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SPØRRESKJEMA: NASJONAL REISEVANEUNDERSØKELSEN 2016 - 2019 

INTRO 
God dag, mitt navn er NN, snakker jeg med [FORNAVN] [ETTERNAVN]? 
Jeg ringer fra Epinion angående Reisevaneundersøkelsen, som gjennomføres for norske 
transportmyndigheter. Har du mottatt brev fra oss for ca. en uke siden? 
 
Vi starter med noen spørsmål om bostedet ditt. 
 
BOSTEDSJEKK 
Stemmer det at adressen din er <Address from sample>?  

Vi tenker på den boligen du tilbringer mest tid i. 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Nei, men det er en adresse hvor jeg tilbringer tid av og til 

 

BOSTED_ANNET 
Hva er din nåværende adresse?   

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse. 

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

BOSTED_ANNET_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

BOSTED_FLERE  

Har du mer enn én bostedsadresse (f.eks. som student eller pendler)? 

_1 Ja 

Commented [DM1]: Spurt hvis adressen registrert til IO er 
ikke korrekt eller ikke hovedadressen 
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_2 Nei 

 

BOSTED_ANNET2 
Hva er den andre bostedsadressen din?   

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse. 

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

BOSTED_ANNET2_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

BOSTED_IGAR  

Vi ønsker å vite hvor du var da reisedagen din startet?          (kl04:00) 

_1 Hjemme 

_2 Annet sted 

_3 Husker ikke 

 

BOSTED_IGAR_NEW_  

Hva var formålet med den siste reisen du gjennomførte som bidro til at du ikke startet reisedagen din 

hjemme? 

_1 Arbeid/skole/studiested 

_2 Reise eller møte i tilknytning til arbeidet 

_3 Fulgte barn eller andre til forskjellige aktiviteter 

Commented [DM2]: Spurt hvis IO har mer enn en 
bostedsadresse 

Commented [DM3]: Spurt hvis IO svarer «Annet sted» på 
BOSTED_IGAR 
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_4 Gjorde innkjøp (dagligvarer eller andre artikler til hjemmet) 

_5 Ærend (bilverksted, bank, offentlig etaten etc.) 

_6 Underholdning (var på kino, idrettsarrangement, kafé etc.) 

_7 Besøkte slekt eller venner 

_8 Legebesøk eller andre medisinske tjenester 

_9 Deltakelse i organiserte aktiviteter (idrettsaktiviteter, musikkaktiviteter, kulturalaktiviteter etc.) 

_10 Gåtur eller annen fritidsaktivitet (inkl. ferieaktiviteter) 

_97 Hjemreise (reiste hjem fra en annen aktivitet) 

_98 Annet 

_99 Ingen av disse 

 

FORERKORT  

Har du førerkort for bil? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Ønsker ikke å svare 

 

FORERKORT_ALDER_  

Hvor gammel var du da du tok førerkortet? 

_1 Skriv:  

_2 Husker ikke 

 

BILEIE_  

Eier eller disponerer du eller andre i husholdningen bil?                       

Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. 

Personer som er fast bosatt i boligen, men som i perioder er borte fra hjemmet, på grunn av arbeid, delt 

omsorg el., skal regnes med. For personer med flere bostedsadresser regnes alle personer som er fast bosatt 

på disse og som et har felles matbudsjett med som en del av husholdningen. Vi tenker her på alle typer biler 

som brukes til privat persontransport. Flere svar mulig. 

_1 Eier bil (registrert på deg eller annen person i husstanden) 

_2 Låner bil av slektninger / venner / bekjente 

Commented [DM4]: Spurt hvis IO har førerkort for bil 
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_3 Er med i bildeleordning (bildeling via nett/app, bilkollektiv, bilpool via arbeidsgiver o.l.) 

_4 Har privat-leasing bil 

_5 Firmabil 

_6 Annet 

_7 Nei 

_8 Vet ikke 

 

BIL_ANTALL  

Hvor mange biler eier eller disponerer du/dere? 

Vi teller kun med biler som er registrert og kjørbare. 

_1 Skriv:  

_2 Vet ikke 

 

LOOP_1  

Vennligst oppgi følgende informasjon om bilene du eier eller disponerer. 

BIL_MERKE BILEIE_MULTI_ BIL_MODELL BIL_TYPE_ BIL_ENERGI_ 

Kan du gi en enkel 
beskrivelse av 
bilen, f.eks. merke 
eller modell? 

Hvem er bilen 
registrert på? 

Hvilken årsmodell 
er bilen? 

Hva slags type 
bil er dette? 

Hva slags type 
drivstoff/energibærer 
bruker denne bilen? 

 _1 Registrert på deg eller 
en annen person i 
husstanden 

 _1 Personbil _1 Bensin 

 _2 Privat-leasing bil  _2 Flerbruksbil / 
kombinertbil / 
stasjonsvogn 

_2 Diesel 

 _3 Arbeidsgiver / Firma  _3 Varebil _3 Elektrisitet / strøm 

 _ 4 Annet  _4 Lastebil _4 Bensin og elektrisitet_ 
Ladbar (Hybrid-ladbar)  

 _5 Vet ikke  _5 Buss / minibuss 
(minst 10 seter) 

_5 Bensin og elektrisitet_ 
(Hybrid- ikke ladbar) 

   _6 Campingbil / bobil _6 Diesel og elektrisitet_ 
Ladbar (Hybrid-ladbar)  

   _7 Annet _7 Diesel og elektrisitet_ 
(Hybrid- ikke ladbar) 

   _8 Vet ikke _8 Hydrogen 

    _9 Annet 

    _10 Vet ikke 

 

BIL_LADING_  

Hvor lader du vanligvis din elbil / ladbar hybrid?          Flere svar mulig. 

_1 Hjemme – privat lader 

Commented [DM5]: Spurt hvis IO eller noen i husstanden 
eier eller disponerer bil 

Commented [DM6]: Spurt hvis IO eier eller disponerer av 
minst 1 bil 

Commented [DM7]: Spurt hvis IO eier eller disponerer en 
bil som går på elektrisitet, eller er hybrid-ladbar 
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_2 Hjemme – offentlig ladepunkt 

_3 På arbeidsplass 

_4 Annet sted 

_5 Det varierer 

_6 Vet ikke 

 

TOHJULING_  

Eier eller disponerer du noen av følgende transportmidler …   

Flere svar mulig. Hvis du ikke disponerer noen av dem, vennligst velg 'Ingen av disse' 

_1 Vanlig sykkel, i brukbar stand 

_2 El-sykkel 

_3 By-Sykkel (har app eller kort) 

_4 Jobb-sykkel (sykkel eid av arbeidsgiver) 

_5 Spark 

_6 Sparkesykkel eller lignende 

_7 Ståbrett, segway eller lignede med hjelpemotor 

_8 Moped / scooter 

_9 Motorsykkel (MC) 

_10 Andre transportmidler 

_11 Transporthjelpemidler som «scooter» for funksjonshemmede, rullator, rullestol (elektrisk og 

manuell) etc. 

_12 Ingen av disse 

 

INFO_HOVED 
Nå stiller vi noen spørsmål om din arbeidssituasjon som er relevant for dine reisevaner. 

HOVED  

Hva regner du som din yrkesstatus?  

_1 Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid 

_2 Hjemmeværende / omsorgsarbeid i hjemmet 

_3 Går på skole / studerer 

_4 Militærtjeneste / Siviltjeneste 
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_5 Fødsel- foreldrepermisjon 

_6 Alderspensjonist, AFP eller andre tidligpensjonsordninger 

_7 Langvarig sykemeldt 

_8 Arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid 

_9 Annet 

 

ARBEID  

Har du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet pr uke? 

_1 Ja 

_2 Nei 

 

ARBEID_TIMER  

Hvor mange timer inntektsgivende arbeid har du vanligvis pr uke?         

INFO: En vanlig arbeidsuke for en yrkesaktiv person med en fulltidsjobb består av 37,5 timer 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Ønsker ikke å svare 

 

OPPMOTE  

Har du fast oppmøtested på jobben?          

Fast oppmøtested er der man møter minst 50 prosent av arbeidsdagene i løpet av et år. Dersom du er for 

eksempel bonde og har hjemme som arbeidssted så er svaret "Ja, jobber hjemmefra" 

_1 Ja 

_2 Ja, jobber hjemmefra 

_3 Nei 

_4 Vet ikke 

 

OPPMOTE_STED 
Hva er adressen på oppmøtestedet?   

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse. 

