
 
 
NTP Transportanalyser 

 
 
 
 

RRTTMM  
BBrruukkeerrvveeiilleeddnniinngg  

 
 
 
 
 
 
 



NTP Regionale modeller for persontransport 

 
 
 
 



NTP Regionale modeller for persontransport 

Innholdsfortegnelse 
 
1 Forord............................................................................................................................ 4 
2 Installasjon og oppsett ................................................................................................. 4 
2.1 Installasjon av Cube ....................................................................................................... 4 
2.2 Installasjon av RTM ....................................................................................................... 4 
2.3 Spesielt om installasjon av TRIPS ................................................................................. 6 
2.4 Oppstart av modellen...................................................................................................... 7 
2.5 CUBE Trips og Voyager ................................................................................................ 9 
2.6 Modellstruktur ................................................................................................................ 9 
2.7 Dataflyt for analyser ..................................................................................................... 11 
2.8 "Applier" og "Developer" mode................................................................................... 12 
3 Brukergrensesnitt....................................................................................................... 15 
3.1 Brukergrensesnitt i Cube .............................................................................................. 15 
3.2 Scenarioegenskaper – RTM ......................................................................................... 16 
3.3 Scenarioegenskaper – NTM5 ....................................................................................... 26 
3.4 Scenarioegenskaper – Bilholdsmodell ......................................................................... 27 
3.5 Scenarioegenskaper – Statens vegvesen: Uttak til EFFEKT........................................ 28 
3.6 Scenarioegenskaper – Jernbaneverket: Uttak til ettermodelleringsverktøy ................. 30 
3.7 Scenarioegenskaper – Kystverket: Uttak til ettermodelleringsverktøy ........................ 30 
3.8 Scenarioegenskaper – Avinor: Uttak til ettermodelleringsverktøy .............................. 30 
4 Scenarier og alternativsberegninger......................................................................... 31 
4.1 Etablering av nye scenarier .......................................................................................... 31 
4.2 Scenariospesifikke data ................................................................................................ 34 
4.3 Sonedata ....................................................................................................................... 41 
4.4 Beregninger i RTM....................................................................................................... 43 
4.5 Sjekkliste for beregninger............................................................................................. 43 
5 Uttak av resultatrapporter ........................................................................................ 46 
5.1 Predefinerte resultatrapporter i Cube Reports .............................................................. 48 
5.2 Rapport for scenariodefinisjon ..................................................................................... 58 
5.3 Etablering og tilpasning av rapporter ........................................................................... 59 
5.4 Standardrapporter fra Cube .......................................................................................... 61 
6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE Graphics............................................... 62 
6.1 Resultatpresentasjoner i CUBE Graphics..................................................................... 62 
6.2 Selected Link-analyser i Cube Graphics ...................................................................... 87 
6.3 Legge til shapefiler som bakgrunnskart ....................................................................... 89 
6.4 Ønskelinjediagram........................................................................................................ 89 
6.5 Eksport av predefinerte resultatvisninger..................................................................... 93 
7 Bruk av modellresultater........................................................................................... 94 
7.1 Resultatanalyse og –presentasjon i ArcView ............................................................... 94 
7.2 Nytte-kostnadsanalyser i transportetatene.................................................................... 94 
 
Vedlegg .................................................................................................................................... 95 
 



NTP Regionale modeller for persontransport 

1 Forord Side 4 av 109 

1 Forord 
Denne brukerveilederen er utarbeidet i samarbeid mellom NTP Transportanalyser og SINTEF 
Teknologi og samfunn, Veg og transportplanlegging. Spørsmål eller kommentarer rettes til 
NTP Transportanalyser, http://www.ntp.dep.no/. 
 

2 Installasjon og oppsett 

2.1 Installasjon av Cube 
RTM er i foreliggende versjon basert på Cube versjon 4.1. Cube må installeres på 
datamaskinen før installasjon av RTM utføres. Dersom ikke brukeren har 
administrasjonsrettigheter til å installere programmer på datamaskinen, må dette ordnes før 
Cube installeres. Dersom Cube er installert gjennom sentrale installasjonsprosedyrer (SMS 
eller lignende), må brukeren ha administrasjonsrettigheter til Programfiler/Program Files-
katalogen for riktig plassering av programfiler og ressursfiler for RTM. Detaljer angående 
dette er beskrevet i kapittel 2.2. 
 
Hardware-krav til datamaskinen som skal kjøre RTM er problematisk å angi, ettersom det 
avhenger av hvilken regionmodell som skal kjøres, og hvilke opsjoner bruker setter i 
forbindelse med modellkjøringen. Som en generell regel bør ikke datamaskinen ha mindre en 
2 GB RAM, og heller ikke mindre harddisk enn 150-300 GB. Harddisk-kravet dekker kjøring 
av flere scenario med lagring av rutevalgsfiler for de kjørte scenariene. I praksis vil dette si at 
dersom man ønsker å bruke en bærbar datamaskin til kjøring av RTM, bør data lagres på 
ekstern disk, da man normalt ikke har harddisker større enn 80-120 GB på bærbare 
datamaskiner. 

2.2 Installasjon av RTM 
Distribusjon av RTM vil skje via NTP Transportanalyser. RTM vil i grunnversjonen være 
pakket som en zip-fil med kataloginformasjon. 
 
Zip-filen må pakkes ut til C:\ slik at det blir en katalogstruktur som vist under: 
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Figur 1 Katalogstruktur for regional modell 

Dersom det ikke er ønskelig å lagre modellsystemet på C:\, kan modellsystemet i stedet 
installeres på en annen diskstasjon eller –partisjon. Brukeren vil få spørsmål om å oppdatere 
referansene dersom katalogfila åpnes fra et annet sted på disken enn der den tidligere har 
vært. Funksjonaliteten bør benyttes med varsomhet, og man har erfaringer med at det kan 
oppstå behov for å gjøre manuelle opprettinger etter å ha benyttet denne funksjonaliteten. 
 
Katalogstrukturen inneholder både beregningskataloger, inndatakataloger og 
resultatdatakataloger. NTM5 og RTM er modellsystem for henholdsvis nasjonal modell 
(reiser over 100 km) og regional modell (reiser under 100 km). Bilhold er bilholdsmodellen. 
Sonedata inneholder sone- og befolkningsdata på nasjonalt nivå til den regionale 
etterspørselsmodellen. Shapefiler inneholder shapefiler til kartbaserte visninger i Cube 
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Graphics. Med beregningskataloger menes kataloger der beregninger og mellomresultater 
lagres ved modellkjøring. Dette gjelder katalogene RegMod\EFFEKT, RegMod\ntm5 og 
RegMod\rtm. 
 
Programmene i katalogen "C:\Regmod\Citilabs" må kopieres inn før modellen åpnes i 
Cube. Ellers vil kontrollfilene bli misvisende. For å få modellen til å virke må katalogen 
Citilabs kopieres direkte til Program Files/Programfiler1-katalogen på C:\. Da vil 
nødvendige programfiler bli plassert riktig i Cube-oppsettet. Denne kopieringen skjer etter at 
zip-filene er pakket ut. Dersom man har begrensede brukerrettigheter til endring av 
kataloginnhold på systemkatalogene, må man skaffe seg dette for å kunne gjøre endringene 
som beskrevet over. 
 
Katalogfilen (.cat) til modellen har et filnavn som indikerer versjonen av modellen. Dette er 
gjort for å unngå at feil katalogfil benyttes ved modellkjøring, noe som kan føre til 
feilmeldinger i modellen. Navngivingen innebærer også at det blir noe lettere å se hvilken 
versjon av modellen man kjører, med tanke på senere ajourhold, oppgraderinger og utvidelser. 

2.3 Spesielt om installasjon av TRIPS 
Brukeren må selv sette hvor stort tilgjengelig minne TRIPS skal kunne bruke på 
datamaskinen. Figur 2 viser hvor i programmenyen i Windows man kan finne TRIPS 
Configuration. 
 

 
Figur 2 Programmeny for TRIPS Configuration 

 
Figur 3 TRIPS Configuration 

Under arkfanen General i TRIPS Configuration kan man sette Default memory i antall 
Mb. Det anbefales at man bruker 512 Mb som verdi her. Tester har imidlertid vist at det ikke 
er noen vits i å sette en høyere verdi enn 512 Mb, da TRIPS likevel ikke klarer å utnytte mer 
enn dette under kjøring. 

                                                 
1 Forskjell på navngiving i norsk og engelsk versjon av Microsoft Windows 
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2.4 Oppstart av modellen 
Start Cube ved å dobbelklikke på ikonet på skrivebordet. 

 
Figur 4 Skrivebordsikon - Cube 

         
Figur 5 Åpningsskjermbilde ved oppstart av Cube. 

Velg Open an Existing Catalog, og velg katalogfilen C:\Regmod\Regmod[versjon og 
dato].cat. 
 

 
Figur 6 Katalogfilen er åpnet 
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Velg/marker RTM Regional Modell under Applications. 
 
Dobbelklikk på Grunnmodell – [Region] - Basis[Prognoseår] under Scenarios for å åpne 
basisscenarioet for en gitt region og et gitt prognoseår. 
 

 
Figur 7 Basisscenarioet er åpnet og modellen er klar for endringer eller innlegging av nye scenarier. 

Nå er modellen åpnet og klar for kjøring av beregninger for basisscenarioet eller innlegging 
av alternativsscenarier. 
 
For å beregne lange reiser ved hjelp av NTM5 for et basisår, velges NTM Nasjonal modell 
under Applications og Landet - Basis[Prognoseår] under Scenarios for å åpne nasjonal 
modell og klargjøre for beregning. Beregning av lange reiser for et basis- eller prognoseår må 
gjøres for at lange reiser skal kunne kobles sammen og hentes inn i samlet nettfordelt trafikk i 
RTM. 
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2.5 CUBE Trips og Voyager 
Modellen er utviklet med basis i både Cube Trips og Cube Voyager. Følgende gjelder for de 
ulike delene av modellen: 
 
Nettfordeling Bil: Cube Voyager 
Nettfordeling Kollektiv: Cube Trips 
Resultatuttak Bil: Cube Voyager, Cube Reports og Cube Graphics 
Resultatuttak Kollektiv: Cube Voyager, Cube Reports og Cube Graphics 
 
Bruk av Cube Voyager gir forbedrede muligheter for resultatuttak, både gjennom Cube 
Reports og Cube Graphics. 
 
NTP Transportanalyser har en målsetning om at også nettfordeling kollektiv skal flyttes over 
til Cube Voyager. 

2.6 Modellstruktur 
Ved installasjon har modellen en del etablerte scenarier i katalogfila, som vist i figuren under. 

  
Figur 8 Scenarier i Regmod.cat ved installasjon av RTM 
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Grunnmodell er en modell uten scenariospesifikke grunnlagsdata, og det er her modellen er 
strukturert gjennom utviklingsfasen. Grunnmodellen er klargjort for å kunne brukes med 
alternative inngangsdata på spesifiserte formater. 
 
For hver region er det definert basisscenarier for hvert prognoseår i NTP. I tillegg er det 
definert nasjonale scenarier for kjøring av NTM5 for de samme prognoseårene. Basis 
representerer en basissituasjon for et prognoseår, dvs. at transportnett, 
kollektivlinjebeskrivelser og sonedata refereres til årstallet 
 
Alternativsscenarier for vurdering av tiltak og prosjekter skal legges under det basisscenariet 
det skal sammenlignes mot. 



NTP Regionale modeller for persontransport 

2 Installasjon og oppsett Side 11 av 109 

2.7 Dataflyt for analyser 
I Figur 9 er det angitt en anbefalt framgangsmåte for å jobbe med analyser i det regionale 
modellsystemet. Framgangsmåten dekker kun analyser der man endrer på inngangsdata til den 
regionale modellen (RTM). 
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Uttak av predefinerte 
resultatrapporter i CUBE Reports
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Figur 9 Dataflyt for analyser i Regional modell for persontransport 

Scenarioavhengige filer skal etableres og ajourholdes på forskjellige måter, avhengig av 
filtype. 

• Shape-format – Transportnett og rutebeskrivelser. Sonestrukturer, sonetilknytninger. 
• Tekstformat – Takstsystemer, bompenger, ferjetakster, osv. 

 
Shapefiler ajourholdes i ArcView 3.x og tilhørende transportmodell-extension2. Tekstfiler 
ajourholdes i en innebygd teksteditor i Cube. Dersom du foretrekker å bruke en annen 
teksteditor, må du åpne tekstfila direkte fra scenariokatalogen. 

                                                 
2 Transportmodellextension kan lastes ned fra http://www.storbysamarbeidet.net/ 
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Shapefiler som beskriver scenariospesifikk informasjon om transportnett og rutebeskrivelser 
legges på den fysiske scenariokatalogen, sammen med en ArcView prosjektfil som det kan 
linkes fra i brukergrensesnittet. 
 
