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Vi trenger bedre kunnskap om hva som skal 
til for å nå nullvekstmålet for 
personbiltransport



Byutredningene at viser arealbruk er viktig!

Kilde: Vegdirektoratet



4



5



6

Mål:
Utvikling og programmering 
et av eget arealdataverktøy 
for den regionale 
transportmodellen

Ikilde illsutrasjon: Avinet
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ADV RTM: Bakgrunn

• Utviklingsarbeid del av samarbeidet 
"karakteristika i transportmodeller"

• Mer presis tallfesting av hvordan endring i 
arealbruk og transportsystem påvirker 
omfang av biltrafikk med tilhørende utslipp 
i byområder

• Rambøll utviklet planfaglig grunnlag for 
arealbruksprognoser til bruk i RTM 
(INMAP)

Kilde: Rambøll/Rogaland fylkeskommune



Hvor vil framtidens boliger og 
arbeidsplasser lokaliseres?
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Kvantifisering av arealplanen

• Digitale kommuneplanen arealdel og 
kommunedelplaner legges inn i verktøyet

• Legge inn begrensninger på hvor mange 
boliger som kan komme

• Vurdere antall ansatte i grunnkretsene
• Legge inn parkeringstilgang og –kostnad
• Vurdere virksomheter og steder som får 

mange besøk!
BEDRE INPUT-DATA TIL RTM



Hvor går våre besøksreiser til?



1 2 3 4 5

RVU Reise i arbeid Besøk (familie, venner) 43 % Barnehage, skole 50 % Innkjøp, dagl. 48 %

Kino, konsert, teater, 
utstilling 5 % Sport og fritid 15 % Innkjøp, annet 16 %

Kafé, restaurant, pub etc 8 % Annet 35 % Bank, post etc 12 %

Organiserte 
fritidsaktiviteter 36 % Lege, tannlege, sykehus 9 %

Tilskuer idrett 3 % Annet 15 %

Hyttetur og andre ferie-
/helgereiser 5 %

Andre privateTramod-by Arbeid Tjeneste Fritid Hente/levere

Kilde: Numerika
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Kilde: Aspaln viak/Rambøll
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ADV RTM: Behov

• Byutredningene viser behov for bedre å 
integrere areal i byanalyser

• Metodikk som gjør det lett for 
arealplanleggere å utarbeide faglig 
omforent referansebane 

• Utvikling og programmering et av eget 
arealdataverktøy for den regionale 
transportmodellen



ADV RTM: Gjennomføring

• Samarbeid mellom KS, KMD, SVV, JBD 
og Miljødirektoratet. 

• Grenland, Tromsø og Kristiansand er 
pilotområder for uttesting

• Avinet leverer løsning basert på Adaptive 
plattformen i samarbeid Numerika og 
Civitas

• KMD og Rambøll tilrettelegger digitale 
SOSI kart.



Hvordan skal arealverktøyet brukes?



Hvert storbyområde får en omforent referansebane for ADV-RTM

Tiltaksbaner viser trafikkvolum 
ved ulike kombinasjoner av 

arealbruk og transportsystem

2050analyseår 1,
2030

basisår
(i dag)

Trafikk-
arbeid 

i by-
området 
(utkjørte 

km) Nullvekstmålet innebærer at 
personbiltrafikken i storbyene 

holdes på dagens nivå

analyseår 2, 
2040

Referansebane for transportarbeid skal angi den mest sannsynlige utviklingen i analyseområdet. 

Omfatter bl.a. forventet befolkningsvekst, vedtatte veg- og baneprosjekter, vedtatt tilbudsendring i 
kollektivtrafikken og sannsynlig arealutvikling basert på vedtatte planer, plassert i tid.  

Oppdateres annet hvert år. Bruk av ADV / RTM i byområdet baseres på gjeldende referansebane.

Referansebanen 
(nullalternativet) viser hva 

som skjer uten nye tiltak 
på arealbruk og transport. 



