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En arbeidsplass

Kilde: Sunnmørsposten
http://www.smp.no/frapapir/article10612616.ece/30
raof/ALTERNATES/w980-
default/04PERjennymyhre.jpge



Kollektivtransport for alle

Fotokilde: https://cdntest-
b.ndla.no/sites/default/files/images/sxf2d896

_0.fullbredde.jpg



Bildekilde: http://apa.zone/wp-content/uploads/2016/10/people-on-the-bus.jpg

Kollektivtransport for alle



Kollektivtransport for alle

Bildekilde: http://www.barnsemestersverige.se/wp-content/uploads/2014/07/buss-%C3%96rebro.jpg



Kollektivtransport for alle

Kilde: https://m2016.ruter.no



11 % av alle reiser 
gjøres med kollektivtransport

Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen  2016/17



I gjennomsnitt bruker vi 
15 minutter pr dag

på et kollektivt 
transportmiddel

Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen  2013/14



Sammenlagt bruker vi 
(15 minutter pr dag x 5 323 933 personer februar 2019)

1 330 983 timer
på et kollektivt 

transportmiddel pr dag

785 årsverk daglig
Et årsverk  utgjør 1695 timer (37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie)



Vi bruker tid på holdeplasser

Foto: Knut Opeide



Fotokilde:https://new.devon.gov.uk/travel/files/2016/03/walk.jpg

Vi bruker tid på vei til og fra holdeplasser



   

Opplevelsesarenaer

Vi bruker tid på hele reisekjeder



  

Til og fra holdeplass

Transportmiddel

Byttepunkt

Holdeplass

Potensielle sosiale og produktive arenaer



Opplevelsesarenaer



  

Til og fra holdeplass

Transportmiddel

Byttepunkt

Holdeplass

Potensielle sosiale og produktive arenaer



Opplevelsesarenaer

Hva skjer på disse arenaene?



  

Til og fra holdeplass

Transportmiddel

Byttepunkt

Holdeplass

Potensielle sosiale og produktive arenaer



Opplevelsesarenaer



Vi spaserer, slentrer, småløper og spurter 
til og fra holdeplasser                       Helge Hillnhütter 

Litt trim i hverdagen



Gjennomsnittlig ganglengde 
i forbindelse med ulike transportmidler Meter

Kilde: Liva Vågane - Den nasjonale reisevaneundersøkelsen  2009
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Foto: Arne Danielsen



Vi går sammen
Arena for sosiale møter med naboer og kollegaer

Foto: Arne Danielsen



Kilde: http://naku.no/kunnskapsbanken/overgang-fra-barnehage-til-skole

Sosial kontroll i nærmiljøet
Voksne mennesker er ute og går



Tryggere skolevei



Kilde: http://forskning.no/2016/11/kollektivreisende-er-ogsa-
fotgjengere/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-

stavanger

Øker den sosiale aktiviteten i byen



Til og fra holdeplass

● Litt lett trim
● Sosiale møter med kjente og ukjente i nærmiljøet
● Sosial kontroll og ansvar for trygge nærmiljø
● Bidrar til økt sosial aktivitet i byen



  

Til og fra holdeplass

Transportmiddel

Byttepunkt

Holdeplass

Potensielle sosiale og produktive arenaer



Opplevelsesarenaer



Kilde: frankieheartsfashion.com

Kilde: plasticmermaidperson.blogspot.com

Kilde: www.wheredidugetthat.com

Kilde: stylefromtokyo.blogspot.comEt sted å vente

Kilde: frankieheartsfashion.com

Kilde: plasticmermaidperson.blogspot.com

Kilde: stylefromtokyo.blogspot.comKilde: www.wheredidugetthat.com

Foto: Guro Berge

Foto: Guro Berge

Et overgangrituale fra det private til det offentlige



Foto: Sara Berge Lorenzen

Kilde: deviantart.com

Etablerer et personlig territorium

Kilde: Knut Opeide

Holde på med noe 



Et sted å hvile

Foto: Knut Opeide



En urban arena –
et sted å vise oss fram og se på andre

Foto: Sara Berge Lorenzen



Det er nesten at vi tar kontakt…

Kilde: VG.no



Fotokilde: alligator-sunglasses.com

Unike møter



Tilfeldige møter

Foto: Tom Hjertholm. Kide: ba.no 



Naboer og kollegaer



Offentlige transportmidler

Et sted å treffe noen vi ikke vil treffe



Omgivelsenes betydning Arkitektur og estetikk



Holdeplassen

● En urban arena
● Et sted å være privat ute i det offentlige rom
● Et sted for sosialt kontakt
● Et sted for potensielle møter med kjente og ukjente
● Kan være produktiv