Regler for attributtdata knyttet til transportnett og rutebeskrivelser er beskrevet i egne 
kodingsinstrukser utarbeidet av NTP Transportanalyser. 
 
Motivasjonen for å benytte ArcView til å ajourholde transportnett og rutebeskrivelser, er at 
man på denne måten kan holde orden på koblingen mellom transportmodellens node-
lenkesystem og Statens vegvesens vegidentbaserte referansesystem. Dette sikrer en god 
dataflyt mot sentrale databaser for vegidentbasert informasjon som benyttes i forbindelse med 
ettermodellering. Koblingen sikrer også god dataflyt i forhold til videre muligheter for 
resultatpresentasjon for eksempel i ArcGIS. 

2.8 "Applier" og "Developer" mode 
Det er definert to modi i modellen. Den som skal brukes når man anvender modellen til 
modellberegninger, er den såkalte applier-mode, denne er slått på som standard i modellen. I 
denne modusen kan brukeren ikke endre på designet til modellen. Det som kan endres, er 
sentrale opsjoner som er satt tilgjengelige i hovedvinduet, samt de scenariospesifikke filene. 
 
I developer-mode kan brukeren endre på designet i modellen, dvs. endre på beregningsrutiner 
og prosedyrer som er lagt inn i modellen. Denne modus er forbeholdt utviklere av modellene, 
og er passordbeskyttet. NTP Transportanalyser vil administrere hvem som skal kunne ha 
tilgang til å gå inn i modellen i developer-mode. 
 
RTM er implementert for å kjøres i applier-mode ved normal bruk til alternativsberegninger 
og analyser. Modellen blir på denne måten "låst" ved at man ikke kan endre på prosedyrer, 
funksjoner og verdier som fra NTP sin side har ment å være faste. Dette sikrer konsistens og 
gjenkjennbarhet i modellsystemet, og er i seg selv et kvalitetssikrende tiltak for bruk av RTM. 
 
Tidligere brukere av Cube har sannsynligvis vært vant til å operere modellen i developer- 
mode i det såkalte flowchartet. Dette er tilgjengelig også i applier-mode, men kun for å se 
på de ulike nivåene i modellen. Modellen kan ikke endres fra dette grensesnittet. For å åpne 
flowchartet for en applikasjon, dobbelklikk på applikasjonen i Application-vinduet. 
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Figur 10 Flowchart av regional transportmodell 

For å endre modus fra Applier til Developer, høyreklikk på arkfanen for den åpne 
katalogfilen RegMod, og velg Properties, se Figur 11. 
 

 
Figur 11 Kontekstmeny for valg av egenskaper for katalogfil RegMod.cat 

Ved valg av Properties får man tilgang til å endre en del data for katalogfilen, og her kan 
man også endre modus mellom Applier og Developer. 
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Figur 12 Egenskaper for katalogfil 

Dersom man forsøker å endre modus mellom Applier og Developer, må man taste inn et 
passord, se Figur 13. Ved endring fra Developer til Applier vil man ikke bli spurt om 
passord. 
 

 
Figur 13 Dialogboks for passord ved overgang til Developer modus 

Passord for å gå inn i Developer-modus administreres av NTP Transportanalyser. 
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3 Brukergrensesnitt 

3.1 Brukergrensesnitt i Cube 
Figuren under angir de fire hovedkomponentene i brukergrensenittet i Cube. 
 

 
Figur 14 Brukergrensesnitt i Cube 

Tabell 1 Hovedkomponenter i grensesnittet i Cube 

Vindu nr Beskrivelse 

1 Hovedvindu. Her defineres scenario. Alle scenariospesifikke data som ikke 
styres direkte av navnekonvensjoner angis her.  

2 Scenariovindu. Her kan du opprette, vedlikeholde og slette scenarier. Markøren 
angir også hvilket scenario du arbeider med i hovedvinduet. 

3 
Datavindu. Her kan du finne inndata og utdata. Predefinerte resultatvisninger i 
enten rapportform eller grafisk form vises her. Dobbelklikk på ønsket visning 
for å vise resultater i hovedvindu. 

4 Application-vindu. Vindu for å skille mellom de ulike applications som finnes 
i modellen. 

 
 
 
 

2 

3 

4 

1
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I tillegg kommer funksjoner i hovedmenyen, plassert horisontalt helt øverst i programmet. 
 

 
Figur 15 Hovedmeny i Cube 

3.2 Scenarioegenskaper – RTM 
Figurene i dette kapittelet viser hvordan brukergrensesnittet for scenariospesifikke data i 
RTM er oppbygd. Forklaring til filer og variable finnes i dette kapittelet. 
 
Dersom modellen kjøres på en PC som har lavoppløselig skjerm, kan skjermbildene se noe 
annerledes ut, og hver side med scenariodata kan bli brekket over til flere delsider. 
 
Generelt er det slik at de scenariospesifikke filene som skal benyttes i scenarioberegningen 
angis via brukergrensesnittet. Det er imidlertid en viktig begrensning som man bør merke seg: 
Hvilken sonedatafil som skal benyttes, velges automatisk dersom man benytter de etablerte 
basisscenariene som er etablert for hver region og hvert prognoseår. Dette gjelder også ved 
bruk av underscenarier (Child) til basisscenarier. Dersom man ønsker å benytte et prognoseår 
som ikke er et standard prognoseår i NTP, må man etablere egne sonedatafiler, eller velge en 
sonedatafil blant standardfilene. Dersom beregningsscenariet ikke er et underscenario av 
basisscenariene, må man også peke på riktig sonedatafil. 
 
For forklaringer av hva de ulike programmene og delrutinene i Cube og Trips gjør, se TRIPS 
Brukerveileder (Statens vegvesen, 2003). 
 
På de etterfølgende sidene er de ulike scenariospesifikke filene og parametrene beskrevet. Se 
også kapittel 4.2 for ytterligere beskrivelser av scenariospesifikke data. 
 
For forklaring til inndatafiler som ikke kommer fra Shape-filer eller er programmatisk 
generert, se Vedlegg 2. 
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01 

I Application kan man velge mellom de modellene/applications som er gjort 
tilgjengelige i brukergrensesnittet. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge 
mellom: RTM Regional modell, NTM5 Nasjonal modell, Bilholdsmodell, Uttak 
til EFFEKT 

02 

Start ArcView fra "Edit"-knappen. Brukes for å starte en ArcView prosjektfil 
direkte fra brukergrensesnittet i Cube. Prosjektfilene er scenariospesifikke, og kan 
finnes i scenarioets fysiske katalog, se kap. 4.2. Det er en betingelse for å bruke 
funksjonaliteten at Cube versjon 4.1 benyttes, funksjonaliteten fungerer ikke i 
tidligere versjoner. 

03 

Region for gjeldende scenario. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge 
mellom Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Regionvalget bestemmer hvilken region 
som refereres i stidefinisjoner og filnavn i modellen. Har betydning for hvilke 
grunnlagsdata som linkes inn til modellen. 

04 

Antall soner er ikke et fast tall, og endres ikke automatisk ved endret valg av 
region. Antall soner for modellen bestemmes av antall soner som finnes i 
transportnettet. Antallet soner kan finnes fra nodefila for scenariet, på grunn av at 
sonenummereringen følger en egen nummerkonvensjon. 

05 

Beregningsår er året beregningene scenarioet beregnes for. Basisscenariet er 
etablert for år 2001. Prognoseårene som er fastsatt i NTP 2010-2019 erlagt inn som 
predefinerte verdier i listen. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge 
mellom 2001, 2006, 2010, 2014, 2020, 2030 og 2040. Andre årstall kan skrives 
direkte inn i feltet. 

06 

Sammenligningsår for differanseplott. Prognoseårene som er fastsatt i NTP 2010-
2019 erlagt inn som predefinerte verdier i listen. Ved å trykke på nedtrekksmenyen 
kan du velge mellom 2001, 2006, 2010, 2014, 2020, 2030 og 2040. Andre årstall 
kan skrives direkte inn i feltet. Se også beskrivelse under tabellen. 

07 Scenariokode for det scenario som det skal sammenlignes med i differanseplott. 
Beregningen er Aktuelt scenario minus Sammenligningsscenario. 

01 

02 

03 
04 

12 
11 
10 

05 
06 
07 
08 
09 

13 

15 
14 

16 
17 
18 
19 
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08 Screenlinefil over forbudte svingebevegelser. 

09 
Screenlinefil for tellinger er en fil som inneholder telleverdier for utvalgte lenker i 
transportnettet. Denne må etableres selv om den ikke inneholder telleverdier. 
Minimum må filen inneholde en * i første tekstlinje. 

10 
Scenariokode for den NTM5-kjøringen som skal bidra med lange reiser til 
gjeldende scenario for RTM-kjøringen. NTM5 må være kjørt på forhånd for det 
scenarioet som knyttes opp.  

11 Fil med sonedata for etterspørselsmodellen. Nasjonal datafil (Norgesonedata.txt) 
Se Tabell 2. 

12 Befolkningsdata for etterspørselsmodellen. Nasjonal datafil 
(NorgeKjonnxalderDataRedusert2001.txt) 

13 Bilholdsdatafil fra bilholdsmodellen. Nasjonale data (NorgeBilhold_2001.txt) 

14 Husholdningsdata for etterspørselsmodellen. Nasjonal datafil 
(NorgeHusholdsData.txt) 

15 
Opsjon for å legge inn matriser for bufferområde. Krever filnavn: 
[Region]_[Prognoseår]_[Scenariokode]_Buffermatrise_[Transportmiddel].mat. 
Transportmiddel er definert som bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang eller sykkel. 

16 Opsjon for å legge inn og lese inn hastigheter fra lenkevis fartsberegning i 
EFFEKT. Krever filnavn: [Region]_[Prognoseår]_[Scenariokode]_Fart_P1.EFF. 

17 Opsjon for lagring av rutevalgsfil for nettfordeling bil. Det betinges at denne settes 
aktiv dersom man senere ønsker å gjennomføre Selected Link-analyser. 

18 Opsjon for begrenset kjøring av modellen – kun beregning av rutevalg. 

19 Opsjon for å ta vare på LoS-datafil. Denne blir gitt navn som gjenspeiler region, 
beregningsår og scenariokode. Filen legges på resultatkatalogen for scenariet. 

 
Endre sammenligningsscenario 
Hvis det ønskes å sammenligne resultater mot et annet sammenligningsscenario enn det som 
var satt opp i utgangspunktet krever dette ikke at modellen kjøres på nytt. Alle nødvendige 
resultat er lagret i resultatkatalogen. To rutiner må kjøres om igjen for både bil og kollektiv. 
  
I nettfordeling for bil må jobb nr. 13 og 16 kjøres om igjen. Disse to jobbene henter 
henholdsvis inn trafikkdata fra det valgte sammenligningsscenario og beregner differanser av 
dette. 
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Figur 16 Nettfordeling Bil - jobber som må kjøres på nytt ved annet sammenligningsscenario 
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I kollektivnettfordelingen fungerer det på samme måte som i nettfordelingen for bil. Jobb nr 
15 og 16 må kjøres om igjen. 
 

 
Figur 17 Nettfordeling Kollektiv - jobber som må kjøres på nytt ved annet sammenligningsscenario 
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Følgende sonedata finnes i sonedatafila: 
Tabell 2 Datafelter i den nasjonale sonedatafila 

Datafelter Beskrivelse 
Grunnkretsnummer  
Total befolkning  
Sysselsatte bosatt i kretsen  
Sysselsatte med arbeid i kretsen (arbeidsplasser)  
Km2 landareal  
Antall hoteller  
Antall ansatte på hotellene  
Antall hytter og fritidshus  
Ansatte i næringsgruppe 1 1 jord skogbruk fiske 
Ansatte i næringsgruppe 2 2 olje berg 
Ansatte i næringsgruppe 3 3 industri kraft vannforsyning, bygg anlegg, samferdsel 
Ansatte i næringsgruppe 4 4 varehandel mv 
Ansatte i næringsgruppe 5 5 hotell og restaurant 
Ansatte i næringsgruppe 6 6 finans, forretning, eiendom, internasjonal 
Ansatte i næringsgruppe 7 7 offentlig administrasjon forsvar 
Ansatte i næringsgruppe 8 8 undervisning 
Ansatte i næringsgruppe 9 9 helse sos pers hus 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer 17 år 
og eldre 

 

Elever i videregående skole  
Universitets- og høyskolestudenter  
Sentralitet (sentralitetskode for kommunen)  
Udokumentert variabel  
Udokumentert variabel  
Menn 40 kolonner demografiske data: 

[M00-05][M05-10]...[M90-95][M95+]  
Kvinner 40 kolonner demografiske data: 

[K00-05][K05-10]...[K90-95][K95+] 
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01 

Omregningsfaktor fra YDT til ÅDT. 0.9 er standardverdi. Dvs ÅDT/YDT= 0.9 
Den regionale modellen beregner i utgangspunktet YDT, men denne omregnes til 
ÅDT for harmonisering med resultater fra den nasjonale modellen før 
sammenkobling. 