ADV RTM: Bruk av verktøy

1. Kvantifisere arealplanene til bruk i 
transportmodellen – referansebane

2. Utarbeide scenarier for arealbruk basert 
på regionale areal- og transportplaner 
eller strategiske arealkart

3. Vurdere virkning av ulik arealbruk og 
parkeringsrestriksjoner sammen med 
transporttiltak
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ADV RTM: 

Arealdataverktøyet skal 
programmeres og prøves ut i 
løpet av 2020

Mål om lansering høsten 2020

Kilde: www.avniet.no
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A. Eksisterende 
situasjon 
- tilrettelegg data
- beskriv basisår

A1 Administrator angir kommuner/basisår/analyseår. Byområdeansvarlig areal tildeler roller
A2 Administrator henter og tilrettelegger SSB-data om befolkning, virksomheter mm
A3 Byområdeansvarlig RTM legger inn transportnett og lager tilgjengelighetsmål
A4 GIS-tilrettelegger henter data fra kart/arealplaner og konverterer til grunnkretsdata
A5 Kommuneansvarlig areal vurderer SSB-data, og supplerer data om besøk
A6 Kommuneansvarlig areal legger inn data om dagens pris for- og tilgang til parkering

Arealdata til RTM – PROSSESSKART web-basert verktøy – versjon 9.0 – 01.11.19

Arealdata 
til RTM

B. Referansebane 
- kun én (den mest 
sannsynlige)
- ett eller flere 
analyseår

B1 Kommuneansvarlig areal beregner største tillatte utbygging i.h.t. gjeldende arealplaner 
(dvs. nye bosatte, ansatte og besøk pr. grunnkrets som arealplanene gir rom for)

B2 Kommuneansvarlig areal legger inn data om nye, store tiltak som antas fullført i 
analyseåret og om virksomhet/arealbruk som forventes avviklet innen analyseåret

B3 Kommuneansvarlig areal legger inn endringer i parkeringsdata (siden basisåret)
B4 Kommuneansvarlig areal beregner kapasitet for utbygging i.h.t. gjeldende arealplaner
B5 Byområdeansvarlig areal gjør evt. korrigeringer i kjøretøysammensetning (utslipp)
B6 Byområdeansvarlig areal beregner vekst, fordeler på grunnkretser med ledig kapasitet. 

Deretter vurderes og evt. korrigeres kollektivnett og sonetilknytinger i samråd med 
kollektiv- og RTM-folk. Til slutt kontrollerer/låser hun data og genererer datafiler til RTM

C. Tiltaksbaner 
- en eller flere 
tiltaksbaner
- sanne analyseår 
som referansebanen

C1 Byområdeansvarlig areal definerer delprosjekt og tildeler roller
C2 Arealoperatør legger inn evt. alternative scenarioer for vekst i bosatte, ansatte og besøk
C3 Arealoperatør beregner største tillatte utbygging i.h.t. arealplaner i tiltaksbanen
C4 Arealoperatør legger inn data om nye tiltak (evt. avvikling) som inngår i tiltaksbanen
C5 Arealoperatør legger inn endringer i parkeringsdata (i forhold til referansebanen)
C6 Koordinerende arealoperatør gjør evt. korrigeringer i kjøretøysammensetning (utslipp)
C7 Koordinerende arealoperatør beregner vekst, fordeler på kretser med ledig kapasitet. 

Deretter vurderes og evt. korrigeres kollektivnett og sonetilknytinger i samråd med 
kollektiv- og RTM-folk. Til slutt kontrollerer/låser hun data og genererer datafiler til RTM

Data til bruk i annen lokal 
planlegging. Etter hvert åpen 
«statistikkbank» for ATP-data?

Trafikkdata 
fra RTM

Referansebane oppdateres etter faste rutiner (hver annet år). Før arbeid i arealdataverktøyet starter må referansebaner for arealbruk/ transport være avklart i en prosess som involverer 
lokale og sentrale myndigheter og som sikrer sammenlignbare beregninger i ulike storbyområder. Tiltaksbaner kan utarbeides når som helst, basert på gjeldende referansebane

Transportnett inkluderer kø/forsinkelser, 
restriksjoner på bilbruk, kollektivtilbud mm

Legges inn i RTM for basisår og for 
referansebane (ett eller flere analyseår

Arealdata 
til RTM

C8 RTM-operatør
• legger transportnett for tiltaksbanen inn i RTM
• etablerer tilgjengelighetsmål i tiltaksbane v.h.a. RTM
• lar arealdataverktøyet omfordele vekst og legge inn «glidning»
• kjører RTM for tiltaksbane, og henter ut data om trafikk

Trafikkdata 
fra RTMC9 Koordinerende arealoperatør tar ut data til «eget bruk» (oppdrag/utredning etc.)                               

