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Grunnprognoser       Framskrivinger

 Ikke nødvendigvis den mest sannsynlige utvikling som beregnes

 Videreføring av dagens utviklingstrender

 Uendret samferdselspolitikk utover besluttet infrastruktur

 Beregningsår 2016, 2022, 2030, 2040 og 2050

Langt fram i tid => stor usikkerhet !

 Beregningene er gjort med et omfattende modellsystem som 
forvaltes av NTP-etatene (SVV, JBV, KV og Avinor)

 Brukes av forskere, konsulenter, etater

 Samme modeller brukes for bl.a: 
 effektberegning av infrastrukturtiltak 

 virkemiddelpakker for utslippsreduksjoner 

 kommende byutredninger (byvekstavtaler/

nullvekstmålet) 

 osv.
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”Level of Service” – matriser fra 
nettverksmodellene 

Turmatriser – til nettverksmodeller og andre applikasjoner 
Modeller for valg av 
transportmiddel/ destinasjon 

Arbeidsreiser: 
PA

smd og Pspk 

Tjenestereiser: 
PT

smd 

Besøksreiser: 
PB

smd 

LoS Private bilreiser 

Handle/service reiser: 
PHS

smd 

 
Andre private reiser: 
PAP

smd 

 

LoS Tjenestereiser bil 

LoS Kollektivreiser Rush 

LoS Kollektivreiser Lavtrafikk 

Frekvensmodell:  
- Simultan over formål 
- gir forventet antall ærend for 
alle formål for hvert segment 

Prosedyre for beregning av hjemturer og 
”mellomliggende” reiser: 
- Antall ærend for segment s med formål F 
- PF

smd 
- Matriser med overgangssannsynligheter 

Bilfører 
Bilpassasjer 

Kollektiv 
Sykkel 

Til fots 

Sonedata attraksjon 
befolkning, arbeidsplasser, 
hoteller, med mer  

Segmenttabeller fra RVU  
Én eller flere for hver modell 

Sonedata (GK)  
- Befolkning på alder, kjønn og  
- Husholdstyper (FoB2001 - K) 
- Bilholdskategorier 
- Periodekortinnehav 

Bilfører, 
mellomliggende 

Kollektiv, 
mellomliggende 

Bilhold/førerkort 
segmenteringsmodeller 
HH med 1 voksen 
HH med 2 voksne 
HH med 3+ voksne 
Kohort kalibrering 

Matriser med overgangssannsynligheter 
Sannsynligheter for at et ærend skal etterfølges av 
en hjemreise eller et nytt ærend og i tilfellet hvilket 
formål 
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Modellsystemet 

Persontransport:

 5 regionale modeller (RTM) for reiser under 

7 mil

 Nasjonal modell (NTM6) for reiser over 7 

mil

=> Dekker alle reiser innenlands

Godstransport:

 Nasjonal godstransportmodell (NGM) 

 Likevektsmodell (PINGO) 

=> Innenriks transport og import/eksport

08.05.2017
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Framskrivinger for persontransport

Grunnlag for estimert modell:

 Informasjon fra RVU om gjennomførte 

reiser for et stort antall respondenter

 Informasjon om tid, kostnad etc. 

for alle mulige reiser

 Informasjon om alle grunnkretser:
 Befolkning (antall, alder, kjønn)

 Arbeidsplasser av ulike typer

 Butikker, hoteller, hytter mv

 Parkeringsinfo

 Etc.

Modellen beregner samlet reiseaktivitet for hele befolkningen, 
geografisk og per transportform
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Befolkningen viktigste drivkraft for transportvekst 
(MMMM fra SSB, juni 2016)
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Antall og geografisk fordeling:
(stor variasjon mellom fylkene)

Alderssammensetning:
(større andel eldre)

 Ulik utvikling i 

antall reiser 

mellom regionene
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Økonomisk utvikling påvirker reisemønsteret

 Utvikling i samlet Privat forbruk fra Perspektivmeldingen 2017

 Privat forbruk pr innbygger brukes i modellene

 Økt privat konsum gir: 
 Noe økt bilhold 

 Noe økt reiseaktivitet, spesielt lange fritidsreiser

=> Økt privat konsum medfører flere bilreiser og flere flyreiser
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Lavere vekst enn i 

PM2013, spesielt i 

første del av perioden
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Transporttilbudet viktig, bl.a. for valg mellom transportmidler

«Sikre prosjekter» forutsettes ferdigstilt innen 2022. 

Ingen nye prosjekter til senere beregningsår.

 Veg
 SVVs Handlingsprogram

 Hele porteføljen til Nye veier

 Jernbane
 Indre IC, Ringeriksbanen og Ulriken tunnel => kraftig forbedret togtilbud.

