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Oppsummering

 Er NAF på rett vei? – Ja, fordi det viktigste for medlemmene:

NAF veihjelp, tester og EU-kontroll, bladet ‘Motor’, NAF Veibok og rabatter for bilhold er viktigste årsaker 

til medlemskap og vil også være det i de kommende 2-3 årene

 58% holder seg oppdatert innenfor samferdsel og politikk i Oslo ved å lese medlemsbladet «Motor». 

Riksdekkende aviser og Aftenposten del 2 – Oslo by er ansett lite viktige som kilder til informasjon om 

temaet 

 66% kjenner til at NAF nå jobber for alle trafikanter. Det er syklistene som har best kjennskap til 

endringen. Skiftet av innsatsområder svarer godt på ønsket fra medlemmene om økt fokus på 

transportløsninger for kollektiv og syklister



Oppsummering (forts.)

 Hva ønsker medlemmene at NAF Oslo og Omegn skal jobbe for:

Gode transportløsninger for kollektiv og fotgjengere er høyest prioritert. Hyppige avganger, lavere pris og 

kapasitet er høyeste prioritet for kollektiv

Syklister får flere og sammenhengende sykkelveier og at de må håndheve gjeldende trafikkregler på lik 

linje med bilister

Gratis kollektivtransport og forbud mot å kjøre tungtransport inn i sentrum oppfattes som de beste 

tiltakene som bør iverksettes for å redusere lokal forurensning

Andre viktige momenter i undersøkelsen:

De er i liten grad opptatt av samkjøring og bildeling

Køprising er et polariserende tema blant medlemmene. Andelen som svarer ja til køprising er til sammen 

49% mot andelen som svarer nei på 46%

Medlemmene ønsker ikke innføring av miljødifferensierte takster i bomringen

Hverdagsreisen: 68% benytter bil i sine hverdagsreiser, men kun 28% benytter bilen hver dag. 

54% er fotgjengere på deler av sine hverdagsreiser, enten daglig eller flere ganger i uken og går vanligvis 

til/fra jobb/studier og i forbindelse med handel



66% kjenner til at NAF jobber for alle trafikanter

Spørsmål: NAF har de senere årene endret seg til å være en organisasjon som jobber for alle trafikanter, ikke kun 

bilister. Det vil si at NAF nå jobber for bilister, syklister, de som benytter kollektivtransport og fotgjengere.

Er du kjent med denne endringen?
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Signifikant flere menn kjenner til at NAF har lagt om til å jobbe for 

alle trafikanter noe som kan tyde på at de har en høyere grad av 

engasjement for hva NAF foretar seg

Spørsmål: NAF har de senere årene endret seg til å være en organisasjon som jobber for alle trafikanter, ikke kun bilister. Det vil 

si at NAF nå jobber for bilister, syklister, de som benytter kollektivtransport og fotgjengere. Er du kjent med denne endringen?
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Kjennskap til NAFs endring av fokusområde stiger med alderen, 

men også blant de yngre er kjennskapen god

Spørsmål: NAF har de senere årene endret seg til å være en organisasjon som jobber for alle trafikanter, ikke kun bilister. Det vil 

si at NAF nå jobber for bilister, syklister, de som benytter kollektivtransport og fotgjengere. Er du kjent med denne endringen?
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Syklistene har signifikant høyere kjennskap til NAFs omlegging til å 

jobbe for alle trafikanter

Spørsmål: NAF har de senere årene endret seg til å være en organisasjon som jobber for alle trafikanter, ikke kun bilister. Det vil 

si at NAF nå jobber for bilister, syklister, de som benytter kollektivtransport og fotgjengere. Er du kjent med denne endringen?
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Samferdsel

og politikk

i Oslo

Viktighet, 

informasjonskider og 

politisk tilhørighet.



Bedring og utvidelse av kollektivtilbudet er viktigste politiske 

tema. Utvide båtforbindelser i Oslofjorden er minst viktig. 

Spørsmål: Det er flere saker som diskuteres i Oslo-politikken. Hvilke av disse vil du si er viktig for deg at

Oslos politikere arbeider aktivt med?
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Kvinner og menn er stort sett enig i hva Oslos politikere bør 

prioritere, bortsett fra at kvinner er noe mer opptatt av miljøtiltak

Spørsmål: Det er flere saker som diskuteres i Oslo-politikken.

Hvilke av disse vil du si er viktig for Oslos politikere arbeider aktivt med?
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Samtlige aldersgrupper mener bedring av kollektivtilbudet er 

viktigst, men de yngste er mest opptatt av dette

Spørsmål: Det er flere saker som diskuteres i Oslo-politikken.

