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Bakgrunn

• Prosjektet "Gange og grunnkretsinterne reiser i RTM" på oppdrag fra 

KS FoU (høsten 2015)

• Ønske om en mer realistisk beskrivelse av gange i 

transportmodellene

• Spesielt fokus på gange internt i grunnkretsene

• Mål: Med mer realistisk beskrivelse kan det bli beregnet mer 

realistiske virkninger av tiltak som endrer forutsetningene for gange.
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Gående benytter mer enn nettverket
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Rastermetode for finne gangavstand 
mellom to punkt

• RasterGIS-beskrivelse av gåing er «frikoblet» fra nettverkstankegang

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

«kostnaden» for det å gå – altså motstand

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

verdi er lite framkommelig

• Korteste rute finnes ved å forflytte seg til naboceller med minst 

kumulativ «kostnad»
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Målsetting for prosjektet denne gang

• Videreutvikle rastermetode for å beregne internavstander i RTM 

(Malmin, Arnesen, Frøyen 2016)

• Teste metoden i Bergen

• Utarbeide brukerveiledning for å benytte metoden

• Følsomhetsanalyse i RTM



Halv-automatisk opprettelse av 
kostnadsraster

• Bruker openSource ("gratis") programvare

• QGis med GRASS 

• Python

• Spesielt Gdal-biblioteket i Python

• Koder mest mulig i Python for å gjøre rasteriseringen så enkel som mulig.

• Benytter FKB–Data som input
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Fra vektor til raster



Fra vektor til raster (lag på lag)

8 Utsnitt Bergen ARTYPE 11 (bebygget areal)



Fra vektor til raster (lag på lag)

9 Utsnitt Bergen bygninger (fysisk sperre)



Fra vektor til raster (lag på lag)

10 Utsnitt Bergen vegkategori P og K 



I tillegg lager man høyderaster (Også 
automatisert)
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Beregne avstand i kostnadsraster
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• Vi må definere destinasjonspunkter 
(handel/holdeplasser/arbeidsplasser etc.)

• Skal bruke r.walk i Python 
• Definere aggregering til generelle 

representasjonspunkt i hver sone.
• Sammenligner nye avstander med eksisterende i 

RTM (For et testområde). 



Hvordan kan man gjøre det?
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• Laste ned FKB-Data for interesseområdet (NorgeDigitalt)
• Legger filene i en predefinert mappestruktur
• Fortell Python (i et enkelt tekstdokument) hvilke filer som er de ulike kartlagene.

• Her kan man også definere egne kartlag
• Kjøre Pythonkode! Enkel oppskrift.



Kartlag som vi anbefaler/lager ferdig 
opplegg for å ta med
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Gjenstående arbeid:
• Forslag til vekting
• Definere endelig rekkefølge på lag (hvilke lag har «forrang»).
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Resultattema Input Kartlag_shapefil Kategorivariabel_attributtfelt Attributtverdier Buffer_avstKommentar

Gangareal veg_linje OBJTYPE
Fortauskant, FortauskantYtre, 
GangSykkelvegkant, Gangvegkant 1Bufres for å sikre sammenheng

Gangfelt veg_linje OBJTYPE GangfeltAvgrensing 2Bufres for å sikre sammenheng
Sti traktorvegsti_linje TYPEVEG Sti, Traktorveg 1
Gangareal traktorvegsti_linje TYPEVEG Gangveg 1
FysiskSperre naturinfo_linje OBJTYPE Hekk, SteinOmriss 1

FysiskSperre bygnanlegg_linje OBJTYPE

AnnetGjerde, MurFrittstående, 
MurLoddrett, Skjerm, 
SkråForstøtningsmurAvgrensing, 
Steingjerde, VeggFrittstående, Voll 1

Vann vann_flate OBJTYPE ElvBekk, Havflate, Innsjø

Normalt er vann sperrende, men broer 
tillater kryssing. Bro er eget 
resultattema

Gangareal veg_flate OBJTYPE GangSykkelveg
Sti veg_flate OBJTYPE Traktorveg
Trafikkoy veg_flate OBJTYPE Trafikkøy
FysiskSperre bygning_flate OBJTYPE Bygning, AnnenBygning. 

Bygning_med_Gjennomgang bygning_flate

OBJTYPE Bygning 

Kjøpesenter, evt terminaler. Ferdsel 
tillates med noe forhøyet motstand. BYGGTYP_NB 321. Vurderes også: 413

Veg_Tillater_Kryssing veg_flate

OBJTYPE Veg Kommunale og private veger, vurderes 
om kryssing tillates (men til høyere 
motstand)VEGKATEGOR K, P

Fastmark AR5_flate ARTYPE 50

Parker og annet åpent areal som tillater 
ferdsel, med noe høyere motstand enn 
gangveg

Skog AR5_flate ARTYPE 30 Vurderes om det er sperrende?

Jordbruk AR5_flate ARTYPE 21, 22, 23

Sperrende i sommerhalvåret. Tillates 
ferdsel med høyere motstand i 
vinterhalvåret?

Bebygd_uten_hus AR5_flate ARTYPE 11

Bebygd, tillater ferdsel dersom ikke 
andre sperrende elementer finnes. 
Høyere motstand diskuteres

Bro bygnanlegg_flate OBJTYPE Bru
Også vegflater, gangveger mv kan gå i
bro.



Avstander til 
dagligvarehandel

• Grønt er kort avstand

• Rødt er lang avstand
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Følsomhetsanalyse i RTM

• DOM Bergen med ulik justering av internavstand for gående og syklende

• Prosentvis endring: -20%, -10%, +10%, +20%

• Absolutt endring: -200m, -100m, +100m, +200m

• Internavstander for bil uendret
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Endring i totalt antall turer

• Helt ubetydelige endringer i totalt 

antall turer i Bergen kommune

• +/- 0,6 promille
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Endring i interne turer, gang+sykkel
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Teknologi for et bedre samfunn