  

Til og fra holdeplass

Byttepunkt

Holdeplass

Potensielle sosiale og produktive arenaer



Opplevelsesarenaer

Transportmiddel



Foto: Arne Danielsen

Vi reiser sammen



http://sa.mnocdn.no/images/0e38bcde-0f47-4beb-beb5-15de0a42cdf1?fit=crop&q=80&w=1440

Vi reiser sammen



Fotokilde: https://i.ytimg.com/vi/gY1SeoZP4Yk/maxresdefault.jpg

Nærhet og gode samtaler



Vi reiser alene mange sammen

http://cdn1.pri.org/sites/default/files/styles/story_main/public/story/images/Bus%20riders.jpg?itok=mgDMo_nv



http://forskning.no/psykologi-transport-sosiale-relasjoner/2012/08/ledig-sete-glem-det

Vi reiser sammen, men holder litt avstand



Vi reiser sammen, men holder litt avstand

Intimsone
Personlig sone

Sosiale sone
Offentlig sone

http://forskning.no/psykologi-transport-sosiale-relasjoner/2012/08/ledig-sete-glem-det



http://nab.no/bilder/nyheter/nyhetbig/23073.jpg   llustrasjonsfoto: Pernille Breili

Sosiale samhandlingsregler
! 

Studie: Esther C. Kim. Nonsocial Transient Behavior: 
Social Disengagement on the Greyhound Bus. Article 
first published online: 16 JUL 2012. DOI: 
10.1002/symb.21



Sosiale samhandlingsregler Reise seg for trengende

http://www.iknowthatmagazine.com/wp-content/uploads/2014/10/gravid-dame-p%C3%A5-bussen-620x366.jpg



http://ap.mnocdn.no/images/c1e348ca-9eed-473f-ab21-600992c2ea6f?fit=crop&h=810&q=80&w=1440

Sosiale samhandlingsregler
Ikke snakke i stillesoner

”Toget som går halv syv på morgenen, det har til og med sånne 
’stillevogner’, der er lyset slått av og der er det absolutt 
forbudt å si noe til naboen i det hele tatt, og det er kjempefint”. 

”Jeg reiser jo bort tre timer (hver dag), men på den annen side 
så tar jeg igjen litt søvn”

Intervjustudie av pendlere inn til Oslo 2000



Egen kultur Pendlere

”Det hender når det kommer folk som ikke har pendlet før at 
de plutselig begynner å prate, og før de finner rollen så kan de 
være litt slitsomme.»

Intervjustudie av pendlere inn til Oslo 2000



Skikk & bruk
«Når man snakker med en medpassasjer (eller i mobiltelefon), 

skal man helst ikke snakke høyere enn nødvendig for å bli hørt 
.»

«Man unngår også å nevne navn (..) i samtaler som kan høres 
av fremmede. Likeså unngår man ting av privat karakter. Alt for 

mange løse og skadelige rykter er oppstått som følge av 
tankeløse samtaler på trikker og busser»

Sosiale samhandlingsregler Du skal ikke plage andre…….

http://static.byas.no/default/5774/d3/thumb_5774d34c08dfb16d008b45df_default_big.png



Noen sover, 
man hva annet gjør vi? 



http://also.kottke.org/misc/images/kubrick-subway-newspapers.jpg

Før leste vi avis



http://g.api.no/obscura/API/dynamic/r1/pp/tr_1080_691_l_f/000
0/polopoly_fs/1.8340335!/image/2327347460.jpg?chk=514FBA

Nå holder vi på med mobilen



Foto: Guro Berge





https://www.emaze.com/@AFQWZIIO/Bus-Pool

Egen undersøkelse

Tom Erik Julsrud - TØI rapport 1330/2014 -
Spørreundersøkelse: Reisende i Oslo/Akershus og 

Trøndelag (N=1610)



Side

: 

De aller fleste har med seg mobil 
83%
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Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)
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Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)

Mens vi reiser kollektivt:
Tenke og lese er mest populært!
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Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)