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

Commented [DM8]: Spurt hvis IO er: student eller 
militærtjeneste 

Commented [DM9]: Spurt alle som har minst 1 time 
inntektsgivende arbeid per uke 

Commented [DM10]: Spurt alle som har minst 1 time 
inntektsgivende arbeid per uke 
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_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

OPPMOTE_STED_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

OPPMOTE_STED_SKOLE 
Hva er adressen på studiestedet? 

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse.    

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

OPPMOTE_STED_SKOLE_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

LOKALJOBB  

Du har svart at din arbeidsplass er på bostedsadressen. Kan du si litt om hva slags virksomhet dette er?  

Commented [DM11]: Spurt kun hvis IO er student 

Commented [DM12]: Spurt kun hvis IO har 
bostedsadressen som fastoppmøtested på jobb. 
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_1 Jeg er gårdbruker (bonde) 

_2 Jeg driver butikk eller engroshandel på hjemmeadressen 

_3 Jeg driver frisørforretning, fysioterapivirksomhet etc. på hjemmeadressen 

_4 Jeg har atelier/verksted på hjemmeadressen 

_5 Jeg driver konsulentvirksomhet med kontor hjemme 

_6 Annen type virksomhet 

 

TJENESTE  

Du har ikke fast frammøtested på jobb. Kan du si noe mer om hvor du starter arbeidsdagen? 

_1 Jeg møter fram på ulike lokalavdelinger i bedriften jeg er ansatt 

_2 Jeg starter vanligvis arbeidsdagen hos kunder 

_3 Jeg starter arbeidsdagen på første oppdragssted 

_4 Jeg avløser/mønstrer på ulike steder avhengig av tjenesteplan 

_5 Jeg arbeider på anlegg 

_6 Jeg er skogsarbeider 

_7 Jeg er fisker 

_8 Andre møtesteder: 

 

Infotekst  

Nå ønsker vi å se litt på arbeidssituasjonen din. 

REISEDAGER  

Hvor mange dager reiser du vanligvis fram og tilbake til jobben per uke?  

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Ønsker ikke å svare 

 

FJERNARBEID  

Du har svart at du ikke reiser fram og tilbake til jobb hver dag. Hva gjør du de arbeidsdagene du ikke reiser 

til/fra jobb? 

_1 Arbeider hjemme 

_2 Arbeider hjemme og drar derfra til evt. møter/kunder/pasienter 

Commented [DM13]: Spurt hvis IO ikke har fast 
oppmøtested på jobb 

Commented [DM14]: Spurt hvis IO arbeider mer enn 35 
timer i uken men reiser fram og tilbake til jobben mindre enn 
5 ganger i uken. 
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_3 Drar direkte hjemmefra til møter/kunder/pasienter etc. 

_4 Overnatter på/nær tjenestested/arbeidsplass 

_5 Konsentrerer full arbeidstid på færre dager 

_6 Annet 

 

ORDNING  

Har du fast arbeidstid, fleksibel arbeidstid, skiftordning eller annet? 

_1 Fast arbeidstid på dagtid 

_2 Fast arbeidstid på natt 

_3 Fleksibel arbeidstid på dagtid (fleksitid) 

_4 Skift, turnus, nattarbeid mm 

_5 Kan jobbe når jeg vil 

_6 Annen ordning 

 

YRKESSJAFOR  

Er du yrkessjåfør?           

Som yrkessjåfør regner vi med personer som arbeider som sjåfør på lastebil, varebil, brøytebil, buss etc. 

Også personer som jobber som taxisjåfør, sjåførlærer, sykkelbud eller lignende er med her. 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vil ikke svare/vet ikke 

 

YRKESSJAFOR_ADD  

Hva slags yrkessjåfør er du? 

_1 Lastebilsjåfør 

_2 Varebilsjåfør 

_3 Budbilsjåfør 

_4 Bussjåfør 

_5 Taxisjåfør 

_6 Kjørelærer 

Commented [DM15]: Spurt hvis IO er yrkessjåfør 
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_7 Ambulansesjåfør 

_8 Sykkelbud 

_9 Annet – Spesifiser 

 

YRKESSJAFOR_NEW  

Omtrent hvor mange kilometer kjørte du som yrkessjåfør den 'Trafikkdato'?           

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke/husker ikke 

Når du fortsetter på neste side kommer vi til å be om at du registrerer alle reiser du foretok i går. Vi 

understreker at her tenker vi på alle reiser utenom de du har gjort som yrkessjåfør. Reisene du har gjort som 

yrkessjåfør trenger du ikke å registrere. 

 

INFO_GJOREMAL  

Vi ønsker at du registrerer alle turene du foretok i går utenfor gårdsplassen eller tomten til huset du bor i, 

uavhengig av lengde, varighet eller formål. Det er viktig at du ikke glemmer å ta med korte gang- eller 

sykkelturer. Hver gang du stopper for å utføre et gjøremål eller er kommet hjem, regner vi en reise for 

avsluttet; dvs. at hvis du reiser fra hjemstedet ditt til arbeid og tilbake hjem, regnes det som to reiser. 

GJOREMAL  

Vi starter med å registrere formålet med de ulike reisene du foretok i går. Husk at hjemreise også skal med. 

Det er viktig at du registrerer reisene i den rekkefølge du foretok dem (Reise 1 = første reise du har foretatt 

den dagen). 

_98 Hjem 

_1 Arbeid/skole/studier 

_2 Reise eller møte i tilknytting til arbeidet 

_3 Innkjøp av dagligvarer eller andre innkjøp 

_4 Ærend (bilverksted, bank, helsetjeneste, hente utstyr, privat befaring eller annet) 

_5 Hente/bringe/-følge barn 

_6 Hente/bringe/-følge voksne 

_7 Private besøk (familie, venner eller andre, også sykebesøk) 

_8 Underholdning (var på kino, teater, idrettsarrangement eller publikum på andre arrangementer) 

_9 Organisert aktivitet (deltaker, tilskuer eller arrangør på idrettsarrangement, kulturaktivitet eller 

lignende) 

_10 Egenorganisert fritidsaktivitet (trening, kafé, gåtur eller annet) 
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_11 Ferieturer, weekend, hytte- og båtturer 

_12 Militærreise (Reiser til/fra tjenestested for vernepliktige) 

_99 Hadde ingen reiser 

 

ROLIG  

Var du ikke utenfor eiendommen denne dagen?  

_1 Ja, jeg var utenfor eiendommen  

_2 Jeg var i utlandet hele dagen  

_3 Nei, jeg var IKKE utenfor eiendommen  

 

GRUNN  

Hadde du ikke behov for å reise denne dagen, eller var du forhindret fra å reise? 

_1 Hadde ikke behov for å reise 

_2 Forhindret på grunn av egen eller andres sykdom 

_3 Forhindret på grunn av dårlig vær/føre 

_4 Kunne ikke komme ut på egenhånd 

_5 Hadde ikke tilgang på bil eller annet transportmiddel 

_6 Annet 

_7 Ønsker ikke å svare 

 

KORTE REISER 
Infotekst2  

Vi tar reisene i tur og orden, og starter med den første. Deretter tar vi de andre i den rekkefølgen de 

foregikk. Pass på å få med alle reisene i kronologisk rekkefølge. Reisedagen er på 24 timer og det regnes fra 

kl. 04:00 til 03:59. For yrkessjåfører skal reiser i arbeid ikke registreres. Reiser til/fra oppmøtestedet skal 

registreres 

STARTTID  

Når startet den {@} reisen? 

_1 Time: 

_2 Min: 

_3 Vet ikke / Husker ikke 

Commented [DM16]: Spurt hvis IO oppgir at han/hun 
hadde ingen reiser på reisedagen 

Commented [DM17]: Spurt hvis IO bekrefter at han/hun 
var ikke utenfor eiendommen på reisedagen 
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FORMAL_Confirm  

Du har oppgitt at formålet med din {@} reise er {#GJOREMAL_TripPurpose}, stemmer dette? 

_1 Ja 

_2 Nei 

 

FORMAL_HOVED  

Hva var reisens formål?  

_98 Hjem 

_1 Arbeid/skole/studier 

_2 Reise eller møte i tilknytting til arbeidet 

_3 Innkjøp av dagligvarer eller andre innkjøp 

_4 Ærend (bilverksted, bank, helsetjeneste, hente utstyr, privat befaring eller annet) 

_5 Hente/bringe/-følge barn 

_6 Hente/bringe/-følge voksne 

_7 Private besøk (familie, venner eller andre, også sykebesøk) 

_8 Underholdning (var på kino, teater, idrettsarrangement eller publikum på andre arrangementer) 

_9 Organisert aktivitet (deltaker, tilskuer eller arrangør på idrettsarrangement, kulturaktivitet eller 

lignende) 

_10 Egenorganisert fritidsaktivitet (trening, kafé, gåtur eller annet) 

_11 Ferieturer, weekend, hytte- og båtturer 

_12 Militærreise (Reiser til/fra tjenestested for vernepliktige) 

_99 Hadde ikke flere reiser 

 

FORMAL_SUB  

Kan du vennligst utdype litt mer om formålet med reisen, det var en …?  

