de syklet minst 
 ukentlig om vinteren.

 – I 2017 sa 41 prosent at de syklet minst ukentlig 
om sommeren, mens 10 prosent sa de syklet minst 
ukentlig om vinteren.

 – De fleste sykler minimum fra tid til annen, og 
andelen som aldri sykler har gått ned. I 2013 
oppga 36 prosent at de aldri syklet, mens i 2018 
var det 30 prosent som sa de aldri syklet. 

Bymiljøetatens undersøkelser viser også at andelen 
som mener at Oslo er en god by å sykle i har økt, fra 

11 Analysegrunnlaget er antall avganger på en ukedag mellom  
07.30 – 08.30, 03/2018. Befolkningen per 01.01.2018.

Figur 5. Bymiljøetatens sykkelindeks. Utvikling i antall 
sykkelpasseringer ved tellepunkter. Indeks: 
2014=100. 
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Kilde: Bymiljøetaten

Et av mange faste tellepunkter for sykkel i Oslo.
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16 prosent i 2014 til 31 prosent i 2018. Folk synes 
det er tryggere og enklere å sykle enn de gjorde for 
noen år tilbake og de er mer fornøyd med sykkelvei
nettet og vintervedlikehold.

Folk går mye, selv om de går litt mindre enn før
Resultatene fra reisevaneundersøkelsene viser at folk 
gikk litt mindre i 2018 enn de gjorde i 2014. Samtidig 
er det en stor andel som går. Gange utgjør over en 
tredjedel av reisene. Ipsos lagde i februar i 2019 en 
holdningsundersøkelse om gange på oppdrag fra 

Figur 7. Gangvennlighet/gjennomstrømningsfaktor. Skala på fem nivåer fra ikke gangvennlig (rødt) til  
svært gangvennlig (grønt). 
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Kilde: COWI. Kartlegging av gangvennlighet i Oslo, juni 2019. (upublisert)

Figur 6. Andel enige i påstander om sykkeltilbud.
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Kilde: Opinion (2018). Holdningsundersøkelsen om sykling i Oslo

12 • Oslospeilet

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13275610-1536241115/Tjenester%20og%20tilbud/Gate%2C%20transport%20og%20parkering/Sykkel/Sykkelstrategier%20og%20dokumenter/Unders%C3%B8kelser%20og%20rapporter/Holdningsunders%C3%B8kelse%20om%20sykling%20Oslo%20kommune.pdf


Bymiljøetaten12. Denne undersøkelsen viser at folk 
oppgir at de ofte går når de gjør ærend, for eksempel 
til butikk, bibliotek eller lege. To av tre går til slike 
formål tre til sju ganger i uka. 

Folk som eier bil går litt mindre enn de som ikke eier 
bil, mens de som har sykkel eller månedskort går 
mye. Undersøkelsen til Ipsos viser at folk går mer når 
de har kort avstand til nærsenter. Blant de som har 
under fem minutter å gå er det 77 prosent som går 
mye i hverdagen, men for de som har over 15 minutter 
er denne andelen 56 prosent. En annen analyse gjort 
på oppdrag fra Bymiljøeataten viser at det er stor 
 forskjell på gangvennlighet ulike steder i byen.13 
Gangvennlighet er her målt som antall målpunkt du 
kan nå dersom du går 500 meter fra et vilkårlig sted i 
analyseområdet. I en slik analyse er områder der det 
er mange ulike veier og alternativer mer gangvennlig 
enn områder med mange blindveier og ringveier. 

12 Ipsos. Holdningsundersøkelse – Gange i Oslo, 27. februar 2019 
(Forerløpig upublisert)
13 COWI. Kartlegging av gangvennlighet i Oslo, juni 2019. (upublisert)

Er «mikromobilitet» en ny trend? 
Sommeren 2019 opplevde mange at byen var full av 
elsparkesykler. Ruters reisevanesundersøkelse viste 
en liten øking (0,3 prosentpoeng) i andre tertial for 
markedsandeler for ‘andre transportmidler’. Disse er 
mest synlige i bykjernen. I en undersøkelse TØI gjorde 
sommeren 2019 svarte 37 prosent at de hadde prøvd 
en elsparkesykkel, og de yngre mer enn de eldre.14 
Resultatene til TØI viste at elsparkesykkelen i stor 
grad erstattet gange og kollektivtrafikk. Ruter har 
beregnet at antall kollektivreiser i indre by var 1,5 til 
2 prosent lavere i sommermånedene enn den ellers 
ville ha vært på grunn av elsparkesyklene. 

nnn

14 Berge, S. H. (2019). Kickstart for mikromobilitet. En pilotstudie om 
elsparkesykler. (TØI rapport 1721/2019) 

Fo
to

: 0
7 

M
ed

ia

Nr. 1 ▪ Mars 2020 ▪ 13

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50932
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50932
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