Innledning
Onsdag 3. april og onsdag 22. mai 2019 ble det gjennomført passasjerregistreringer av
påstigende passasjerer ved Hamar stasjon. Målet med undersøkelsene var å gi kunnskap
om hvordan de togreisende reiser til stasjonen, hva hensikten med reisen er og hvor de går
av toget.
Når man gjennomfører trafikale undersøkelser, prøver man alltid å finne mest mulig
«normale» dager for registrering/kartlegging. I dette tilfellet er det valgt to onsdager i uker
uten ferie eller helligdager tett innpå. Videre ble det sjekket at det ikke var spesielle
arrangementer eller lignende på Hamar de aktuelle dagene. Undersøkelsesdagene ble ikke
kunngjort på forhånd. Det var ingen forsinkelser i toggang de to registreringsdagene.
Den første registreringsdagen ble det delt ut spørreskjema som senere ble samlet inn, mens
den andre dagen ble passasjerene intervjuet før de gikk på toget.
Det er en grunnleggende antakelse at man reiser på samme måte til stasjonen som fra
stasjonen. Det kan variere litt for en mindre gruppe, de som er passasjer i bil eller tar drosje
den ene vegen og går eller tar buss den andre vegen. Det antas videre at dette skjer både til
og fra stasjonen. Det gjør at denne feilkilden i stor grad nulles ut og dermed ikke er viktig i
tolking av resultater.

Gjennomføring
Dag 1 – 3. april
Skjema og penner ble delt ut til alle påstigende passasjerer. Mange rakk å fylle ut skjema
mens de ventet på toget, og disse ble samlet inn på plattform. Passasjerer som kom sent
fikk skjema i hånden, og ferdig utfylte skjemaer ble samlet inn på toget på vei mot Stange
(sørover) eller Brumunddal (nordover). Påstigende på Rørosbanen ble intervjuet inne på
toget før avgang.
Registreringsperioden fra avgangen 05:02 til siste avgang 00:31. Antall mottatte svar dag 1
var 1410.

Dag 2 – 22. mai
Passasjerene ble intervjuet på plattform før påstigning, ved at intervjuer krysset av på
skjemaet. På avgangene med mange reisende var det opptil 10 intervjuere.
Intervjuerne ble plassert på ulike steder på stasjonsområdet. De fleste avgangene går fra
spor 1 (byplattformen), og ved disse avgangene stod det mannskap i posisjon 1 til 6.
Når Rørosbanen har avgang (spor 2 ved midtplattformen) går sørgående IC fra spor 3 ved
samme plattform. Da ble mannskapene plassert i posisjon 7 og 8.

Figur 1 Oversikt over plattformene og over- og underganger på Hamar stasjon
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Figur 2 Plassering av registreringsmannskaper på stasjonsområdet

På registreringsdag 2 ble spørsmålet om adresse byttet ut med spørsmål om hvor lang tid
den reisende brukte til stasjonen.

Figur 3 Til venstre er spørreskjema brukt 3. april, til høyre er spørreskjema brukt 22. mai.

Registreringsperioden var fra 05:02 til 20:08 sør og 20:17 Røros. Erfaringene fra Dag 1 viste
at det var svært få (ca 40) påstigende passasjerer etter kl 20:17. De senere avgangene ble
derfor utelatt i Dag 2. I den grad det påvirker resultatene antas det å gi en liten
underestimering av gående til stasjonen.
De siste avgangene med få reisende ble utelatt (anslagsvis ca 40 påstigende).
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12:52 avgangen nordover (registrert med få påstigende dag 1, ca. 10) ble utelatt
På 1607-avgangene ble antall passasjerer som gikk ned undergangen og til spor 2 og 3 talt
til 204, for å sammenligne antallet med antall svar på disse to avgangen (Røros og sørover).
Noen få av passasjerene hadde gått av Rørostoget og gikk inn for å handle i kiosken, gå på
toalett eller strekke på bena. For ikke å telle disse to ganger er antallet «nye» passasjerer
skjønnsmessig redusert noe. Antallet nye passasjerer antas å ligge rundt 190.
Antall mottatte svar dag 2 var 1857.