_1 Reise til/fra arbeid  

_2 Reise til/fra skole eller studiested/utdanning  

_3 Møte utenfor egen arbeidsplass, forhandlinger, salg, innkjøp o.l.   

Commented [DM18]: Spurt hvis IO oppgir at sin neste 
reise stemte ikke overens med det som hadde blitt tidligere 
registrert. Da registrer vi det korrekte reiseformål 

Commented [DM19]: Spurt etter at hovedformålet er 
registrert, for å utdype mer om reisen.  
Listen viser kun relevante svaralternativer knyttet til svaret 
på forrige spørsmål. 
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_4 Serviceoppdrag, konsulentbistand, håndverksoppdrag, oppdrag hos kunde/klient (f.eks. som jurist, 

hjemmesykepleier, hjemmehjelper) etc. 

_5 Kurs, konferanse, kongress  

_6 Forhandlinger, salg, innkjøp, messe  

_7 Annen forretnings- og tjenestereise  

_8 Kombinasjon av arbeid/tjenestereise og private formål (på samme sted)  

_9 Innkjøp av dagligvarer  

_10 Innkjøp av større ting/artikler/varer  

_11 Andre innkjøp (alle andre innkjøp og shoppingaktiviteter)  

_12 Servicetjenester som bilverksted, offentlig etater, bank/post, reisebyrå etc.  

_13 Lege, tannlege, fysioterapeut, legevakt, sykehus eller andre medisinske tjenester  

_14 Henting/levering av utstyr og/eller ting  

_15 Andre ærend/tjenester  

_16 Til/fra barnehage/park/dagmamma/skole - barn  

_17 Til/fra sports- og idrettsaktiviteter - barn  

_18 Til/fra andre fritidsaktiviteter - barn  

_19 Til/fra lege, tannlege, legevakt, sykehus eller andre medisinske tjenester - barn  

_20 Andre hente-/bringe-/følgereiser - barn  

_21 Til/fra fritidsaktiviteter - voksne  

_22 Til/fra lege, tannlege, legevakt, sykehus eller andre medisinske tjenester - voksne  

_23 Til/fra andre aktiviteter - voksne  

_24 Kino, teater, konsert, utstilling eller lignende  

_25 Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer  

_26 Annen aktivitet som publikum  

_27 Sport- eller idrettsaktivitet  

_28 Musikkaktivitet og annen kulturaktivitet  

_29 Organisasjonsarbeid  

_30 Annen organisert aktivitet  

_31 Gym / treningssenter  

_32 Kafé, restaurant, pub eller lignende  
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_33 Luftet hund  

_34 Gikk/jogget/skitur                                                      

_35 Sykkeltur  

_36 Ridetur  

_37 Biltur  

_38 MC-tur  

_39 Båttur  

_40 Annen fysisk uteaktivitet  

_41 Andre ikke organiserte aktiviteter  

_42 Reise til hytte/fritidsbolig  

_43 Reise til fritidsbåt/marina  

_44 Tur med fritidsbåt  

_45 Andre ferie-/fritidsreiser  

 

START  

Hvor startet denne reisen? 

_1 Hjemstedet ({#Home1_Address}) 

_2 Bosted 2 ({#Home2_Address}) 

_3 Fast oppmøtested ({#Work_Address}) 

_4 Studiestedet ({#School_Address}) 

_5 Annet sted i Norge 

_6 Sverige 

_7 Danmark 

_8 Finland 

_9 Annet land: 

 

START_ADRESSE 
Fra hvilken adresse startet reisen?   

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse. 

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

Commented [DM20]: Spurt hvis IOs reisen startet fra et 
sted i Norge som ikke er tidligere registrert i undersøkelsen. 
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_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

START_ADRESSE_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

START_UTLANDET  

Hvilken by/region i Sverige/Danmark/Finland? 

_1 Skriv: 

_2 Husker ikke 

 

ENDE 

Hvor endte denne reisen? 

Eller… Fra og med andre reisen  

Denne reisen startet på ({#Start_Adress.Response.Label}), hvor endte denne reisen? 

_1 Hjemstedet ({#Home1_Address}) 

_2 Bosted 2 ({#Home2_Address}) 

_3 Fast oppmøtested ({#Work_Address}) 

_4 Studiestedet ({#School_Address}) 

_5 Annet sted i Norge 

_6 Sverige 

_7 Danmark 

_8 Finland 

_9 Annet land: 

Commented [DM21]: Spurt hvis IOs reisen start fra 
utlandet 
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ENDE_ADRESSE 
På hvilken adresse endte reisen? 

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse.   

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

ENDE_ADRESSE_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

ENDE_UTLANDET  

Hvilken by/region i Sverige/Danmark/Finland? 

_1 Skriv: 

_2 Husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_ANTALL_  

Registrer alle transportmidlene benyttet for denne reisen                   

Flere svar mulig. 

_10 Til fots (hele veien) 

_1 Til fots mer enn 50 meter (deler av veien) 

_2 Sykkel 

_3 Moped 

_4 Motorsykkel 

Commented [DM22]: Spurt hvis IOs reisen endte på et 
sted som ikke er tidligere registrert i undersøkelsen 

Commented [DM23]: Spurt hvis IOs reisen endte på 
utlandet 
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_5 Bil, som fører 

_6 Bil, som passasjer 

_7 Kollektivtransport (buss, tog, trikk, t-bane, fly, ferje, båt, taxi) 

_8 Annet 

_9 Husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_HOVED  

Hvilket transportmiddel brukte du {@ for denne reisen}? 

_1 Til fots 

_2 Sykkel 

_3 Moped 

_4 Motorsykkel 

_5 Bil, som fører 

_6 Bil, som passasjer 

_7 Kollektivtransport (buss, tog, trikk, t-bane, fly, ferje, båt) 

_8 Annet 

_9 Husker ikke 

 

ANNET  

Og det var …? 

_1 Fritidsbåt / Småbåt 

_2 Traktor 

_3 Snøscooter 

_6 Ståbrett, segway eller lignede med hjelpemotor  

_4 Annet: 

_5 Vet ikke / husker ikke 

 

SYKKEL  

Og det var …? 

_1 Vanlig sykkel 

Commented [DM24]: Spurt hvis IO oppgir «Annet» på 
TRANSPORTMIDDEL_HOVED 

Commented [DM25]: Spurt hvis IO oppgir «Sykkel» på 
TRANSPORTMIDDEL_HOVED 
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_2 El-Sykkel 

_3 Sykkeldeling / by-sykkel / jobbsykkel 

_4 Vet ikke / husker ikke 

 

TRANS_SYKKEL_NEW  

Vi ber deg anslå hvor stor andel av reisen med sykkel som foregikk på ulike veityper.  

 

 Ingenting Mindre enn 
halvparten 

Halvparten Mer enn 
halvparten 

Hele 
 

Sykkelvei, 
gang-/sykkelvei 
fysisk adskilt 
fra vei med 
biltrafikk 

o  o  o  o  o  

Sykkelfelt i 
veibanen o  o  o  o  o  
På fortau o  o  o  o  o  
Sammen med 
biltrafikken i 
veibanen 

o  o  o  o  o  

Skogsvei / 
turvei / sti o  o  o  o  o  

 

BIL_SJAFOR  

Og det var …? 

_1 Egen bil 

_2 {#LOOP_1[{_1}].BIL_MERKE} 

_3 {#LOOP_1[{_2}].BIL_MERKE} 

_4 {#LOOP_1[{_3}].BIL_MERKE} 

_5 {#LOOP_1[{_4}].BIL_MERKE} 

_6 {#LOOP_1[{_5}].BIL_MERKE} 

_7 Låner av slektninger 

_8 Bildeleordning (bilkollektiv, bildelingstjeneste via nett/app, bilpool via arbeidsgiver o.l 

_9 Leasingbil 

_10 Leiebil 

Commented [DM26]: Spurt kun hvis IO bruker sykkel på 
reisen 

Commented [DM27]: Spurt hvis IO oppgir «Bil, som fører» 
på TRANSPORTMIDDEL_HOVED 
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_11 Firmabil 

_12 Annen type bil 

_13 Vet ikke / husker ikke 

 

BIL_PASSASJER  

Og du … 

_1 Satt på i en bil som husholdet disponerer 

_2 Satt på med venner/slektninger/bekjente 

_3 Satt på med kollega 

_4 Satt på med andre 

_99 Vet ikke / husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_P  

Ble bilen parkert?  

