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Hvorfor transportmodeller? 

Framtidens byer 
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Hva er en transportmodell? 

 
 

• Beregner et sannsynlig transportmønster basert på: 
– Hvor folk bor 
– Hvor arbeidsplassene og andre aktiviteter er lokalisert 
– Transporttilbudet 
– Kostnader knyttet til transporttilbudet 
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Transportmodeller 

 
 

Transportmodeller benyttes for å beregne fremtidig trafikkvekst for ulike 
transportmidler og til å vurdere virkninger av tiltak på tilbud (infrastruktur, 
rutetilbud og egenskaper ved disse) og etterspørsel (forutsetninger som 
avgifter, bilhold/førerkort, billettpriser, demografiske data, …). 

Skiller mellom 

1. Etterspørselsmodeller (Trinn 1 - 3) 

2. Nettverksmodeller (Trinn 4) 

Nettverksmodell Etterspørselsmodell 

LoS-data 

Transportmiddelspesifikke OD-
matriser 
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Faktorer som påvirker  
transportetterspørselen 

 
 

Persontransport: 
− Pris (generalisert kostnad) 
− Preferanser  Markedssegmenter (inntekt, kjønn, alder, bilhold, …) 
− Reisehensikter  Delmarkeder (tjeneste, arbeid, service, skole, 

fritid, …) 
− Bosettingsmønster 
 
   Nyttemaksimering 
 
 



Transportmodell - inngangsdata 

– Data om reisevaner (RVU) 
– Arealbrukadata (fra SSB, 

kommuneplaner, fylkesdelplaner….) 
• Dagens / framtidig arealbruk 
• Bosatte, arbeidsplasser, m.m. 
• Grunnkretser 

– Data om vegnett 
• Lengder, hastigheter, kryss m.m. 
• ELVEG / NVDB 

– Data om kollektivtrafikk 
• Holdeplasser 
• Rutetraseer 
• Frekvenser, takster, reisetider m.m. 
• Buss,Jernbane,Hurtigbåt,Ferge,….. 

– Data om næringstrafikk 



 
 

Nasjonal modell for personreiser 
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• RVU 1997/98 
 

• Reiser >100km 
 

• 1428 soner 
 

• Reisehensikter 
 - 

Arbeidsreiser/tjenestereiser 
 - Fritidsreiser 
 - Besøksreiser 
 - Annet 

 
• Etterspørselsmatriser: 
 - Bilfører 
 - Bilpassasjer 
 - Tog 
 - Buss 
 - Båt 
 - Fly 



 
 

Regional modell for personreiser 
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• Nasjonal 
reisevaneundersøkelse 

      (RVU2001)+ PROSAM RVU 
2001 for Oslo/Akershus 

 
• Reiser<100 km 

 
• 13500 soner totalt ( 3000 -

4000 soner pr. region) 
 

• Fem reisehensikter 
 - Arbeidsreiser 
 - Tjenestereiser 
 - Fritidsreiser 
 - Besøksreiser 
 - Annet 
  
• Etterspørselsmatriser for: 

- Bilfører 
 - Bilpassasjerer 
 - Kollektivtransport 
 - Sykkel 
 - Gange 

 
 

Region 
nord 

Region 
midt 

Region 
øst 

Region 
sør 

Region 
vest 



 
 

DOM’er i Norge idag: 
 
DOM Tromsø 
DOM Salten 
DOM Harstad 
 
DOM Nidaros 
DOM Kvivsveien 
DOM Møre&Romsdal 
Dom M&R og S&Fj 
 
DOM Bergen 
DOM Rogaland 
 
DOM Agder 
Dom Agder/Rogaland 
DOM BTV 
DOM OsloFjord 
DOM IC 
 
DOM Østfold 
DOM HedOpp 
DOM RTM23+ 

DOM’er i Norge 
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Hvorfor bruke transportmodeller? 
(1) 

• Beskriver sammenhengene mellom faktorer som påvirker reiseatferd 
 

• Offisielle grunnlagsdata 
 

• Det er etablert gode rutiner for bruk av modellene 
 

• Grunnlagsdata og modellsystem som benyttes i NTP og KVU’er 
 

• Gir oss mulighet til å studere effekten av endringer i en eller flere av faktorene 
 

• F. eks hva som skjer ved: 
–  En gitt økning i drivstoffprisen 
–  Endret bompengeinnkreving (innkrevingspunkter/takststruktur) 
–  Nye kollektivruter 
–  Redusert pris for et eller flere kollektive transportmidler 
–  Endringer i demografi 
–  Kombinasjoner av de ulike tiltakene 
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Hvorfor bruke transportmodell? 
(2) 

 
 

 
 

• Konsistent tilnærming til den enkelte analyse 
 

• Vitenskapelig tilnærming, modellverktøyet er godt dokumentert 
 

• Behandler nettverkseffekter som er vanskelig å overskue 
 



Dokumentasjon – transportmodeller – teori og bruk 
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Forhold som er viktig å huske på… 
(1) 
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• Transportmodellen gir ikke en fasit, men vil være et konstruktivt bidrag 
inn i en diskusjon for å kunne vurdere effekter av ulike tiltak 
 

• Bidra inn i møter og diskusjoner 
 

• Analyserer effekter av tiltak på en konsistent måte 
 

• Input til beregninger andre analyser som modellen ikke ivaretar i dag 
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Forhold som er viktig å huske på… 
(1) 

 
 

 
 

• Transportmodellen vil alltid være en forenkling av virkeligheten 
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NTP – utredningsnivå 
 



 
 

KVU-nivå 
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Klimakur 2020 
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Modellforsøk Oslo-
området 

 
Hva skal til for å 

unngå biltrafikkvekst  
i Oslo og Akershus  

de neste 20 år? 
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Endringer i reisemønsteret 

 
 

Eksempler på hva modellen ivaretar 
• Befolkningen reiser oftere eller sjeldnere enn før 
• Befolkningen velger nye reisemål 
• Befolkningen velger en annen reisemåte 
• Man benytter andre rutevalg 
• Tidspunktet for reisen endres 
• Man kombinerer reiser på andre måter (turkjeder) 

 
….men ikke 

• Endringer i lokalisering av bosatte eller arbeidsplasser (må kodes inn) 
• Man kjøper rabattkort på kollektivmiddel (faste rabattsatser ligger inne) 
• Man kjøper seg flere biler eller selger biler 
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Samfunnsøkonomiske analyser 

 
 

 Transportanalyser(modeller) betyr alt for 
samfunnsøkonomiske analyser  
 

    sagt på annen måte og sterkere:  
 

 Kvaliteten av samfunnsøkonomiske analyser står og 
faller med kvaliteten av 
transportmodeller/transportanalyser 

 



Nasjonal transportplan 2010 - 2019 
 

 
 



National Transport Plan 2010 – 2019 

 
 

www.ntp.dep.no 
 
 

www.ntp.dep.no\transportanalyser 
 
 

oskar.kleven@vegvesen.no 
 

http://www.ntp.dep.no/transportanalyser
http://www.ntp.dep.no/transportanalyser
http://www.ntp.dep.no/transportanalyser
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