Hvilke av disse vil du si er viktig for Oslos politikere arbeider aktivt med?
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58% holder seg oppdatert innenfor samferdsel og politikk i 

Oslo ved å lese «Motor» 

Spørsmål: Hvordan holder du seg oppdatert innen Samferdsel og politikk i Oslo?
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35% mener Høyre er det partiet som kan forbedre deres 

hverdagsreiser. 1 av 5 vet ikke hvilket parti.

Spørsmål: Hvilket parti – eller partier - mener du i størst grad er i stand til å forbedre din situasjon som

trafikant og til rette legge for at din hverdagsreise blir bedre?
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Bruk av 

transportmidler

i hverdagen



68% bruker vanligvis bil som transportmiddel i hverdagen

Spørsmål: Hvilke transportmidler bruker du vanligvis i din hverdagsreise?
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For 64% går hverdagsreisen vanligvis til jobb

Spørsmål: Hvor går vanligvis din hverdagsreise?
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Bil

Hvor ofte reiser du med følgende ulike transportmidler i dine hverdagsreiser?
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Buss

Hvor ofte reiser du med følgende ulike transportmidler i dine hverdagsreiser?
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Trikk

Hvor ofte reiser du med følgende ulike transportmidler i dine hverdagsreiser?
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Motorsykkel/Moped

Hvor ofte reiser du med følgende ulike transportmidler i dine hverdagsreiser?
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Til fots

Hvor ofte reiser du med følgende ulike transportmidler i dine hverdagsreiser?
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Bil 

Med tanke på dine egne hverdagsreiser, hvor viktig er det for deg at det bygges gode 

transportløsninger for...
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Sykkel 

Med tanke på dine egne hverdagsreiser, hvor viktig er det for deg at det bygges gode 

transportløsninger for...
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Kvinner er signifikant mer opptatt av kollektiv og fotgjengere, 

mens menn er signifikant mer opptatt av bil

Spørsmål: Med tanke på dine egne hverdagsreiser, hvor viktig er det for deg at det bygges gode transportløsninger for...

Topp 2%: Svært viktig og meget viktig
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30-44 år er signifikant mer opptatt av transportløsninger for sykkel 

enn øvrige aldersgrupper. De er også mest opptatt av kollektiv, 

mens 60+ ønsker bedre løsninger for fotgjengere

Spørsmål: Med tanke på dine egne hverdagsreiser, hvor viktig er det for deg at det bygges gode transportløsninger for...

Topp 2%: Svært viktig og meget viktig
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En hver trafikantgruppe trekker frem sitt eget felt som viktigere enn 

det øvrige grupper gjør

Spørsmål: Med tanke på dine egne hverdagsreiser, hvor viktig er det for deg at det bygges gode transportløsninger for...

Topp 2%: Svært viktig og meget viktig
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De fleste er negative til 

samkjøring

Spørsmål: Dersom det ble tilrettelagt for 

samkjøring for eksempel på arbeidsplassen din, 

ville du benyttet dette?
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70% er ikke interessert i å være medlem av bildelingsordning

Spørsmål: Bildeling betyr at flere personer deler et visst antall biler. Ved å være medlem av et bildelingsprogram får 

du tilgang til bil når du trenger det, samtidig som du reduserer kostnadene man har ved å eie bil og 

ulempene som følger med vedlikehold, parkering etc. Kunne du tenke deg å være medlem av en 

bildelingsordning?
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Vet ikke

Ja, jeg er allerede medlem i stedet for å eie egen
bil

Ja, jeg er allerede medlem i tillegg til å eie egen
bil

Nei

Ja, i stedet for å eie egen

Ja, i tillegg til å eie egen bil

N = 7954



57% sier at det at de liker å ha egen bil hindrer dem fra å bli 

medlem av bildelingsordning

Spørsmål: Hva hindrer deg i å bli medlem av en bildelingsordning?

2

2

8

10

16

20

41

57

0 20 40 60 80 100

Vet ikke

Det koster for mye

Har ikke tenkt på det som mulighet

Det finnes ingen bildelingsordning/bilkollektiv i
nærheten av mitt bosted

Usikker på om det er biler tilgjengelig når jeg
trenger det

Jeg bruker min nåværende bil veldig mye

Det føles upraktisk

Liker å ha min egen bil

N = 5602



Hva med å ta sykkelen til 

jobb?



