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1 Innledning 

I dette dokumentet presenteres resultater av et arbeid med å identifisere mobile 
tjenesteytere og deres andel av trafikkarbeidet i ni byregioner basert på data fra RVU 
2013/14. 

Byområdene inkluderer følgende kommuner som vist i tabell 1.  

Tabell 1. Kommuner (eventuelt fylker) som er inkludert i hvert av byområdene 

Nr Byområde Kommuner (fylker) som er inkludert 

1 Osloområdet Oslo og Akershus 

2 Nord-Jæren Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg 

3 Grenland Skien, Porsgrunn, Siljan 

4 Buskerudbyen Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker 

5 Nedre Glomma Sarpsborg og Fredrikstad 

6 Kristiansandsregionen 
Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, 
Søgne og Vennesla 

7 Bergen 
Bergen, Radøy, Meland, Lindås, Askøy, Fjell, Øygarden, 
Sund, Osterøy, Vaksdal, Samnanger og Os 

8 Trondheimsområdet 
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik 

9 Tromsø Tromsø 

2 Datagrunnlag 

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2013-2014 
(RVU 2013/14) er inndelt i tre hovedkategorier: 1) Persondata 2) Daglige reiser og 3) 
Lange reiser. Datagrunnlaget i dette dokumentet er de to førstnevnte kategoriene.  

Persondata Utvalget som er intervjuet i RVU 2013/14 består av personer bosatt i 
Norge som er 13 år eller eldre. Datagrunnlaget inneholder bakgrunnsopplysninger 
om intervjupersonen (IO), inkludert førerkortinnehav, husholdning, biltilgang med 
mer. Alle respondenter intervjues om disse bakgrunnsopplysningene uansett om de 
har reist eller ikke. 

Vesentlige data for denne analysen er yrkesklassifisering for de yrkesaktive og hvilke 
typer bil IO har tilgang til. 
 
Daglige reiser Datamaterialet skal samlet sett gi et bilde av den daglige 
reisevirksomheten i Norge. Hver intervjuperson rapporterer sine reiser for ett enkelt 
reisedøgn. Dato for reiseregistreringen er tildelt på forhånd, og svarene skal til 
sammen for alle respondenter være representativ for reiseaktiviteten i Norge 
gjennom et år. Enhver forflytning utenfor egen eiendom skal regnes som en reise. 
Daglige reiser avgrenses og kodes ut fra formålet på bestemmelsesstedet, for 
eksempel arbeid, tjeneste, skole, besøk, innkjøp osv. 
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For denne analysen hvor trafikkarbeid er viktigste indikator, er kvaliteten på 
stedfestingen av reisene (hvor de starter og ender) og tilhørende reiseavstander 
sentralt. Trafikkarbeidet for bilførernes reiser er beregnet for RVU 2013/14 basert på 
disse opplysningene (Engebretsen, 2017). 
 

3 Identifisering av mobile tjenesteytere i RVU  

«Mobile tjenesteytere» er en kategori trafikanter som, i alle fall foreløpig, er uten noen 
presis definisjon eller avgrensning. Kjennetegnet på mobile tjenesteytere er at de har 
yrker som krever reise fordi arbeidsoppgavene i hovedsak utføres for 
kunder/brukere/oppdragsgivere på ulike adresser.  

Blant de mobile tjenesteyterne vil det være noen med arbeidsoppgaver som krever 
oppmøte på flere ulike steder i løpet av en arbeidsdag, mens andre skifter 
oppmøtested sjeldnere.   

Håndverkere er den største hovedkategorien av mobile tjenesteytere, men også fra 
det offentlige kommer mobile tjenesteytere, for eksempel hjemmehjelpere. 

Yrkessjåfører, det vil si de som jobber med transport av personer og gods hvor det er 
selve transporten som er tjenesten, inngår ikke i denne sammenheng. Kjøring i 
tjeneste utført av yrkessjåførene er også unntatt fra registrering i RVU. 