02 Sti til definisjonsfil for månedskortkostnader. Forklaring til innhold i fil ligger i 
kommentarfelter i filen. 

03 Tidskostnad for rutevalg. Bil, tjeneste 
04 Kilometerkostnad for rutevalg. Bil, tjeneste 
05 Faktor for vekting av direktekostnad for rutebygging. Bil, tjeneste 
06 Tidskostnad for rutevalg for generering av LOS-data og nettfordeling. Bil, privat 

07 Kilometerkostnad for rutevalg for generering av LOS-data og nettfordeling. Bil, 
privat  

08 Faktor for vekting av direktekostnad for rutebygging for generering av LOS-data. 
Bil, privat 

09 Parameter for vekting av tidskostnader, lange reiser. Nettfordeling. 
10 Parameter for vekting av distansekostnader, lange reiser. Nettfordeling. 
11 Parameter for vekting av direktekostnader, lange reiser. Nettfordeling. 

12 Parameter for angivelse av maksimum ventetid ved nettfordeling av 
kollektivtrafikk. Angis i antall minutter x 100. Dvs 2 timer = 12000 

13 Parameter for angivelse av ombordstigningsstraff ved nettfordeling av 
kollektivtrafikk. Angis i antall minutter x 100. Dvs 10 minutter = 1000  

14 Vekting av ventetid ved nettfordeling av kollektivtrafikk. 
15 Vekting av gangtid ved nettfordeling av kollektivtrafikk. 
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01 Parameter for nettfordeling – Tidskostnad arbeidsreiser (kr/min) 
02 Parameter for nettfordeling – Kilometerkostnad arbeidsreiser (kr/km) 
03 Parameter for nettfordeling – Direktekostnadsvekt arbeidsreiser 
04 Parameter for nettfordeling – Tidskostnad andre reiser (kr/min) 
05 Parameter for nettfordeling – Kilometerkostnad andre reiser (kr/km) 
06 Parameter for nettfordeling – Direktekostnadsvekt andre reiser 
07 Parameter for nettfordeling – Tidskostnad innkjøpsreiser (kr/min) 
08 Parameter for nettfordeling – Kilometerkostnad innkjøpsreiser (kr/km) 
09 Parameter for nettfordeling – Direktekostnadsvekt innkjøpsreiser 
10 Parameter for nettfordeling – Tidskostnad tjenestereiser (kr/min) 
11 Parameter for nettfordeling – Kilometerkostnad tjenestereiser (kr/km) 
12 Parameter for nettfordeling – Direktekostnadsvekt tjenestereiser 
13 Parameter for nettfordeling – Tidskostnad besøksreiser (kr/min) 
14 Parameter for nettfordeling – Kilometerkostnad besøksreiser (kr/km) 
15 Parameter for nettfordeling – Direktekostnadsvekt besøksreiser 
16 Parameter for nettfordeling – Tidskostnad gods (kr/min) 
17 Parameter for nettfordeling – Kilometerkostnad gods (kr/km) 
18 Parameter for nettfordeling – Direktekostnadsvekt gods 
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01 
Fil med internavstander for bil. Filen er manipulasjonsfil for MVMOD. Representerer 
lengden av sonetilknytningen i utgangsversjonen av modellen. Verdien brukes som 
gjennomsnittlig reiselengde for en interntur. 

02 
Fil med internavstander for kollektivtrafikk. Representerer lengden av 
sonetilknytningen i utgangsversjonen av modellen. Verdien brukes som 
gjennomsnittlig reiselengde for en interntur. 

03 Definisjonsfil for kollektivsystemet. Definerer kollektivreisemidler, kollektivselskaper, 
lenketyper for kollektivreisemidler, taksttabeller og ventetidskurver. 

04 Manipulasjonsfil til AVCAP for å legge inn overfartstid og ventetid for ferje i nettet 
for rutevalg for generering av LOS-data. Bil, tjeneste. 

05 Manipulasjonsfil til AVCAP for å legge inn overfartstid og ventetid for ferje i nettet 
for rutevalg for generering av LOS-data. Bil, privat. 

06 Screenlinefil med bompenger og ferjekostnader til rutevalg for generering av LOS-
data. 

07 Screenlinefil med bompengekostnad for bilfører for beregning av LOS-data 
08 Screenlinefil med bompengekostnader bilpassasjer for beregning av LOS-data 
09 Screenlinefil med overfartstid på ferjer for beregning av LOS-data 
10 Screenlinefil med ventetider på ferjer for beregning av LOS-data 
11 Screenlinefil med ferjekostnader bilfører, for beregning av LOS-data 
12 Screenlinefil med ferjekostnader bilpassasjer, for beregning av LOS-data 
13 Screenlinefil med antall ferjestrekninger (=1 per overfart) for beregning av LOS-data 

 
For beskrivelse av screenlinefiler, se vedlegg 2. 
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01 

Antall soner fra NTM5 i den aktuelle regionen. Faste verdier: Vest: 320, Øst: 258, 
Sør: 271, Midt: 315, Nord: 254. Antall soner må settes inn manuelt ved valg av 
region. (Dvs. at antall soner ikke følger valg av region for beregning.) Vær obs på 
hvilken region det arbeides med. 

02 Fil til MVSQEX med tilordningstabell mellom NTPL-soner og soner i 
regionalmodellen. Bilfører. 

03 Fil til MVSQEX med tilordningstabell mellom NTPL-soner og soner i 
regionalmodellen. Buss 

04 Fil til MVSQEX med tilordningstabell mellom NTPL-soner og soner i 
regionalmodellen. Tog 

05 Fil til MVSQEX med tilordningstabell mellom NTPL-soner og soner i 
regionalmodellen. Båt 

 
Tilordningstabellene mellom NTPL-soner og sonenivåene i RTM (grunnkretser) er i 
utgangspunktet statisk bestemt. Filene sier hvilke NTPL-soner som kobles til hvilke 
grunnkretser for kobling av lange reiser til det regionale sonenivået. Disse bør ikke endres 
med mindre man arbeider med kalibrering av grunnmodellen. Hvordan koblingen skal kodes i 
TRIPS-filer, er dokumentert i prosjektrapporten fra SINTEF. 
 
 

01 

03 

04 

05 

02 



NTP Regionale modeller for persontransport 

3 Brukergrensesnitt Side 26 av 109 

3.3 Scenarioegenskaper – NTM5 

 

01 
Beregningsår for NTM5-kjøring. Beregningsår kan som for RTM Regional modell 
velges fritt mellom predefinerte årstall. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge 
mellom 2001, 2006, 2010, 2014, 2020, 2030 og 2040. 

02 Fil som beskriver transportnettet fra NTM5. 
03 Fil som beskriver koordinater/nodeplassering fra NTM5 

04 Valg for om det skal brukes faste matriser fra NTM5 eller ikke. Se kommentar under 
tabellen om anbefaling/policy fra NTP Transportanalyser. 

05 Matrisefil fra NTM5. Bilførermatrise. 
06 Matrisefil fra NTM5. Bilpassasjermatrise. 
07 Matrisefil fra NTM5. Bussmatrise. 
08 Matrisefil fra NTM5. Flymatrise. 
09 Matrisefil fra NTM5. Båtmatrise. 
10 Matrisefil fra NTM5. Togmatrise. 

 
Fly er ikke et implementert kollektivreisemiddel i beregningene i RTM. 
 
NTP Transportanalyser anbefaler bruk av faste matriser fra NTM ved kjøring av RTM. Dersom tiltak 
gjøres som vil påvirke de lange reisene, anbefales kjøring av NTM på Emme/2-plattform med faste 
matriser inn i Cube-systemet. 
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3.4 Scenarioegenskaper – Bilholdsmodell 

Bilholdsmodellen er en såkalt førmodell til RTM. Denne lager en nasjonal fil med 
bilholdsparametere basert på de forutsetningene som gis inn i brukergrensesnittet.  

Bilholdsmodellen må kjøres dersom brukeren har laget egne filer med sonedata, 
befolkningsdata og husholdningsdata, og dermed ønsker å kjøre beregninger for situasjoner 
som ikke er dekket av de offisielle prognosene i NTP. 
 

 

01 
Region for gjeldende scenario. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge mellom 
Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Regionvalget bestemmer hvilke regionspesifikke filer 
som benyttes i beregningene. 

02 
Beregningsår for kjøring av bilholdsmodell. Beregningsår kan som for RTM Regional 
modell velges fritt mellom predefinerte årstall. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan 
du velge mellom 2001, 2006, 2010, 2014, 2020, 2030 og 2040. 

03 Fil med nasjonale sonedata for RTM. 
04 Fil med nasjonale befolkningsdata for RTM. 
05 Fil med nasjonale husholdningsdata for RTM. 

 
For mer informasjon om bilholdsmodellen, se Møreforskings rapport 0410, link til rapporten: 
http://www.mfm.no/db/5/2204.pdf 
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3.5 Scenarioegenskaper – Statens vegvesen: Uttak til EFFEKT 
Applikasjonen lager lenkebaserte resultater fra nettfordeling som kan importeres til EFFEKT. 
Fil med lenkedefinisjoner og volumfelter produseres og legges i katalogen EFFEKT. 
 

01 
Region for gjeldende scenario. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge 
mellom Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Regionvalget bestemmer hvilke 
regionspesifikke filer som benyttes i beregningene. 

02 
Beregningsår for kjøring av RTM. Beregningsår kan som for RTM Regional modell 
velges fritt mellom predefinerte årstall. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du 
velge mellom 2001, 2006, 2010, 2014, 2020, 2030 og 2040. 
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For nytte-kostnadsanalyser i Statens vegvesen, er det laget en beregningsmetodikk som 
beregner trafikantnytte samt kollektivinntekter og – kostnader. I tillegg er det implementert en 
funksjon som lager inndatafilen til lenkebaserte beregninger i EFFEKT. 
 

 
01 Omregningsfaktor fra YDT til ÅDT. 0.9 er standardverdi. Dvs ÅDT/YDT= 0.9 

02 
Navn på scenario for sammenligningsalternativ. Scenarionavnet angis her som for 
eksempel Grunnmodell.Vest.Basis2001Vest, dersom det er dette scenariet man 
ønsker å sammenligne mot. 
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3.6 Scenarioegenskaper – Jernbaneverket: Uttak til 
ettermodelleringsverktøy 
Applikasjonen tar ut og forbereder datagrunnlag for Jernbaneverkets metodikk for analyse av 
prissatte konsekvenser, jfr Jernbaneverkets Metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser 
JD-205. 
 

01 
Region for gjeldende scenario. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du velge 
mellom Øst, Sør, Vest, Midt og Nord. Regionvalget bestemmer hvilke 
regionspesifikke filer som benyttes i beregningene. 

02 
Beregningsår for kjøring av RTM. Beregningsår kan som for RTM Regional modell 
velges fritt mellom predefinerte årstall. Ved å trykke på nedtrekksmenyen kan du 
velge mellom 2001, 2006, 2010, 2014, 2020, 2030 og 2040. 

03 Scenariokode for NTM-kjøring, for overføring av lange reiser. 

04 Parameter for angivelse av maksimum ventetid ved nettfordeling av 
kollektivtrafikk. Angis i antall minutter x 100. Dvs 2 timer = 12000 

05 Parameter for angivelse av ombordstigningsstraff ved nettfordeling av 
kollektivtrafikk. Angis i antall minutter x 100. Dvs 10 minutter = 1000  

06 Vekting av ventetid ved nettfordeling av kollektivtrafikk. 
07 Vekting av gangtid ved nettfordeling av kollektivtrafikk. 

3.7 Scenarioegenskaper – Kystverket: Uttak til 
ettermodelleringsverktøy 
Dette vil bli beskrevet etter implementering. 

3.8 Scenarioegenskaper – Avinor: Uttak til 
ettermodelleringsverktøy 
Dette vil bli beskrevet etter implementering. 
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4 Scenarier og alternativsberegninger 

4.1 Etablering av nye scenarier 
Når den regionale modellen åpnes i Cube, vil du se at det finnes flere definerte scenarier i 
modellen, se i vinduet Scenarios. Dette er de scenariene modellen er henholdsvis utviklet for.  
 
Dersom du ønsker å gjøre en alternativsberegning, start med å høyreklikke på et scenario, og 
velg Add Child fra kontekstmenyen. 
 

 
Figur 18 Kontekstmeny for å etablere nytt scenario ved høyreklikk i scenariovindu 

Ved å høyreklikke på et scenario annet enn Grunnmodell vil det komme opp en meny hvor 
det kan velges Add Child eller Add Sibling. Dette vil henholdsvis opprette et nytt scenario 
under det som ble høyreklikket, eller opprette et nytt scenario til side for det som ble 
høyreklikket. 
 
Add Child 
 

 
Figur 19: Nytt scenario som child til Basis2001Vest 

Funksjonen Add Child oppretter et nytt scenario i hierarkiet under utgangspunktscenariet. Et 
nytt scenario i Cube vil alltid arve verdiene fra scenariet over, slik at det nye scenariet under 
Add Child vil inneholde verdier fra Basis2001Vest. 
 