_1 Nei, bilen fortsatte uten at jeg var med  

_2 Ja, bilen ble parkert på plass med avgift  

_3 Ja, bilen ble parkert på plass uten avgift  

_4 Ja, bilen ble parkert, men er ikke sikker om det var avgift  

_5 Vet ikke / husker ikke 

 

KOLLEKTIV  

Og det var …? 

_1 Buss / Skolebuss / Ekspressbuss i rute 

_2 Turbuss / Chartret buss 

_3 Trikk / Bybane 

_4 T-bane / Metro 

_5 Tog 

_6 Drosje / Taxi 

_7 Rutefly 

_8 Charterfly 

Commented [DM28]: Spurt hvis IO oppgir «Bil, som 
passasjer» på TRANSPORTMIDDEL_HOVED 

Commented [DM29]: Spurt hvis IO reiste med bil for 
denne reisen (enten som sjåfør eller passasjer) 

Commented [DM30]: Spurt hvis IO reiser med 
kollektivtransport på TRANSPORTMIDDEL_HOVED 
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_9 Ferge (som bilfører/bilpassasjer) 

_10 Ferge (som fotgjenger/busspassasjer) 

_11 Rutebåt 

_12 Vet ikke / husker ikke 

 

KOMMUNE1  

I hvilken kommune ligger holdeplassen/stasjonen du reiste fra? 

_1 Skriv: 

_4 Husker ikke / vet ikke 

 

TRANS_N_HLP_START  

På hvilken holdeplass/terminal (inkl flyplass/fergehavn) gikk du på {#TRANS_N_HLP_START_text}? 

_1 Skriv: 

_4 Fant ikke holdeplassen i listen, holdeplassnavn/nummer er: 

_2 Husker ikke holdeplass, men reiste med linje: 

_3 Vet ikke / husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_VENTE  

Hvor lenge måtte du vente på holdeplassen/stasjonen?                           

Vennligst angi svaret ditt i minutter 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_N_RUTE  

Kom {#TRANSPORTMIDDEL_n_RUTE_text} til fastsatt rutetid? 

_1 Ja 

_2 Nei, var forsinket eller innstilt 

_3 Husker ikke 

_4 Vet ikke / kjenner ikke rutetidene 

 

Commented [DM31]: Spurt hvis IO reiser med buss, trykk, 
tog, ferge eller rutebåt 

Commented [DM32]: Spurt hvis IO reiser med buss, trykk, 
tog, ferge eller rutebåt 

Commented [DM33]: Spurt hvis IO reiser med buss, trykk, 
tog, ferge eller rutebåt 

Commented [DM34]: Spurt hvis IO reiser med buss, trykk, 
tog, ferge eller rutebåt 



 

21 
 

SPØRRESKJEMA: NASJONAL REISEVANEUNDERSØKELSEN 2016 - 2019 

TRANSPORTMIDDEL_N_FORSINKET  

Hvor mange minutter forsinket? 

_1 Under 5 minutter 

_2 5 – 9 minutter 

_3 10 – 14 minutter 

_4 15 – 19 minutter 

_5 20 minutter eller mer 

_6 Vet ikke / husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_SITTE  

Hadde du sitteplass på hele eller deler av reisen? 

_1 Ja, hele 

_2 Ja, mesteparten av reisen 

_3 Ja, men bare på en liten del av reisen 

_4 Nei, hadde ikke sitteplass 

_5 Husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_N_STA  

Hvor trangt var det å stå? 

_1 Trangt 

_2 Litt trangt 

_3 God plass å stå 

 

KommuneEND  

Gikk du av dette transportmiddelet i samme kommune som du gikk på? 

_1 Ja 

_2 Nei, vennligst oppgi kommunen hvor reisen endte i? 

_3 Vet ikke 

 

TRANS_N_HLP_END  

Commented [DM35]: Spurt hvis IO oppgir at 
transportmiddelet var forsinket 

Commented [DM36]: Spurt hvis IO ikke hadde sitteplass 
underveis på reisen 

Commented [DM37]: Spurt hvis IO reiser med buss, trykk, 
tog, ferge eller rutebåt 



 

22 
 

SPØRRESKJEMA: NASJONAL REISEVANEUNDERSØKELSEN 2016 - 2019 

På hvilken holdeplass eller stasjon gikk du av?                           

Husk at vi ønsker også å kartlegge byttested for reisen din. 

_1 Skriv: 

_4 Fant ikke holdeplassen i listen, holdeplassnavn/nummer er: 

_2 Husker ikke holdeplass, men reiste med linje: 

_3 Vet ikke / husker ikke 

 

REISE_VIDERE  

Reiste du videre med et annet transportmiddel (inkl. til fots)?                           

Du har tidligere oppgitt at du har benyttet {#TRANSPORTMIDDEL_ANTALL_text} for denne reisen                         

Endelig destinasjon: {#REISE_VIDERE_text} 

_1 Ja, jeg reiste videre med et annet transportmiddel 

_2 Nei, jeg benyttet ikke flere transportmidler for å komme til destinasjonen min 

 

REISE_DETALJER_KM_MIN  

Vennligst oppgi omtrent hvor langt du reiste i kilometer og minutter for denne reisen?                   

Vennligst benytt komma (,) når ikke hele enheter angis (eks. 43,2 km) 

 Kilometer Minutter 

Transportmiddel 1   

Transportmiddel 2   

…   

TOTALT   

 

TRANSPORTMIDDEL_FLOKK  

Hvor mange personer reiste/gikk/syklet sammen – medregnet deg selv?                   

Gjelder antall personer i reisefølget. Med reisefølge mener vi de personene du har planlagt å reise sammen 

med. Hvis bil (fører og passasjer) gjelder det antall i bilen 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

TRANSPORTMIDDEL_BARN  

Hvor mange av de du reiste sammen med var under 13 år? 

Commented [DM38]: Hvis «_1» => Registrer hvilke andre 
transportmidler ble benyttet for denne reisen, fram til 
respondent oppgir å ha ankomment endelig destinasjon for 
reisen. 
 
Hvis «_2» => Fortsett til «REISE_DETALJER_KM_MIN» 

Commented [DM39]: Spurt etter IO har registrert alle 
transportmidlene benyttet for en reise. 

Commented [DM40]: Spurt hvis IO reiste sammen med 
minst 1 person til 
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_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

FLERE  

Reisen du nettopp har registrert er markert i rød. Hadde du flere reiser på reisedagen din?                   

_1 Ja 

_2 Nei 

 

FLERE_CONFIRM 

Den siste reise du har oppgitt hadde ikke <b>hjemreise</b> som formål. Reiste du hjem etter den siste 

reise du har oppgitt? 

_1 Ja, jeg reiste hjem etter siste reisen jeg har oppgitt 

_2 Nei, jeg reiste ikke hjem 

_3 Husker ikke 

 

BILTILGANG  

Hvilken mulighet hadde du til å bruke bil til egen kjøring den {#TrafficDate}?  

Kunne du bruke bil hele dagen, deler av dagen, eller hadde du ikke tilgang til bil? 

_1 Hele dagen 

_2 Deler av dagen 

_3 Hadde ikke tilgang til bil 

 

KOLL_KORT  

Bruker du kort eller en app for å betale for kollektivreiser?           

Med kort tenker vi på flerreisekort, periodekort, månedskort eller lignende for reiser med kollektivtransport? 

Her menes kort som du hadde på reisedagen 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

Commented [DM41]: Hvis «_1» => Registrer neste reise, 
gjentar loopen fra START_TID 
 
Hvis «_2» => Avslutt «KORTE REISER» 

Commented [DM42]: Spurt hvis IO sin siste reise ikke 
avslutte på hjemstedet. Hvis IO reiste hjem => Registrer 
hjemreisen, gjentar loopen fra START_TID 
 

Commented [DM43]: Spurt hvis: 
FORERKORT= {_1} og 
BILEIE_.Response.Value.ContainsAny({_1,_2,_3,_4,_5,_6}) 
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KORT_TYPE_S  

Hvilken type betalingsmiddel har du?          (Registrer det mest brukte)           

Info til intervjuer: TT kort brukes av personer som er trygdet 

_1 Periodekort eller app for minst 30 dager 

_2 Periodekort eller app for 7 dager 

_3 24-Timersbillett på kort eller app 

_4 Flerreisekort, reisekonto, reisepenger, klippekort etc. 

_5 Skolekort 

_6 Enkeltbillett 

_7 TT-kort 

_8 Fribillett / Frikort 

_9 Annet korttype 

 

INFO_VANE_BILFORER  

Så noen spørsmål om hvor ofte du vanligvis bruker ulike transportmidler 

VANE_BILFORER  

Hvor ofte er du bilfører på denne tiden av året? 

