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Innhold

 Innledning og motivasjon

Rutevalg

Estimering av transportmiddelvalg med nye nettverks-

data for sykkel 

(resultater fra prosjektet Forbedret beregning av sykkelreiser -

«avrop 2» under rammeavtale RTM)

Alternative transportmodeller

Oppsummering
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Forkortelser og begreper

 OD: origin-destination
 Typisk: grunnkretspar der reisen starter og slutter

 OD-matriser representerer etterspørselen

 Kan oppdeles i transportmidler, reisehensikter, rush/ikke rush og befolkningssegmenter

 LoS: Level of Service 
 Reisetider, kostnader, ventetider osv.

 Her også: andel separat sykkelvei, høydeforskjell

 Typisk målt mellom OD-par (gjennomsnittstall)

 Representerer transporttilbudet

 SP og RP: stated preference og revealed preference
 SP: preferanser observert/målt i hypotetiske valgsituasjoner

 RP: preferanser observert/målt i den virkelige verden

 GK: generaliserte kostnader
 Setter sammen LoS i en matematisk funksjon

 Koeffisienter i funksjonen kan komme fra RP eller SP

 Reisende prøver å minimere GK (=maksimerer nytten av reisealternativer)

 Utgangspunkt for beregning av trafikantnytte i samfunnsøkonomiske analyser

 RTM: Regionale TransportModeller
 Makroskopisk modell

 Hovedinndata: Transportnettverk og befolkningsmatriser

 Hovedutdata: LoS, GK og OD matriser

 Estimert basert på RP- data fra reisevaneundersøkelser (RVU)
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Etterspørselsmodellering

4

Langsiktig adferd (biltilgang, velge å 

reise/ikke reise, destinasjonsvalg)

Transportmiddelvalg

Rutevalg

Trafikkflyt (inkl. fartsmodell)  

OD-matriser

Reiser på den enkelte veistrekning
Reisetider

per lenke/reise

LoS-data

«Etterspørsel» i

RTM 

«Trafikkavvikling» i

RTM 

«Etterspørsel» i

denne 

presentasjonen

OD-matriser per transportmiddel
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Transportmiddelvalg og rutevalg sentralt i effektberegning 

av nye sykkelveier:

F.eks. SØA av sykkelekspressveier (EkspressEffekt)
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Forskjellige perspektiver på hvordan

man analyserer (kvantitativ) adferd i transport 

Paradigm/

paradigm 

expansions

Main back-

ground of 

researchers

What is

analyzed?

Major models and concepts

P1 Vehicle

based

(Traffic/civil) 

Engineers

How physical 

entities move? 

Queuing models, Gravity 

models, operating costs

P2 Person trip 

based

Economists How persons 

choose to 

travel? 

Discrete Choice Models; 

Generalized costs; utility 

maximization

P3 Activity 

based

Sociologists Travel as an

(secondary) 

activity to other 

activities

Overall daily time budget; 

schedule requirements

P4 Dynamics How are travel 

decisions made 

in a longitudinal 

perspective?

Habits; leads and lags in 

decision making  

P5 Attitude 

based

Psychologist

s / market

researchers

Attitudinal 

influence on 

travel choices

Latent variable models

Based on Peter Jones (2009)

“mekaniske 

lover”

“økonomisk 

adferd”

“sosiologisk 

adferd”

“psykologisk 

adferd”

“inter-

temporær 

adferd»

Transport-

modeller



Page 7

(klassisk)

økonomisk adferd

Sosiologisk/

Psykologisk adferd

Transport

middelvalg

Rutevalg 

bil

Rutevalg 

sykkel ?

?
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Sykkel: Tidligere praksis i 

transportmodeller (RTM)

Konstant fart (15 km/time)

 Forenklet rutevalgsmodell: alle syklister velger korteste vei 

Koding av sykkelveier ikke prioritert i nettverket

 Ikke sammenhengende nettverk for sykkel

 Typisk ingen nettutlegging av sykkelreiser

 Sykkelbelastning på de enkelte veier ikke synliggjort

 Forenklete nyttefunksjoner for sykkel i etterspørselsmodellering 

 Konstantledd og distanse

  ingen policy-relevante forklaringsvariabler

 Transportmodeller i sin nåværende form ikke egnet for 

sykkelanalyser 
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Hvorfor trenger vi transportmodeller for 

sykkelanalyser?

 Store investeringer i sykkelinfrastruktur
 Behov for god prioritering av prosjekter

 Effekt på etterspørselen?

