
Bakgrunn og oppsummering



▪Respondentene er rekruttert fra NAFs medlemsregister for Oslo og Omegn. Undersøkelsen 

ble sendt ut til alle medlemmer med gyldig e-postadresse: 32.319 medlemmer

▪ 6324 medlemmer besvarte studien
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▪Representativitet: Undersøkelsen representerer NAF Oslo og Omegns medlemsmasse på 
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undersøkelsen på relevante bakgrunnsvariabler som kjønn og alder
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1. Medlemmenes forhold til NAF-medlemskapet

Det er veihjelpen som er primærårsaken til at man 

er medlem (77 %) i NAF. 

Kjennskapen til at organisasjonen også arbeider 

med saker utover ren bilisme øker, men i relativt 

liten grad. 19 % kjenner godt eller 49 % noe til 

dette. Når man ser på kunnskapsnivået fordelt på 

alder, viser resultatene at nivået er noe høyere, 

dess eldre man er.

Endringene blir i størst grad positivt mottatt av de 

yngre hvor 30 % mener det gjør at de blir bedre 

ivaretatt. 

24 % i den eldste aldersgruppen (60+) oppgir det 

samme.

2. Medlemmenes ønskede politiske fokus for 

NAF Oslo og Omegn

Medlemmene er i størst grad opptatt av 

bomstasjonene i og rundt Oslo. 61 % mener at 

NAF Oslo og Omegn skal prioritere dette. Det er 

hele 20 og 25 % poeng forskjell mellom dette og de 

neste områdene som er bedre kollektivtilbud og 

redusere luftforurensing.

Dette bildet gjelder for alle aldergrupper. Her er det 

også store forskjeller på hva man vanligvis bruker 

som transportmiddel. Ikke overraskende er det 

bilistene som i størst grad er opptatt av 

bomstasjoner, mens syklistene er i størst grad 

interessert i utvidelse og nybygging av sykkelveier.
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3. Bomringer og bompenger

54 % av alle spurte er klar over at NAF er for 

veiprising, og her er det også større forskjeller i 

aldergrupperingene. 

57 % kjenner til de nye bommene og vet hvor noen 

av disse kommer. Aldersgruppen 30-44 år som i 

størst grad har kjennskap til dette, i motsetning til 

den eldste aldersgruppen. 

38 % av medlemmer vet ikke hva den ekstra 

kostnaden på dette vil bli. 33 % tror imidlertid det 

blir billigere om veiprising erstatter bompenger.

4. Tiltak for forbedring av luftkvalitet og forhold 

til bildelingsordninger

Tiltak for å redusere luftforurensning, mener 64% 

at mer vasking og feiing av gater må til og 55% at 

gratis kollektivtransport i størst grad bør prioriteres.

65 % av medlemmene kunne ikke tenke seg å være 

medlem i en bildelingsordning. 

Hovedårsaken til at man ikke ønsker dette er at man 

liker å ha sin egen bil.

5. Bruk av transportmidler i hverdagsreisen

Blant medlemmene i Oslo og Omegn, er ukentlig 

bruk av bil (64 %), gange (51 %) og  kollektivt 

transportmiddel (63 %) som er hoved-

transportmiddelet. 

Reisene handler i størst grad om reiser til jobb eller 

handel. 58 % av medlemmene er fornøyd med sin 

hverdagsreise, 12% er misfornøyd eller svært 

misfornøyd.

Oppsummering forts.
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Det er naturligvis store ulikheter i hvor 

hverdagsreisen går. I aldersgruppen 59 år og yngre 

er det i hovedsak jobbreise som er hovedreisen, 

mens i aldersgruppen 60+ er det handel som er 

årsaken for reise. Man bør derfor se på de ulike 

aldersgruppenes reisemønster på dette spørsmålet 

da de ulike aldersgruppene har relativt store 

ulikheter i reisemønsteret.

I undersøkelsen er det også stilt spørsmål om hva 

som er de største fordelene og ulempene med de 

ulike transportmiddelene.

Hovedfordelen med bil er frakting av varer og 

bagasje, for sykling er helseeffekten den største 

fordelen, mens den største fordelen ved å gå er 

også helseeffekten.

Ulempen ved å kjøre bil er parkering og kø, mens 

for kollektivbruk er det trengsel og mangel på 

sitteplass. Den største ulempen ved å sykle er 

været og trafikksikkerhet, og ved å gå er det tiden 

det tar. 

Resultatene viser imidlertid at det er stor forskjell 

mellom de ulike transportmidlene. 

Hele 65 % opplever parkering som den største 

ulempen ved bilbruk. 

For kollektiv er det trengsel 44%.

For sykkel er det trafikksikkerhet/været 36%.

For gående er det for langt å gå 58%.

Oppsummering forts.
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6. Ønskede fokusområder

Som bilist ønsker medlemmene i størst grad at 

NAF skal jobbe med stans og avvikling av 

bomstasjoner i Oslo. Dette temaet er både første 

og andre prioritet for medlemmene. 

Som kollektivbruker er de mest opptatt av at NAF 

skal jobbe med lavere priser og bedre kapasitet på 

kollektivtransport. 

Som syklist er de mest opptatt at NAF skal jobbe 

med trafikksikkerhet og utbygging av flere 

sykkelveier. Trafikksikkerhet er sikring av syklistene 

ved å skille sykkelveier fysisk fra både fotgjengere 

og bilister. 

Som fotgjengere er det vintervedlikehold som bør 

være hovedfokus.

Det er relativt stor forskjeller i alderssegmentene 

når det gjelder prioriteringsområder.

7. Innstramminger av bilisme i Oslo

26 % av medlemmene blir i stor eller svært stor 

grad berørt av innstrammingene for egen privatbil.

27 % mener i noen grad.

47 %av medlemmene har endret reisevanene i 

større eller mindre grad etter de nye 

innstrammingene.

Innstrammingene har ført til at medlemmene bruker 

mindre bil inn i sentrum, men 66 % oppgir å ha 

endret handlested med bil.

Oppsummering forts.
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8. Parkering 

89 % av medlemmene har privat parkering. 

Medlemmene med beboerparkering opplever i 

mindre grad forbedringer etter beboerparkeringen 

ble innført.

51 % mener det vil bli enda vanskeligere å finne 

plass hvis man gir mulighet for å kjøpe 2 

beboerparkeringer.

9. NAF sitt arbeid for syklistene

Det er ingen endring i bruk av vanlig sykkel blant 

medlemmene, men en økning i bruk av EL-sykkel.

26 % av medlemmene sier; årsakene til at de ikke 

sykler mer etter tiltakene, er at syklistene sykler for 

fort og mangler sykkelkultur.

10 % av alle spurte har økt sin sykkelfrekvens 

basert på utbedringstiltakene, 8 % vurderer å sykle 

mer pga utbedringstiltakene.

Medlemmene mener at NAF bør ha fokus på 

trafikkregler og sammenhengende sykkelfelt.

23 % mener NAF ikke bør ha større fokus på 

sykkel.
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