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Tilgjengelighet 

• Tilgjengelighet – beskriver hvor enkelt det er å komme til et gitt sted, 
og kan måles på flere måter –for eksempel i avstand eller reisetid. 
 
En definisjon kan være: «Accessibility is nothing more complicated 
than an index that reflects the ease with which poeple can achieve the 
various activities they wish.» Button, Kenneth (1993). 
 

• Framkommelighet –beskriver trafikksituasjonen –standarden og 
kapasiteten i selve transportsystemet 

• Mobilitet – uttrykker trafikantegenskaper –hvor lett det er for de 
enkelte trafikantene å bevege seg. 

• Tilgjengelighet er avhengig av både mobilitet og framkommelighet. 

 

Transportanalyser i byområder 



Hvorfor tilgjengelighetsanalyser?  
 

Samordnet areal og transportplanlegging (RPR SATP);  

«Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør 
samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og 
miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det 
bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold 
til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike 
transportmåter.»  

Utvikle lokalsamfunn med god tilgjengelighet for alle transportformer. 
Viktige service og samfunnstilbud lokaliseres slik at de er lett 
tilgjengelig også for de som ikke har tilgang til bil.  

Robust og bærekraftig samfunnsstruktur i et langsiktig perspektiv.  

 

Transportanalyser i byområder 



Lokalisering - Rett virksomhet på rett sted 
 

 
ABC-metoden anvendes for å: 
•  dempe behovet for transport 
•  øke bruken av miljøvennlig transport 
•  sikre rasjonell trafikkavvikling 
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Områders tilgjengelighetsprofil 
Virksomheters mobilitetsprofil 
 
 
 

Rett virksomhet på rett sted 
 



Tilgjengelighetskart 

 

 

    
      

    
     

    

13 minutter

17 minutter
19 minutter
21 minutter
Vann

15 minutter
35 minutter
40 minutter
45 minutter
Vann

25 minutter
30 minutter

Bil Kollektiv 



Tilgjengelighetsprofil 

 

Biltilgjengelighet 
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Tilgjengelighet uten bil  



Klimagass- 
reduserende parkeringspolitikk 



Tett arealbruk 
Blandet arealbruk 

Kollektivtransportorientert  
arealbruk og parkeringspolitikk 

Vegnett som gir korte kjøreavstander 

Bedre gang- sykkelvegtilbud 
 

Mindre behov for bil og bruk 
Kortere bilturer 

Mer gange, sykkelbruk  
og flere kollektivreiser 

Bedre framkommelighet for 
næringstransportene 

Bedre  
kollektivtransporttilbud 

Reduserte avstander  
Lettere å gå og sykle 

Færre konflikter  
med biltrafikken 

 
Lettere å reise kollektivt 
Bedre framkommelighet  
for kollektivtransporten 

 

Økte ressurser 
Økte 
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Vegprising 
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Bearbeidet av Tor Medalen 
 etter Gustav Nielsen, 1986 

Mobilitets- 
planlegging 
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Metode for samordnet areal- og transportplanlegging. 
 
Modell / verktøy for: 
•  analyser og planlegging 
•  tilrettelegging av transportnettverk  
 
 
Basert på Network Analyst / ArcGIS (9,3/ 10) 
 

ATP-modellen:  
Areal- og transportplanleggingsmodellen 



ATP-modellen  

Utviklet av Asplan Viak gjennom Norsk Forskningsråds 
program for lokal transport- og arealpolitikk (LOKTRA) i 
perioden 1996-1999. 
 
Utprøvd i 4 fylker under ledelse av SFT og Vegdirektoratet i 
perioden 1999-2001. 
 
Forvaltet av et brukernettverk med Miljøverndepartementet, 
Vegdirektoratet og representanter fra brukerne siden 2002. 



ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom 
arealbruk og transport 

Beregner trafikantenes 
framkommelighet i transportsystemet   

•reiserute 

•reiselengde 

•reisetid 

til fots, med sykkel, kollektivtrafikk og 
bil 





Bosatte (gateadresse)  
•Kjønn 
•Alder 

Bedrift (gateadresse) 
• Bransje/næringskode 
Ansatte 
• Kjønn 
• Alder 
• Bosted (grunnkrets) 

…..kan kombineres med detaljerte data om 



ATP-modellens bruksområder: 
 

• Lokaliseringsanalyser 

• Tilgjengelighetsanalyser 

• Kartlegging/ dokumentasjon av dagens situasjon 

• Analyser av endringer i transporttilbud 

• Sykkelplanlegging 

• (Trafikkanalyser) 

• (Supplement til transportmodeller) 

 

   Egner seg både til detaljerte analyser og til mer  

   overordnede problemstillinger  
 - alt avhengig av detaljeringsnivået på  grunnlagsdataene. 
 
 



Lokaliseringsvurderinger 
-grunnlag for utarbeidelse av ABC-kart 

Transport-arbeid 
ved ulike 
lokaliseringsvalg 

 

Lokaliseringsvurdering 
Byggeprosjekt for større arbeidsplasser/handel 



Lokaliseringsvurderinger 
-grunnlag for utarbeidelse av ABC-kart 

Transport-arbeid 
ved ulike 
lokaliseringsvalg 

 



Lokaliseringsvurdering 
Nytt sykehus i Molde/ Kristiansund 

Transportarbeid 
ved ulike 
lokaliseringsvalg 



Dokumentasjon av dagens situasjon 
- arbeidsreiser langs Omkjøringsvegen 



Dokumentasjon dagens situasjon 
- nærmeste holdeplass 

Trondheim: 90 % bor innen 400 m fra en holdeplass, 96 % bor innenfor 600 m. 



Dokumentasjon dagens situasjon 
- frekvens på nærmeste holdeplass i morgenrush 

Over halvparten av 
Trondheims befolkning 
har en holdeplass 
innenfor 600 m med minst 
6 avganger/ time i 
morgenrushet. 



Dokumentasjon dagens situasjon 
 -reisetidsforhold Midtbyen og Tunga 



Trafikkgrunnlag: 
Stamrute Øst i Trondheim 



Endring i transporttilbudet: 
Utredning av nytt overordnet driftskonsept for 
kollektivtrafikken i Trondheimsregionen 
 



Endring i transporttilbud 
Forslag til nye kollektivruter 



len spesialutviklet til bruk i arbeidet 
  tifisere hovedvegnett for sykkel. 



Planlegging av hovedvegnett for sykkel  
– eksempel fra Steinkjer. 



Ny sykkelstrategi i Bergen 



ATP –nyttig å kjenne til 

• Bygger på GIS-funksjonalitet –skal være forholdsvis enkel å ta i bruk 
om man kan GIS. Enkelt å lage gode illustrasjoner  

• Behandler alle transportformer metodisk likt –mulig å sammenligne 
mellom ulike transportformer. 

• Godt egnet for bruk i planlegging for gående, syklende og 
kollektivreisende. 

• Kan benyttes til både detaljerte (på bygningsnivå) og overordnede 
problemstillinger (soner), avhenger av kvaliteten på datagrunnlaget. 
Kan kombineres med RVU-data.  

• Transparent prosess –krever fagfolk i valg av metode og variabler. 

• Beregningene skjer ved bruk av korteste/ raskeste veg mellom to 
punkt. Ingen andre variabler påvirker vegvalget i utgangspunktet.  

• Beregningene skjer (ofte) med basis i hastighetene i nettverket –egne 
nett må eventuelt kodes med f.eks rushtidsforsinkelser. 

 

 
Transportanalyser i byområder 



ATP –nyttig å kjenne til! 

 

 

Transportanalyser i byområder 

• Ingen transportmodell! 
• ingen automatisk overføring mellom transportmiddel –

transportmidlene behandles for seg. 
• Ingen kapasitets-vurderinger når «trafikken» legges på nettverket –

velger bare korteste/ raskeste veg. 

• Eksempel: Ny sykkelheis vil redusere reisetiden betydelig mellom to 
bydeler – modellen vil da ha samme antall syklister før og etter. Ingen 
automatisk fordeling mellom reisemidlene –må vurderes av 
planleggeren. 

• Kan benytte matriser fra transportmodellene dersom det skal gjøres 
enkle vurderinger (f.eks hva skjer om en veg stenges –alternative 
kjøreruter). 

• Resultatene blir ikke bedre enn grunnlagsdataene vi bruker (!). 
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