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I Byindeks Buskerudbyen perioden 2016-august 2022 får vi ikke tall på MDT (tabell 4) for år 
2018, 2019 og 2020 på en rekke trafikkregistreringspunkter. Det står forklart at årsaken for 
manglende tall er at det er for dårlig med data, eller at tallene er ekskludert for å unngå skjevhet 
i utvalget. 
 
MDG vil likevel ha MDT for år 2018, 2019 og 2020 for følgende trafikkregistreingspunkter: 
Mjøndalen, Rozenkrantzgate, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Drammen travbanen, Konnerudgata. 
 
Svar: 
 
 
Tall fra Statens vegvesens og fylkeskommunens trafikktellinger er tilgjengelige for allmenheten 
på internett: https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/ 
 
På denne siden klikker man på «Trafikkdata fra Statens vegvesen», så kommer man inn i en 
kartløsning der alle tellepunktene vises. Man kan klikke på et tellepunkt og velge «Utforsk data» 
for å se på tellingene i dette punktet. Hvis man vil ha informasjon om månedsdøgntrafikk, velger 
man det under «Tidsoppløsning» oppe til venstre på siden for det valgte tellepunktet. Man 
velger hvilket år man vil se trafikktall for under «År» oppe til høyre på siden. 
 
I tillegg til trafikktallene gir nettsiden også opplysninger om kvaliteten på dataene. Det kan være 
bortfall i tellinger (tellepunktet virket ikke) eller lav dekningsgrad (en mindre andel av 
passeringene er registrert).  
 
Kommentarer til de enkelte tellepunktene som nevnes i spørsmålet: 

• Mjøndalen: I 2019 foreligger det kun tellinger for januar. Telleren var ute av drift i hele 
2020 og det meste av 2021. Tellinger med god kvalitet tilgjengelige igjen fra og med 
oktober 2021. 

• Rosenkrantzgata: Tellepunktet var ute av drift i 2018, 2019 og det meste av 2020. 
Første måned med gode tall er desember 2020. 

• Bjørnstjerne Bjørnsons gate: Tellepunktet har lav dekningsgrad i april 2018, og var 
ikke i drift fra mai 2018 ut året. I 2019 foreligger noen data, men flere måneder har lav 
dekningsgrad. Tellepunktet var ute av drift igjen fra august 2019 til og med oktober 
2020. Lav dekningsgrad i november og desember 2020. I 2021 foreligger data fra de 10 
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første månedene, men med varierende kvalitet. Data foreligger igjen f.o.m. september 
2022, men lav dekningsgrad tilsier usikkerhet. 

• Drammen travbane: Tellepunktet var ute av drift f.o.m. august 2018 t.o.m. september 
2020. Første måned med gode tall er november 2020. 

• Konnerudgata: Tellepunktet var ute av drift i hele 2018 og til og med september 2019. 
Noe lav dekningsgrad i oktober 2019. Gode data f.o.m. november 2019. 

Viken fylkeskommune har de siste årene lagt ned betydelig innsats for å få tellepunktene på 
fylkesveiene til å fungere. Vi har sett en klar økning i antall tellepunkt som fungerer, og det 
forventes derfor at tilgangen til trafikkdata vil være bedre i de kommende årene enn i årene vi 
har lagt bak oss. Gjennom Statens vegvesens internettside er også dataene lang mer 
tilgjengelige enn tidligere. 
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