Add Sibling 
 

  
Figur 20: Nytt scenario som sibling til Basis2001Vest 
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Add Sibling vil opprette et nytt scenario i hierarkiet ved siden av utgangpunktscenariet. Det 
nye scenariet vil arve verdiene fra scenariet over i hierarkiet, i dette tilfellet Vest.  
 
Dette nye scenariet kan også opprettes ved å bruke Add Child med Vest som utgangspunkt, 
men plasseringen i rekkefølgen av scenario på samme nivå blir forskjellig. Dette er det mulig 
å endre på i ettertid. 
 

 
Figur 21: Nytt scenario som child til Vest 

Navnet bør være en kort beskrivelse av scenarioet. Eksempelvis kan navnet være knyttet til et 
planalternativ som utredes. 
 
Trykk deretter Enter, så kommer det opp et skjema der du skal fylle ut data om scenarioet. 
 

 
Figur 22 Egenskaper for scenario 

Her kan du angi en scenariokode og en beskrivelse av scenarioet. 
 
Scenariokoden er en referanse til dette aktuelle scenarioet, og må være unik. Den kan 
imidlertid bestå av både tall og tekst, maksimalt 50 tegn. Scenariokoden benyttes bl.a. i 
referanser til transportnett, rutebeskrivelser og resultatdata. Den danner også grunnlag for 
navngiving ved fysisk lagring av de scenariospesifikke filene som hører til dette scenarioet. 
For analyser i NTP benyttes en scenariokode som består av prognoseår og planalternativ.  
 
Scenariokode for basisscenarier er BasisXXXX, der XXXX angir årstallet for basisscenarioet. 
Navnekonvensjonen for NTP tilsier at Scenarionavn og scenariokode må være identiske. 
 
Dersom scenariokoden finnes fra før, vil du få en advarsel med mulighet til å gi en ny kode 
for scenarioet. 
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Figur 23 Feilmelding ved forsøk på innlegging av duplikat scenariokode 

Beskrivelsen er et fritekstfelt, men bør benyttes til å gi en mest mulig komplett beskrivelse av 
scenarioet. 
 
Scenarioet er nå definert, og det er klart for definisjon av scenariospesifikke filer og 
parametere. 
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4.2 Scenariospesifikke data 
For at modellen skal finne fram til filene må de filene som brukes i scenariet ligge på en helt 
bestemt plass i modellsystemet: 
 

 
Figur 24 Katalogstruktur for modellsystemet 
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Alle inndata er samlet under en katalog med navn Inndata. Inndatafilene i et modellscenario 
skal samles i en katalogstruktur der region-navnet og beregningsår danner de to øverste 
nivåene og alle scenariene ligger direkte under denne med katalognavn lik scenariokoden.  
 
Scenariekatalogene skal ikke være hierarkisk ordnet, dvs. alle scenariokatalogene må ligge 
direkte under regionkatalogen og gjeldende beregningsår. 
 
Under katalogen Sonedata ligger sonedata til etterspørselsmodellen. Disse er ikke 
regionspesifikke men på nasjonalt nivå.  
 
Katalogen NTM5 er organisert som inndatakatalogene for hver region. Inndata og faste 
turmatriser til NTM5 er lagt inn under beregningsår og scenario-kode. 
 
Katalogen for resultatuttak har helt lik organisering som inndata, med region-navn på toppen, 
og videre prognoseår og scenariokode. 
 
Shapefiler som er scenariospesifikke (transportnett og kollektivlinjer) legges på 
scenariokatalogen for det aktuelle scenario. Shapefiler som benyttes som bakgrunnskart i  
Cube Graphics legges i katalogen Shapefiler. 
 
Ved etablering av et nytt scenario i Cube, må man først definere selve scenarioet med 
scenarionavn, –kode og –beskrivelse. Deretter må scenariospesifikke filer kopieres fra 
basisalternativet til den katalogen som inneholder filer som er spesifikke for scenariet. 
Filkopiering må gjøres manuelt av brukeren, og utføres i Windows Explorer/Windows 
Utforsker. I tillegg må det manuelt opprettes en katalog med samme navn som scenariokoden 
under region og prognoseår under resultatkatalogen. 
 
Dersom det er ønskelig med full oversikt over hvilke fysiske filer som hører til hvilke 
scenarier, må filene gis nytt navn jfr. konvensjoner for navngiving i kapittel 4.2.1 og 4.2.2.  
 
Filer med låst filnavn jfr Tabell 5 må alltid tas med. 
 
Etter at filene fysisk har blitt kopiert til riktig scenariokatalog, må de pekes på i 
brukergrensesnittet.  

4.2.1 Navngiving av filer for inn- og utdata 
Navngiving av filer for transportnett, rutebeskrivelser og øvrige region- og scenariospesifikke 
filer skal følge konvensjoner som gitt under. Dette er hovedsaklig begrunnet i to forhold: 
 

• Transportmodellen er satt opp til å automatisk hente riktige filer fra riktig katalog ved 
at filnavnet følger bestemte regler. 

• Konvensjoner sikrer enhetlig navngiving uavhengig av hvem som arbeider med 
modellen. Det blir dermed lettere å skaffe seg oversikt over filer som hører til 
modellene. 
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Tabell 3 Navnekonvensjoner for transportnett 

Navnekonvensjon Eksempel 
Region_Prognoseår_scenariokode_NODER.DAT Vest_2001_Basis2001Vest_NODER.DAT 
Region_Prognoseår_scenariokode_LENKER.DAT Vest_2001_Basis2001Vest_LENKER.DAT 

 
Tabell 4 Navnekonvensjoner for linjebeskrivelser for kollektiv 

Navnekonvensjon Eksempel 
Region_Prognoseår_scenariokode_KOLL_LAV.DAT Vest_2001_Basis2001Vest_KOLL_LAV.DAT 
Region_Prognoseår_scenariokode_KOLL_RUSH.DAT Vest_2001_Basis2001Vest_KOLL_RUSH.DAT 

 
Navngiving for scenariokoder er beskrevet i kapittel 4.1. 
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4.2.2 Scenariospesifikke inndatafiler 
 
Tabell 5 Inndatafiler som skal finnes i hver scenariekatalog 

Filnavn Låst 
filnavn

Beskrivelse 

Region_Prognoseår_Scenariokode_BOM-BIL.DAT  Screenlinefil med bompenger, bilfører 
Region_Prognoseår_Scenariokode_BOM-PASS.DAT  Screenlinefil med bompenger, bilpassasjer 
Region_Prognoseår_Scenariokode_FRJE-ANT.DAT  Screenlinefil med indikator for ferje 
Region_Prognoseår_Scenariokode_FRJE-BIL.DAT  Screenlinefil med bilførerkostnad for ferje 
Region_Prognoseår_Scenariokode_FRJE-PAS.DAT  Screenlinefil med passasjerkostnad ferje 
Region_Prognoseår_Scenariokode_FRJE-TID.DAT  Screenlinefil med overfartstid ferje 
Region_Prognoseår_Scenariokode_FRJE-VENT.DAT  Screenlinefil med ventetid ferje 
Region_Prognoseår_Scenariokode_INTAVST_BIL.DAT  Internavstand bil 
Region_Prognoseår_Scenariokode_INTAVST_KOLL.DAT  Internavstand kollektiv 
Region_Prognoseår_Scenariokode_KOLL_HEADER.DAT  Definisjonsfil for kollektivsystem, taksttabell 
Region_Prognoseår_Scenariokode_KOLL_LAV.DAT X Rutebeskrivelser for kollektiv lavtrafikk 
Region_Prognoseår_Scenariokode_KOLL_RUSH.DAT X Rutebeskrivelser for kollektiv rushtrafikk 
Region_Prognoseår_Scenariokode_KOST-BIL.DAT  Screenlinefil med bompenge- og ferjekostnad 

bilfører 
Region_Prognoseår_Scenariokode_NODER.DAT X Koordinatfil for nettverk 
Region_Prognoseår_Scenariokode_NTM5_TIL_RTM.DAT  Koblingsfil mellom NTM5 og RTM, bil 
Region_Prognoseår_Scenariokode_NTM5_TIL_RTM_BUSS.DAT  Koblingsfil mellom NTM5 og RTM, buss 
Region_Prognoseår_Scenariokode_NTM5_TIL_RTM_BÅT.DAT  Koblingsfil mellom NTM5 og RTM, båt 
Region_Prognoseår_Scenariokode_NTM5_TIL_RTM_TOG.DAT  Koblingsfil mellom NTM5 og RTM, tog 
Region_Prognoseår_Scenariokode_OVERFART_PRIVAT.DAT  Nettmanipulasjonsfil for totaltidsbruk for ferje 

(overfart + ventetid) private turer 
Region_Prognoseår_Scenariokode_OVERFART_TJENESTE.DAT  Nettmanipulasjonsfil for totaltidsbruk for ferje 

(overfart + ventetid) tjenestereiser 
Region_Prognoseår_Scenariokode_SCREENLINE.DAT  Screenlinefil med tellinger, bil 
Region_Prognpseår_Scenariokode_SVINGEBEVEGELSER.DAT  Datafil for forbudte svingebevegelser. Hvis 

dette ikke er kodet må filen minst inneholde en 
linje med kommentar (*) 

Region_Prognoseår_Scenariokode_LENKER.DAT X Lenkefil for nettverk 
Region_Prognoseår_Scenariokode_mkort.txt  Fil for månedskortinnhav 

 
Filene hvor det er krysset av for låst filnavn må ha fast filnavn i følge modellspesifikasjonen.  
 
Dette skyldes at de ikke pekes på i brukergrensesnittet, men kobles inn i beregningene på 
bakgrunn av plassering og filnavn. Disse filene må være med i alle scenarier som opprettes, 
og navnet må være i henhold til navnekonvensjonen over. Noder, transportlenker, koll_lav og 
koll_rush skal eksporteres fra ArcView. De andre filene i lista må pekes på i hovedvinduet i 
brukergrensesnittet, og navngiving for disse er dermed fri. NTP Transportanalyser anbefaler 
likevel at filnavnene holdes mest mulig logiske, og i følge oversikten i følge tabellen over. 
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Tabell 6 Scenariospesifikke filer og parametre tilgjengelige fra brukergrensesnittet 

 
Velg data for scenario 

  
Beskrivelse 

RTM Region Parameter Region for gjeldende scenario 
Antall soner Parameter Antall soner i regionen. Endres ikke 

automatisk avhengig av region, må endres 
manuelt 

Beregningsår Parameter Beregningsår for scenariet 
Scenariokode for 
differanseplott 

Parameter Scenariokode for det scenario som det 
skal sammenlignes med i differanseplott 

Forbudte svingebevegelser Fil Fil for definisjon av forbudte 
svingebevegelser 

Screenlinefil for tellinger Fil Fil for definisjon av tellinger 
NTM Scenario for RTM 
scenario 

Parameter Scenariokode for den NTM5-kjøringen 
som skal bidra med lange reiser til 
gjeldende regionalmodell 

Nasjonale sonedata for 
RTM 

Fil Fil med sonedata for 
etterspørselsmodellen. Nasjonal datafil 
(Norgesonedata.txt) 

Nasjonale befolkningsdata 
for RTM 

Fil Befolkningsdata for 
etterspørselsmodellen. Nasjonal datafil 
(demog_xxxx_MMMM.txt) 

Nasjonale bilholdsdata for 
RTM 

Fil Bilholdsdatafil fra bilholdsmodellen. 
Nasjonale data 
(NORGEBILHOLDXXXX_MMMM_L.txt) 

Nasjonale husholdningsdata 
for RTM 

Fil Husholdningsdatafil til bilholdsmodellen. 
(NorgeHusholdsData.txt) 

Lagre rutevalgsfil for bil til 
Selected Link-analyse 

Valg Valg for lagring av pathfil for senere 
Selected link-analyse. Lagring krever 
ekstra diskplass, ca 5-20 GB. 

Kun beregning av rutevalg Valg Valg for kun å kjøre rutevalg og 
nettfordeling. Kan brukes dersom man har 
gjort endringer i transportnett som ikke 
påvirker modellkjøringen for øvrig.  

Legge til fast turmatrise Valg Valg for å legge til en fast turmatrise. 
Dette kan være aktuelt dersom man 
ønsker å ha med trafikk mellom regioner 
som legges på som en fast matrise. 
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Modellparametere 

  

Omregningsfaktor fra YDT 
til ÅDT 

Parameter Omregningsfaktor. Standardverdi er 0.9. 