Mens vi reiser kollektivt:
Mange bruker elektroniske mobile enheter
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Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)

Mens vi reiser kollektivt:
Mange hører på musikk!
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Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)

Mens vi reiser kollektivt:
Ikke en veldig utbredt sosial arena!
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Mens vi reiser kollektivt:
Noen arbeider og studerer!

https://c1.staticflickr.com/5/4129/5011502970_30faba1f07_b.jpg Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)



59

Aktivitetsprofiler:

Fire hovedtyper reisende
«Tilgjengelig underveis» (31%)
 Oppkoplet til mobilt internett; Godt voksne (50+), mye bilbruk.
 SMS og samtale, noe e-post nyheter på nett 

«Sosial & aktiv» (25%)
 Oppkoblet til mobilt internett; yngre personer (36); frekvente 

brukere av kollektivtransport; mest kvinner.
 MKT brukes for samtaler, tekstmeldinger, musikk, spill, 

informasjonssøk, sosial medier, arbeid/studier. Spiser og sover!

«Arbeid og nyheter» (25%)
 Oppkoblet til mobilt internett; Voksne menn (45); høy andel 

bilbrukere til/fra arbeid; 
 Mer funksjonell MKT-bruk underveis: Samtaler , tekstmeldinger, 

Epost, Nyheter, informasjonssøk. Jobber mye underveis

«Teknologisk uavhengig» (19%)
 Oppkoplet med GSM telefon uten internett, eller reiser uten MKT
 Noe samtaler og tekstmeldinger
 Bruker reisen til refleksjon, lesing 

Sosial og aktiv

Tilgjengelig 
underveis

Arbeid og 
nyheter

Teknisk uavhengig
Kilde: TØI rapport 1330/2014 - Spørreundersøkelse: reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag (N=1610)



https://www.emaze.com/@AFQWZIIO/Bus-Pool

Noen konklusjoner fra undersøkelsen

Bruk av MKT er allerede en uunnværlig del av reiseopplevelsen for 
mange

 Nesten ingen reiser uten mobil!
 Store variasjoner i bruk 

MKT kan være en pådriver for mer miljøriktig transport, fordi det gir:
 Muligheter til å utnytte reisetiden til arbeid og studier
 En ny arena for å pleie sosiale relasjoner
 Økte mulighet for hvile, refleksjon og omstilling
 Mer informasjon, oversikt og trygghet underveis

Noen utfordringer
 Mange ønsker å bruke tiden til avkopling og refleksjon: 
 Hvordan gi de (enda) bedre reiseopplevelser?
 Noen står på siden: Hvordan unngå teknologiske barrierer?



Transportmiddel

● Et sted å være sammen
● Et sted for potensielle møter med kjente og ukjente
● Et sted å være sosial med mennesker andre steder

● Et sted å være «alene»
● Et sted å slappe av med noe privat

● Et sted å jobbe og studere



  

Til og fra holdeplass

Transportmiddel

Byttepunkt

Holdeplass

Potensielle sosiale og produktive arenaer



Opplevelsesarenaer



Et sted å være



Restaurantoversikt

Sidesporet Pub  
Rooster Coffee
Rasoi (Indisk) 
Peppe's Pizza  
Mc Donalds
La Baguette 1  
Kristiania Bar & Cafè
Deli de Luca
Upper Crust
Cafè Opus
Caffè Ritazza
Burger King
Beans
Bakeriet
7 eleven
Bella Bambina

Shopping og service

Accessorize
MODOmio frisør  
ARK  Flytogerminalen
Artic Internett Cafe  
Boklageret
Boots Apotek  
Buoni Amici Hårstudio  
B-Young  
Dressmann XL  
Forex Bank  
Game Stop  
Geo Travel - Reisebyrå  
ICA (dagligvare) 
Lege og tannlege
Mester Grønn  

Morris
Mr. Mint
Narvesen 
Bookshop
Narvesen 
NetCom  
Nordea
Oslo giftshop  
Outland
Posten  
Sidewalk Express
Sorbet
The Body Shop  
Vinmonopolet  
VITA  
Vålerenga Sjappa

Foto: Sara Berge Lorenzen

Et sted å konsumere



Vi underholdes



Kvalitetskrav til det perfekte byttested

Kilde: K2020 Göteborg, Den ideale bytespunkten – med reisenären i fokus. Gehl Architects 2007 



