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Agenda

Innledning

Sykkelfart 

Rutevalg

Etterspørsel

Helseeffekter
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Planlagt sykkelmodellering

* krav om mer detaljert nettverk

* høye krav til preferansedata (mye adferd)

* Ingen tilbakekobling mellom 

etterspørsel og rutevalg (ingen sykkelkøer)
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Helsegevinster og andre nytte for 

samfunnet

Enhetspris for 

helsegevinster
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Prosjekter om sykkelmodeller ved TØI 

(forskningsgruppe: transportmodeller)
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Prosjekt Oppdragsgiver Ramme ( i 

tusen kr)

Status

EkspressEffekt SVV/NTP 335 avsluttet

Sykkelfartsmodell Bedre By / SD 1 000 / 300 avsluttet

MPM23 sykkel / 

MPM23 v2.0

SVV / Ruter 320 / 630 avsluttet

MATSim sykkel TØI / Prosam 300 / 160 pågående

Implementering av 

fartsmodell i RTM

SVV / Bedre By 400 pågående

Rutevalgmodell Bedre By 500 pågående

Nedbremsingseffekt Bedre By 160 pågående

Ny RTM Transportetatene 9 800 pågående

Bare sykkelfarsmodell se konkret på ulikheter mellom vanlig sykkel og elsykkel
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Sykkelfartsprosjekt
 Basert på nye typer data 

 GPS-data fra mobilapplikasjoner Sense.Dat

 Samlet inn i Oslo

 Statistiske modeller med 41 forklaringsvariabler
 Stor datasett (> 48 000 turer)

  de aller fleste effekter er statistisk signifikant

 Egen modell for El-sykkel

 Implementert i NVDB nettverket
 Predikert hastighet på alle lenker

 8 segmenter (kjønn/reisehensikt/type sykkel)

 2 retninger

 Dokumentasjon
 TØI-rapport 1557/2017 

 Artikkel i Samferdsel (datagrunnlag)
 «Hvor fort sykler folk i Oslo»

 Tidens mest leste sak i Samferdsel på nett

 Nyhetssak i Aftenposten

 Vitenskapelig artikkel
 "Empirical speed models for cycling in the Oslo road network"

 Publisert i renoverte tidsskrift (Transportation)
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Modellering
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Gjennomsnittlig sykkelfart i segmenter
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Segment Observatio

n on trip 

level (𝑀𝑔,𝑝)

Average 

speed in 

km/h 

(𝑆𝑔,𝑝
𝑇𝑟𝑖𝑝)

bicycle female Non-work 10961 15.16

work 2861 17.63

male Non-work 17261 16.55

work 5364 20.82

e-bike female Non-work 4201 16.60

work 1258 20.38

male Non-work 5422 17.82

work 1305 21.80

El-sykkel raskere enn vanlig sykkel (18.1 km/t versus 16.8 km/h)

Arbeidsturer forgår raskere

Menn sykler raskere men relativ forskjell er mindre på el-sykkel
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Sykling nedover Sykling oppover

vanlig

El
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Forskjeller El-

vanlig sykkel

Sykling nedover

Sykling oppover
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Sammenheng mellom stigning og 

predikert fart
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Nedbremsingseffekt (1)
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Speed in km/h
Gradient -3 to -6% 
(D_b6=0)

Gradient 

sweeper than -
6%

relative 

speed in 

steep 
downhill

Index 

relative 

speed 
to totalMean S.E.M Mean S.E.M

Total 21.32 .04 20.38 .07 0.956 1.000

female 19.93 .06 19.00 .11 0.953 0.997

male 21.35 .04 20.42 .08 0.956 1.001

under 35 years 21.18 .11 20.15 .21 0.951 0.995

between 35-55 years 21.62 .05 20.54 .09 0.950 0.994

over 55 year 20.28 .10 19.46 .22 0.960 1.004

outside Oslo city center 22.73 .05 21.09 .09 0.928 0.971

Oslo city center 19.02 .06 18.28 .14 0.961 1.005

no x-crossing at end of link 21.65 .04 20.49 .08 0.947 0.991

X-crossing at end of link 19.40 .10 19.06 .25 0.982 1.028

cycle on streets (not 
facilitated)