Erfaringer og bemerkninger til resultatene
Dag 1
Dag 1 ble det delt ut skjema og penner på plattform. Blant de som rakk å svare mens de
ventet, ble skjemaer samlet inn på stasjonen før påstigning. For de øvrige ble skjemaer fylt
inn og samlet inn på toget. Gjennomføringsmetoden fungerte godt gjennom det meste av
driftsdøgnet, men ved enkelte avganger antas det at enkelte reisende ikke fikk anledning til å
svare på spørreskjemaet.
Dette gjelder for avgangene IC sørover og til Røros kl 16:07. Det er registrert 113 svar
fordelt på det to avgangene, men observasjoner på plattformen tilsa at det burde vært i
området 200 svar. Av de 113 svarene kl 16:07 var 50 reisende med Rørosbanen. Dette tallet
har høy sikkerhet fordi de responderende ble intervjuet inne på toget, frem til avgang. Dette
gir kun 63 svar fra reisende med sørgående IC tog. Resultatene fra øvrige
ettermiddagsavganger viser at antall gående til disse avgangene er høyt, så det må antas at
kategorien gående er noe underrepresentert i resultatene.
Det var mangelfull registrering av reisende som benyttet gangbroa på morgenavgangen kl
08:07. Dette gjaldt også på dag 2. Korrigering for dette er beskrevet under Dag 2.
Spørsmålet om hvor reisen startet i Hamar ble besvart av en mindre andel av de spurte.
Spørsmålet var sannsynligvis ikke presist nok formulert, og svarene varierte så mye i kvalitet
at det ble besluttet ikke å legge ressurser i å tolke denne responsen.
En observasjon er at overraskende mange passasjerer ankommer stasjonen i god tid før
togavgang. Derfor ble metoden på dag 2 endret til å intervjue passasjerene før de gikk på
toget.

Dag 2
Det var tilstrekkelig antall intervjuere, spesielt på tidspunkt med mange reisende, noe som
ga høy svarprosent. Basert på offisielle trafikktall for årlige reisende over Hamar stasjon,
anslås at det en normal hverdag stiger på mellom 1600 og 2200 passasjerer. Antall
respondenter var 1857.
Avgang 08:07 sørover går fra spor 3, og mange fører av bil benytter gangbro fra
langtidsparkeringen. Der manglet vi intervjuer slik at kategorien fører av bil ble
underrepresentert. For å kunne korrigere for dette ble det talt antall parkerte biler på
langtidsparkeringen, gratisparkering i de nærmeste gatene (Sverdrups gate med flere) og
langs Stangevegen. Det er lagt til 40 respondenter i kategorien fører av bil for begge
dagene. Det er større sannsynlighet for at tillegget er for høyt enn for lavt.
På de to avgangene 16:07 mot Røros og sørover fra spor 2 og 3, ble det talt 204 passasjerer
i undergangen. Etter korreksjon antatt til 190. Se punkt 0. I tillegg kom det noen få via
gangbru i øst. 16:07 sørover hadde 108 respondenter. 16:07 mot Røros hadde 64
respondenter. Dette antallet har høy sikkerhet fordi det ble intervjuet inne på toget. Til
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sammen fikk vi svar fra 172 av de ca. 190 som ble talt i undergangen. Det indikerer at
antakelsen om at 16:07 sørover var underrepresentert Dag 1 er korrekt.

Resultater
Nedenfor er det vist et utvalg av de viktigste resultatene fra passasjerregistreringene gjort på
Hamar stasjon 3. april og 22. mai. Det er sett på fordelingen mellom reisemidler (hvordan
man reiste til stasjonen), reisehensikt og avstigningsstasjon. Det er gjort to mindre
korrigeringer av resultatene. 1




Resultatene gjelder for tidsrommet 05:02 til 20:17.
De som ikke ønsket å svare er utelatt fra resultatene. Det antas at disse
respondentene har samme reisemønster som øvrige passasjerer.
De som har reist til stasjonen med tog, dvs. byttet mellom Dovrebanen og
Rørosbanen eller omvendt, er utelatt fra resultatene. De reiser ikke til eller fra Hamar
stasjon til Hamar by med omland.