_1 Nesten hver dag, 5-7 ganger i uken 

_2 3-4 ganger i uken 

_3 1-2 ganger i uken 

_4 1-3 ganger i måneden 

_5 Sjeldnere 

_6 Aldri 

 

VANE_BILPASS  

Hvor ofte er du passasjer i bil på denne tiden av året? 

_1 Nesten hver dag, 5-7 ganger i uken 

_2 3-4 ganger i uken 

_3 1-2 ganger i uken 

_4 1-3 ganger i måneden 

Commented [DM44]: Spurt hvis KOLL_KORT = (_1) 

Commented [DM45]: Spurt hvis IO har førerkort 
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_5 Sjeldnere 

_6 Aldri 

 

VANE_KOLL  

Hvor ofte reiser du vanligvis kollektivt på denne tiden av året? 

_1 Nesten hver dag, 5-7 ganger i uken 

_2 3-4 ganger i uken 

_3 1-2 ganger i uken 

_4 1-3 ganger i måneden 

_5 Sjeldnere 

_6 Aldri 

 

VANE_SYKKEL  

Hvor ofte benytter du sykkel til daglige gjøremål på denne tiden av året? 

_1 Nesten hver dag, 5-7 ganger i uken 

_2 3-4 ganger i uken 

_3 1-2 ganger i uken 

_4 1-3 ganger i måneden 

_5 Sjeldnere 

_6 Aldri 

 

VANE_FOTS  

Hvor ofte går du hele veien til daglige gjøremål på denne tiden av året? 

_1 Nesten hver dag, 5-7 ganger i uken 

_2 3-4 ganger i uken 

_3 1-2 ganger i uken 

_4 1-3 ganger i måneden 

_5 Sjeldnere 

_6 Aldri 
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LANGER REISER 
INFO_LANGE_REISER  

Vi skal nå se på lengre reiser (over 100 km i Norge) og reiser til eller fra utlandet (uansett lengde) de siste 

30 dagene. Det gjelder både arbeids-, tjeneste-, ferie-, fritids- og handlereiser. Det skal ikke tas hensyn til 

ærend/stopp underveis. En reise regnes som avsluttet først når man kommer fram til hovedreisemålet. Vi 

regner reisen fram til reisemålet og reisen tilbake som to forskjellige reiser. Reiser som både starter og 

ender i utlandet skal ikke registreres (gjelder også de lange reisene). 

 

LANGE__  

Har du i løpet av de siste 30 dagene hatt en eller flere reiser i Norge på mer enn 100 km, eller har du reist 

til/fra utlandet?           

Ta også med korte turer over grensen. Vi regner ikke med reiser du foretok i går. De har vi allerede 

registrert. 

_1 Ja, i Norge 

_2 Ja, til/fra utlandet 

_3 Nei 

 

L_TURTALL  

Hvor mange lange reiser har du vært på i løpet av de siste 30 dagene?           

Her vil vi at du skal telle og registrere hjemreiser som en egen reise. Hjemreisen skal registreres umiddelbart 

etter utreisen. 

_1 Skriv:  

_2 Vet ikke / husker ikke 

 

L_UKEDAG_INFO  

Om reisen du var på sist. 

L_UKEDAG  

Om reisen du registrerer nå. Hvilken ukedag startet denne reisen? 

_1 Mandag 

_2 Tirsdag 

_3 Onsdag 

_4 Torsdag 
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_5 Fredag 

_6 Lørdag 

_7 Søndag 

_8 Vet ikke / husker ikke 

 

L_HOVED  

Hva var reisens hovedformål? 

_98 Hjem 

_1 Arbeid/skole/studier 

_2 Reise eller møte i tilknytting til arbeidet 

_3 Innkjøp av dagligvarer eller andre innkjøp 

_4 Ærend (bilverksted, bank, helsetjeneste, hente utstyr, privat befaring eller annet) 

_5 Hente/bringe/-følge barn 

_6 Hente/bringe/-følge voksne 

_7 Private besøk (familie, venner eller andre, også sykebesøk) 

_8 Underholdning (var på kino, teater, idrettsarrangement eller publikum på andre arrangementer) 

_9 Organisert aktivitet (deltaker, tilskuer eller arrangør på idrettsarrangement, kulturaktivitet eller 

lignende) 

_10 Egenorganisert fritidsaktivitet (trening, kafé, gåtur eller annet) 

_11 Ferieturer, weekend, hytte- og båtturer 

_12 Militærreise (Reiser til/fra tjenestested for vernepliktige) 

 

L_FORMAL_SUB  

Kan du utdype litt mer på reisens formål? Det var …? 

_1 Reise til/fra arbeid 

_2 Reise til/fra skole eller studiested/utdanning 

_3 Møte utenfor egen arbeidsplass, forhandlinger, salg, innkjøp o.l.  

_4 Serviceoppdrag, konsulentbistand, håndverksoppdrag, oppdrag hos kunde/klient (f.eks. som jurist, 

hjemmesykepleier, hjemmehjelper) etc. 

_5 Kurs, konferanse, kongress 
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_6 Forhandlinger, salg, innkjøp, messe 

_7 Annen forretnings- og tjenestereise 

_8 Kombinasjon av arbeid/tjenestereise og private formål (på samme sted) 

_9 Innkjøp av dagligvarer 

_10 Innkjøp av større ting/artikler/varer 

_11 Andre innkjøp (alle andre innkjøp og shoppingaktiviteter) 

_12 Servicetjenester som bilverksted, offentlig etater, bank/post, reisebyrå etc. 

_13 Lege, tannlege, fysioterapeut, legevakt, sykehus eller andre medisinske tjenester 

_14 Henting/levering av utstyr og/eller ting 

_15 Andre ærend/tjenester 

_16 Til/fra barnehage/park/dagmamma/skole - barn 

_17 Til/fra sports- og idrettsaktiviteter - barn 

_18 Til/fra andre fritidsaktiviteter - barn 

_19 Til/fra lege, tannlege, legevakt, sykehus eller andre medisinske tjenester - barn 

_20 Andre hente-/bringe-/følgereiser - barn 

_21 Til/fra fritidsaktiviteter - voksne 

_22 Til/fra lege, tannlege, legevakt, sykehus eller andre medisinske tjenester - voksne 

_23 Til/fra andre aktiviteter - voksne 

_24 Kino, teater, konsert, utstilling eller lignende 

_25 Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer 

_26 Annen aktivitet som publikum 

_27 Sport- eller idrettsaktivitet 

_28 Musikkaktivitet og annen kulturaktivitet 

_29 Organisasjonsarbeid 

_30 Annen organisert aktivitet 

_31 Gym / treningssenter 

_32 Kafé, restaurant, pub eller lignende 

_33 Luftet hund 

_34 Gikk/jogget/skitur                                                     

_35 Sykkeltur 
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_36 Ridetur 

_37 Biltur 

_38 MC-tur 

_39 Båttur 

_40 Annen fysisk uteaktivitet 

_41 Andre ikke organiserte aktiviteter 

_42 Reise til hytte/fritidsbolig 

_43 Reise til fritidsbåt/marina 

_44 Tur med fritidsbåt 

_45 Andre ferie-/fritidsreiser 

 

L_START  

Hvor startet denne reisen? 

_1 Hjemstedet ({#Home1_Address}) 

_2 Bosted 2 ({#Home2_Address}) 

_3 Fast oppmøtested ({#Work_Address}) 

_4 Studiestedet ({#School_Address}) 

_5 Annet sted i Norge 

_6 Sverige 

_7 Danmark 

_8 Finland 

_9 Annet land: 

 

L_START_ADRESSE 
Fra hvilken adresse startet reisen?   

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse. 

_1 Registrer adresse (Google Maps) 

_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 
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L_START_ADRESSE_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

L_START_UTLANDET  

Hvilken by/region i Sverige/Danmark/Finland? 

_1 Skriv: 

_2 Husker ikke 

 

L_ENDE 

Hvor endte denne reisen? 

_1 Hjemstedet ({#Home1_Address}) 

_2 Bosted 2 ({#Home2_Address}) 

_3 Fast oppmøtested ({#Work_Address}) 

_4 Studiestedet ({#School_Address}) 

_5 Annet sted i Norge 

_6 Sverige 

_7 Danmark 

_8 Finland 

_9 Annet land: 

 

L_ENDE_ADRESSE 
På hvilken adresse endte reisen? 

Skriv inn adresse (gatenavn og husnummer) eller klikk på område i kartet, zoom inn og klikk til du får et rødt 

ikon på riktig adresse.   

