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Side

Formål

Vurdere styrker og svakheter med LUTI-modeller med 
tanke på samspillseffekter mellom arealutvikling, 
infrastruktur og transportetterspørsel i byområder
Vurdere LUTI-modeller opp mot tradisjonelle 

transportmodeller som er etablert i dag
Få fram hvilken type data som kreves for å bruke slike 

modeller
Vurdere hvordan disse modellene kan brukes i Norge 

(konsekvensanalyser/samfunnsøkonomiske analyser)
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Viktigheten av arealbruk
Norske byer er sterkt voksende

 Behov for å ta inn over seg
denne demografiske endringen

Arealbruken påvirker transport 
og transportmiddelfordeling
 Transporttiltak (og andre tiltak) 

som gjennomføres i norske byer 
vil på sikt påvirke arealbruken
 Tradisjonelle transportmodeller

vil gi feilaktige prognoser
Dette kan løses ved å koble

transportmodeller opp mot 
arealbruksmodeller
 LUTI-modeller, eller “Land-Use 

and Transport Integrated” 
models

Tennøy (2009)
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Side

Transportmodell
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LUTI-modell (Wegener og Fürst, 2004)
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Side

Feedbacksyklus mellom transport og
arealbruk (Wegener og Fürst, 2004)
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Tilgjengelighetsindikatorer (Geurs og 
van Wee, 2004)
 Infrastruktur-baserte: for eksempel reisekostnader

mellom sonepar
Område-avhengige: For eksempel luftkvalitet eller

tilgjengelighet til andre aktiviteter
 Antall jobber innen en radius på 30 min
 Nærhet til marka

 Individ-avhengige: Tilgjengelighet på et individuelt plan. 
For eksempel antall aktiviteter et individ kan velge mellom
på et gitt tidspunkt
Nytte-baserte: for eksempel predikert nytte befolkningen

opplever som følge av tilgang til forskjellige aktiviteter
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Aktører og markeder
Utbyggere
• Hvor mye skal bygges?
• Hvor skal det bygges?

Bedrifter
• Investeringer
• Lokalisering
• Rekruttering
• Innsatsfaktorer
• Produksjon

Innbyggere
• Utdanning
• Lokalisering
• Arbeid
• Bileierskap
• Konsum

Tilbydere av 
infrastruktur

Tilbydere av 
transporttjenester

Eiendomsmarked

Arbeidsmarked

Varemarked

Transportmarked

Investorer
• Interne
• EksterneFinansmarked

Import

Eksport
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Urbane prosesser (Wegener, 2004)

Veldig treg 
endring

Nettverk Urbant transportnettverk, kommunikasjon og nettverk av 
tjenester, som skoler og sykehus

Arealanvendelse
Den generelle arealanvendelsen (boligstrøk, industri, 
kommersielt osv.) i en by er relativt stabil, og endres bare 
gradvis

Treg endring
Fysiske arbeidsplasser Bygninger (boliger, fabrikker, varehus, kjøpesentre, kontorer 

osv.) tar opp til flere år å bygge, og eksisterer ofte lengre enn 
bedriftene som holder til i demBoliger

Rask 
endring

Sysselsetting
Bedrifter går konkurs, ekspanderer eller flytter avhengig av 
omgivelser og andre eksterne faktorer, og dette påvirker 
sysselsettingen

Befolkning
Husholdninger tar i alle faser av livet valg betinget på deres 
omgivelser som reflekterer deres endrete behov, for eksempel 
valg av bolig, arbeid og bileierskap

Momentan 
endring

Godstransport
Avstanden mellom tilbyder og etterspørrer og mellom boliger, 
arbeidsplass og andre aktiviteter påvirker etterspørselen etter 
gods- og persontransport. Mengden transport på en gitt veg 
kan endres i løpet av minutter eller timer, som svar på 
endringer i kødannelse eller endringer i etterspørselen

Persontransport
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26 LUTI-modeller gjennomgått