21.23 .05 20.52 .09
0.966 1.011

marked cycle lanes 22.47 .11 21.10 .23 0.939 0.983

Walk and cycle road 20.80 .08 19.30 .15 0.928 0.970

separate cycling path 21.33 .22 26.26 .49 1.231 1.288

leisure trip 23.80 .06 22.78 .11 0.957 1.001

work-related trip 27.51 .07 26.64 .14 0.968 1.013

normal bicycle 21.31 .05 20.25 .09 0.950 0.994

e-bike 21.37 .08 20.73 .14 0.970 1.015

link length: 10-20m 17.55 .24 18.68 .29 1.064 1.114

link length:20-50m 20.38 .10 19.11 .16 0.938 0.981

link length: 50-100m 20.69 .07 20.24 .11 0.978 1.024

link length: 100-200m 21.54 .07 21.89 .14 1.016 1.063

link length: over 200m 24.89 .11 23.04 .37 0.926 0.969

HCI*: 0-0.01 21.60 .05 21.53 .10 0.997 1.043

HCI: 0.01-0.1 21.36 .08 19.75 .12 0.925 0.968

HCI: 0.1-0.5 18.75 .15 14.25 .22 0.760 0.795

HCI: 0.5-1.0 16.23 .43 10.90 .40 0.671 0.702

HCI 1.0 11.81 .31 11.90 .92 1.007 1.054
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Nedbremsingseffekt (2)
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Rutevalg

Hvilken vekter (ulemper) skal vi anta for (ikke)-tilrettelagt 

sykkelinfrastruktur i rutevalgmodeller?

Urbanet (2015) basert på Stated Prefereanse (SP) data 
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A

C

1min

1min

1min

B

GS

sykkelfelt

veibane
GK(AC): 2.6

GK(ABC) 1+ 1.4= 2.4

-> velge å sykle omvei



Side

LoS-uttak (Sintef) med og uten vekter for 

Oslo/Akershus (sykkelobservasjoner i Ruter MIS)
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Overraskende lite

predikerte endring i 

rutevalg

• Antakelse om rasjonelle 

rutevalg

• God sykkelinfrakstur må

i «nærheten» 

• Vil føre til rutevalgendring 

men ikke nødvendigvis til 

mange «omveier» (målt i 

distanse)

• Mulige forbehold

• Manglende snarveier i 

NVDB?

• Ruter i LoS-uttak alltid fra 

sonesenter til sonesenter

• Har LoS-uttaket klart å 

«fange opp» alle mulige 

ruter
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LoS-uttak med og uten vekter (2)
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Rutevalgprosjektet

Motivasjon

 Verifisering av infrastrukturvektene basert på faktisk adferd

 Identiskere valg rute basert på GPS-data

 Bygge et sett av aktuelle alternative ruter for hvert observasjon

 «Kortest vei», «mest mulig seperatert vei» ,…

 18 + 1 ruter i «valgsett»

 Beregne gjennomsnittlige kjennetegn (gj. stigning, andel GS-vei 

osv.)

Estimere effekt (vekter) av kjennetegnene med statistiske 

modeller
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Data
Sammen datagrunnlag som i fartsmodellen 

Avgrensing av observasjoner
 treningsturer og turer for å nyte naturen 

 for få punkter på turen (10 GPS-punkter eller færre)

 for lav hastighet (lavere enn 5 km/t - turnivå)

 for høy hastighet (høyere enn 60 km/t - turnivå)

 hvis rundtur (startnode = sluttnode) eller (startkoordinat = 
sluttkoordinat)

 hvis turen er under 250 m

 hvis turen er lengre enn 50 km

 hvis valg rute mer en 5 ganger så langt som kortest mulig rute 

Antall observasjoner (April-Juni 2016)
 32539 turer med vanlig sykkel  

 10750 turer med el-sykkel
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Gj. 

distanse i 

meter

vanlig 

sykkel elsykkel
Valgt rute 4241.95 4350.88

kortest 

mulig

3552.94 3642.56

omvei 689.01 708.33

omvei i % 19.42 19.44

Gj. stigning 
i oppover 
relasjoner

vanlig 

sykkel elsykkel
Valgte 

rute

1.4 % 1.6 %

Kortest 

mulig

1.7 % 1.8 %

Ekskludert Inkludert
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Foreløpig fasit: rutevalg med elsykkel

basert på GPS data

 I gjennomsnitt

 El-sykkel brukes for noe lengre relasjoner

 El-sykler brukes i brattere relasjoner

 Ingen tegn på at vanlig stylister tar flere omvei for å 

unngår bratte bakker for en gitt relasjon

Vi kan trolig anta sammen rutevalgmodell for elsykkel og 

vanlig sykkel 

 Men vi kan teste på det videre i prosjektet ved 

estimeringsmodellene
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Etterspørselsmodellering 

Utfordringer (generelt)

 Tilgang til god LoS-data; det krever detaljert og 

sammenhengende sykkelnettverket

 Kortest avstand i NVDB er lengre enn i OpenStreetMap

 Mangler en del «snarveier»

 Antakelse om rutevalg, påvirker LoS-data og dermed beregnet 

etterspørselseffekt (se neste slide)

Utfordring El-sykkel

 Myke/uobserverbare faktorer har trolig mye å si for valget

 Det er ikke bare økt sykkelfart som er viktig

 Tilgang til god data 

 El-sykkelandel på grunnkretsnivå for implementering i RTM
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Ulike LoS data/estimerte koeffisienter 

gir ulike predikerte etterspørselseffekter
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LoS-sett 1 2 3 4 5