I RVU er IOs yrkestilhørighet registrert og kodet med SSBs standard for 
yrkesklassifisering på 4-siffernivå. Med dette kan vi trekke ut store yrkeskategorier 
som inneholder mange mobile tjenesteytere, som håndverkere. Men i de ulike 
kategoriene av håndverkere vil det innenfor samme fagområde være både mobile 
tjenesteytere og en del med fast arbeidssted i store bedrifter. Yrkesklassifisering kan 
derfor ikke gi et presist skille mellom mobile tjenesteytere og andre yrkesutøvere. 

Basert på RVU-data må vi derfor la alle arbeidstakere innen yrker med sannsynlig 
overvekt av mobile tjenesteytere inngå i denne gruppen som dermed får en viss 
overrepresentasjon i noen yrkesgrupper. 

På den annen side må vi regne med at det finnes en del mobile tjenesteytere, for 
eksempel innen salg og service som ikke fanges opp, da de har yrkesbetegnelser som 
ikke skiller dem fra arbeidstakere med fast arbeidssted i kontorer og utsalgssteder. 

I tillegg ligger en stor usikkerhet i at mer enn 1/3 av de yrkesaktive ikke har oppgitt 
yrke i RVU.  

Basert på yrkesklassifisering som bare delvis kan brukes til å identifisere de mobile 
tjenesteyterne, kan vi heller ikke nøyaktig greie å skille ut biltransporten utført av 
denne gruppen. 

Inndelingen vi baserer tallene på i dette dokumentet må derfor kunne kalles 
grovsortering, trolig med underrepresentasjon av mobile tjenesteytere versus øvrige 
trafikanter. 
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Tabell 2 viser fordelingen av hovedkategoriene (1 siffer) av yrkesklassifisering i RVU, 
deres andel av totalt utvalg og hvor stor andel av hver kategori som er plassert i 
gruppen mobile tjenesteytere. Oppsummert viser tabellen at andelen mobile 
tjenesteytere er anslått til 3.3 prosent av hele utvalget (alle over 13 år) og 4.9 prosent 
av de yrkesaktive. 

Tabell 2. Kategorisering av mobile tjenesteytere i RVU 2013/14. Resultat pr yrkesfelt 
(hovedkategori 1-sifret).  

 

Andel 
totalt % 

Andel mobile 
tjenesteytere % 

Militære yrker 0.3 - 

Ledere 3.1 - 

Akademiske yrker 14.0 0.1 

Høyskoleyrker 8.1 2.2 

Kontoryrker 3.2 - 

Salgs og serviceyrker 6.5 1.3 

Bønder, fiskere mv. 1.0 - 

Håndverkere 3.5 84.6 

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 2.3 2.5 

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 0.7 0.6 

Uoppgitt yrke 23.5 - 

Yrkesaktive i alt 66.2 4.9 

Ikke yrkesaktive 33.8 - 

Hele RVU-utvalget (befolkning over 13 år) 100.0 3.3 

 

4 Bilhold og bilbruk 

I RVU registreres bilholdet i IOs husstand. Inntil fem biler som husstanden eier eller 
disponerer er registrert med blant annet biltype. De mobile tjenesteyterne har høyt 
bilhold i husstanden, i gjennomsnitt 1,7 biler. For yrkesaktive generelt er tallet 1,5 og 
for alle husstander 1,4. Spesielt bilsegmentet kombi-/varebiler er sterkt representert 
blant mobile tjenesteytere, både i privat eie og registrert på arbeidsgiver/firma. 
Kjøretøy som ikke er tilgjengelig for privat bruk er ikke registrert i RVU. 

Gjennomsnittlig antall daglige reiser som bilfører er 2,6 for mobile tjenesteytere og 
2,1 for øvrige yrkesaktive over 18 år.  
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5 Trafikkarbeid, mobile tjenesteytere og totalt 

Basert på statistikk og beregninger for små godsbiler er det anslått at trafikkarbeid 
utført av mobile tjenesteytere, utgjør 10,8 % av trafikkarbeidet med lette biler i sum (Hovi, 
2017). 