Tidskostnadsparameter for 
rutebygging, tjeneste 

Parameter Tidskostnad for rutevalg for generering av 
LOS-data. Bil, tjeneste 

Distansekostnadsparameter 
for rutebygging, tjeneste 

Parameter Kilometerkostnad for rutevalg for 
generering av LOS-data. Bil, tjeneste 

Direktekostnadsparameter 
for rutebygging, tjeneste 

Parameter Faktor for vekting av direktekostnad for 
rutebygging for generering av LOS-data. 
Bil, tjeneste 

Tidskostnadsparameter for 
rutebygging, privat 

Parameter Tidskostnad for rutevalg for generering av 
LOS-data og nettfordeling. Bil, privat 

Distansekostnadsparameter 
for rutebygging, privat 

Parameter Kilometerkostnad for rutevalg for 
generering av LOS-data og nettfordeling. 
Bil, privat 

Direktekostnadsparameter 
for rutebygging, privat 

Parameter Faktor for vekting av direktekostnad for 
rutevalg for generering av LOS-data og 
nettfordeling. Bil, privat 

Maksimum ventetid (minutt 
x 100) 

Parameter Maksimum ventetid for kollektivreisende, 
øvre beskrankning. 120 minutter er 
standardverdi. 

Ombordstigningsstraff 
(minutt x 100) 

Parameter Ombordstigningsstraff. 10 minutter er 
standardverdi.  

Vekting for ventetid Parameter Vekting for ventetid. Angir vekten 
ventetid skal ha i modellen. 1.5 er 
standardverdi. 

Vekting for gangtid Parameter Vekting for gangtid. Angir vekten gangtid 
skal ha i modellen. 1.8 er standardverdi. 

Definisjonsfil med 
månedskortkostnader 

Fil Sti til definisjonsfil for 
månedskortkostnader. Forklaring til 
innhold i fil ligger i kommentarfelter i 
filen. 
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Kostnadsfiler for scenario 

  

Internavstander bil Fil Fil med internavstander for bil. Filen er 
manipulasjonsfil for MVMOD. Formatet 
ref Modification Command Records. 
 
Avstandene representerer lengden av 
sonetilknytningen i utgangsversjonen av 
modellen. Verdien brukes som 
gjennomsnittlig reiselengde for en 
interntur. 

Internavstander kollektiv Fil Fil med internavstander for 
kollektivtrafikk. 
 
Avstandene representerer lengden av 
sonetilknytningen i utgangsversjonen av 
modellen. Verdien brukes som 
gjennomsnittlig reiselengde for en 
interntur. 

Definisjonsfil for 
kollektivsystem 

Fil Definisjonsfil for kollektivsystemet. 
Definerer kollektivreisemidler, 
kollektivselskaper, lenketyper for 
kollektivreisemidler, taksttabeller og 
ventetidskurver. 

Ferjetidstillegg i 
transportnett, tjeneste 

Fil Manipulasjonsfil til AVCAP for å legge 
inn overfartstid og ventetid for ferje i 
nettet for rutevalg for generering av LOS-
data. Bil, tjeneste. Ref Network 
Manipulation Instruction File 

Ferjetidstillegg i 
transportnett, privat 

Fil Manipulasjonsfil til AVCAP for å legge 
inn overfartstid og ventetid for ferje i 
nettet for rutevalg for generering av LOS-
data. Bil, privat.  

Bom- og ferjekostnader Fil Screenlinefil med bompenger og 
ferjekostnader til rutevalg for generering 
av LOS-data. Ref Screenline File  

Bomkostnad bilfører Fil Screenlinefil med bompengekostnad for 
bilfører til LOS-data Ref Screenline File 

Bomkostnad bilpassasjer Fil Screenlinefil med bompengekostnader 
bilpassasjer til LOS-data 

Overfartstid ferje Fil Screenlinefil med overfartstid på ferjer til 
LOS-data 

Ventetid ferje Fil Screenlinefil med ventetider på ferjer til 
LOS-data 

Ferjekostnad bilfører Fil Screenlinefil med ferjekostnader bilfører, 
til LOS-data 

Ferjekostnad bilpassasjer Fil Screenlinefil med ferjekostnader 
bilpassasjer, til LOS-data 

Antall ferjestrekninger Fil Screenlinefil med antall ferjestrekninger 
(=1 per overfart) til LOS-data  
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Kobling til NTM 

  

Antall soner fra NTM-
utsnitt 

Parameter Antall soner fra NTM5 i den aktuelle 
regionen. Faste verdier: 
Vest: 320 
Øst: 258 
Sør: 271 
Midt: 315 
Nord: 254 
Endres ikke automatisk avhengig av 
region, må endres manuelt 

Ekspanderingsfil for NTM 
til RTM, bil 

Fil Fil til MVSQEX med tilordningstabell 
mellom NTPL-soner og soner i 
regionalmodellen. Bilfører. Ref: The 
Zone - District Equivalence File 

Ekspanderingsfil for NTM 
til RTM, buss 

Fil Fil med tilordningstabell mellom NTPL-
soner og soner i regionalmodellen. Buss 

Ekspanderingsfil for NTM 
til RTM, tog 

Fil Fil med tilordningstabell mellom NTPL-
soner og soner i regionalmodellen. Tog 

Ekspanderingsfil for NTM 
til RTM, båt 

Fil Fil med tilordningstabell mellom NTPL-
soner og soner i regionalmodellen. Båt 

 

4.3 Sonedata 
For sonedata som beskrevet under, angir xxxx årstall. Se også katalogene Inndata – sonedata 
og Inndata – RVUdata i modellstrukturen. 

4.3.1 Demog_xxxx_mmmm.txt 
Filen beskriver antall bosatte etter kjønn og aldersgrupper med 5 års intervaller (altså 40 
segmenter). En liten andel institusjonsbosatte er trukket fra befolkningen er hver sone. 
Andelen varierer noe etter alder. 

4.3.2 Norgesbilholdxxxx_mmmm_L.txt 
De to siste parametre i rotfilen (Rotfil.txt) angir filnavn for resultatene fra modellen. For hver 
grunnkrets får vi ut antall personer etter kjønn (2) alder (20), husholdstype (3) og 
bilholdssegment (5), dvs. antall personer etter 2x20x3x5=600 befolkningssegmenter som 
anvendes av transportmodellen.  

4.3.3 Norgehusholdsdata.txt 
Husholdsbeskrivelsen er basert på utkjøringer av data fra FoB2001 (på NTP 
grunnkretsinndeling). For hver grunnkrets er kohortenes tilhørighet til hushold med 1 voksen 
person, 2 voksne personer og 3 og flere voksne personer tatt ut i form av andeler som 
summerer seg til 1. De tre siste kolonnene i filen angir personenes tilhørighet til familietyper. 
Disse tre kolonnene benyttes ikke lenger av modellen. 
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4.3.4 Norgessonexxxx_mmmm_arbplass2005.txt 
Sonedatafilen inneholder følgende kolonner:  
 
 

1. Grunnkretsnummer 
2. Total befolkning 
3. Sysselsatte bosatt i kretsen (yrkesaktive) 
4. Sysselsatte med arbeid i kretsen (arbeidsplasser) 
5. Km2 landareal (ekskl. saltvann) 
6. Antall hoteller 
7. Antall ansatte på hotellene 
8. Antall hytter og fritidshus 
9. Ansatte i næringsgruppe 1 (jord-, skogbruk og fiske) 
10. Ansatte i næringsgruppe 2 (oljeutvinning og bergverksdrift) 
11. Ansatte i næringsgruppe 3 (industri, kraft- og vannforsyning, bygg og anl.) 
12. Ansatte i næringsgruppe 4 (varehandel) 
13. Ansatte i næringsgruppe 5 (hotell og restaurant) 
14. Ansatte i næringsgruppe 6 (finans, forretningsmessig tjenesteyting, eiendom, 

internasjonale org.) 
15. Ansatte i næringsgruppe 7 (offentlig adm. og forsvar) 
16. Ansatte i næringsgruppe 8 (undervisningssektoren) 
17. Ansatte i næringsgruppe 9 (helse og sosial sektor, personlig tjenesteyting, 

husholdsdrift) 
18. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer 17 år og eldre 
19. Bosatte elever i videregående skole 
20. Bosatte studenter 
21. Sentralitet (SSBs klassifisering) 
22. Parkeringsindeks (klassifisering av soner etter tetthet av arbeidsplasser) 
23. Region (1-5, Vegvesenets regioninndeling) 

4.3.5 Norgestorbytett.txt 
Datafilen angir om grunnkretsene tilhører storbyområde og andelen av befolkningen i 
tettbygd strøk. 
 
Filen brukes i bilholdsmodellen, og er ikke scenariospesifikk. 

4.3.6 MKORT.txt 
Dokumentasjon om månedskortinnhav finnes i datafilen. Datafilen beskriver sammenhengen 
mellom pris for enkeltbillett og månedskort.  
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4.4 Beregninger i RTM 
Etter at scenario er definert, grunnlagsdata opprettet og riktige kjøreparametere er satt for 
scenarioet, er det klart for beregning. Beregning startes ved å trykke på Run-knappen i 
hovedbildet i Cube. 
 

 
Figur 25 Knapper i hovedbildet i Cube 

4.5 Sjekkliste for beregninger 
Under følger et forslag til en sjekkliste for gjennomføring av beregninger med RTM. 
Sjekklisten er i en første versjon i dette dokumentet, og vil bli revidert. 
 
Versjon 1: Kjøre beregning av ferdig definert scenario 
 
Oppgaver: Utført 
Installere Cube 
Følg instruksjonene som følger med programvaren. 

 

Kopiere spesialprogrammerte Cube-filer til Citilabs-katalogen 
Merk Citilabskatalogen under regmod. Kopier (Ctrl+c). Merk så katalogen Program Files på 
C: (eller annen katalog dersom du har installert programmet der). Lim så inn (Ctrl+v). 

 

Kjøre Bilhold 
Bilhold må kjøres dersom man har nye sonedata. Ellers ligger bilholdsfiler for 
basisscenariene under inndata/sonedata. 
Pek på scenario Landet og riktig basisår. Kjør beregning. Filen som skal brukes videre er: 
NorgeBilhold_{progaar}_{Scenario_Code}.txt 
Eksempel: 
NorgeBilhold_2006_Basis2006.txt 
For at denne skal bli brukt i RTM-beregningen må den lenkes inn i Nasjonale bilholdsdata 
RTM i første skjermbilde. 

 

Kjøre NTM5 
NTM5 må beregnes før RTM, i hvert fall må NTM-matriser finnes før RTM-trafikken 
nettfordeles. 
Pek på scenario Grunnmodell.Landet og riktig basisår. Velg faste matriser eller ikke i 
brukergrensesnittet. 
Start beregningen. 

 

Kjøre RTM 
Velg scenario under Grunnmodell.Region og basisår. 
Kjør beregning 

 

Kjøre uttak til EFFEKT 
Beregningen i Uttak til effekt brukes til å sammenligne to scenarier. Det er derfor ikke så 
aktuelt å kjøre denne for de ferdig definerte scenariene. 

 

 
Versjon 2: Kjøre beregning med et nytt scenario 
 
Oppgaver: Utført 
Definere nytt scenario i Cube 
Under et av basisscenariene opprettes et child som i utgangspunktet arver koblingene til det 
valgte basisscenariet. Man får så spørsmål om scenariokode. Den kan være lik 
scenarionavnet. 

 

Opprette scenariokatalog i Utforsker under inndata.  
Eksempel fra region midt: 
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Opprette scenariokatalog i Utforsker under resultat 
Eksempel fra region midt: 

 
 

 

Filer som skal ligge på inndata-katalogen under NyttScenario er: 
Bom-bil.dat 
Bom-pass.dat 
Frje-ant.dat 
Frje-bil.dat 
Frje-pas.dat 
Frje-tid.dat 
Frje-vent.dat 
Godsmatrise.mat 
Intavst_bil.dat 
Intavst_koll.dat 
Koll_header.dat 
Koll_lav.dat 
Koll_rush.dat 
Kost_bil.dat 
Lenker.dat 
Noder.dat 
NTM5_til_RTM_Bil 
NTM5_til_RTM_Buss 
NTM5_til_RTM_Båt 
NTM5_til_RTM_Tog 
Overfart_privat.dat 
Overfart_tjeneste.dat 
Screenline.dat 
Svingebevegelser.dat 
 
Alle disse filnavnene har dessuten referanse til region, prognoseår og 
scenariobeskrivelse. Nyttscenario vil derfor ha filnavn som starter med 
MIDT_2006_NyttScenario_ 

 

Uttak til EFFEKT  
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Under uttak til EFFEKT må det oppgis brukergrensesnittet hvilket scenario det skal 
sammenlignes mot. Begge scenariene må være kjørt i RTM. 
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5 Uttak av resultatrapporter 
Det er predefinert et sett med resultatrapporter i en programmodul som heter Cube Reports. 
 
Cube Reports er en extension til Cube som er utviklet av Citilabs for å produsere tabeller, 
grafer og andre resultater av både inn- og utdata for transportmodeller. I Cube Reports kan 
man predefinere resultatrapporter slik at man får en ensartet framstilling uansett hvilke 
scenarier som beregnes og sammenlignes. Produksjon av resultatdata til Cube Reports skjer 
under modellberegningen, slik at man ikke trenger å gjøre ekstra beregninger for å få fram 
disse. Det er også mulig å lage egne rapporter basert på rammeverket i Cube Reports. 
 
