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Bakgrunn

• To prosjekter for å se på karakteristika for gåing

i transportmodellene:

• Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM 

(Malmin, Arnesen og Frøyen (NTNU), 2016

• Oppdragsgiver KS FoU

• Utprøving av rasterbasert tilgjengelighetsmetode for gående i RTM 

(Malmin, Arnesen og Frøyen (NTNU), 2017

• Oppdragsgiver KMD
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• Fordi bilvolum og –kapasitet har hatt hegemoniet, har modellering av 

gåing blitt «dyttet på sidelinja»

• For biltrafikken: fart er en «regulativ størrelse» -> den er gitt av 

«systemet», geometri og omgivelser/arealbruk

• Dermed blir avstand et enkelt substitutt for reisetid

• For gåing: fart er behandlet som en konstantverdi (både i RTM og i f.eks

ATP-modellen) – 5 km/t, lik for alle turer

• Dermed har avstand blitt gjort til et substitutt for reisetid, selv om det i beste fall er unøyaktig
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…i modellsammenheng er gåing hittil 
«stemoderlig» behandlet
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Gangfart er en «stokastisk» variabel, der 
mange faktorer kommer inn



• Terrenget har stor innvirkning på 
forflytning

• Slakk nedoverbakke: minst motstand

• Blir det for bratt nedover blir også 
farten redusert

• Mange har prøvd å uttrykke dette i 
«formler». Oftest sitert er trolig
Naismith (1892), Tobler (1993), Aitken 
og Langmuir

Til tross for kunnskap om denne sammenhengen, blir den lite 
brukt i modeller

Tobler’s «hiking rule»



• Men de som går bruker mer enn 

nettverket

• Det er vesentlig flere frihetsgrader for 

den gående enn for den som kjører bil 

(kun vegnettet er «lov»)

• Og enda flere enn for den som bruker 

kollektivtransport (kun rutetilbudet er 

«lov», med på- og avstigning på 

definerte steder)
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I transportmodeller er nettverksmodellering, bygd på lenke-
node grafteori nesten enerådende
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…for eksempel har gående «rett» til å bruke snarveger…

Kun de færreste lenke-node-nettverk får med seg alt dette…



Metode for beregning av gangruter basert 
på kartlag i FellesKartBase (FKB)

• I prosjektene har vi utviklet en metode for å sammenfatte ulike 

kartlag fra FKB1 til:

• Helningskart som gir ganghastighet

• «Kostnadskart» som gir en ekstra tidsstraff til ganghastigheten

(1) – FKB = detaljerte, nasjonalt standardiserte kommunale kartdata
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• Rastermetoden for gåing er «frikopla» fra den vanlige lenke-node 

nettverkstankegangen

• Utgangspunktet er: vi «simulerer» forflytninga på et raster – kalt kostnadsraster

• Hver rastercelle (f.eks 1x1 meter) har en numerisk verdi som representerer 

«kostnaden» ved det å flytte seg – altså motstand eller friksjon

• Kostnadsrasteret: celler med lav verdi er lett å traversere, høy verdi betyr lite 

framkommelig

• Optimal rute (gitt nyttemaksimering) finnes ved å regne minste kumulative kostnad for 

forflytting gjennom naboceller 

9

Rastermetode for å kalkulere gåing



Beregning av ganghastighet
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Fast dekke

Start- og målpunkt

Lite gåbart område

Barriere



Fast dekke

• Tidsbruk beregnes fra høydemodell (Aitken 1977/Langmuir 1984)

• Ganghastighet på flatt område: 0,72 s/m = 5 km/t

• Ekstra tid pr høydemeter motbakke: 6 s pr høydemeter

• Ekstra tid pr høydemeter fall: 1,998 s pr høydemeter

• + ekstra tid pr høydemeter i bratt fall: 1,998 s pr høydemeter 
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• Størst motstand finner vi i helt sperrende
element:
• Vann

• Bygninger og bygde konstruksjoner

• Gjerde, murer, hekk

• Skrenter

• Tett vegetasjon

• Ulike grader av motstand:
• Kryssing av veg, andre trafikale barrierer

• Mindre tett vegetasjon

• Bygninger som er «penetrerbare» –
som kjøpesenter, terminaler

• Ukjent motstand:
• kulturelle/sosiale barrierer (krysser vi gjennom hagen fordi 

om den ikke er inngjerdet? Er kirkegården gangareal?)
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Når terrengmotstanden er på plass, identifiserer vi barrierer

Gjerde, murer og hekkar er representert i
FKB. Men er datagrunnlaget fullstendig?



Motstand og barrierer

• Ulike former for motstand mot gange legges inn som ekstra tidsbruk per meter

• Området med ulik gangmotstand som vegoverflater og ulike markslag gis i et fåtall 

sekund pr meter

• Murer, gjerder osv gis som høye motstandsverdier (f.eks 1000 s/m)
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• Modellen tillater ulike 

spesialtilfeller, som at det gjøres 

mulig å gå gjennom kjøpesenter, 

transportterminaler o.l

• Vi vet ikke hvor dørene er, men 

antar disse er plassert der 

gangstrømmene går

Kjøpesenter med 
mange innganger
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Applikasjon for beregning av gangtid og 
–avstand til et punkt 

• Metoden benyttes i en applikasjon som beregner gangavstand og 

gangtid til et eller flere definerte målpunkt (som f.eks butikker, skoler, 

arbeidsplassområder)

• Benytter åpen programvare, ingen lisenser er nødvendig

• For spesielt interesserte: applikasjonen er basert på Python og en 

modifisert versjon av GrassGIS
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Inndata til applikasjonen

• Inndata gis inn i en tekstfiltabell som inneholder:

• Høydekurvedata (nødvendig)

• Kartlag fra FKB med verdier for tidsstraff avhengig av objekttype i 

kartlaget

• Kart med målpunkt
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Høydekurver 
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Arealbruk
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Gangbare veier
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Bygninger
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Resultat fra applikasjonen

• Kostnadsraster som gir avstanden fra et vilkårlig 

punkt til det nærmeste definerte målpunktet

• Retningsraster som gir gangrute fra et vilkårlig 

punkt til nærmeste definerte målpunkt
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Kostnadsrasterkart
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• Gir for eksempel avstand til punktene 

som er definert som målpunkt.

• Kartet inneholder ikke informasjon 

om hvilket punkt som er det 

nærmeste. 



• Hvert punkt inneholder 

himmelretning for raskeste rute til 

nærmeste punkt

Retningsrasterkart
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Eksempel på bruk, gangruter til holdeplass
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Teknologi for et bedre samfunn