Modeller

Veldig treg Treg Rask Momentan

Nettverk Areal-
anvendelse

Fysiske 
arbeidsplas

ser
Boliger Sysselsetti

ng Befolkning Gods-
transport

Person-
transport

BOYCE + + + +
CUFM (+) + + + + + (+)
DELTA (+) + + + + + (+)
ILUTE + + + + + + + +
IMREL + + + + + + +
IRPUD + + + + + + +
ITLUP + + + + +
KIM + + + + +
LILT + + + + + + +
MEPLAN + + + + + + + +
METROSIM + + + + + + +
MUSSA (+) + + + (+)
PECAS + + + + + + + +
POLIS (+) + + + (+)
RURBAN (+) + + + (+)
STASA + + + + + + + +
TLUMIP + + + + + + + +
TRANUS + + + + + + + +
TRESIS + + + + + + +
URBANSIM (+) + + + + + (+)
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Kort konklusjon (1)
Basert på Berglund (2014)

Trend 1: Fra makromodeller
til mikrosimulering
Trend 2: Enklere, raskere og

mer visuelt tilgjengelige
planleggingsverktøy (lettere
og bruke, og lettere å 
kommunisere resultatene)

Trend 3: Økende bevissthet rundt viktigheten av
integrert transport- og arealplanlegging

Utfordring:
 Enkel -------------------------------------------------------- Kompleks
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Kort konklusjon (2)
Tiltakskategori Arealbrukstiltak Transporttiltak Andre tiltak

Prising Skatt: eiendomsskatter

Subsidier: Satsing på spesifikke
byområder

Utviklingsavgifter

Bomringer/køprising

Bensinskatt

Gjennomgangsavgifter

Parkeringsprising

Skatt på bilkjøp

Lisensavgifter

Inntektsfordelingstiltak (som
endring i inntektsskattens pro-
gressivitet, eller andre velferds-
overføringer)

Infrastruktur og tjenester Kommunale boliger

Andre infrastrukturtiltak, for
eksempel knyttet til kloakk, strøm
eller vannforsyning

Offentlige bygninger/ andre null-
profittinstitusjoner

Veibygging- eller utviding

Endring i kollektivtransporttilbudet

Endring i antall ladestasjoner for
elbil

ITS-systemer

Flere eller færre parkeringsplasser

Reguleringstiltak Sonelovgivning (både bruk av
areal og knyttet til tetthet)

Mikro-design i nabolag, for
eksempel villaområde versus
bykvartal

Regulering av parkerings-
muligheter

Veiregler (fartsgrenser, gate-
parkering, dedikerte kjørefelt, osv.)

Ikke-prisdrevne tiltak for å regulere
trafikketterspørsel (for eksempel
oppfordring til hjemmekontor i
visse bedrifter)

Standarder for luftkvalitet
(områdespesifikke)

Standarder for utslipp (kjøretøy-
spesifikke)

Lyd

Sikkerhetstiltak

Bilteknologistandarder (for eks-
empel for elektriske biler eller
Euro-klasse)

Utdanning/ markedsføring Endring av holdninger (hva skjer
hvis man klarer å endre individers
holdninger eller følsomheter, som
for eksempel tidsverdi)

Endring av holdninger (hva skjer
hvis man klarer å endre individers
holdninger eller følsomheter, som
for eksempel tidsverdi)

Endring av holdninger (hva skjer
hvis man klarer å endre individers
holdninger eller følsomheter, som
for eksempel tidsverdi)
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Side

Analyse

Vurderingskriterier

Modellens evne til å beskrive samspillseffekter
Databehov, datatilgjengelighet og datakvalitet
Modellens egnethet til bruk i norske byområder
Generell egnethet, fleksibilitet
Krav til bruker
Kommunikasjon av resultatene
Mulighet for bruk i konsekvensutredninger/NKA
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Analyse

Scenarier

A: Nullalternativet (dagens transportmodeller)
B: Dagens transportmodeller med utvidet metodikk for 

nytteberegninger av arealbruksendringer
C: ATP-modellen
D: Aggregert arealbruksmodell koblet til RTM
E: Disaggregert arealbruksmodell koblet til MATSim-

modell
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D: Aggregert arealbruksmodell koblet til
RTM
Forutsetninger:

 Samme soneinndeling som transportmodellen

 Representative aktører i hver sone

 Forenklet modellering av utbygging

 Likevektsmodell basert på nyttemaksimering
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E: Disaggregert arealbruksmodell
koblet til MATSim
 Transportmodell: MATSim
Arealbruksmodell: UrbanSim