For Regionale modeller for persontransport finnes de predefinerte rapportene i Data-bildet 
under menyen Scenariostatistikk. 
 
Resultatuttakene gjelder kun for resultater fra den regionale modellen, dvs for beregnede 
reiser under 100 km. 
 

 
Figur 26 Meny for predefinerte rapporter fra Cube Reports 

Forutsetninger for korrekte rapporter 
Alle rapporter baseres på at de etablerte nettverkene er kodet korrekt og etter de retningslinjer 
som er beskrevet i kodingsveiledere.(Se bl.a. vedlegg 1). Det er viktig at er kodet korrekt 
områdekode, lenketype og lengder på lenkene. 
 
For å vise en rapport, ekspander katalogen Regional Modell, høyreklikk på ønsket rapport, 
velg View Report og om rapporten skal vises for valgt scenario i scenariovinduet, et utvalg 
av scenarier eller alle scenarier. 
 
Visning av rapport for ett scenario, valgte scenarier eller alle scenarier 

 
Figur 27 Meny for å vise rapport i Cube Reports 
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En kjent feil i Cube kan føre til problemer med å vise rapporter dersom datamaskinen kjører 
norsk språkversjon av Microsoft Windows. Feilen kan omgås ved å sjekke at det finnes en 
oppføring som vist i figuren under på maskinen modellen kjøres på. 
 

 
Figur 28 ODBC datakilde administrasjon i Windows 

Det er navnet på oppføringen som forårsaker problemet. Cube krever at det finnes en 
oppføring som heter dBASE Files i denne listen. I norsk språkversjon heter denne dBASE 
Filer. 
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5.1 Predefinerte resultatrapporter i Cube Reports 
Det er definert et sett med resultatrapporter i Cube Reports. De som per i dag finnes i 
modellen, er vist i underkapitler til dette kapittelet. 

5.1.1 RTM Reisehensikter 

 
Figur 29 RTM Reisehensikter 

Rapporten viser fordeling på reisehensikter for et valgt scenario. 
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Figur 30 RTM Reisehensikter og reisemidler 

Rapporten viser fordeling på reisehensikter og reisemidler for et valgt scenario. 
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5.1.2 RTM Reisemidler 

 
Figur 31 RTM Reisemiddelfordeling 

Rapporten viser reisemiddelfordeling for et valgt scenario.  
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Figur 32 RTM Reisemiddelfordeling og reisehensikter 

Figuren viser reisemiddelfordeling for hver reisehensikt i modellen. 
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5.1.3 RTM Transportarbeid 

 
Figur 33 RTM Transportarbeid 

Figuren viser transportarbeid for et valgt scenario, henholdsvis på distanse og tid. 
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5.1.4 RTM Transportarbeid fordelt på vegtyper 

 
Figur 34 RTM Transportarbeid pr vegtype 

Figuren viser transportarbeid fordelt på vegtyper for et valgt scenario. Vegtypene skilles fra 
hverandre ved hjelp av lenkeattributten LinkType, se kodingsveileder for forklaring av 
typene. 
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5.1.5 RTM Transportarbeid fordelt på fylker 

 
Figur 35 RTM Transportarbeid – fylkesfordelt 

Figuren viser transportarbeidet for et valgt scenario fordelt på fylker. Fylkesinndelingen 
tilsvarer fylkesnummeret. 
 
Oversikt over fylkesnumre: 
 

Fylkesnummer Fylkesnavn Fylkesnummer Fylkesnavn 
01 Østfold 11 Rogaland 
02 Akershus 12 Hordaland 
03 Oslo 14 Sogn og Fjordane 
04 Hedmark 15 Møre og Romsdal 
05 Oppland 16 Sør-Trøndelag 
06 Buskerud 17 Nord-Trøndelag 
07 Vestfold 18 Nordland 
08 Telemark 19 Troms 
09 Aust-Agder 20 Finnmark 
10 Vest-Agder  
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5.1.6 Gjennomsnittshastighet fordelt på vegtyper 

 
Figur 36 Gjennomsnittlig hastighet fordelt på vegtyper 

Figuren viser gjennomsnittlig hastighet fordelt på vegtyper for et valgt scenario. Vegtypene 
skilles fra hverandre ved hjelp av lenkeattributten LinkType, se kodingsveileder for forklaring 
av typene. 
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5.1.7 Tellinger 

 
Figur 37 Nettfordelingsresultater og tellinger, scatter 

Figuren viser et scatterdiagram som viser forskjeller mellom beregnet og observert trafikk. 
 
Figuren til venstre på tellerapporten viser alle tellingene sine observerte verdier mot 
beregnede verdier. Det idéelle er at alle punktene ligger langs en akse på 45 grader (gitt at 
begge aksene har samme skala) slik at punktenes avvik fra denne aksen viser usikkerheten i 
modellen. 
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Figur 38 Nettfordelingsresultater og tellinger, tabell 

Figuren viser en tabell som viser beregnet og observert trafikk, samt differansen mellom disse 
to verdiene i prosent. 
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5.2 Rapport for scenariodefinisjon 
I Data-vinduet under Scenario Ut-Data – Regional modell finnes det en predefinert 
tekstrapport som heter Scenariodefinisjon. Denne gir informasjon om hvilke filer og 
parametere som er satt gjennom brukergrensesnittet for det aktuelle scenariet. 
 

 
Figur 39 Rapport Scenariodefinisjon 

Denne rapporten er tenkt brukt som dokumentasjon av gjennomførte beregninger for ulike 
scenarier. Rapporten skal legges ved som dokumentasjon til beregninger som gjennomføres i 
NTP. 
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5.3 Etablering og tilpasning av rapporter 
For å legge til en helt ny rapport, høyreklikk på Scenariostatistikk og velg Create Report. 
Figurene under viser parametere og data som er lagt inn for en eksisterende rapport i RTM. 
 

 
Figur 40 Rapportdefinisjon - Generelle data 

  

 
Figur 41 Rapportdefinisjon - Datafelter 
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Figur 42 Rapportdefinisjon - Tabeller/Diagrammer 

  

 
Figur 43 Rapportdefinisjon - Layout 
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Figur 44 Rapportdefinisjon - Skrifttyper 

Her kan du velge hvilke data som skal presenteres og hvordan de skal presenteres. 
 
Man trenger en basisforståelse av hvilke data som er tilrettelagt for rapportering for å etablere 
nye rapporter.  

5.4 Standardrapporter fra Cube 
Det finnes muligheter til å ta ut standardrapporter fra Cube, gjennom å klikke på utdatafilene 
fra programprosedyrene i flowchartet, også kalt printfilene. Det man imidlertid skal være 
oppmerksom på, er at ikke alle disse filene er scenariospesifikke. De vil derfor primært vise 
resultater fra den siste modellkjøringen. 
 
Printfilene er hovedsaklig standardrapporter fra beregningsmodulene i Cube, og er således 
ikke spesielt tilpasset det analyseformålet som eksisterer i NTP-sammenheng. 
Ved helt spesielle behov for tilgang til rapporter og vurdering av detaljerte resultater fra 
modellen ved utvikling, kalibrering, feilsøk osv anbefales at man bruker modellen i  
Developer Mode. 
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6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE 
Graphics 

6.1 Resultatpresentasjoner i CUBE Graphics 
Cube Graphics er en grafisk editor og presentasjonsmodul i Cube. Cube Graphics kan vise 
input- og resultatdata for transportnett, kollektivlinjebeskrivelser og soner. 
 
For å åpne Cube Graphics kan du for eksempel se på Nettfordeling Bil under Scenario 
Utdata i Datavinduet. Dobbelklikk på Nettfordeling Bil for å vise transportnettet for bil i 
Cube Graphics. 
 
For å vise attributter for en node eller lenke i Cube Graphics, velg Pointing Mode (rød pil på 
verktøylinje), og klikk på det objektet du vil vise. Dialogboksen som da dukker opp, vil vise 
attributter fra det øverste tegningslaget. Hva som tegnes øverst kan endres i nedtrekksmenyen 
til høyre på verktøylinjen. 
 

 
Figur 45Nedtrekksmeny for å velge hva som skal være øverste tegningslag i Cube Graphics 

I Cube Graphics kan man kun søke på sekvensielle nodenumre, ikke hierarkiske. Dette kan 
oppfattes som uoversiktlig, ettersom brukeren først og fremst har et forhold til de hierarkiske 
nodenumrene. Oppslag og oversettelse mellom hierarkisk og sekvensielt nodenummer må 
derfor skje utenfor Cube Graphics, for eksempel i tekstfil i editor eller i ArcView. 
 
Variable kan vises som tekst på utvalgte enkeltlenker eller hele nettet. Opp til fire variable 
kan vises samtidig. 16 ulike sammensetninger av posteringsvalg kan forhåndsdefineres. 
 
Dialogboksen Posting Selection kommer fram ved å velge All Links… eller Single Link… i 
nedtrekksmenyen Post. Ved å bruke All Links vil enten hele nettet bli postert eller bruke 
utvalgskriterie for hvilke lenker som skal posteres. Brukes Single Link må en lenke klikkes på 
manuelt for å vise verdiene. 
 

 
Figur 46 Valg for postering av verdier 
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Nedtrekksmenyen Set inneholder de forskjellige predefinerte posteringene. Navnet til den 
predefinerte posteringen settes eller endres i tekstfeltet Name. 
 
De fire nedtrekksmenyene inneholder alle variable til nettet. Etter det velges farge på teksten, 
enten lenkens farge (Link Color) eller valgt farge (Fix Color). Siste nedtrekksmenyen 
inneholder avrundingsvalg. Avrundingen kan gjøres til antall desimaler, eller til tierpotens. 
 
Selection Criteria inneholder utvalgskriteriet for hvilke lenker som skal posteres. Blankt felt 
betyr alle lenker. Ved å klikke på feltet med høyre musknapp åpnes en meny med alle 
variablene som kan brukes. Alle logiske sammenligningstegn kan brukes i utvalgsuttrykket.  
 
Eksempler på utvalgskriterie 
 
A>B A-node er større enn B-node. Dette vil gjøre at bare en av 

sidene til lenken vi få verdier. Kombinert med en variabel 
som inneholder trafikk i begge retninger vil dette gi bare 
ett tall på hver lenke for trafikkmengde. 
 

LINKTYPE>=1 & 
LINKTYPE<=3 

Postering for lenketype større eller lik 1 og mindre eller lik 
3. Dette vil vise trafikk for alle europa-, riks- og 
fylkesveger 
 

(LINKTYPE>=1 & 
LINKTYPE<=3) & (A>B) 

Kombinasjon av visning av variabel i bare en retning med 
gitte lenketyper. Dette vil i kombinasjon med en variabel 
for trafikk i begge retninger vise en verdi for total trafikk 
på europa-, riks- og fylkesveger. Eksempel i Figur 47: 
Eksempel på ÅDT-verdier på nettet.  
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Figur 47: Eksempel på ÅDT-verdier på nettet. 

For å fjerne Postings som vises i Cube Graphics, trykk på knappen Clear Postings. 

 
Figur 48 Clear Postings i Cube Graphics 

For at presentasjonene I Cube Graphics skal bli mest mulig lesbare og tydelige, er det gunstig 
å benytte shapefiler som bakgrunnskart. Dette kan for eksempel være vannkontur, 
kommunegrenser osv. Av rettighetsmessige årsaker følger ikke disse shapefilene med 
modellen/brukergrensesnittet i standardversjon. Prosedyre for innlegging av shapefiler i Cube 
Graphics er beskrevet i kapittel 6.3. 

6.1.1 Attributtbasert node- og lenkevisning 
Attributtbasert node- og lenkevisning benyttes vanligvis til å studere inputdata til 
transportmodellen. Hvis man ønsker å se på kodet fartsgrense, lenketyper, administrative 
inndelinger osv kan man sette opp visninger av dette. 
 
I modellen er det lagt  opp 6 forskjellige visninger. For å vise disse kan du for eksempel se på 
Nettfordeling Bil under Scenario Utdata. Dobbelklikk på Nettfordeling Bil for å vise 
transportnettet for bil i Cube Graphics. 
 

 
Figur 49 Link/Line Color i Cube Graphics 

Klikk på pilen til høyre for knappen Link/Line Color for å se hvilke predefinerte visninger 
som er etablert. Under er de 6 visningene som er etablert vist. 
 