40% bruker vanlig sykkel

Spørsmål: Hvilken type - eller typer - sykkel benytter du i din hverdagsreise?
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N = 7954



Hvilke typer hverdagsreiser bruker du 

sykkelen til?
Når på året bruker du sykkel på dine 

hverdagsreiser?

1

4

5

35

44

71

Vet ikke

I løpet av arbeidsdagen

Hente og bringe
barn/slektninger/venner

Ærend/handling

Til og fra jobb/skole/studier

Fritidsaktiviteter
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11

40

35

13

Vet ikke

Ikke noe fast mønster på mitt
sykkelbruk

I sommerhalvåret, men avhengig
av været

I sommerhalvåret

Hele året
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Rundt 44% sykler til jobb/ skole/ studier Rundt 13% sykler hele året 

N = 3609



Hva er viktigst for deg når du velger å bruke 

sykkel i din hverdagsreise?
Hva er viktigst for deg når du velger å 

ikke bruke sykkel?

1

3

11

33

34

35

36

78

Vet ikke

Annet

Egentid

God fremkommelighet

Fleksibelt

Miljøvennlig

Effektivt

Helse/trim
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39
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11
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22

33

Vet ikke

Annet

Sykkelen kan stjeles

Dårlige sykkelveier/tilrettelegging

Været

Lite trafikksikkert/føles utrygt

Det er for langt å sykle
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Rundt 78% sykler for å få trim/ helsefordel
Rundt 1 av 3 sykler ikke fordi 

reiseavstand er for lang

N = 3609 N = 4260



Kun 5% er medlem i bysykkeltibudet i Oslo. Et stort flertall 

ville ikke blitt medlem selv om tilbudet gjaldt hele året.

Spørsmål: Er du medlem i Oslo bysykkeltilbudet Spørsmål: Vil du bli medlem om tilbudet skulle gjelde hele året?

Ja
5 %

Nei
94 %

Vet ikke
1 %

Ja, ganske sikkert
1 %

Ja, 
kanskje

8 %

Nei
77 %

Vet ikke
14 %

N = 7954 N = 7528



De tiltak og utbedringer som er utført i senere tid for å bedre 

forholdene for syklister bidrar lite til at NAF-medlemmer sykler mer

Spørsmål: Har tiltak og utbedringer (eks rødmerket bane) som er gjort for å bedre forholdene for syklister i Oslo 

bidratt til at du sykler mer enn før?
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44

33
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Vet ikke

Nei, men jeg vil vurdere å sykle på grunn av dette

Jeg sykler ikke

Jeg sykler like mye som før

Ja, jeg sykler mer

N = 7954



43% mener NAF bør jobbe for 

flere/ sammenhengende sykkelfelt

Spørsmål: Dersom NAF skal ha større fokus på sykkelbruk, hva bør de i så fall arbeide for? 
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34

43
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Vet ikke

Veihjelp for syklende (Hjelp på stedet til å kunne
finne frem til bestemmelsessted)

Avgiftsfrihet for el-sykkel som for elbiler

Rabatt for kjøp av el-sykkel

Bilfrie soner

Flere tiltak for å redusere hastigheten for syklende
på ulykkesutsatte strekninger

Sykkelbokser ved lyskryss (Veibanen foran
lyskryss merket med sykkel og farges rødt)

NAF bør ikke ha et større fokus på sykkel

Gjeldende trafikkregler må i større grad
håndheves for syklister som for bilister

Flere/sammenhengende sykkelfelt

N = 7954



Hva med å benytte 

kollektivtransport i 

hverdagsreisen?



Hvor tilfreds er du med kollektivtilbudet der 

du bor og ferdes?

Hva er viktigst for at du i større grad skal 

velge kollektivtransport?
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16

33

39

Vet ikke

1 - Meget misfornøyd

2 -

3 -

4 -

5 - Meget fornøyd
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Ikke relevant, jeg må benytte bil i arbeidet

Betaling for parkeringsplass hos arbeidsgiver

Høyere priser på parkering

Føles tryggere

Høyere priser på bompenger

Bedre kollektivtilbud der jeg bor/ jobber/ går
på skole

Standard, bekvemmelighet

Færre forsinkelser på kollektivtransport

At reisetiden blir vesentlig kortere

Kapasitet, eks. garantert sitteplass

Lavere priser på kollektivtransport

Hyppigere avganger/ reise når man vil
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39% er meget fornøyd med 

kollektivtilbudet der de bor og ferdes

Hyppigere avganger er viktigst for at man skal velge 

kollektivtransport oftere

N = 7954



Parkering



Hva slags parkering benytter du der du 

bor?
Hvor fornøyd er du med 

parkeringsløsningen der du bor?
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6

