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BAKGRUNN

• Våren 2018 inngikk Rambøll et samarbeid med Whim angående utføring av en analyse av 
deres data tilknyttet MAAS-tilbudet i Helsinki

• Dataene besto av et år med observasjoner på koordinatnivå angående kjøp av billetter 
gjennom deres MAAS-mobilapp

• Formålet med analysen var å kartlegge karakteristikken til MAAS-bruken

• Hvem bruker MAAS?

• Hvordan er bruken av MAAS?

• Hvor brukes MAAS?



MAAS-SYSTEMET I HELSINKI



UTVIKLING I ANTALLET BRUKERE



BRUKERDATA – HVEM BRUKER MAAS?



BRUKERDATA: REISEMIDDELFORDELING



PROBLEMSTILLING

• Dataene til Whim viste bare hvor billettene var blitt kjøpt på koordinatnivå

• Vi hadde ikke tilgang til individ-data for enkeltobservasjonene

• Vi fikk heller ikke tilgang til reisevaneundersøkelsen for Helsinki i analysen

• For å kunne kartlegge systematikken i bruken av MAAS måtte vi utvikle et mål for 
egenskapene til de enkelte områdene for MAAS-observasjonene

• Løsningen på problemstillingen besto av å utvikle tilgjengelighetsmål for tilgjengeligheten til 
arbeidsplasser, høyere utdanning og varehandel for de ulike grunnkretsene i Helsinki



TILGJENGELIGHETSMÅLET

• Tilgjengelighetsmålene gir uttrykk for antallet 
arbeidsplasser personene i grunnkretsene kan nå 
for gitte reisekostnader og estimert 
betalingsvillighet.

• Tilgjengeligheten representerer derfor et mål på 
nyttet assosiert med å benytte reisemiddlene i de 
ulike områdene

• Reisekostnadene og betalingsvilligheten ble hentet 
ut fra transportmodellen til Helsinki

• Transportmodellen er kalibrert mot 
reisevaneundersøkelsen for Helsinki og 
tilnærmingen fanger derfor opp noe reiseadferden 
fra reisevaneundersøkelsen 



RESULTATER: KOLLEKTIV MORGENRUSH



OPPSUMMERING KOLLEKTIV

• Analysene viser en sterk korrelasjon mellom 
bruken av kollektiv via MAAS, og nytten fra 
kollektivbruk målt via tilgjengelighetene

• 68% av MAAS-bruken av kollektiv forekom i 
områdene med høyest arbeidsplass-tilgjengelighet 
med kollektiv

• Mer enn 80% av bruken forkommer i områder 
med høy eller høyest tilgjengelighet

• Kjøpet av kollektivbilletter via MAAS er med andre 
ord konsentrert i områdene med høy 
tilgjengelighet til arbeid, varehandel og utdanning



RESULTATER: SYKKEL MORGENRUSH



OPPSUMMERING SYKKEL

• Som i tilfellet kollektiv er det en sterk sammenheng mellom bruken av sykkel (registrert bruk 
av bysykkel) og nytten av sykkel mål gjennom tilgjengelighetsmålet 
(arbeidsplasstilgjengeligheten med sykkel)

• Mer enn 70% av bysykkelbruken har forekommet i områdene med høyest tilgjengelighet med 
sykkel

• Ca. 90% av bruken faller innenfor områdene med høy eller høyest tilgjengelighet

• Sykkelbruken i MAAS er likefult lav, hva kan forklare dette?



HVORFOR LAV SYKKELBRUK?

• Analyser av reisestrømmene viser ta MAAS-bruken domineres 
av folk som jobber i indre del av sentrum

• Reisestrømmene domineres med andre ord av reiser med 
destinasjon i områder med høy tilgjengelighet med gange



IMPLIKASJONER

• Analysens resultater indikerer en sterk sammenheng mellom bruken av MAAS, og nytten 
(målt i tilgjengelighet) fra reisemidlene som inngår i MAAS-produktet

• For MAAS-tilbudet fra Whim i Helsinki er dette spesielt viktig ettersom produktet i 
analyseperioden i all hovedsak bestå av kollektiv og bysykkel (og taxi men dette ble i liten 
grad benyttet av brukerne)

• Skal MAAS-bruken fortsette å vokse innebærer analysens resultater at produktet må utvides 
til å inneholde tilbud som både tilbyr høy nytte i seg selv (i form av tilgjengelighet), og som 
bidrar til å knytte de ulike tilbudene sammen gitt de underforliggende reisestrømmene.

• To eksempler på slike tilbud:

• El-sykkel

• El-sparkesykkel



EL-SYKKEL OG EL-SPARKESYKKEL VS SYKKEL



SAMMENKOBLINGSEFFEKTER

• Introduksjon av el-sykkel og el-sparkesykkel vil være større en det gitt av den rene 
tilgjengelighetseffekten fra reisemidlene ettersom denne kun viser nytten av reiser direkte til 
arbeidsplass.

• For å fange opp reisemidlenes totale potensial må man også fange opp reisemiddlenes effekt 
på tilgjengeligheten gjennom deres rolle som tilbringertransport-middel

• Denne analysen ble ikke gjennomført for Helsinki, men vi kan viser effektene gjennom 
analysene som er gjort gjennom Transfer-prosjektet (ledet av TØI) som for Oslo-regionen

• I Transfer-prosjektet har vi sett på tilgjengelihets-effektene av å koble sammen 
kollektivtilbudet med el-sykkel-parkering og el-sparkesykkler 



TILGJENGELIGHET: KOLLEKTIV VS KOLLEKTIV MED EL-SYKKEL 
OG EL-SPARKESYKKEL



KONKLUSJONER

• MAAS i Helsinki består i praksis av en felles plattform for kjøp av billetter for ulike typer 
reisemidler

• Veksten i antallet bruker indikerer at det er en etterspørsel i befolkningen for denne type 
løsninger.

• Analysen av brukerne og reisestrømmene viser at «tidlig-brukerne» vil i stor grad bestå av 
kollektivreisende som ønsker muligheten til å enkelt kombinere reisemidler på reisene.

• Analysen viser også at det virker å være sterke sammenhenger mellom bruken av MAAS og 
nytten de ulike reisemidlene tilbyr innenfor de ulike områdene.

• Skal MAAS som konsept lykkes med å bli en helhetlig løsning indikerer vår analyse at tilbudet 
må utvides til å inneholde reisemidler som gir både økt tilgjengelighet til nye områder i seg 
selv, og i kombinasjon med de andre reisemidlene i «pakken».


	Whim - maas
	Bakgrunn�
	MAAS-systemet i helsinki
	Utvikling i antallet brukere
	Brukerdata – Hvem bruker maas?
	Brukerdata: reisemiddelfordeling
	Problemstilling
	Tilgjengelighetsmålet
	Resultater: Kollektiv morgenrush
	Oppsummering kollektiv
	Resultater: Sykkel morgenrush
	Oppsummering Sykkel
	Hvorfor lav sykkelbruk?
	Implikasjoner
	El-sykkel og El-sparkesykkel vs sykkel
	Sammenkoblingseffekter
	Tilgjengelighet: kollektiv vs kollektiv med el-sykkel og el-sparkesykkel
	Konklusjoner

