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Hva er ADV RTM?

Arealdataverktøyet er både et 

dataverktøy og en samarbeids-

plattform som hjelper oss med å 

anslå endringer i transportomfang 

og reisemiddelvalg, og effektene 

av dette. Resultatene vises også i 

form av kart som er til hjelp i 

planarbeid og skal gi bedre 

transportanalyser i byområdene.



Hvordan skal ADV brukes?

Arealdataverktøyet (ADV) skal brukes 

sammen med RTM og introduserer 

systematiske arealfaglige vurderinger, 

hensyn til arealplaner og bedre grunnlag for 

å beregne framtidig utslipp fra vegtrafikk 

fra:

• Referansebane/nullalternativ basert på 

kommuneplanens arealdel

• Ulike tiltaksbaner for areal og parkering 

sammen med ulike transporttiltak



ADV skal gi bedre data til 

transportmodellen

• ADV tar utgangspunkt i hvor mange bosatte, 

ansatte og besøk kommuneplanens arealdel gir 

rom for

• ADV gir mulighet for lokale inndata om parkering 

som gir bedre modellering av parkering i RTM

• ADV gir arealfaglig vurdering av hvordan bosatte, 

ansatte og besøk sannsynligvis vil fordele seg i 

kommunen seg i tråd med kommuneplanens 

arealdel



Organisering av ADV

• ADV er utviklet i prosjektsamarbeid mellom KS, 

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Miljødirektoratet og Kommunal- og 

distriktsdepartementet

• Permanent drift og utvikling i egen NTP faggruppe 

areal som del av NTP transportanalyse (fra 2022)

• Etablert ADV-brukernettverk (fra 2022)

Pilotfase er gjennomført, og ADV vil utvikles faglig 

og metodisk parallelt med RTM



Mange konsulenter har 

deltatt i utviklingen av ADV
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Civitas, Rune Opheim – faglig grunnlag / prosjektsekretariat KIT 

2015 - 2021, ADV-veiledere og sjekkliste for programmering

Asplan Viak, Eirik Csak Knutsen, Stein Runar Bergheim  - Utvikling 

av ADV med brukergrensesnitt

Numerika, Tom Hamre - beregninger og integrasjon RTM

Rambøll, Ole-Johan Kittilsen/Andre Uteng – integrert metodikk for 

arealbruksprognoser

Frameworks – Geir Andrew, løsningsarkitektur

Transportøkonomisk institutt – evaluering og organisering

Pilotbyene har gjort en stor jobb: 
Trondheim, Tromsø, Porsgrunn og Skien, 
Kristiansand og Oslo har deltatt som piloter i 
utviklingen av verktøyet.
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ADV•RTM



Verktøyet gjør det mulig å 

kvalitetssikre informasjon fra

SSB ansatte, arbeidsplasser

og besøksgenerering

Justeringene kan enten

gjøres i ADV-verktøyet eller

ved at eksterne datakilder

kan lastes opp.

Bosatte, 

ansatte og 

besøkende



ADV gjør det mulig å legge 

inn forutsetninger om 

parkering som tilgang/antall

plasser, prisnivå mm.

Parkerings

-priser og 

tilgang



...i nye utbyggingsområder

ADV benytter data fra

kommuneplanens arealdel til 

å bestemme hvor vekst fra

SSBs prognoser vil komme

For nye utbyggingsområder

angis det kapasitet

Angi maks 

tillatt

utbygging



for eksisterende

utbyggingsområder angis

fortettingspotensialet som en

prosentandel av gjeldende

situasjon

Angi maks 

fortetting



ADV gjør det også mulig å 

legge inn større enkelttiltak 

som enten vil eller kan 

gjennomføres i løpet av 

analyseperioden.

Slike tiltak enten tilfører eller 

reduserer kapasitet for 

bosetting, 

næringsvirksomhet og 

besøksgenererende

aktiviteter i de 

grunnkretsene som er 

berørte av tiltaket.

Legge inn 

enkelttiltak



Etter hvert som stegene i 

ADV gjennomføres, utføres

det en lang rekke 

beregninger

Disse visualiseres som 

karttema slik at kommunene

kan vurdere effekten av 

input-dataene de har 

benyttet

Man kan for eksempel se

kapasitet for ny utbygging i 

analysår

Kapasitet 

for 

utbygging



Tilsvarende kan man se

kapasitet for fortetting i 

analyseår og ta stilling til 

hvorvidt

mellomregnestykkene gir 

mening før referanse- og 

tiltaksbaner ferdigstilles.

Kapasitet 

for 

fortetting



ADV gir tilgang til en lang 

rekke tema som ikke bare er 

av interesse for RTM-

kjøringer men som kan ha 

bred anvendelse i kommunal 

planlegging av areal og 

tjenester

Prognose 

for bosatte, 

ansatte og 

besøk



Man kan se antall

parkeringsplasser og 

gjennomsnittlig pris samt 

hvor lett det er å finne plass i 

fremtidige analyseår

Fremtidige

parkerings

-forhold



Etter at data er 

ferdigbehandlet i RTM lastes

de tilbake i ADV for bruk til 

visualisering

Det finnes et sett av 

dashboard som gir tilgang til 

data for ferdige baner

Et viktig dashboard viser 

beregnede utslipp som følge 

av fremtidig trafikkarbeid i 

analyseårene

Utslipps-

dashboard



Et annet viktig dashboard 

viser hvordan utviklingen i 

transportvolumer vil bli i 

analyseår relativt til dagens 

situasjon

Trafikk-

arbeid



Data fra RTM visualiseres

på veglenke nivå slik 

Resultat-

nettverk



Hva nå?

• ADV RTM kan nå tas i bruk for byanalyser 

sammen med RTM

• Oppdatering og videreutvikling parallelt 

med RTM-oppdateringer 2022

• Referansebaner kan oppdateres hvert 

partallsår

• Verktøyet kan tas i bruk i flere byområder

ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by_stedsutvikling/arealdataverktoy-adv/adv-pa-1-2-3/id2900312/?expand=factbox2900320

