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Hvordan jobber vi med å håndtere fremtidig 

kollektivtilbud i RTM

Oslo, 04.09.19
Oskar Kleven

Foto: Jernbanedirektoratet
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Oppdrag 1-2-3-4-5-6 fra SD
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Forutsetninger/rammer for 

modellverktøyene
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Verktøybruk-Transportmodeller

Nasjonal modell, 

reiser>70 km

Regional modell, 

reiser<70 km

Regional modell-

delområdemodell, reiser<70 

km



6

Viktige datagrunnlag til transportmodellene

Transportnettverk

• NVDB

• Banedatabank

• AIS

EnTur

• Regional modell for personreiser

• Nasjonal modell for personreiser

Nasjonal reisevaneundersøkelse

Åtte RVU’er er gjennomført
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Referansesituasjonen

• Prosjekter påbegynt i 2018 og 2019

• Nye Veier: Prosjekter med 

vegutbyggingsavtale

• Kollektiv

• Fylkesveger

• Kommunale veger

• Bomstasjoner

• Elbil
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Referansesituasjonen

• Kollektivprosjekter:

• Nord Jæren

• Trondheim

• Bybanen(utvidelse)
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Retningslinjer

Byutredningene 2017
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Retningslinjer
Eksempel på kobling av virkemidler

Byutredningene

Pakke 1: Hovedvekt 
gang/sykkel

Pakke 2: Vekt på 
bilregulerende tiltak

Pakke 3: Kombinasjon 
av 1 og 2

Pakke 4: Fortetting i 
kombinasjon med pakke 
3

Areal1 I tråd med gjeldende planer (kommuneplanens arealdel 
(KAD)/regional ATP), skalert til SSB-framskrivning

Sterk fortetting (KAD+)

Transportinfrastruktur

Rutenett kollektiv Rutenett tilpasset arealutvikling/KAD Rutenett tilpasset KAD+

Veg- og baneinfrastruktur KVU anbefalt konsept og dagens referanse i NTP-beregningene (2018-2029) (jf. mandatene)

Sammenhengende sykkelvegnett Perfekt/vesentlig 
bedre (100%)

Som i dag Middels (60-80%)

Andre veg- og baneprosjekter

Kollektivtransport 

Kollektivtakst Lav Høy

MiddelsKollektivtilbud (frekvens) Svært godt Som i dag 
(framskrevet) 

Parkering

Avgift(kostnad) Som i dag 50% økte 
parkerings-avgifter

Middels

Tilgjengelighet (måles indirekte i form av prising) Som i dag Dårlig (høy pris)

Vegbetaling

Rushtidsprising

Nei
Ja

MiddelsVegprising

Bompenger Som i dag Nei

Resultat fra transportmodell (KjKm) xx xx xx xx

Avvik fra målsetting xx xx xx xx

Virkemidler som ikke fanges opp i transportmodellen

Miljødifferensierte bompenger og lavutslippssoner1 Lav Høy Middels

Trengsel og komfort - kollektivtransport

Tilretteleggingstiltak for gående

Holdningsskapende arbeid og mobilitetspåvirkning
Høy satsing

(Teknologisk utvikling) Håndteres felles (ev input fra Vd/Jbv)

Annet

KjtKm etter «andre» virkemidler xx xx xx xx

Avvik fra målsetting xx xx xx xx

Resultat med korrigering1 Nullvekst for persontransport med bil
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Nasjonal transportplan
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www.kit-samarbeidet.org
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www.kit-samarbeidet.org
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www.kit-samarbeidet.org

Ulike verktøyer må fungere sammen

samme verktøypakke for ulike formål

Alle typene beregninger må omfatte referansebane og tiltaksbaner

Arealdataverktøy
inkl. parkering

Utslipp CO2

NOx og partikler 
kan også beregnes 

for delområder.

Utslippsberegninger CO2, 
evt. også NOx, partikler

Transportmodell
inkl. restriksjoner på bilbruk

og kø/forsinkelser

Utslippsfaktorer 
inkl. ny teknologi

Avklart 
dataformat

Trafikkberegninger

Byutredninger, 
nullvekstmål, annen 

bruk av RTM

Arealprognoser

Annen bruk – bl.a. 
off. tjenestetilbud, 
kommunalteknikk
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www.kit-samarbeidet.org
Dagens kollektivtilbud hentes fra ENTUR sin database – se 

TØI-rapport 1624/2018, utarbeidet for Jernbanedirektoratet 

som del av KIT-samarbeidet

• ... i praksis fortsatt behov for en del bearbeiding før 

kollektivtilbud kodes i RTM

Referansebane for kollektivtilbud (nullalternativ)

• Til nå har en noen ganger bare lagt dagens kollektivtilbud til 

grunn ved RTM-kjøring, også for fremtidige analyseår (f.eks. 

2030)

• Har evt. bare lagt inn større, vedtatte prosjekter på bane

• Trenger bedre grunnlag for å legge inn referansebane for 

kollektivtilbud i regi av fylkeskommunen (buss, båt), og evt

tilbud i regi av kommunene/private

• Referansebane for kollektivtilbud må sees i sammenheng 

med arealbruk – hvis det f.eks. allerede er vedtatt et nytt 

sykehus eller boligområde, må vi (også i referanse) 

forutsette at det blir et busstilbud dit

Tiltaksbaner kan bl.a. omfatte nytt (ikke vedtatt) kollektivtilbud i 

analyseårene. Dette inkluderer også hvordan ny infrastruktur 

(f.eks. kollektivfelt) tas i bruk
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www.kit-samarbeidet.org
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Rapporter kan lastes ned her www.ntp.dep.no

Foto: Tommy Johansen

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