NTP Regionale modeller for persontransport 

6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE Graphics Side 65 av 109 

 
Figur 50 Visning av lenketype i transportnettet 
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Figur 51 Visning av hvilke regioner de ulike transportnettslenkene tilhører 
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Figur 52 Visning av lenkekapasitet fra kapasitetskurver, døgnverdier 

  



NTP Regionale modeller for persontransport 

6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE Graphics Side 68 av 109 

 
Figur 53 Visning av hastighet som er kodet på lenken, her fartsgrense 
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Figur 54 Visning av total ÅDT på lenkene 

 



NTP Regionale modeller for persontransport 

6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE Graphics Side 70 av 109 

Endring av attributtbasert node- og lenkevisning 

For å endre på Link/Line Color velger man først hvilket set man skal endre på eller etablere 
ved å klikke på nedtrekkspilen til høyre for ikonet på verktøylinjen. For å få tilgang til å endre 
eller legge til nye visninger, klikk på ikonet som vist i Figur 49. Du vil da få tilgang til å endre 
på eksisterende visninger eller etablere nye der det finnes ledig rom for tilpasninger.  

 
Figur 55 Spesifikasjon av lenkeattributter for visning 

For å legge til en ny linje i dialogboksen, klikk Insert i hovedmenyen. For å lukke 
dialogboksen, trykk Close. 
Man får tilgang til attributtene i transportnettet ved å høyreklikke i tekstfeltet for Criteria. 
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6.1.2 Lenkebaserte resultater for transportnett 
For å se på resultater fra transportmodellberegningen, kan Cube Graphics benyttes som 
analyseverktøy. 
 
De lenkeattributtene som finnes i modellen, er opplistet og forklart under: 
 
Variabel Beskrivelse 
DISTANCE Lenkelengde, angitt i kilometer. To desimaler. 
LINKTYPE Lenketype, som kodet 
JURISDICTION Områdenummer, som kodet 
LINKCLASS Kapasitetsindeks, tidligere kalt CapInd 
TIME_SPEEDFLAG Flagg som angir om det er kodet hastighet eller tid på lenken 
TIME_SPD Hastighet eller tid på lenken 
CAPACITY Lenkekapasitet, som kodet 
NOK Direktekostnader på lenken 
HIERA Hierarkisk nodenummer for ANode 
HIERB Hierarkisk nodenummer for BNode 
TIME Beregnet tid basert på lenkekoding. Vil bli beregnet og 

forskjellig fra kodet tid, dersom fart leses inn fra EFFEKT. 
SPEED Beregnet fart basert på lenkekoding. Vil bli beregnet og 

forskjellig fra kodet hastighet, dersom fart leses inn fra 
EFFEKT. 

TIME_1 Ny ujustert tid på lenke, basert på kapasitetskurver 
VC Volum/kapasitetsforhold på lenken 
CSPD_1 Ny ujustert hastighet på lenken, basert på kapasitetskurver 
KJT_KM Kjøretøykilometer 
KJT_TID Kjøretøytid 
BF_TOT_ADT Total trafikk, bilfører 
BF_RTM_ADT Regional trafikk, bilfører 
BF_NTM_ADT Trafikk fra NTM5, bilfører 
BF_ARB_ADT Arbeidsreiser regional trafikk, bilfører 
BF_ANN_ADT Andre reiser regional trafikk, bilfører 
BF_INN_ADT Innkjøpsreiser regional trafikk, bilfører 
BF_TJE_ADT Tjenestereiser regional trafikk, bilfører 
BF_BES_ADT Besøksreiser regional trafikk, bilfører 
BF_LE1_ADT Leg 1 i turkjede regional trafikk, bilfører 
BF_LE2_ADT Leg 2 i turkjede regional trafikk, bilfører 
BF_LE3_ADT Leg 3 i turkjede regional trafikk, bilfører 
BF_GOD_ADT Godstrafikk 
BP_TOT_ADT Total trafikk, bilpassasjer 
BP_RTM_ADT Regional trafikk, bilpassasjer 
BP_NTM_ADT Trafikk fra NTM5, bilpassasjer 
BP_ARB_ADT Arbeidsreiser regional trafikk, bilpassasjer 
BP_ANN_ADT Andre reiser regional trafikk, bilpassasjer 
BP_INN_ADT Innkjøpsreiser regional trafikk, bilpassasjer 
BP_TJE_ADT Tjenestereiser regional trafikk, bilpassasjer 
BP_BES_ADT Besøksreiser regional trafikk, bilpassasjer 
BF_TOT_ADT2 Total trafikk, bilfører, begge retninger 
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BF_RTM_ADT2 Regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_NTM_ADT2 Trafikk fra NTM5, bilfører, begge retninger 
BF_ARB_ADT2 Arbeidsreiser regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_ANN_ADT2 Andre reiser regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_INN_ADT2 Innkjøpsreiser regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_TJE_ADT2 Tjenestereiser regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_BES_ADT2 Besøksreiser regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_LE1_ADT2 Leg 1 i turkjede regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_LE2_ADT2 Leg 2 i turkjede regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_LE3_ADT2 Leg 3 i turkjede regional trafikk, bilfører, begge retninger 
BF_GOD_ADT2 Godstrafikk, begge retninger 
BP_TOT_ADT2 Total trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BP_RTM_ADT2 Regional trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BP_NTM_ADT2, Trafikk fra NTM5, bilpassasjer, begge retninger 
BP_ARB_ADT2 Arbeidsreiser regional trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BP_ANN_ADT2 Andre reiser regional trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BP_INN_ADT2 Innkjøpsreiser regional trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BP_TJE_ADT2 Tjenestereiser regional trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BP_BES_ADT2 Besøksreiser regional trafikk, bilpassasjer, begge retninger 
BF_TOT_Diff_ADT Differanse i forhold til scenario for differanseplott, bilfører 
BP_TOT_Diff_ADT Differanse i forhold til scenario for differanseplott, 

bilpassasjer 
BF_ABS_Diff_ADT Absolutt differanse i forhold til scenario for differanseplott 
TELDIF1 Avvik i forhold til telling 
TELDIF2 Avvik i forhold til telling, begge retninger 
 
For å se på predefinerte visninger kan du for eksempel se på Nettfordeling Bil under Scenario 
Utdata. Dobbelklikk på Nettfordeling Bil for å vise transportnettet for bil i Cube Graphics. 
 

 
Figur 56  Band With Settings i Cube Graphics 

Klikk på pilen til høyre for knappen Band With Settings for å se hvilke predefinerte 
visninger som er etablert. Under er noen av de visningene som er etablert vist. 
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Figur 57 Visning av ÅDT for veger i Region vest 
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Figur 58 Visning av ÅDT og registrerte trafikktall for veger i Region vest 
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Figur 59 Visning av lange og korte reiser 
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Figur 60 Korte reiser, Lavtrafikk, kollektiv, ÅDT 
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Figur 61 Korte reiser, Rushtrafikk, kollektiv, ÅDT 
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Figur 62 Persontrafikk korte og lange reiser, Kollektiv ÅDT 
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Figur 63 Kollektivtrafikk på veg, ÅDT 
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Figur 64 Kollektivtrafikk på bane, ÅDT 
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Figur 65 Kollektivtrafikk på vann, ÅDT 

 
 
For å få tilgang til å endre eller legge til nye visninger, klikk på ikonet som vist i Figur 56. Du 
vil da få tilgang til å endre på eksisterende visninger eller etablere nye der det finnes ledig 
rom for tilpasninger. 
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Figur 66 Spesifikasjon av båndbredders for lenker 

Denne dialogboksen er litt annerledes enn Line/Link Color ved at man kan bla mellom de 
forskjellige set i dialogboksen. Man velger først hvilken attributt man ønsker å symbolisere i 
nedtrekksmenyen for Attributes. Man kan velge mellom Link Color, Fix Color og Dynamic 
Color, samt å definere skala for visning.  
 
Det kan også settes opp et kriterium for hvilke lenker innenfor de valgte attributtene som skal 
vises. For eksempel kan man vise " BF_RTM_ADT " (Volumfelt for ÅDT for Bilfører fra 
RTM) med Selection Criteria "Linktype = 1", noe som vil vise deg bilturer på europaveger i 
Cube Graphics. Husk å trykke Save Configuration dersom du vil lagre endringer du har gjort 
i dialogboksen. 

6.1.3 Differanseplott 
Et differanseplott viser forskjeller i nettfordelt trafikk mellom scenarier. For å sette 
referansescenario for differanseplott, se Tabell 6 Scenariospesifikke filer og parametre 
tilgjengelige fra brukergrensesnittet. 
 
Scenariokode for differanseplott for et alternativsscenario settes lik det scenarioet alternativet 
skal sammenlignes mot. Hvis det ønskes å sammenligne resultater mot et annet 
sammenligningsscenario enn det som var satt opp i utgangspunktet krever dette ikke at 
modellen kjøres på nytt, se kapittel 3.2 for nærmere beskrivelse. 
 
For å vise differanseplott kan du for eksempel se på Nettfordeling Bil under Scenario 
Utdata. Dobbelklikk på Nettfordeling Bil for å vise transportnettet for bil i Cube Graphics. 
Velg så Differanseplott fra pilen til høyre for knappen Link/Line Color. 
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Figur 67 Differanseplott for bilfører i Cube Graphics – Link/Line Color 

 
 
Tilsvarende kan også gjøres for kollektiv, se Figur 70. 
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Figur 68 Differanseplott for kollektiv i Cube Graphics – Link/Line Color 

 
 
Link/Line Color vil vise økning eller reduksjon i trafikk. Dersom man vil se størrelsen på 
økt/redusert trafikk på lenkene, må man inn i båndbreddebasert visning. 
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Figur 69 Differanseplott for bilfører i Cube Graphics – Bandwith 

 
 



NTP Regionale modeller for persontransport 

6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE Graphics Side 86 av 109 

 
Figur 70 Differanseplott for kollektiv i Cube Graphics – Bandwidth 

 
 
Visningene kan også kombineres, velg i så fall først den Link/Line-baserte visningen, og så 
den Bandwidth-baserte. 



NTP Regionale modeller for persontransport 

6 Resultatanalyse og -presentasjon i CUBE Graphics Side 87 av 109 

6.2 Selected Link-analyser i Cube Graphics 
I den regionale persontransportmodellen benyttes Cube Voyager til nettfordeling av biltrafikk.  
 
Dette medfører at det finnes gode rutiner for å utføre såkalte Selected Link analyser. Man må 
imidlertid passe på at valget Lagre rutevalgfil for nettfordeling bil er avkrysset på første 
side i hovedbildet til scenarioet, ellers vil ikke pathfilen bli lagret under beregningene. 
 
En Selected Link-analyse er i utgangspunktet en måte å visualisere rutevalg grafisk på. 
Selected Link viser hvilke O-D-relasjoner som benytter en eller flere lenker som en del av 
rutevalget. 
 
For å gjøre en selected link analyse, åpne Nettfordeling Bil fra Regional Modell –  
Nettfordeling i Data-vinduet. 
 
Velg alternativet Path – Use Path File fra hovedmenyen. Velg pathfilen VEGVALG 
BIL_[Region]_[Scenariokode].PTH for å vise rutevalget for bil for et cenario. Ved innlesing 
av path-fil kommer det opp en dialogboks med informasjon om den innleste path-fila. Klikk 
OK for å gå videre. 
 
Pathfilen er scenariospesifikk, og vil finnes i scenarioets resultatkatalog, dersom det er valgt 
at denne skal lagres. 
 

 
Figur 71 Informasjon om innlest path-fil 

Du får da tilgang til en meny som vist i Figur 72.  

 
Figur 72 Alternativer for rutevalgbaserte analyser i Cube 

Velg Selected Links under Mode, trykk på den lenken du vil studere, og trykk på knappen 
Display. Dersom du ønsker å studere relasjoner som bruker flere lenker, kan du trykke på 
flere lenker før du trykker Display. Husk å bruke operatoren "&" mellom lenkene. 
Analysen/visningen vil da vise relasjoner som benytter alle de valgte lenkene. 
 
Dersom du ønsker å vise relasjoner som benytter lenken i begge retninger (til/fra og fra/til), 
markeres dette med å sette en stjerne (*) etter lenkevalget, eksempelvis L=12587-12787* 
Innlesing av relasjoner som benytter lenkene vil ta en del tid i regional modell, ettersom 
modellen består av mange soner. 
 
Det blir produsert rutevalgsfiler for hver reisehensikt, slik at det kan kjøres selected link 
analyser for både totaltrafikk og enkelte reisehensikter.  
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Under selected link analysen kan brukeren velge hvilke reisehensikter som skal analyseres. 
Dette gjøres ved å bruke Sets. Følgende sets kan velges: 
 
All Total trafikk 
1 NTM5, lange reiser 
2 Arbeid 
3 Annet 
4 Innkjøp 
5 Tjeneste 
6 Besøk 
2-6 RTM, korte reiser 

 
Det kan gjøres utvalg av sets. 2-6 betyr reisehensiktene 2 til 6 og vil da gi total RTM-trafikk. 
Utvalg kan også vær både enkelte og intervall. 2-4,6 vil gi 2 til 4 og 6, som blir private reiser. 
 