 Department of Urban Design and Planning, University of
Washington (Waddell, 2002)
 Dynamisk
 Agentbasert, mikrosimulert
 Prognostiserer for vidt forskjellige tidshorisonter
 Høyt geografisk disaggregeringsnivå (ned til tomtenivå)
 Modulær
 Åpen kildekode
 Mye brukt (over 30 vel kjente applikasjoner – mest USA, og i det 

siste også Europa)
Én-til-én-kobling mellom agenter i transportmodellen og 

arealbruksmodellen (Nicolai m.fl., 2011)
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E: Undermodeller

1. Demografiske og økonomiske overgangsmodeller
 Oppdaterer hver agent (husholdninger og bedrifter)

2. Utviklingsmodeller
 Eiendomsutvikling, nye bygninger

3. Omplasseringsmodeller
 Modellerer agenters beslutning om å flytte

4. Beliggenhetsmodeller
 Den romlige fordelingen til nye agenter og agenter som

omplasseres blir bestemt (multinomiske logitmodeller)
5. Prismodeller

 Eiendomspriser blir oppdatert basert på område- og
bygningsspesifikke variable, og differansen mellom tilbud og
etterspørsel
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Samspillseffekter

Scenario D (makroskopisk)
Etterspørsel basert på

attraktivitetsindikatorer
 Tilbud basert på mulighet for 

(og hastigheten til) utbygging
av forskjellige typer areal
Eiendomspris justeres for å 

sikre likevekt
Arealbruk i hver sone

hovedsakelig representert
med “antall innbyggere” og
“antall bedrifter”

Scenario E (mikroskopisk)
Én-til-en-kobling mellom

agenter
Hver agents valg om (og

hvor) å flytte blir modellert
Samspill mellom agenter i

bade tid og rom
 Interaksjoner mellom

agenter er modellert
 En agent kan følges fra

periode til periode
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Databehov (tabell fra Department of 
Transport, 2014)

Datakilder Tilgjengelighet
Befolkning per 
sone

Allerede i transportmodell

Arbeidsplasser per 
sone

Noe i transportmodell allerede, men kan 
raffineres ved hjelp av arealbruksdata i GIS 
og bedrifts- og foretaksregisteret. En del 
arbeid knyttet til riktig formatering av disse 
dataene kan forventes.

Yrkesstatusen til 
innbyggere i en 
sone

Allerede i transportmodell

Reiser gjennomført 
(OD-matrise eller 
lignende)

Fra transportmodell

Arealbruk etter 
type per sone

Delvis allerede i transportmodellen (målt i 
antall innbyggere og antall arbeidsplasser). 
Burde ideelt forbedres, for eksempel med 
bedrifts- og foretaksregisteret og mer 
detaljert GIS-data.

Leiepriser/ 
eiendomspriser

Tilgjengelig på tomtenivå, men må kjøpes. 
En del arbeid knyttet til riktig formatering av 
dataene kan forventes.

Husholdnings-
inntekter

Allerede i transportmodell

Byggeprosjekter 
underveis i basis-
året til modellen

Burde skaffes informasjon om. Burde være 
relativt lett å få tak i, men finnes mest 
sannsynlig ikke på et format som passer til 
modellering, så mye arbeid knyttet til riktig 
formatering av dataene kan forventes.

Lokale myndigheters
planer for byutvikling
Restriksjoner for 
utbygging (regulative og
fysiske/ topografiske) 
Maksgrense for 
utbygging i hver sone
Mulighet for å endre type 
arealbruk (kan defineres
ut fra “arealbruk etter
type per sone”, se tabell)
Attraktivitetsindikatorer
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Egnethet til norske byområder

Scenario D (makroskopisk)
Høyt krav til ekspertnivå

hos bruker
Egnet til å evaluere

transporttiltak og
arealbrukstiltak
Brukernytte til nytte-

kostnadsanalyser

Scenario E (mikroskopisk)
Høyt krav til ekspertnivå

hos bruker
Bedre egnet enn scenario 

D til å evaluere tiltak som
påvirker kødannelse
Sannsynlighetsfordeling

over fremtidsscenarier
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Kostnader (i euro) ved implementering
av UrbanSim (Berglund, 2014)

Lav /moderat /høy Utgiftsposter Kostnader i euro

Brukskostnader Høy

Lisens Gratis

Modellutvikling 300-400.000 (basert 
på tilfeller fra USA)

Scenariokjøring 
(med en ferdig 
utviklet modell)

50-75.000 (per 
scenario)

Ekspertgruppe nødvendig for å sette opp og 
bruke modellen burde kunne feltene 
byplanlegging, statistikk, demografi, 
modellering (koding, Python) og GIS (typisk 
fire personer)

Vedlikeholds-
kostnader Moderat Standard vedlikehold 

av modellkode ?