_1 Registrer adresse (Google Maps) 
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_2 Finner ikke den ønskede adressen på kartet, korrekt adresse er: 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å oppgi 

 

L_ENDE_ADRESSE_START_PRES (Kun CATI) 

TIL INTERVJUER: Hvor presist er adressen registrert? 

_1 Eksakt adresse 

_2 Gate/vei (kjenner ikke husnummer 

_3 Område/bydel 

_4 By/Tettsted 

_5 Kommune 

_6 Stadfestingen er ikke sikkert / ikke registrert 

 

L_ENDE_UTLANDET  

Hvilken by/region i Sverige/Danmark/Finland? 

_1 Skriv: 

_2 Husker ikke 

 

L_TRANSP  

Hvilket transportmiddel reiste du lengst med (i kilometer) på denne reisen? 

_1 Til fots 

_2 Sykkel 

_3 Moped 

_4 Motorsykkel 

_5 Bil, fører 

_6 Bil, passasjer 

_7 Kollektivtransport (buss, tog, trikk, båt taxi, fly, etc.) 

_8 Annet 

_9 Vil ikke svare/vet ikke 

 

L_TRANSP_SUB 
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Vennligst spesifiser, hvilket transportmiddel ble benyttet? 

_1 Til fots 

_21 Vanlig 

_22 El-sykkel 

_23 Sykkeldeling/bysykkel/jobbsykkel 

_3 Moped 

_4 Motorsykkel 

_51 Egen bil (personer med kun én bil i husholdet) 

_57 Bil lånt av slektninger/venner/bekjente 

_58 Bildeleordning (bilkollektiv, bildelingstjeneste via nett/app, bilpool via arbeidsgiver o.l) 

_59 Leasingbil 

_510 Leiebil 

_511 Firmabil 

_512 Annen bil 

_61 Satt på i en bil som husholdet disponerer 

_62 Satt på med venner/slektninger/bekjente 

_63 Satt på med kollega 

_64 Satt på med andre 

_71 Buss/rutebil/ekspressbuss i rute 

_72 Turbuss/chartret buss 

_73 Trikk/bybane 

_74 T-bane/metro 

_75 Tog 

_76 Drosje/Taxi 

_77 Rutefly 

_78 Charterfly 

_79 Ferge (som bilfører/bilpassasjer) 

_710 Ferge (som fotgjenger/busspassasjer) 

_711 Rutebåt/hurtigbåt 

_81 Annen båt/fritidsbåt/småbåt 
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_82 Annet – spesifiser: 

_998 Vil ikke svare/vet ikke 

_999 Husker ikke 

 

L_HOVEDTRANS  

Benyttet du andre transportmidler for denne reisen, hvilke?  

_1 Til fots 

_21 Vanlig sykkel 

_22 El-sykkel 

_23 Sykkeldeling/bysykkel/jobbsykkel 

_3 Moped 

_4 Motorsykkel 

_51 Egen bil (personer med kun én bil i husholdet) 

_57 Bil lånt av slektninger/venner/bekjente 

_58 Bildeleordning (bilkollektiv, bildelingstjeneste via nett/app, bilpool via arbeidsgiver o.l) 

_59 Leasingbil 

_510 Leiebil 

_511 Firmabil 

_512 Annen bil 

_61 Satt på i en bil som husholdet disponerer 

_62 Satt på med venner/slektninger/bekjente 

_63 Satt på med kollega 

_64 Satt på med andre 

_71 Buss/rutebil/ekspressbuss i rute 

_72 Turbuss/chartret buss 

_73 Trikk/bybane 

_74 T-bane/metro 

_75 Tog / flytog 

_76 Drosje/Taxi 

_77 Rutefly 
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_78 Charterfly 

_79 Ferge (som bilfører/bilpassasjer) 

_710 Ferge (som fotgjenger/busspassasjer) 

_711 Rutebåt/hurtigbåt 

_81 Annen båt/fritidsbåt/småbåt 

_82 Annet – spesifiser: 

_998 Vil ikke svare/vet ikke 

_999 Husker ikke 

_1000 Nei, jeg brukte ikke andre transportmidler 

 

L_TRANSPORTMIDDEL_FLOKK  

Hvor mange personer reiste sammen – medregnet deg selv?  

Gjelder antall personer i reisefølget. Hvis bil (fører og passasjer) gjelder det antall i bilen 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / husker ikke 

 

L_OVERNATT 
Hvor mange overnattinger hadde du på følgende? 

Hvis hjemreise …. 

Hvor mange overnattinger hadde du underveis på reisen? 
 

_1 På stedet reisen endte i *Vises ikke hvis Hjemreise* 

_2 Underveis på reisen 

_3 Jeg hadde ingen overnatting 

 

L_OVERNATT_TYPE  

Hvor mange netter overnattet du i følgende overnattingstyper?          

_1 Netter på hotell, pensjonat, vandrerhjem, DNT eller lignende 

_2 Netter på campingplass 

_3 Netter på en annen betalt overnatting (privat romutleie, leid hytte, boligutleie, AirBnB, om bord på 

båt/ferge/tog etc., og annetfinn.no, privat leie) 

Commented [DM46]: Spurt hvis IO hadde overnattinger 
på stedet reisen endte i. 
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_4 Netter i privat hytte eller en annen fritidsbolig 

_5 Netter med annen privat/gratis overnatting (hos slekt/venner og bekjente, gratis camping/lokale, 

annet gratis) 

 

L_OVERNATT_UNDERVEIS  

Hvor overnattet du underveis på denne reisen? 

_1 Skriv: 

 

L_BETALING  

Hvem betalte (hovedsakelig) for reisen? 

_1 Privat 

_2 Arbeidsgiver 

_3 Offentlig instans 

_4 Annen 

_5 Vet ikke 

_6 Ønsker ikke å oppgi 

 

L_FLERE  

Nå har du registrert en reise. Har du foretatt en hjemreise eller en ny reise over 100 km eller reiser til 

utlandet de siste 30 dagene?                   

INFO: Du har tidligere oppgittt at du har foretatt {#L_FLERE_text} lange reiser de siste 30 dagene. 

_1 Ja 

_2 Nei 

 

L_ENDA_FLERE  

Har du foretatt enda flere reiser over 100 km eller reiser til utlandet den siste måneden? 

_1 Ja 

_2 Nei 

 

L_FLERE_ANTALL  

Commented [DM47]: Spurt hvis IO hadde overnattinger 
underveis på reisen. 

Commented [DM48]: Hvis (_1) => Registrer neste LANG 
REISE fra og med L_UKEDAG 
Hvis (_2) => Fortsett til L_PENDLER (hvis aktuelt) 

Commented [DM49]: Spurt hvis IO har foretatt mer enn 
10 lange reiser. 
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Hvor mange flere reiser? 

_1 Skriv:  

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

L_PENDLER  

Du har svart at du har foretatt én eller flere lange reiser til eller fra arbeid. Er du langpendler (mer enn 100 

km hjemmefra til jobb)? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke / ønsker ikke å svare 

 

L_OFTE  

Hvor ofte foretar du slike reiser (tell med begge retninger)? 

_1 Hver dag, minst 10 reiser per uke (fram og tilbake) 

_2 3 – 9 reiser per uke 

_3 2 ganger per uke (ukependler) 

_4 2 ganger per måned (14-dagers pendler) 

_5 Sjeldnere 

_6 Vet ikke / ønsker ikke å svare 

 

Info_BIL_JOBB_2  

REISEMULIGHETER TIL JOBB 

Så ser vi litt på reisemulighetene dine til jobb. 

KM_JOBB  

Kan du anslå hvor mange km det er langs raskeste reiserute (med bil) fra boligen til oppmøtestedet på 

jobb? 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

BIL_JOBB  

Commented [DM50]: Spurt hvis IO har hatt minst 1 lang 
reise med «arbeid» som hovedformål. 

Commented [DM51]: Spurt hvis IO er yrkesaktiv og har 
fast oppmøtested 

Commented [DM52]: Spurt hvis IO er yrkesaktiv og har 
fast oppmøtested 
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Kan du anslå hvor lang tid det tar å kjøre bil direkte fra boligen til oppmøtestedet på det tidspunktet du 

vanligvis reiser til arbeid? 