 Hvor mange bilister kan vi få til å sykle? (nullvekstmål)

 Effekt på samfunnsøkonomi (SØ)? 

 Hvilke sykkelprosjekter er mest lønnsomme (NTP)

behov for kvantitative analyser på tilstrekkelig detaljert nivå

 Svakheter ved eksisterende verktøy for SØ-analyser
 EkspressEffekt (Flügel og Madslien 2016)

 Ad-hoc verktøy

 Basert på SP-data

 Ingen underliggende nettverk og befolkningsmatriser

 Sterkt avhengig av antakelser/forutsetninger fra brukerne

 Sykkelmodul i EFFEKT

 Ingen/svak etterspørselsmodellering
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Fartsmodell

(Sykkel)nett-

verk

Rutevalg-

modell

GPS-data 

(RP-data)

RVU-data 

(RP-data)

Grunnkretsinndeling

LoS-data

Reisemiddelvalg-

modell

SP-data

Planlagt sykkelmodellering

Fartsmodell

(Bil)nettverk

Rutevalg-

modell

Tekniske 

parametere

RVU-data 

(RP-data)

Grunnkretsinndeling

LoS-data

Reisemiddelvalg-

modell

Dagens bilmodellering (forenklet) 

VDF

Hovedforskjell:

*krav om mer detaljert nettverk

* høye krav til preferansedata (mye adferd)

* Volume-delay funksjoner (VDF) av mindre betydning 

(anbefales utelatt)  antatt likevekt etter én iterering
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Rutevalgmodeller

 Valgmodeller basert på økonomisk teori
 Velg rute med lavest GK

 For eksempel
 Rute A: 2 timer 

 Rute B: 1 time og 60 kr i bom

 velg rute B når tidsverdien > 60 kr/time

 Mange rutevalgmodeller er basert på enkle algoritmer 
 Velg korteste vei

 Velg raskeste vei 

 Utfordring for sykkel:
 Hvordan ta hensyn til komfortelementer?

 Andel separat sykkelvei

 Fjernete kryss 

 Flat sykkelvei

 påvirker sykkelfart OG rutevalg gitt sykkelfart

 Mulighet: Oversette komfortelementer til «vektete» minutter

 Vektene kommer typisk fra SP-undersøkelser
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Estimerte vekter fra Urbanet 2015 

(stated-preference)
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GK= 1 * minutter på G/S + 1.4 * minutter på sykkelfelt 

+ 2.6 * minutter på vegbane

A

C

1min

1min

1min

B

GS

sykkelfelt

veibane
GK(AC): 2.6

GK(ABC) 1+ 1.4= 2.4
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Rutevalg i strategiske transportmodeller 

(som RTM)

Makroskopisk rutevalg

 Rutevalg alltid fra sonesenter til sonesenter

 Ingen rutevalg for soneinterne reiser

Deterministisk rutevalg

 Alle velger alltid den «rasjonelt beste» ruten (for den 
«gjennomsnittlige» syklisten) 

 «All-or-nothing» assignment

 Alle reisende tar samme rute (for et gitt OD-par)

 Kan segmentere befolkningen og bruke ulike parametere (sjelden gjort)

 Overestimerer belasting på «store» lenker, underestimerer belasting 
på «mindre» lenker

Statisk etterspørselsrepresentasjon og rutevalg

 Ingen variasjon av rutevalg (belastning på veien) innen gitt 
tidsperiode
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Illustrasjon av problematikken
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Prosjekt: Forbedret beregning av 

sykkelreiser (avrop 2)

Sintef: etablering av nye LoS-data for sykkel i Oslo
 Forbedret sykkelnettverk i Emme (ved Andre Andersen)

 Koding av GS-vei og sykkelfelt

 Gjøre nettverket mer sammenhengende

 LoS-data gitt ulike rutevalgalgoritmer 

 TØI: estimering av nye nyttefunksjoner for sykkel
 Basert på Ruter MIS (spørreundersøkelse i Oslo/Akershus)

 Nyttefunksjoner tar utgangspunkt i Ruters markedspotensialmodell 
(MPM23)

 Forskningsspørsmål
 Blir forklaringskraften til modellen (betydelig) forbedret?

 Får vi forventet fortegn på effekten av nye LoS?