Byttepunkt

● En urban arena
● Et sted å være privat ute i det offentlige rom
● Et sted for sosialt kontakt
● Et sted for potensielle møter med kjente og ukjente
● Et sted å konsumere
● Et sted å underholdes



  

Kollektivtransportens 
primære sosiale og produktive aspekter 



Opplevelsesarenaer

Et sted for sosialt kontakt med naboer og kollegaer
og sosial kontroll i nærmiljøet

Et sted å konsumere
Et sted å 

underholdes

Et sted å jobbe og studere
Et sted å slappe av med noe privat

Et sted å være sosial med folk andre steder

Et sted for potensielle møter 
med kjente og ukjente



Hva med framtiden?



Foto: Guro Berge

Hva kan vi gå glipp av …?



Behov for effektiv massetransport

Kilde: Moving forward



En annen type arbeidsplass

Fotokilde: http://www.gulesider.no/ip_images//cim/01/12/96/66/64/112966664/img-
1479283638891-profilepageimages-1372w772h.png



Flere gode hjelpere



Fotokilde: 
http://media.gettyimages.com/photos/stephane-

a-social-worker-of-the-ratp-talks-with-a-
homeless-man-in-a-picture-id165464021

Sosialarbeider ansatt av Metroen



Fotokilde: 
http://www.breakingtravelnews.com/images/uploads/airline/Lufthansa_Restaurant.jp

g

Økt betalingsvillighet



News from East Midlands 
Trains
East Midlands Trains listens to SOS plea from 
passengers!

First Class passengers who regularly take breakfast 
with East Midlands Trains have been feeding back 
that they love the cooked breakfast and saying loud 
and clear - ‘SOS, Save Our Sausages’.
……

East Midlands Trains great British breakfast is £10 
and is available to First Class passengers on selected 
trains and subject to availability.

Other breakfast options are available including a 
healthy breakfast option, salmon, kippers, beans on 
toast, croque monsieur and of course vegetarian 
alternatives.

Kilde: https://www.eastmidlandstrains.co.uk/information/media/news/East-Midlands-Trains-listens-to-SOS-plea-from-passengers/



Differensiert tilbud



Nye tjenester

Fotokilde: http://www.halongbaycruise.vn/halongbay-
images/product/photo/Calypso_activities_24.jpg

Fysioterapeut
Kiropraktor

Fysioterapeut
Fotsoneterapi

Massasje
…



Kultur og underholdning

Musikk
Teater

Utstilling
Undervisning

…

Fotokilde: https://www.nsb.no/om-nsb/siste-fra-nsb/tenketoget-lastet-med-vitenskap-pa-tv

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz0fer3a3RAhVC3SwKHfQaCUwQjRwIBw&url=https://www.nsb.no/om-nsb/siste-fra-nsb/tenketoget-lastet-med-vitenskap-pa-tv&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNEX034gzlbpfEjmfLpIWhX5x8TI9Q&ust=1483799295194690
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz0fer3a3RAhVC3SwKHfQaCUwQjRwIBw&url=https://www.nsb.no/om-nsb/siste-fra-nsb/tenketoget-lastet-med-vitenskap-pa-tv&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNEX034gzlbpfEjmfLpIWhX5x8TI9Q&ust=1483799295194690


Komfort, behov og betalingsvillighet



…tilpasset ulike aktiviteter



Fotokilde: http://jernbane.net/upload_03/1366807994_DSC_0583.jpg

NSB Komfort



Kilde: http://www.adressa.no/kultur/article6404199.ece

Komfortvogn som malerstue



Problemet vil alltid være rushtiden

Fotokilde: 
http://www.tronderbladet.no/incoming/article9844431.ece/AL
TERNATES/w980-default/buss%20Melhus%20Trond.jpg

Fotokilde: 
https://i.ytimg.com/vi/E7kor5nHtZQ/hqdefault.jpg



https://www.staff.ncl.ac.uk/heather.cordell/P5121776-train.JPG

Fotokilde: http://streamingdisney.com/wp-content/uploads/2016/01/monorail.jpg



https://www.staff.ncl.ac.uk/heather.cordell/P5121776-train.JPG

Fotokilde: http://streamingdisney.com/wp-content/uploads/2016/01/monorail.jpg

TAKK FOR MEG !
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