_1 Skriv  

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

KOLL_JOBB  

Kan du anslå hvor lang tid det tar å reise kollektivt fra boligen til oppmøtestedet på det tidspunktet du 

vanligvis reiser til arbeid? 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

JOBB_P1  

Hvis du skal kjøre bil til arbeid, har du mulighet for å parkere på parkeringsplass som arbeidsgiver 

disponerer? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

JOBB_P2  

Er det vanligvis lett å finne parkeringsplass på denne parkeringsplassen? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

JOBB_P3  

Må du betale for å parkere der? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

JOBB_P4  

Commented [DM53]: Spurt hvis IO er yrkesaktiv og har 
fast oppmøtested 

Commented [DM54]: Spurt hvis IO har førerkort, eier 
eller disponerer bil, har fast oppmøtested og har 
inntektsgivende arbeid på minst 1 timer per uke 

Commented [DM55]: Spurt hvis JOBB_P1 = (_1) 

Commented [DM56]: Spurt hvis JOBB_P1 = (_1) 

Commented [DM57]: Spurt hvis JOBB_P3 = (_1) 
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Betaler du per time, per dag eller per måned? 

_1 Per time 

_2 Per dag 

_3 Per måned 

_4 Vet ikke 

 

JOBB_P5  

Hvor mye må du betale {#JOBB_P4_temp.response.label? 

_1 Skriv: _ _ Kr 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

JOBB_P6  

Er det andre parkeringsmuligheter for bil på eller i nærheten av arbeidsplassen din som det kan være 

aktuelt å bruke hvis du kjører bil? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

JOBB_P7  

Må man betale for å parkere der? 

_1 Ja 

_2 Noen steder 

_3 Nei 

_4 Vet ikke 

 

JOBB_LADE1  

Er det lademulighet for elbil på din arbeidsplass? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

Commented [DM58]: Spurt hvis JOBB_P4 ≠ (_4) 

Commented [DM59]: Spurt hvis IO har førerkort, eier 
eller disponerer bil, har fast oppmøtested og har 
inntektsgivende arbeid på minst 1 timer per uke 

Commented [DM60]: Spurt hvis JOBB_P6 = (_1) 

Commented [DM61]: Spurt hvis IO har fastoppmøtested 
på arbeid. 
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JOBB_LADE2  

Må man betale for strømmen? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

JOBB_SYKKEL  

Er det tilrettelagt for parkering av sykkel ved arbeidsplassen? 

_1 Ja – parkering innendørs eller låsbart sykkelskur 

_2 Ja – parkering utendørs sikret med egen belysning, faste stativer eller annen tilrettelegging 

_3 Ja – egen sykkelparkering, men ingen spesiell tilrettelegging ellers 

_4 Nei – Det finnes ikke egen sykkelparkering 

_5 Vet ikke 

 

JOBB_DUSJ  

Har du garderobe med dusjmuligheter på jobben? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

DEKNING_  

Får du dekket noen av følgende utgifter til arbeidsreisen (til/fra jobb) av arbeidsgiver?           

Flere svar mulig 

_1 Bilutgifter, firmabil 

_2 Bompenger 

_3 Parkering (på andre steder enn det arbeidsgiver disponerer) 

_4 Kollektivtransport 

_5 Annet 

_6 Nei, ingen 

Commented [DM62]: Spurt hvis JOBB_LADE1 = (_1) 

Commented [DM63]: Spurt hvis IO har inntektsgivende 
arbeid på minst 1 time per uke. 

Commented [DM64]: Spurt hvis IO har inntektsgivende 
arbeid på minst 1 time per uke. 

Commented [DM65]: Spurt hvis IO har inntektsgivende 
arbeid på minst 1 time per uke. 
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_7 Vet ikke 

 

INFO_PERSONER  

HUSHOLDNINGEN  

Så ser vi litt på husholdningen din. 

PERSONER  

Hvor mange personer er det totalt i husholdningen?           

Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen, og som har felles matbudsjett. 

Personer som er fast bosatt i boligen, men som i perioder er borte fra hjemmet, på grunn av arbeid, delt 

omsorg el., skal regnes med. For personer med flere bostedsadresser regnes alle personer som er fast bosatt 

på disse og som et har felles matbudsjett med som en del av husholdningen. 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke / Husker ikke 

 

INFO_ALDER_PERS  

Vi vil nå stille noen spørsmål om husstandsmedlemmene (unntatt deg selv), fra den eldste til den yngste. 

Start med den eldste, og fortsett med de yngre i kronologisk orden. 

 ALDER_PERS_ SLEKT_PERS_ FORERKORT_PERS_ ARBEID_PERS_ 

Person 1  _1 Ektefelle, samboer _1 Ja  

Person 2  _2 Barn (inkl. 
stebarn/ektefelles, 
samboers barn, 
fosterbarn) 

_2 Nei  

Person 3  _3 Søster/bror (inkl. 
halvsøsken) 

  

…  _4 Mor   

  _5 Far   

  _6 Fars eller mors 
ektefelle/samboer 

  

  _7 Annen slektning   

  _8 Ikke slektning   

  _9 Annen omsorgsperson   

 

 

L_HYTTE_  

Hvor mange av følgende eier eller disponerer du?           

Hvis du ikke eier eller disponerer noen av dem, registrer "Ingen av disse" 

_1 Hytte eller fritidshus 

Commented [DM66]: Spurt hvis det er mer enn 1 person i 
husstanden. 

Commented [DM67]: Spurt kun hvis gjeldende person er 
minst 18 år 
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_2 Leilighet som brukes som fritidsbolig 

_3 Campingvogn på fastplass 

_4 Båt som brukes som fritidsbolig 

_5 Ingen av disse 

 

L_HYTTE_LOOP1  

Hvor ligger hytta/fritidsboligen? 

 L_HYTTE_STED L_HYTTETURER L_HYTTE_TRANSP 

Hytta / fritidsbolig 1 
Registrer kommune 

eller sted 

Hvor mange ganger har du 
reist til denne 

hytta/fritidsboligen siste 12 
måneder? 

Hoved transportmiddel 
som vanligvis benyttes til 

og fra 

Hytta / fritidsbolig 2    

Hytta / fritidsbolig 3    

 

L_HYTTE_LOOP2  

Hvor ligger båten når den ikke er i bruk (f.eks marina, privat båtplass eller lignende)? 

 L_HYTTE_STED L_HYTTETURER L_HYTTE_TRANSP 

Fritidsbåt 1 Registrer kommune 
eller sted 

Hvor mange ganger har du 
reist til denne båten siste 
12 måneder? 

Hoved transportmiddel 
som vanligvis benyttes til 
og fra 

Fritidsbåt 2    

Fritidsbåt 3    

 

INFO_HJEMME_P1  

PARKERINGSFORHOLD OG KOLLEKTIVTILBUD VED HJEMSTED 

Så stiller vi noen spørsmål om parkeringsforholdene og kollektivtilbudet der du bor. 

HJEMME_P1  

Har du/dere egen parkeringsplass i nærheten av der du bor? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

HJEMME_P2  

Hvor langt fra boligen ligger denne? 

_1 Under 50 meter 

Commented [DM68]: Spurt hvis IO eier eller disponerer 
av minst 1 hytte eller fritidsbolig 

Commented [DM69]: Spurt hvis IO eier eller disponerer 
av minst 1 båt som kan brukes som fritidsbolig 

Commented [DM70]: Spurt hvis IO eier eller disponerer 
av 1 bil. 

Commented [DM71]: Spurt hvis HJEMME_P1 = (_1) 
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_2 Under 100 meter 

_3 Mellom 100 og 200 meter 

_4 Mer enn 200 meter 

_5 Vet ikke 

 

HJEMME_P3  

Hvor lett eller vanskelig er det å finne ledig parkeringsplass ved eller i nærheten av der du bor? 

_1 Svært lett 

_2 Lett 

_3 Vanskelig 

_4 Svært vanskelig 

_5 Vet ikke 

 

HJEMME_P4  

Har du/dere egne parkeringsplasser til begge/alle bilene i nærheten av boligen? 

_1 Ja 

_2 Nei 

_3 Vet ikke 

 

HJEMME_P5_  

Hvor langt fra boligen ligger disse?           

Flere svar mulig 

_1 Egne plasser under 50 meter fra bolig/leilighet 

_2 Egne plasser under 100 meter fra bolig/leilighet 

_3 Egne plasser 100-200 meter fra bolig/leilighet 

_4 Egne plasser mer enn 200 meter fra bolig/leilighet 

_5 Annet:  

_6 Vet ikke 

 

HJEMME_P6  

Commented [DM72]: Spurt hvis HJEMME_P1 = (_2) eller 
(_3) 

Commented [DM73]: Spurt hvis IO eier eller disponerer 
av mer enn 1 bil. 

Commented [DM74]: Spurt hvis HJEMME_P4 = (_1) 

Commented [DM75]: Spurt hvis HJEMME_P4 = (_2) 
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Hvor mange biler har du egen parkeringsplass til? 

_1 Skriv: 

_2 Ingen 

_3 Vet ikke 

 

HJEMME_P7_  

Hvor langt fra boligen ligger disse plassene (denne plassen)?           