 Hvor sterk er etterspørselseffekten av stiliserte tiltak ved ulike LoS-
data/modeller?
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Implementert fartsmodell

16

Forskjell til 

endelig fartsmodell

*Lineær modell

*Flere forklaringsvariabler

utelatt

*felles for vanlig og el-sykkel

km/time

Fart ved alle forklaringsvariabler lik 0 17.8

Dummy variabler (lineære effekter)

for stigning

mer enn -9% -0.534

mellom -9 og -8% 1.182

mellom -8 og -7% 1.876

mellom -7 og -6% 2.998

mellom -6 og -5% 3.866

mellom -5 og -4% 4.142

mellom -4 og -3% 2.403

mellom -3 og -2% 1.427

mellom -2 og -1% 0.841

mellom -1 og 0% 0.633

mellom 0 og 1% 0.000

mellom 1 og 2% -1.397

mellom 2 og 3% -2.097

mellom 3 og 4% -2.986

mellom 4 og 5% -3.428

mellom 5 og 6% -3.900

mellom 6 og 7% -4.339

mellom 7 og 8% -4.754

Mer enn 8 % -4.830

sykkel i veibanen 0.000

sykkelfelt 1.316

GSvei 0.561

sykkelvei 1.429

Tkryss_start -0.359

Tkryss_slutt -0.676

Xkryss_start -0.676

Xkryss_slutt -1.195

Kurvatur (horisontalt) -2.692
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5 sett av LoS-data
LoS-sett 1 2 3 4 5

Fartsmodell Konstant fart (Forenklet) fartsmodell

Rutevalg Korteste distanse Raskeste vei Laveste GK (raskest, 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

Deskriptive statistikker av LoS for sykkelreiser i MIS (N=725): gjennomsnitt (min, maks)

Distanse (km) 5,00 (0,2-45,7) 5,00 (0,2-45,7) 5,04 (0,2-46,4) 5,7 (0,2-51,4) 5,4 (0,2-50,2)

Tid (minutter) 20,0 (0,9-182,8) 18,5 (0,8-168,5) 18,3 (0.8-164,7) 20,2 (0,8-181,0) 19,3 (0,8-177,4)

Hastighet (km/t) 15,0 (15,0–15,0) 16,3 (12,6-19,0) 16,5 (12,6-19,0) 16,8 (13,5-19,3) 16,7 (13,5-19,3)

Nettostigning 

(meter)
-0,4 (-287,0-

287,0)

-0,4 (-287,0-

287,0)

-0,4 (-287,0-287,0) -0,4 (-287,0-287,0) -0,4 (-287,0-287,0)

Akkumulert 

stigning (meter)
57,2 (0-504,3) 57,2 (0-504,3) 55,2 (0-496,0) 61,3 (0-594,5) 58,2 (0-577,8)

Andel sykkelfelt 

(%)
6,6 (0-76,0) 6,6 (0-76,0) 8,9 (0-76,0) 13,5 (0-81,0) 13,0 (0-91,0)

Andel GS vei 

(%)
8,1 (0-74,0) 8,1 (0-74,0) 16,0 (0-89,0) 40,0 (0-94,0) 35,0 (0-91,0)

Antall T kryss 15,2 (0-105,0) 15,2 (0-105,0) 16,0 (0-95) 18,3 (0-172) 17,3 (0-167,0)

Antall X kryss 13,3 (0-72) 13,3 (0-72) 12,3 (0-69) 11,3 (0-61) 11,4 (0-64,0)
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MPM23

18

Forenkling i avrop 2: 

• Redusering av nyttefunksjoner  bare LoS-data ( i første omgang)

• Måtte forkaste noen observasjoner uten gyldig sykkel-LoS

 13437 reiser 

5,1%21,8%3,5%47,8%

Reiser innenfor Oslo og Akershus.

Basert på reiser fra 2014/2015 som er rapportert i Ruter MIS

3,1% 7,7% 8,1% 1,7% 1,2%
Predikterte markedsandeler i referansescenario

Sannsynlighet for å velge sykkel = «Nytte» sykkel / «nytte» alle alternativer

Nytte sykkel= konstantledd + SUM (beta_koeffisient * forklaringsvariabel) 
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Første estimeringsresultater
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

Modell 2: konstantledd og distanse

Final-LL -12337.491 -12337.491 -12337.568 -12347.747 -12341.561

B_distanse

(verdi, t-stat)
-0.233 (-17.05) -0.233 (-17.05) -0.231 (-17.08) -0.2 (-17.15) -0.21 (-17.16)