Byområdeansvarlig areal vurderer om resultater skal gjøres tilgjengelige for andre
evt. mulig for andre å bruke 
data fra denne tiltaksbanen

B8 Byområdeansvarlig areal ta ut standardrapporter og gjør resultater tilgjengelige

B7 Byområdeansvarlig RTM
• kjører modell for basisår og henter ut data om dagens trafikk
• etablerer tilgjengelighetsmål i referansebane v.h.a. RTM
• lar arealdataverktøyet omfordele vekst og legge inn «glidning»
• kjører RTM for referansebane, og henter ut data om trafikk

Transportnett i tiltaksbane kan inkludere 
endringer i restriksjoner på bilbruk, 

kollektivtilbud mm. Legges inn i RTM for ett 
eller flere analyseår tilsv. referansebane

Kollektivtilbud 
i tiltaksbanen

Kollektivtilbud 
i basisår og 

referansebane



Ekspertsone – få, og «dataflinke» brukere
Enkle løsninger der det gir besparelser

Direkte kommunikasjon med ADV-serv 
når hensiktsmessig. Delvis enkle applika-
sjoner eller bare veiledninger. Kommu-
nikasjon med databasen må løses.
Mellomlagring hos bruker ved behov

A1, C1 Definere prosjekt (år, kommuner mm). tildele roller
A1, A2 Dataimport – oppdaterte grunnkretser, SSB-data
A3 Hente arealplandata med GIS jf. ferdig veiledning
A3, B7, C8 Hente sonedata fra database, kjøre RTM, kjøre ADV-

serv (tilgjengelighetsmål, omfordeling), og returnere 
resultater fra RTM og ADV-serv til databasen

B6, C7 Slå sammen data for flere kommuner, kjøre div. ADV-
serv, kontrollere/låse data før RTM-kjøring

B8, C9 Hente ut rapporter og gjøre resultater tilgjengelige
OBS! Operasjoner i C (unntatt C1/C9), må kunne gjøres av 
konsulenter etc. men disse «tåler» samme sørvisnivå som RTM

Prioritert brukergrensesnitt
> 100 fagfolk, varierende datakunnskap

Kommunikasjon med ADV-serv via 
database. Fortrinnsvis nettbasert 
grensesnitt der flest mulig data lagres 
sentralt i databasen, uten mellom-
lagring hos bruker. Frameworks har 
skissert alle grensesnitt

Trenger fem «hoved-grensesnitt», primært kartbaserte, der 
kommuneansvarlig areal / arealoperatør
A5 Vurderer SSB-data og supplerer med data om besøk
A6, B3, C3 Legger inn/redigerer data om parkering
B1, C2 Anslår maks utbygging/fortetting iht. arealplan
B2, C4 Legger inn/ korrigerer data om enkelttiltak
B5, C6 Angir kjøretøysammensetning (for å beregne utslipp)
Noen forskjeller mellom A, B, C

Arealdata til RTM

Etablere og drifte 
database 

Kan ta utgangspunkt i 
datamodell fra 
Frameworks 
Grunnkrets 

nøkkelvariabel
Standard verdier og 
tidligere data i basen

ADVS
Applikasjoner på egen server, ferdige eller 
under utvikling. Løsning for effektiv 
kommunikasjon med database kreves

Visning av databaseinnhold (resultater mm) 
for alle, evt. bare brukere som har fått tildelt 
rettigheter. Kombineres mest mulig med 
løsningene der brukerne legger inn data

Eksport inkl. RTM-nettverk til bruk i mer 
avanserte GIS-analyser, fagsystemer, 
kommuneplanens samfunnsdel  o.a. Mulig 
å tilby tjenester, f.eks. «ny ATP-modell»

Data fra areal-
planer inkl. 

formålsflater
jf. veiledning

Data fra SSB 
og Kartverket 
tilrettelegges 

sentralt

ADV-RTM, teknisk utvikling
- funksjoner
- database
- brukergrensesnitt

Løsninger for å VISE data
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A. Eksisterende 
situasjon 
- tilrettelegg data
- beskriv basisår

A1 Administrator angir kommuner/basisår/analyseår og tildeler roller
A2 Administrator henter og tilrettelegger SSB-data om befolkning, virksomheter mm
A3 Byområdeansvarlig RTM legger inn transportnett og lager tilgjengelighetsmål
A4 GIS-tilrettelegger henter data fra kart/arealplaner og konverterer til grunnkretsdata
A5 Kommuneansvarlig areal vurderer SSB-data, og supplerer data om besøk
A6 Kommuneansvarlig areal legger inn data om dagens pris for- og tilgang til parkering