Flere svar mulig 

_1 Egne plasser på tomta rett med bolig/leilighet 

_2 Egne plasser under 100 meter fra bolig/leilighet 

_3 Egne plasser 100-200 meter fra bolig/leilighet 

_4 Egne plasser mer enn 200 meter fra bolig/leilighet 

_5 Annet 

_6 Vet ikke 

 

HJEMME_P8  

Hvor lett eller vanskelig er det å finne ledig parkeringsplass til den andre bilen (de andre bilene) ved eller i 

nærheten av boligen? 

_1 Svært lett 

_2 Lett 

_3 Vanskelig 

_4 Svært vanskelig 

_5 Vet ikke 

 

HJEMME_P9  

Hvor lett eller vanskelig er det å finne ledig parkeringsplass til bilene ved eller i nærheten av boligen? 

_1 Svært lett 

_2 Lett 

_3 Vanskelig 

_4 Svært vanskelig 

Commented [DM76]: Spurt hvis HJEMME_P6 = (_1) 

Commented [DM77]: Spurt hvis HJEMME_P6 = (_1) 

Commented [DM78]: Spurt hvis HJEMME_P6 = (_2) 
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_5 Vet ikke 

 

HJEM_STOPPESTED  

Hvor langt er det fra boligen din til stoppestedet for det kollektive transportmidlet som du vanligvis bruker 

eller som det kan være mest aktuelt å bruke?        

Info til intervjuer: Angi i kilometer 

_1 Skriv: 

_2 Det finnes ikke kollektivtransportmidler i nærheten av boligen 

_3 Vet ikke / husker ikke 

 

HJEMME_FREKVENS_2  

Hvor mange ganger i timen går det kollektivtransport du vanligvis bruker fra dette stoppestedet på 

hverdager mellom klokka 7 og klokka 9? 

_1 12 ganger eller mer (5 min mellom avgangene) 

_2 8 ganger (7,5 min mellom avgangene) 

_3 6 ganger (10 min mellom avgangene) 

_4 4 ganger (15 min mellom avgangene) 

_5 2 – 3 ganger per time 

_6 1 gang per time 

_7 Hver annen time 

_8 Sjeldnere 

_9 Vet ikke 

 

HJEMME_FREKVENS_1  

Hvor mange ganger i timen går det kollektivtransport du vanligvis bruker fra dette stoppestedet på 

hverdager mellom klokka 9 og klokka 15? 

_1 12 ganger eller mer (5 min mellom avgangene) 

_2 8 ganger (7,5 min mellom avgangene) 

_3 6 ganger (10 min mellom avgangene) 

_4 4 ganger (15 min mellom avgangene) 

_5 2 – 3 ganger per time 

Commented [DM79]: Spurt hvis HJEM_STOPPESTED = 
(_1) 

Commented [DM80]: Spurt hvis HJEM_STOPPESTED = 
(_1) 
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_6 1 gang per time 

_7 Hver annen time 

_8 Sjeldnere 

_9 Vet ikke 

 

INFO_INNTEKT  

BAKGRUNN SPØRSMÅL           

Helt til slutt stiller vi noen bakgrunns spørsmål for den statistiske analysen. 

O_INNTEKT  

Omtrent hva er din bruttoinntekt siste år?           

Bruttoinntekt er inntekten før skatt. 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke/ønsker ikke å svare 

 

INNTEKT  

Er det mulig for deg å oppgi inntekten din i et intervall? 

_1 Under 100 000 NOK 

_2 Mellom 100 000 og 199 999 NOK 

_3 Mellom 200 000 og 299 999 NOK 

_4 Mellom 300 000 og 399 999 NOK 

_5 Mellom 400 000 og 499 999 NOK 

_6 Mellom 500 000 og 599 999 NOK 

_7 Mellom 600 000 og 699 999 NOK 

_8 Mellom 700 000 og 999 999 NOK 

_9 1 000 000 NOK og over 

_10 Ønsker ikke å oppgi 

_11 Vet ikke 

 

H_INNTEKT  

Hva vil du anslå husholdningens samlede brutto årsinntekt til siste år?           

Commented [DM81]: Spurt hvis IO ikke spesifisere inntekt 
på O_INNTEKT 

Commented [DM82]: Spurt hvis det er mer enn 1 person i 
husstanden 
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Bruttoinntekt er inntekten før skatt. 

_1 Skriv: 

_2 Vet ikke/ønsker ikke å svare 

 

INNTEKT_HUSH  

Er det mulig for deg å oppgi husholdningens inntekt i et intervall? 

_1 Under 200 000 NOK 

_2 Mellom 200 000 og 399 999 NOK 

_3 Mellom 400 000 og 599 999 NOK 

_4 Mellom 600 000 og 799 999 NOK 

_5 Mellom 800 000 og 999 999 NOK 

_6 Mellom 1 000 000 og 1 599 999 NOK 

_7 Mellom 1 600 000 og 1 999 999 NOK 

_8 2 000 000 NOK og over 

_9 Ønsker ikke å oppgi 

_10 Vet ikke 

 

UTDANNING  

Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

_1 Grunnskole (inkl. ungdomsskole/framhaldsskole/realskole) 

_2 Videregående (inkl. gymnas/yrkesskole/handelsskole/påbygging) 

_3 Høyskole/universitet – lavere grad (til og med 4 år) 

_4 Høyskole/universitet – høyere grad (5 eller flere år) 

_5 Forskerutdanning (7 eller flere år) 

_6 Ønsker ikke å oppgi 

 

FAGFELT  

Innen hvilket fagfelt er du utdannet? 

_1 Allmenne fag 

_2 Humanistiske og estetiske fag 

Commented [DM83]: Spurt hvis IO ikke spesifisere inntekt 
på H_INNTEKT 

Commented [DM84]: Spurt kun hvis UTDANNING = (_3) 
eller (_4) eller (_5) 
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_3 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 

_4 Samfunnsfag og juridiske fag 

_5 Økonomiske og administrative fag 

_6 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (herunder bl.a. IT-fag, matematiske fag, 

bygg/anlegg) 

_7 Helse-, sosial- og idrettsfag (herunder bl.a. pleie- og omsorgsfag, sosialfag, medisin/tannhelse, 

veterinærfag) 

_8 Primærnæringsfag 

_9 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 

_11 Annet 

_10 Ønsker ikke å oppgi 

_12 Vet ikke 

 

YRKE  

I hvilken sektor arbeider du?  

_1 Næringsliv  

_2 Organisasjonsliv (frivillige organisasjoner, stiftelser)  

_3 Offentlig sektor (forvaltning, administrasjon, undervisning)  

_98 Annet  

 

LEDER  

Hva slags stilling har du?  

_1 Toppleder  

_2 Mellomleder  

_3 Vanlig ansatt / medarbeider  

_4 Jeg jobber for meg selv (freelance, selvstendig næringsdrivende eller lignende)  

_98 Annet  

 

BRANSJE  

Hvilken bransje eller næring jobber du i?  
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_1 Varehandel  

_2 Industri  

_3 Undervisning  

_4 Bygge- og anlegg  

_5 Transport og lagring  

_6 Informasjon og kommunikasjon  

_7 Kultur og underholdning  

_8 Finansierings- og forsikringsvirksomhet  

_9 Overnattings- og serveringsvirksomhet  

_10 Offentlig administrasjon og forvaltning  

_11 Jordbruk, skogbruk og fiske  

_12 Helse- og sosialtjenester  

_13 Annen tjenesteyting  

_98 Annet  

 

LAND  

I hvilket land er du født? 

_2 Norge 

_1 Skriv: 

_3 Ønsker ikke å oppgi 

 

BOTID  

Hvor lenge har du bodd i Norge?          

_1 Skriv: 

_2 Hele livet 

_3 Ønsker ikke å oppgi 

_4 Husker ikke 

 

PROBLEM  
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Har du for tiden noen fysiske problemer som begrenser dine muligheter til å bevege deg utendørs eller 

bruke transportmidler? 

_1 Ja 

_2 Nei 

 

PROBLEMET_  

Gjør disse problemene det vanskelig for deg å …?           

Flere svar mulig 

_1 Gå 

_2 Sykle 

_3 Reise med fly 

_4 Reise med andre kollektivtransportmidler 

_5 Reise i bil som passasjer 

_6 Kjøre bil selv 

 

REKRUTTERING_1  

Kan du tenke deg å være med i en undersøkelse om bilbruksvaner?           

Undersøkelsen foregår på Internett. Hvis ja, trenger vi din epostadresse 

_1 Ja, vennligst oppgi din epostadresse: 

_2 Nei 
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