Modell 3: konstantledd og reisetid

Final-LL -12337.491 -12338.381 -12339.195 -12347.837 -12341.392

B_tid

(verdi, t-stat)
-0.0584 (-17.05) -0.0637 (-17.19) -0.0644 (-17.19) -0.0568 (-17.23) -0.0598 (-17.24)

Modell 4: konstantledd, reisetid, andel G/S vei og andel sykkelfelt

Final-LL -12332.6 -12333.731 -12328.057 -12336.251 -12329.32

B_tid

(verdi, t-stat)
-0.0578 (-16.73) -0.063 (-16.91) -0.0621 (-16.36) -0.0574 (-14.69) -0.0593 (-14.68)

B_G/S

(verdi, t-stat)
-0.307 (0.283) -0.348 (0.282) -0.6 (-2.98) 0.154 (0.176) -0.00904 (0.173)

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)
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Ulike LoS data/estimerte koeffisienter 

gir ulike predikerte etterspørselseffekter

20

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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Forklaring for

«feil» fortegn for andel G/S veg

21

Sykkelandel i 

MPM23

Storsone (SS7) reisen sluttet

Sentrum/indre 

Oslo Oslo Vest Oslo Nordøst Oslo Sør Asker&Bærum

Romerike 

(nedre og 

øvre) Follo

Storsone 

(SS7) reisen 

startet

Sentrum/indre 

Oslo
9 % 9 % 4 % 5 % 5 % 2 % 4 %

Oslo Vest 8 % 8 % 4 % 0 % 4 % 4 % 5 %

Oslo Nordøst 5 % 4 % 6 % 1 % 3 % 2 % 0 %

Oslo Sør 4 % 1 % 1 % 5 % 8 % 0 % 0 %

Asker&Bærum
5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 0 % 5 %

Romerike 

(nedre og 

øvre)
3 % 4 % 2 % 0 % 0 % 3 % 0 %

Follo 3 % 0 % 0 % 0 % 9 % 0 % 5 %

Gjensn. andel G/S 

vei for relasjoner i 

MPM23 (LoS-sett 

3)

Storsone (SS7) reisen sluttet

Sentrum/indre 

Oslo Oslo Vest Oslo Nordøst Oslo Sør Asker&Bærum

Romerike 

(nedre og 

øvre) Follo

Storsone 

(SS7) reisen 

startet

Sentrum/indre 

Oslo
3 % 9 % 19 % 7 % 30 % 17 % 31 %

Oslo Vest 8 % 10 % 18 % 12 % 27 % 25 % 29 %

Oslo Nordøst 14 % 15 % 16 % 9 % 31 % 31 % 24 %

Oslo Sør 8 % 12 % 13 % 7 % 36 % 23 % 29 %

Asker&Bærum
30 % 22 % 33 % 35 % 28 % 31 % 35 %

Romerike 

(nedre og 

øvre)
18 % 21 % 27 % 29 % 29 % 31 % 27 %

Follo 26 % 26 % 27 % 25 % 31 % 26 % 29 %
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Marginale versus overordnete effekter:

Stilisert illustrasjon
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Sannsynlighet for å sykle

Antall kryss per km

Kan estimere feil effekt 

om vi ikke fanger opp ulikheter

i «markeder»   

by

landlig

I praksis ikke alltid lett å fange opp 

overordnete effekter
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Effekt av nettostigning på sykkelandel

23

A

B

Hoh.

Er (sykkelandel AB) < (sykkelandel BA)?

A

Hoh.

C

Er (sykkelandel A ↔B) < (sykkelandel A↔ C)?

B

Nettostigning 

(meter)

Absoluttverdi 

av 

nettostigning 

(meter)
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Effekt av akkumulert stigning på 

sykkelandel

A

D

Hoh.

Er (sykkelandel A↔ D) < (sykkelandel E ↔ D)?

E

Absoluttverdi av  

akkumulert stigning 

oppover (meter)
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Effekt av %-stigning på sykkelandel

A

B

Hoh.

Er (sykkelandel A↔ B) > (sykkelandel F ↔ B )?

F

Absoluttverdi av 

Nettostigning (%)

A

D

Hoh.

Er (sykkelandel A↔ D) > (sykkelandel G ↔ D)?