Arealdata til RTM – PROSSESSKART web-basert verktøy – versjon 9.0 – 01.11.19

Arealdata 
til RTM

B. Referansebane 
- kun én (den mest 
sannsynlige)
- ett eller flere 
analyseår

B1 Kommuneansvarlig areal beregner største tillatte utbygging i.h.t. gjeldende arealplaner 
(dvs. nye bosatte, ansatte og besøk pr. grunnkrets som arealplanene gir rom for)

B2 Kommuneansvarlig areal legger inn data om nye, store tiltak som antas fullført i 
analyseåret og om virksomhet/arealbruk som forventes avviklet innen analyseåret

B3 Kommuneansvarlig areal legger inn endringer i parkeringsdata (siden basisåret)
B4 Kommuneansvarlig areal beregner kapasitet for utbygging i.h.t. gjeldende arealplaner
B5 Byområdeansvarlig areal gjør evt. korrigeringer i kjøretøysammensetning (utslipp)
B6 Byområdeansvarlig areal beregner vekst, fordeler på grunnkretser med ledig kapasitet. 

Deretter vurderes og evt. korrigeres kollektivnett og sonetilknytinger i samråd med 
kollektiv- og RTM-folk. Til slutt kontrollerer/låser hun data og genererer datafiler til RTM

C. Tiltaksbaner 
- en eller flere 
tiltaksbaner
- sanne analyseår 
som referansebanen

C1 Byområdeansvarlig areal definerer delprosjekt og tildeler roller
C2 Arealoperatør legger inn evt. alternative scenarioer for vekst i bosatte, ansatte og besøk
C3 Arealoperatør beregner største tillatte utbygging i.h.t. arealplaner i tiltaksbanen
C4 Arealoperatør legger inn data om nye tiltak (evt. avvikling) som inngår i tiltaksbanen
C5 Arealoperatør legger inn endringer i parkeringsdata (i forhold til referansebanen)
C6 Koordinerende arealoperatør gjør evt. korrigeringer i kjøretøysammensetning (utslipp)
C7 Koordinerende arealoperatør beregner vekst, fordeler på kretser med ledig kapasitet. 

Deretter vurderes og evt. korrigeres kollektivnett og sonetilknytinger i samråd med 
kollektiv- og RTM-folk. Til slutt kontrollerer/låser hun data og genererer datafiler til RTM

Data til bruk i annen lokal 
planlegging. Etter hvert åpen 
«statistikkbank» for ATP-data?

Trafikkdata 
fra RTM

Referansebane oppdateres etter faste rutiner (hver annet år). Før arbeid i arealdataverktøyet starter må referansebaner for arealbruk/ transport være avklart i en prosess som involverer 
lokale og sentrale myndigheter og som sikrer sammenlignbare beregninger i ulike storbyområder. Tiltaksbaner kan utarbeides når som helst, basert på gjeldende referansebane

Transportnett inkluderer kø/forsinkelser, 
restriksjoner på bilbruk, kollektivtilbud mm

Legges inn i RTM for basisår og for 
referansebane (ett eller flere analyseår

Arealdata 
til RTM

C8 RTM-operatør
• legger transportnett for tiltaksbanen inn i RTM
• etablerer tilgjengelighetsmål i tiltaksbane v.h.a. RTM
• lar arealdataverktøyet omfordele vekst og legge inn «glidning»
• kjører RTM for tiltaksbane, og henter ut data om trafikk

Trafikkdata 
fra RTMC9 Koordinerende arealoperatør tar ut data til «eget bruk» (oppdrag/utredning etc.)                               

Byområdeansvarlig areal vurderer om resultater skal gjøres tilgjengelige for andre
evt. mulig for andre å bruke 
data fra denne tiltaksbanen

B8 Byområdeansvarlig areal ta ut standardrapporter og gjør resultater tilgjengelige

B7 Byområdeansvarlig RTM
• kjører modell for basisår og henter ut data om dagens trafikk
• etablerer tilgjengelighetsmål i referansebane v.h.a. RTM
• lar arealdataverktøyet omfordele vekst og legge inn «glidning»
• kjører RTM for referansebane, og henter ut data om trafikk

Transportnett i tiltaksbane kan inkludere 
endringer i restriksjoner på bilbruk, 

kollektivtilbud mm. Legges inn i RTM for ett 
eller flere analyseår tilsv. referansebane

Kollektivtilbud 
i tiltaksbanen

Kollektivtilbud 
i basisår og 

referansebane
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