Som vi ser av tabell 3 og 4 er anslagene fra RVU vesentlig lavere, også om alle 
reiseformål inkluderes og det avgrenses til virkedager. Basert på resultatene for små 
godsbiler, og erfaringene etter denne gjennomgangen av RVU, er det grunn til å tro 
at reelle andeler er høyere enn disse resultatene vi får ved bruk av RVU-data: 

Tabell 3. Trafikkarbeid utført av mobile tjenesteytere og totalt trafikkarbeid for bilførere. Alle 
ukedager 

 

 

Tabell 4. Trafikkarbeid utført av mobile tjenesteytere og totalt trafikkarbeid for bilførere. 
Virkedager (mandag-fredag) 

 

MOBILE TJENESTEYTERES ANDEL AV TOTALT TRAFIKKARBEID

BYREGION Kun tjenestekjøring Arbeid og tjeneste Alle formål

Osloområdet 0.5 % 2.9 % 4.7 %

Nord-Jæren 0.1 % 2.0 % 3.9 %

Grenland 2.4 % 5.0 % 8.4 %

Buskerudbyen 0.5 % 2.9 % 4.9 %

Nedre Glomma 0.6 % 3.1 % 7.5 %

Kristiansandregionen 0.7 % 2.5 % 6.0 %

Bergen 1.3 % 3.0 % 4.9 %

Trondheimsområdet 0.6 % 2.5 % 4.9 %

Tromsø 0.7 % 2.8 % 4.3 %

Resten av Norge 0.7 % 3.2 % 6.1 %

Mellom byregion og annet sted 0.9 % 3.7 % 6.2 %

Total 0.7 % 3.2 % 5.9 %

Byområdene samlet 0.7 % 2.8 % 5.0 %

MOBILE TJENESTEYTERES ANDEL AV TOTALT TRAFIKKARBEID

BYREGION Kun tjenestekjøring Arbeid og tjeneste Alle formål

Osloområdet 0.6 % 3.6 % 5.5 %

Nord-Jæren 0.1 % 2.3 % 4.2 %

Grenland 3.1 % 6.4 % 9.4 %

Buskerudbyen 0.6 % 3.6 % 5.2 %

Nedre Glomma 0.8 % 3.9 % 9.0 %

Kristiansandregionen 0.9 % 3.4 % 4.4 %

Bergen 1.7 % 4.0 % 4.8 %

Trondheimsområdet 0.8 % 3.2 % 5.6 %

Tromsø 0.7 % 3.3 % 5.1 %

Resten av Norge 0.9 % 4.2 % 6.9 %

Mellom byregion og annet sted 1.3 % 5.4 % 8.1 %

Total 1.0 % 4.4 % 6.8 %

Byområdene samlet 0.9 % 3.6 % 5.4 %
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Vi antar at følgende er de viktigste årsakene til lave RVU-estimater: 

 

 Yrkesklassifiseringen i RVU er ikke godt egnet for å identifisere mobile 
tjenesteytere. Vi antar at det gir underrepresentasjon av denne gruppen i disse 
resultatene. 

 Drøyt 1/3 av de yrkesaktive er ikke kategorisert med yrke i RVU 2013/14. 
Noen prosent av disse er sannsynligvis mobile tjenesteytere, men vi har ikke 
mulighet til å identifisere disse ved hjelp av yrke. 

 Grupper med lavere utdanning er underrepresentert i RVU, noe som også 
kan slå ut i underrepresentasjon av mobile tjenesteytere (vi antar at det ikke er 
så stor andel høyt utdannede blant disse). 

 Arbeids- og tjenestereiser kan være underrapportert av grupper som kjører 
mange slike turer hver dag. 

 