Hvordan reiste du til stasjonen?
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Figur 4 Gjennomsnittlig reisemiddelfordeling i april + mai

Fordelingen mellom ulike reisemidler brukt til stasjonen er vist i Figur 4 og Figur 5. I
diagrammene er alternativet «Sykkel/sparkesykkel» og «EL-sykkel/-sparkesykkel» lagt
sammen til «Sykkel, alle». I tillegg er resultatene korrigert for avgangen 08:07 og avgangen
16:07 som beskrevet i avsnittene «Metode» og «Erfaringer og bemerkninger til resultatene».
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Korrigering for avgang 16:07 den 3.april: Antall respondenter er økt med 70% for å veie opp for de som ikke ble spurt. Faktoren er anslått ut fra
antallet respondenter kl. 16:07 den 22. mai, kontrollert mot telling av antallet passasjerer som gikk via undergangen og til plattform spor 2 og 3.
Korrigering for 08:07 avgangene begge dager med tillegg på 40 respondenter som kjørte egen bil og som ankom via gangbru i øst. Det er mer
sannsynlig at det er for høyt enn for lavt.
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Figur 5 Sammenligning mellom ulike reisemidler brukt til stasjonen de to registreringsdagene

Fordelingen i Figur 5 viser relativt like andeler for de forskjellige reisemidlene de to
registreringsdagene.
Gjennomsnittet for april og mai viser at 9% av de påstigende reiser til stasjonen med buss,
tilsvarende 125 passasjerer. Skysstasjonen i Hamar ligger i kort gangavstand like øst for
dagens jernbanestasjon.
I gjennomsnitt går 42% til stasjonen og 43% benytter bil, hvor av 22% er bilførere og resten
er passasjerer i privatbil (K&R) eller drosje. De resterende 15% av respondentene kommer
med buss eller sykkel.
Tilrettelegging for reisende som bruker K&R, drosje, buss og sykkel, som til sammen utgjør
nesten 80% av alle reisende er derfor viktig.
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Figur 6 Reisemiddel per time gjennomsnitt april+mai.

I Figur 6 er det vist resultater for reisemiddel samlet, fordelt på timer. En time tilsvarer fra
min 20 over hel time til min 20 over neste time. Denne fordelingen er valgt for å få med
nordgående avgang (xx52) og sørgående (xx07) IC tog som ligger nærmest hverandre i tid
på samme time. I tillegg dekker man også ankomst og avgang på Rørosbanen.
Grafen viser at om morgenen kl 05 – 08 kommer mange med bil (316) til stasjonen enten
som fører eller passasjer/drosje. 253 går, sykler eller tar buss.
I ettermiddagsrushet er bildet annerledes. 107 kommer med bil, hvorav 74 som
passasjer/drosje. 299 bruker ikke bil, de går (259), sykler (11) eller tar buss (31).

Hvor går du av toget?
I dette avsnittet er det beskrevet hvor de reisende går av toget. Antallet er noe lavere enn de
totale tallene for respondenter fordi en del reisende ikke ønsket å svare på det spørsmålet.
Mønsteret på svarene i april og mai er relativt like. Antallet svar er noe høyere i mai enn i
april, dette vises i diagrammene. Grafene viser at hoveddelen av de reisende sørover skal til
Oslo S. Det er i tillegg en god andel som skal til Oslo lufthavn og mange skal til Skøyen eller
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lenger vest. De resterende stasjonene sørover har relativt lik fordeling. Nordover er det flest
som skal til Lillehammer. På Rørosbanen er det flere som skal nord for Rena enn til Elverum
og Rena til sammen.
Siden fordelingen på avstigningsstasjon er såpass lik i april og mai, har gjennomsnittet som
er vist i Figur 9 tilnærmet den samme fordelingen.
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Figur 8 Avstigningsstasjon i mai (Reisende fra Hamar)
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Figur 9 Avstigningsstasjon gjennomsnitt april og mai (Reisende fra Hamar).