G

Absoluttverdi av 

Akkumulert stigning 

oppover (%)
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Estimeringsresultater ang. stigning

26

LoS-sett 1 (korteste distanse, 

konstant fart)

3 (raskeste vei, fartsmodell)

Kontrollere for delmarked? Nei Ja Nei Ja

Modell A: nettostigning (meter)

Final-LL -12316.729 -12020.955 -12311.060 -12021.038

B nettostig (verdi, t-stat) 0.000187 (0.34) 0.000157 (0.29) 0.00125 (2.23) 0.00109 (1.99)

Modell B: absoluttverdi av nettostigning (meter)

Final-LL -12316.443 -12018.698 -12312.937 -12020.882

B nettostigAbs (verdi, t-stat) -0.000735 (-0.82) -0.00207 (-2.10) -0.000993 (-1.10) -0.00201 (-2.03)

Modell C: absoluttverdi av akkumulert stigning oppover (meter)

Final-LL -12315.603 -12020.055 -12313.559 -12022.980

B_stigAkkAbs (verdi, t-stat) -0.00163 (-1.53) -0.00145 (-1.36) -7.29e-006 (-0.01) 0.000355 (0.31)

Modell D: absoluttverdi av nettostigning (%)

Final-LL -12316.662 -12018.474 -12313.258 -12020.732

B_relstigAbs (verdi, t-stat) -0.00178 (-0.50) -0.00849 (-2.20) -0.00282 (-0.77) -0.00818 (-2.11)

Modell E: absoluttverdi av akkumulert stigning oppover (%)

Final-LL -12316.482 -12020.588 -12313.550 -12023.006

B_akkRelStigAbs (verdi, t-stat) -0.00352 (-0.78) -0.00399 (-0.88) 0.000588 (0.13) 0.000267 (0.06)
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Oppsummering: estimering av 

transportmiddelvalg

Generell utfordring: bruker makroskopiske LoS som 
forklaringsvariabler for individuell observert adferd

 Målefeil når reisen ikke går fra sonesenter til sonesenter

 Utfordring for korte (sykkel)reiser

Estimering av transportmiddelvalg avhengig av underliggende 
LoS (dvs. rutevalg)

Predikerte etterspørselseffekter avhengig av 
transportmiddelvalgmodell og underliggende LoS

 Liten effekt av (forenklet) fartsmodell på transportmiddelvalg 
(antar viktigere for rutevalg og SØA)  

Overordnete effekter forstyrrer marginale effekter
 Ofte uventete fortegn når det ikke kontrolleres for overordnete 

effekter

Stigning: bruk av absoluttverdi (vi må ta hensyn til returreisen)  
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Forventete utfordringer/ulemper med 

sykkelanalyser i RTM 

Estimering

 Vanskelig (men ikke umulig) å estimere meningsfulle 

nyttefunksjoner for sykkel gitt «myke» LoS-data

Anvendelse (effektberegning av enkle sykkelveier)

 Krever enda mer detaljert nettverk (?)

 Utfordring å modellere korte sykkelturer

 Soneinterne reiser  mange sykkelturer kan ikke analyseres på en 

tilfredsstillende måte

 Makroskopisk rutevalg  for grovt i mange tilfeller

 «All-or-nothing» assignment  skeiv belastning på enkeltlenker (?)
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Kilde: Cowi 2015 (rapport i Bedre by)

Agentbaserte simuleringsmodeller (se TØI rapport1358/2014)
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Agentbaserte simuleringsmodeller

Etterspørsels- og trafikksimuleringsmodell i ett 

 Etterspørsel (typisk)

 Transportmiddelvalg, rutevalg, valg av avreisetidspunkt

 Men ikke «langsiktig» adferd 

 Ingen soneinndeling (eksakte koordinater)

Mikroskopisk (og stokastisk) rutevalg

Dynamisk trafikkavvikling

Programmer som MATSim kan implementeres for store 

byer/regioner

30
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MATSim: Illustrasjon Oslo 

31

500 agenter

bruker enten 

bil (oransje)

eller sykkel (grønn)

Tilfeldig OD

Reiser mellom 

kl 10-11:30 til jobb

og mellom 16-18:30 

hjem igjen



Page

Oppsummering 

Se rutevalg og transportmiddelvalg i sammenheng

Estimering av nyttefunksjoner framstår som krevende

 Bruke (makroskopiske) LoS for å forklare (mikroskopisk) adferd 

for enkeltpersoner

 Overordnete effekter forstyrrer marginale effekter 

RTM kan være for grovt for detaljerte sykkeltiltak

Agentbaserte simuleringsmodeller framstår som et veldig 

godt alternativ 

 Simulering av soneinterne reiser

 (Forenklet) etterspørselsmodellering OG dynamisk og 

mikroskopisk trafikksimulering  
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