 Annen kollektivtransport
 Ingen tilbudsforbedringer

 Gang/sykkel
 Ingen forbedringer

=> For godt veg- og jernbanetilbud i 2022, for dårlig i de seneste beregningsårene

 Pris
 Uendrede realpriser 

 Noen nye bompengeprosjekter (hvis bompengeproposisjon foreligger), 

 Noen bommer avvikles (hvis nedbetalt til 2022)

Kunnskap om forutsetningene vesentlig ved tolking av resultater! 

Eks: Rogfast og hele utbyggingen Kristiansand-Stavanger er uten bompenger.

=> gir spesielt kraftig vekst i biltrafikken i Agder og Rogaland
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Andre viktige forutsetninger

 SSB gir befolkning pr kommune. Spredd til grunnkretser etter dagens «mønster» 

=> Ikke hensyn til konkrete utbyggingsplaner, fortetting ved kollektivknutepunkt e.l.

 Ingen konkrete tiltak for å nå nullvekstmålet i byene 

=> Ikke bompengeøkning, vegprising, økte drivstoffpriser, parkeringsavgifter/ 
restriksjoner, bilfrie sentrum, kollektivforbedringer, sykkelveger e.l.

 Ikke hensyn til at økt befolkning kan gi vanskeligere parkeringsforhold ved bolig 
eller reisemål

 Ikke hensyn til at ny teknologi kan endre transporttilbudet 

 selvkjørende biler, nye typer kollektivtransport, MaaS osv.

 Ikke tatt hensyn til eventuelle «holdningsendringer», f.eks. knyttet til miljø, 
bilhold/bildeling, førerkortinnehav osv.

=> Trafikkveksten for personbil kan bli lavere enn beregnet (og andre 
transportformer kan øke mer).  

MEN, også forhold som kan dra i motsatt retning, f.eks. lavere kjørekostnader med 
bil (dagens elbiler)
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Antall turer, innenlands persontransport

10

Korte reiser (inntil 7 mil):

• Samlet vekst lik befolkningsveksten

• Stor variasjon mellom transportformene

• Bil (som fører) øker mest, gang/sykkel 

minst

• Størst vekst i kollektivtrafikken i første 

del av perioden (togutbygging) 

Lange reiser (over 7 mil):

• Samlet vekst høyere enn 

befolkningsveksten (grønn)

• Bilfører øker mest, fly minst 

• Relativ lav vekst i flytrafikken tidlig i 

perioden, pga. lav økonomisk vekst
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Transportarbeid (personkilometer), historie og mulig framtid
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Alternativt bilde når kollektiv 

transport ses under ett

Store utslag første del av 

beregningsperioden (2016-

2022), f.eks:

• Tog: Økning pga. Indre IC, 

Ringeriksbane, Ulriken 

tunnel

• Båt: Reduksjon, 

fergeavløsning (Rogfast og 

Ryfast) 
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Framskrivinger for godstransport
Nasjonal godsmodell:

 Nettverksbasert

 Varestrømmer nasjonalt og til/fra utlandet (39 varegrupper)

 5 transportformer, 59 kjøretøytyper

 Detaljerte kostnadsfunksjoner for ulike framføringsalternativ

 Valg av transportløsning baseres på minimering av totale logistikk-

kostnader for bedriftene

Framskriving av transportetterspørsel (varestrømmer):

 Makroøkonomiske vekstbaner fra Finansdepartementet brukes til nasjonal 
framskriving av referanseårets varestrømmer

 Likevektsmodellen PINGO: regionalisering av nasjonale vekstbaner

Framskriving av transportomfang og transportmønster:

 Varestrømsmatriser for analyseårene kjøres gjennom Nasjonal godsmodell

=>  Et mulig framtidig transportbilde (fordeling på transportmidler etc)
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Økonomisk utvikling og andre forutsetninger

 BNP-framskrivinger viktige for forventet framtidig transportetterspørsel.

 Vekstbaner pr sektor fra DEMEC. Betydelig mer aggregerte sektorer enn fra MSG. 

 Betydelige endringer fra PM2013 til PM2017, spesielt fram til 2030:

 Befolkning og vegutbygging som for persontransportberegningene

 Nye togtraséer forutsatt å ikke påvirke togtilbudet for godstransport
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• PM2017: stort sett høyere vekst enn i 

PM2013.

• Unntak: Redusert oljesektor de nærmeste 

årene (lavere BNP tot).

• PM2017: Høyere vekst 2040-2050 enn i 

perioden før.
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Transportarbeid (tonnkilometer), historie og mulig framtid
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Økende vekst i siste del av perioden skyldes høy BNP-vekst. Stor usikkerhet så langt fram i tid! 
• lokalisering av bedrifter og lagre 

• handelsmønster/globalisering 

• transporttilbud og transportpriser 

• kjøretøyteknologi 

• 3D-printing ? +++

På norsk område, ekskl. råolje og naturgass, inkl. transitt av malm:
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Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål? am@toi.no
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