13

84

Vet ikke

Gateparkering m/betaling hele
døgnet

Gateparkering m/betaling deler av
døgnet

Beboerparkering

Gateparkering u/ betaling

Privat parkering (egen eiendom
eller gjennom sameie/borettslag

el.)
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25

54

Meget misfornøyd

Ganske misfornøyd

Verken eller

Ganske fornøyd

Meget fornøyd
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84% benytter privat parkering der de bor
Nesten 80% er fornøyd med parkeringsløsningen 

der de bor 

N = 7870



Har du blitt varslet om at den parkeringen 

du benytter vil bli berørt som følge av 

byrådets vedtak om å fjerne 

parkeringsplasser?
I forbindelse med tap av parkeringsplass, 

har du fått tilbud om alternativ plass?

4

89

6

1

Usikker/ vet ikke

Nei

Nei, men jeg tror den vil bli berørt

Ja, den vil bli borte
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40

55

3

Vet ikke

Nei

Nei, har kun fått varsel om at
parkering fjernes

Ja, har blitt informert og tilbudt
alternativ plass

0 20 40 60 80 100

Kun 1% har blitt varslet om at parkeringen de 

benytter vil bli berørt

Kun 3% av de som er varslet har fått tilbud om 

alternativ plass

N = 7870 N = 91



Bompenger og 

køprising



38% mener at man bør finne andre måter enn 

køprising/rushtidsavgift å regulere trafikken på

Spørsmål: Oslo bystyre har vedtatt at det skal innføres køprising/rushtidsavgift i bomringen i 

Oslo. Hva synes du om å regulere trafikken på denne måten?

N = 7954
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Vet ikke

Nei, det er ikke nødvendig med regulering av trafikken

Ja, det er en effektiv måte å regulere trafikken på

Ja, hvis det finnes et godt alternativt transporttilbud

Nei, man må finne andre måter å regulere trafikken på
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Over 50% er uenig i innføring av 

miljødifferensierte takster i bomringen

Spørsmål: I hvilken grad er du enig eller uenig i å innføre miljødifferensiering av takstene i bomringen?
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Vet ikke

Svært uenig

Uenig

Hverken eller

Enig

Svært enig

N = 7954



Gratis kollektivtransport oppfattes som det beste tiltaket som bør 

iverksettes for å redusere lokal forurensning

Spørsmål: Noen ganger kan det på grunn av høy lokal forurensning være nødvendig å iverksette strakstiltak for å redusere 

forurensningen.  Hvilke tiltak synes du bør prioriteres…
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7%
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27%

38%

61%
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Vet ikke

Lavutslippssoner

Ingen tiltak nødvendige

Forbud mot å kjøre dieselbiler

Datokjøring (at ½-parten av bilene har tillatelse til
å kjøre)

Økt sats på bompenger i korte tidsperioder

Forbud mot å kjøre tungtransport inn i byen

Gratis kollektivtransport

N = 7954



Appendix



Bakgrunnsinformasjon om medlemmene som deltok i 

medlemsundersøkelsen 2017

Hvor mange biler 

disponerer du og evt. 

familien?

%

Ingen biler 1

1 bil 65

2 biler 27

3 eller flere biler 7

Hvilken årsmodell har 

bilen (hvis flere biler, 

svar for den du bruker 

mest)?

%

Før 2000 5

2000-2009 37

2010-2013 30

2014-2017 28



Bakgrunnsinformasjon om medlemmene som deltok i 

medlemsundersøkelsen 2017

Hvilken type drivstoff 

bruker bilen (hvis flere 

biler, svar på den du 

bruker mest)?

%

Bensin 44

Diesel 43

Hybrid 5

Ladbar hybrid 3

Strøm 5

Hvilken type bil er dette? %

Sedan 27

Stasjonsvogn 33

SUV 24

Annet 15

Vet ikke 1



Bakgrunnsinformasjon om medlemmene som deltok i 

medlemsundersøkelsen 2017

Kjønn %

Menn 72

Kvinner 28

Alder %

Under 30 2

30-44 16

45-59 30

60+ 53

Fylke % Antall

Akershus 9 688

Oslo 91 7266

Total 100 7954



Bakgrunnsinformasjon om medlemmene som deltok i 

medlemsundersøkelsen 2017

Antall år medlem i NAF 
%

0-4 år 22

5-9 år 18

10 år eller mer 60

Antall NAF medlemmer 

i husstanden 
%

Ingen 10

1 medlem 71

2 medlemmer 17

3 medlemmer 1

4 medlemmer 1

5 eller flere medlemmer 0