Fartsmodell Konstant fart Forenklet fartsmodell

Rutevalg Kortest distanse Raskest vei Lavest GK (rakest, mest komfortabel)

Vekter Ingen Ingen G/S: 1

Sykkelfelt: 1,4

Ikke tilrettelagt: 2,6

G/S: 1

Sykkelfelt: 1,2

Ikke tilrettelagt: 1,8

B_sykkelfelt

(verdi, t-stat)
0.858 (2.91) 0.799 (2.71) 0.697 (2.83) 1.05 (4.91) 1.02 (4.75)

Relativ etterspørselseffekt gitt en økning av sykkelfelt i nettverket

10% økning 0.51% 0.51% 0.56% 1.30% 1.22%

Dobling 5.69% 5.66% 6.20% 15.34% 14.21%
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Forenklet/hypotetisk 

etterspørselsberegning for elsykkel

Scenario: alle vanlig sykler erstattes med elsykler

 Gj sykkelhastighet øker med 7.3% (i følge fartsmodellen)

Hvor mye etterspørsel vil dette medfører ?

 Beregning i MPM23 v 2.0

 NB! Beregner bare overført trafikk (ikke nyskapt)

 NB! Bare «rasjonelle valg» basert på gjennomsnittlige 

tidsgevinster  
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Dagens situasjon i Oslo/Akershus Bare elsykler

Dagens 

situasjon Alle Elsykkel

Endring i 

prosenpoen

g

Relative 

endring

Alle reiser 5.48 % 5.82 % 0.34 % 6.2 %

Segmentert etter tidsperiode

rush (kl 7-9 og kl15-18) 6.11 % 6.53 % 0.42 % 6.9 %

ikke rush 4.93 % 5.19 % 0.27 % 5.4 %

Segmentert etter reiseformål

Arbeidsreiser 7.52 % 8.14 % 0.62 % 8.2 %

Skolereiser 5.29 % 5.72 % 0.43 % 8.0 %

Tjenesterreiser 3.04 % 3.26 % 0.22 % 7.4 %

Handle dagligvarer 4.09 % 4.26 % 0.17 % 4.1 %

Hente/levere 4.34 % 4.51 % 0.17 % 4.0 %

Andre fritidsreiser 5.42 % 5.71 % 0.29 % 5.3 %

Segmentert etter distanse

0-2km 5.76 % 5.84 % 0.08 % 1.4 %

2-5km 7.75 % 8.11 % 0.35 % 4.6 %

5-10km 6.51 % 7.16 % 0.65 % 9.9 %

10-25km 2.48 % 3.03 % 0.55 % 22.1 %

over 25 km 0.15 % 0.24 % 0.09 % 56.1 %

I absolutte tall: 9159 flere sykkelturer hver dag i Oslo/Akershus pga økt fart
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Helsegevinster

Økt sykling  mer fysisk aktivitet  bedre helse  høyre 

livforventing (QALY)  veldferdsgevinst og redusert 

sykehusutgifter og produksjonstap

Rund 28 kr per syklet kilometer

 Høy verdi i sammenligning (Bedre by rapport fra Cowi 2015)
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Høye anbefalinger fra Statens Vegvesen
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Utklipp fra Cowi-rapport: 

Metode for å beregne effekter av sykkeltiltak (2015) 
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6 av 10 sykkelekspressveier er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt ….  
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… men bare 1 med lave enhetspriser 

for helsegevinster
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Elsykkel og helsegevinster
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Helsegevinster ved elsykkelstøtte i 

Oslo
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Antakelser:

500 nye elsyklister

Nettoeffekt* på syklete kilometer 

per uke: 6.3 km (se figuren)

Effekt varer i 7 år  

Helsegevinster 28 kr / km

Kalkulasjonsrente 4%

Beregning av helsegevinster av elsykkelstøtte:

* Effekt av søkerne minus effekt av kontrollgruppen

Større enn summen av støtten (maks 5 millioner) 

Kilde: Fyhri mfl (TØI rapport 1498/2016)
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Sammendrag

 Sykkelfartsprojekt

 GPS-data for sykling kan brukes for spennende forskning

 Prosjektet med vellykket populærvitenskapelig og vitenskapelig 

formidling

 Elsykkel

 Det sykles raskere med elsykkel spesielt i oppoverbakker

 Kan ha betydelig etterspørselseffekt

 Kan ha betydelig helseeffekt

 Metodisk usikkerhet relativt stor

 Trenger bedre sykkelnettverk

 Må forbedre transportmodeller

 Mer robuste enhetsverdier for helsegevinster

 mer forskning (behov for Bedre By 2.0 ) 
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