Opplærings-
kostnader Høy Opplæring av fire 

personer 100.000
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Resultater visuelt tilgjengelige
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Vurdering
Baseline Andre metoder og 

modeller
LUTI

Scenario: A B C D E

Aggregeringsnivå Makro Makro Meso/ mikro Makro Meso/ mikro

Dynamikk Statisk Statisk Statisk Statisk Dynamisk 

Deterministisk/ 
stokastisk Deterministisk Deter-

ministisk
Deter-

ministisk
Deter-

ministisk Stokastisk

Attraktivitets- eller
aktivitetsbasert

Attraktivitets-
basert

Attraktiv-
itetsbasert

Attraktiv-
itetsbasert

Attraktivitets-
basert

Aktivitets-
basert

Krav til bruker Middels Middels Lav Høy Høy

Mekanismer og
samspillseffekter - + + ++ +++

Databehov - + + ++ +++

Egnethet til norske
byområder + +++ ++ +++ +++
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Hva er den beste tilnærmingen?

Det kommer an på

24



Side

Anbefalinger

Hva er behovet?
 “Vi tror vi vet hva arealbruksendringene kommer til å bli, men vi 

vil kvantifisere effektene av dem”  Scenario B
 “Vi skjønner at det er viktig å kvantifisere effekter av samspillet

mellom transport og arealbruk, men er ikke villige til å prioritere
utviklingen av en LUTI-modell”  Scenario B
 “Vi har lyst til å kunne teste effekter av ulike tiltak knyttet til

transport og arealbruk. Vi trenger ikke å beregne brukernytte. Vi 
vil enkelt kunne endre modellens forutsetninger og kommunisere
disse for ikke-eksperter”  Scenario C
 “Det er vanskelig å forutsi samspillseffektene mellom transport 

og arealbruk, og vi ønsker en modell som hjelper til med dette og
samtidig kan brukes til å evaluere ulike tiltak kvantitativt”  LUTI
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Anbefalinger

Om det satses på en LUTI-modell:
 Villighet til kontinuerlig satsing for å bygge opp et fagmiljø
 Burde baseres på en eksisterende transportmodell (om det

ønskes å satses på en disaggregert LUTI-modell, burde en
MATSim-modell foreligge)
 Anbefales et modulært modellsystem mest fleksibelt og

minst sårbart
 Trinnvis utvikling, begynn enkelt og utvid etterhvert
 Er en aggregert eller disaggregert modell vanskeligst å 

implementere?
 En aggregert modell er mindre kompleks
 En disaggregert modell kan nyttiggjøre seg mye eksisterende kode

(UrbanSim og SustainCity)

Generelt: Om en MATSim-modell foreligger, anbefales det
å satse på en disaggregert tilnærming i UrbanSim
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Hvis vi får tid: 
Godstransport



Side

Godstransport (4-trinnsmodell)

1 Etterspørselsmodell (knyttet til produksjon av varer)

2 Regional fordeling (knyttet til regionalisert etterspørsel etter varer)

3 Transportmiddelfordeling (inkludert kjøretøytype)

4 Nettverksutlegging
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Godstransport (7-trinnsmodell)

1 Etterspørselsmodell (knyttet til produksjon av varer)

Verdi → Vekt

2 Regional fordeling (knyttet til regionalisert etterspørsel etter varer)

Vekt → Forsendelser (for eksempel antall paller)

3 Transportmiddelfordeling (inkludert kjøretøytype)

Forsendelser → Turer (inkludert tomturer og utnyttelsesgrad)

4 Nettverksutlegging
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Godstransport (9-trinnsmodell)

1 Etterspørselsmodell (knyttet til produksjon av varer)

Verdi → Vekt

2 Regional fordeling (knyttet til regionalisert etterspørsel etter varer)

Valg av logistikkjede (for eksempel egentransport eller tredjepartstransport)

Vekt → Forsendelser (for eksempel antall paller)

Valg av transportkjede (inkludert omlasting på terminaler)

3 Transportmiddelfordeling (inkludert kjøretøytype)

Forsendelser → Turer (inkludert tomturer og utnyttelsesgrad)

4 Nettverksutlegging
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