Hva er hensikten med reisen?
Spørsmål om reisehensikt hadde følgende svarmuligheter:





Arbeidsreise (pendling til og fra jobb)
Jobbreise, også kalt tjenestereise
Studie, inklusive til og fra skole
Fritid/besøk/handel inklusive helse, ofte kalt andre reiser.
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Figur 10 Fordeling av reisehensikt i april
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Figur 12 Fordeling av reisehensikt i mai
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Figur 11 Reisehensikt per time i april
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Figur 13 Reisehensikt per time i mai
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Figur 14 Reisehensikt gjennomsnittlig per time
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I Figur 11Error! Reference source not found. og Figur 13er reisehensikten vist fordelt på
timer gjennom dagen i april og mai, og i Figur 14Error! Reference source not found. er
gjennomsnittet av begge registreringsdagene vist fordelt på time gjennom dagen. På begge
registreringsdagene er fritidsreiser høyere i timene hvor det er avgang med Rørosbanen enn
i øvrige timer. Dette indikerer at toget mot Røros benyttes i større grad til fritidsreiser. Andel
jobbreiser er noe større om morgenen og ettermiddagen enn resten av dagen.
Arbeidsreiser foretas ikke overraskende mest om morgenen og ettermiddagen, hvor antallet
er mye høyere enn resten av dagen. I april er antallet registrerte arbeidsreiser rundt kl. 16
mye høyere enn det registrerte antallet i mai på samme tid. Antallet registrerte arbeidsreiser
er nesten dobbelt så høyt i april i sammenligning med i mai rundt kl. 16, selv om antallet svar
totalt er større i mai. Andelen som svarte «Ønsker ikke svare» eller svarte blankt er på 22% i
mai, i motsetning til 10% i april, så dette kan være en av forklaringen på denne forskjellen.
I Hamar sentrum ligger det mange arbeidsplasser. Det gjenspeiles i et tydelig sammenfall
mellom arbeidsreiser og høy gangandel i tiden rundt kl. 16. Arbeidsplasser nær stasjonen
gjør at mange kan benytte toget til jobb i Hamar. Det gjennomsnittlige antallet arbeidsreiser
er også høyt på morgenen, men da er førere av bil den største andelen reisende. Dette viser
at mange som arbeider utenfor Hamar kjører bil til stasjonen på morgenen.
Reiser i forbindelse med studie har en topp på ettermiddagen rundt kl. 16. Dette indikerer at
det er mange studenter som studerer på Hamar, og tar toget hjem på ettermiddagen.
Dersom en ser på gjennomsnittet mellom april og mai er antallet arbeidsreiser nesten det
samme på morgenen og ettermiddagen. Dette kan være en mer riktig fordeling av
reisehensikt, enn april eller mai sett hver for seg grunnet det store spriket i andelen «Ønsker
ikke svare».
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Oppsummering
Resultatene fra de to dagene hvor passasjerregistreringen ble avholdt er i hovedsak relativt
like. Antallet svar var noe større i mai enn i april, men dette har sannsynligvis bakgrunn i
metoden var ulik de to dagene, og det var dermed lettere å spørre flere med mange
intervjuere på plattformene enn å dele ut spørreskjemaene.
Reisemiddelfordelingen de to dagene viser i stor grad sammenfallende resultater.
Gjennomsnittlig bruker ca. 15% buss eller sykkel ca. 42% går mens ca. 43% bruker bil. Av
bilbrukere kjører ca, 22% egen bil, ca. 18% blir kjørt (er passasjer) og ca. 3% bruker drosje.
Resultatene viser at under 1/4 kjører egen bil, noe som tilsier at det i planlegging av ny
stasjon bør legges fokus på de andre trafikantgruppene, inklusive de som kjøres til/fra
stasjonen (K&R).
Mot sør skal nesten halvparten av de reisende fra Hamar til Oslo S, med Oslo lufthavn
Gardemoen som en god nummer to (knapt 1/4) og vest for Oslo som nummer tre med drøyt
10%.
Mot nord skal knapt 60% av de reisende fra Hamar gå av på Lillehammer. På Rørosbanen
skal knapt 60% reise lenger enn til Rena.
Arbeidsreiser (pendling) dominerer som reisehensikt med 42% fulgt av andre reiser
(fritid/besøk/handel/helse) med 30%, jobbreiser (tjenestereiser) med 21% og resten til studie
og skole, 7%.
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