 
Figur 73 Selected Link-analyse i Cube Graphics 

Dersom du vil eksportere dette plottet for bruk i en rapport eller som dokumentasjon, kan du 
benytte File – Export og lagre skjermbildet til en Windows Metafil (bildefil). Et alternativ til 
dette, er å bruke Edit – Copy Image, og så lime dette inn i for eksempel et Microsoft Word-
dokument eller en Microsoft PowerPoint-presentasjon. 
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6.3 Legge til shapefiler som bakgrunnskart 
Cube kan lese shapefiler som bakgrunnskart. Du må imidlertid fortelle hvordan du ønsker 
symboliseringen av kartdataene du legger inn. Kartbakgrunner bør legges i katalogen 
C:\RegMod\Shapefiler\ sammen med øvrige innlagte shapefiler. 
 
Shapefiler som representerer transportnett og rutebeskrivelser er etablert basert på kartdata i 
WGS84 UTM Sone 33N. 
 
For å legge til en shapefil som bakgrunnskart, trykk på knappen Layer Control når du er i 
grafisk modus. 
 

 
Figur 74 Layer Control i Cube Graphics 

Du vil da få muligheten til å legge til (New Layer), fjerne (Close Layer) og ajourholde 
(Layer Properties) de ulike lagene i kartvisningen. 
 
Funksjonen New Layer vil la brukeren legge til en ESRI shapefil som ligger lokalt lagret på 
datamaskinen. Cube Graphics støtter også noen andre formater som foreløpig betraktes som 
uaktuelle i relasjon til regionale modeller. 

 
Figur 75 Layer Control dialogboks 

For å finne ut mer om hvordan opsjonene for lagene settes, se Cube Help under Help i 
hovedmenyen. 

6.4 Ønskelinjediagram 
Visning av ønskelinjediagram er en prosess som ikke kan predefineres i Cube, men må gjøres 
manuelt av brukeren. Framgangsmåten er å åpne et nett for visning, en turmatrise for data og 
soneintervall for visningen. 
 
Et ønskelinjediagram er en måte å visualisere sone-til-sone-trafikk på, dvs O-D-relasjoner 
som trafikkstrømmer mellom soner uten at man tar hensyn til rutevalget mellom soneparene. 
 
Etter å ha åpnet nettverket åpnes turmatrisene for f.eks bilfører under Scenario Ut-data, 
Regional modell og turmatriser: Velg OK for å beregne statistikk for matrisen. 
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Det finnes muligheter for å vise både korte og lange reiser hver for seg, men ikke samlet. 
Dette skyldes at det ikke ligger en totalmatrise tilgjengelig for innlesing. Hva som vises er 
avhengig av hvilken matrise som leses inn som en del av prosessen med bygging av 
ønskelinjediagrammet. 
  

 
  
Etter at matrisen er åpnet må denne lenkes inn mot nettverket i det åpne grafikkvinduet. Gå 
tilbake til nettverksvinduet og velg under menyen Node: Link to Matrix. Da kommer det 
opp et vindu som viser åpne matriser. Velg ønsket turmatrise og trykk Add og Close. 
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Funksjonen for ønskelinjediagram er under Post og Desire Lines. Det kommer opp en meny 
på toppen av skjermen med opsjoner for ønskelinjediagrammet. Velg Matrix Table(s) ved å 
høyreklikke og velg matrise fra listen. Her kan det også legges inn matematiske uttrykk 
kombinert av flere matrises. Org Exp og Dest Exp er uttrykk for soneintervallet som skal 
vises. Ved å bruke variabelen HIERNODE kan det brukes hierarkiske sonenummer for 
å gi fra- og tilsoneintervall i ønskelinjediagrammet.  
  

 
Figur 76 Ønkelinjediagram 

Scale er breddeskala på linjene, og er skalaen stor nok vil små linjer forsvinne for et mer 
ryddig ønskelinjediagram, se figurer på neste sider.
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Figur 77 Eksempel på ønskelinjediagram, Scale=10 

 
Figur 78 Eksempel på ønskelinjediagram, Scale=20 
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Figur 79 Eksempel på ønskelinjediagram, Scale=40 

6.5 Eksport av predefinerte resultatvisninger 
Fra Cube Graphics kan skjermbildet enkelt eksporteres til bruk i andre programmer ved å 
velge Edit - Copy Image. Denne funksjonen eksporterer skjermbildevisningen uten 
tegnforklaringen til en bildefil. 
 
Fra Cube Reports kan skjermbildet eksporteres til bruk i andre programmer ved å ta en 
skjermdump av rapportbildet i rapporten.  
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7 Bruk av modellresultater 

7.1 Resultatanalyse og –presentasjon i ArcView 
For å studere resultater fra nettfordeling kan man også benytte ArcView. For regionale 
modeller er det lagt opp til at man skal kunne ta ut en dumpfil etter nettfordeling som kan 
leses inn i ArcView ved hjelp av funksjoner i transportmodell-extension til ArcView 3.x. Der 
kan resultater fra nettfordeling fra forskjellige scenarier sammenstilles, og det kan produseres 
differanseplott. 
 
Resultater fra nettfordeling kan videre sammenstilles med andre type kartdata relatert til 
modellberegningene. Fordelen med å bruke ArcView til dette, er at man kan presentere 
nettfordelt trafikk på lenker med geometri, noe som vil gi en bedre og mer lesbar 
kartpresentasjon. 
 
Man kan også benytte ArcView til å sammenstille resultater fra transportmodellberegninger 
og ettermodellering, og således produsere avanserte visninger av lenkebaserte resultater fra en 
nytte-kostnadsanalyse. 

7.2 Nytte-kostnadsanalyser i transportetatene 
For Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor vil det være aktuelt å bruke 
RTM Regional modell som inngangsdata til nyttekostnads-analyser. Det vil bli etablert egne 
eksportrutiner og moduler som kan levere resultatrapporter, nytteberegninger og inntekter og 
driftskostnader for kollektivtrafikken. 
 
Bruk av Regional modell som input til nyttekostnads-analyser vil bli beskrevet i egne 
dokumenter knyttet til arbeidet med dette i hver enkelt etat. 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Retningslinjer for koding av transportnett 
Vedlegg 2: Utdrag fra TRIPS brukerbeskrivelse 
Vedlegg 3: Øvingsoppgaver fra NTP Kurs i bruk av RTM - 2006 
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Vedlegg 1: Retningslinjer for koding av transportnett 
Vedlegget er et utsnitt av et notat utarbeidet av NTP Transportanalyser. For full versjon, 
kontakt arbeidsgruppen. 
 
Innledning 
 
NTP transportanalyser har igangsatt et arbeid med etablering av tverretatlige regionale 
modeller for persontransport. Deler av dette arbeidet ønsker man skal foregå i regionene. På 
denne måten håper man å bidra til økt kunnskap, økt eierforhold og økt bruk av modellene 
blant aktuelle aktører i regionene. Samtidig er det et ønske å skape økt forståelse for hva som 
kan forventes av transportmodeller. Arbeidet som regionene skal stå for går først og fremst ut 
på bidrag til kravspesifikasjon til modellene, koding av nettverk og rutebeskrivelser, samt 
kvalitetssikring av dette. Som et ledd i arbeidet med koding av nettverk og rutebeskrivelser, 
har NTP transportanalyser arrangert et kurs i samarbeid med Storbysamarbeidet som er ment 
å gi nok kunnskap til å gjennomføre praktisk koding av nettverk (veg, bane, båt, fly) og 
rutebeskrivelser, inkludert sonetilknytninger. Dette arbeidet er av stor betydning for 
etableringen av de regionale modellene. 
 
Kurset som ble holdt ga en generell innføring i koding av nettverk og rutebeskrivelser ved 
hjelp av ulike hjelpemidler og fremgangsmåter. Dette notatet er ment å gi mer konkrete 
retningslinjer for hvordan kodingen skal gjennomføres. Retningslinjene viser ulike prinsipper 
for koding og er basert på erfaringer fra tidligere arbeid. Retningslinjene er viktige for at 
arbeidet som gjøres er enhetlig og gir tilsvarende representativitet og kvalitet i de ulike 
regionene. I tillegg til retningslinjene, er man avhengig av skjønn og lokalkunnskap for å 
oppnå et godt/tilfredsstillende resultat. Store avvik fra retningslinjene ved bruk av 
lokalkunnskap bør dokumenteres. Dermed kan man gå inn i ettertid å justere for å sikre en 
mest mulig enhetlig koding. 
 
Notatet fungerer som et supplement til det som ble gjennomgått på kurset og det som er 
beskrevet i kokeboken som fulgte med kurspakken, og vil være førende for arbeidet som 
gjennomføres for koding av transportnett til tverretatlige regionale modeller for 
persontransport i regi av NTP Transportanalyser. 
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Kriterier for tildeling av sone- og nodenummer3 
 
Sonenummer 
Grunnkretsinndeling fra 2001 benyttes som soneinndeling. 
 
Sonenummer gis etter følgende prinsipper: 
 

- Hvert sonenummer skal inneholde 8 siffer; AABBCCCC 
- Sifrene skal representere følgende: 

 
 
 
 
 
 
Nodenummer 
Nodenummer gis etter følgende prinsipper: 

- Hvert nodenummer skal inneholde 7 siffer; Aaxxxxx 
- Sifrene skal representere følgende: 

 
 
 
 
Kommentar: AA = fylkesnummer + 10 er valgt for å unngå problemene med at TRIPS 
oppfatter 0 i begynnelsen av en tallserie som ingenting. Adderer man fylkesnummeret med 
10, vil man derfor unngå dette problemet. Tabell 7 viser en oversikt over nummereringen av 
fylkene med forutsetningene gitt over. 
 
Tabell 7: Oversikt over nummerering av fylker. 

Fylke Fylkesnr AA 
(= Fylkesnr + 10) 

Østfold 01 11 
Akershus 02 12 
Oslo 03 13 
Hedmark 04 14 
Oppland 05 15 
Buskerud 06 16 
Vestfold 07 17 
Telemark 08 18 
Aust-Agder 09 19 
Vest-Agder 10 20 
Rogaland 11 21 
Hordaland 12 22 
Sogn og Fjordane 14 24 
Møre og Romsdal 15 25 
Sør-Trøndelag 16 26 
Nord-Trøndelag 17 27 

                                                 
3 En detaljert begrunnelse for valg av sone- og nodenummerering og kodingsformat finnes i et eget notat; "Sone- 
og nodenummerering og Forenkling av transportnett". 

AA = fylkesnummer + 10 
BB = kommunenummer 
CCCC = Grunnkretsnummer 

AA = fylkesnummer + 10 
xxxxx = fortløpende nummerering innenfor fylket 
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Nordland 18 28 
Troms 19 29 
Finnmark 20 30 
 
 
For at etatene skal kunne sitte å kode sine nettverk parallelt med hverandre, er man avhengig 
av å ha separate nummerserier for hvert enkelt transportnett. For å løse dette praktisk med det 
antall siffer man har tilgjengelig til nodenummerering, har man valgt å gå inn for 
nodenummereringen beskrevet over for vegnettet, mens de øvrige nettverkene får et separat 
nodenummereringssystem: 
 
Jernbane-, fly- og farledsnett: 
Jernbane-, fly- og farledsnettene kodes med følgende nummerserie for nodenummereringen: 
 

- Hvert nodenummer skal inneholde 6 siffer; NAAyyy 
- Sifrene skal representere følgende: 

 
 
 
 
 
 
Tallet N vil ha følgende verdi for de ulike nettverkene: 
 
Jernbane: 1-2 
Fly: 3-4 
Farled: 5-6 
 
 
Kommentar: For å unngå dobbeltnoder, vil fly-, jernbane- og farledsnettene kobles til 
vegnettet i etterkant. Doble noder fjernes og nodenummereringen for transportnettene fly, 
jernbane og farled benyttes. (Dvs. at dersom det eksisterer en node som tilhører vegnettet med 
samme plassering som noder for et av de øvrige nettene, vil noden i vegnettet slettes og 
erstattes med noden for øvrig transportnett.) 
 
 
 
 

N = nummer for identifisering av nettverk 
AA = fylkesnummer + 10 
yyy = løpenummer node 
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Koding av Transportnett 
 
Koordinatsystem 
Ved koding av transportnett benyttes koordinatsystem UTM sone33. 
 
Flynett 
Flynettet kodes etter følgende prinsipper: 

- Det kodes to noder (ankomst/avgang) for hver flyplass. 
- Det legges inn lenker mellom nodene internt på flyplassen (ankomst/avgang). 
- Det legges inn lenker som knytter sammen de ulike nodene mellom flyplassene. 

(Nodene og lenkene vil til sammen representere transportnettet/flynettet.) 
- Det legges inn egenskapsdata på lenkene. 

 
Flynettet kodes sentralt. 
 
Jernbanenett 
Jernbanenettet kodes etter følgende prinsipper: 

- Det kodes en node for hver stasjon/holdeplass. 
- Det legges inn noder der hvor det må foretas et valg med hensyn til trasé. (For 

eksempel må det legges inn en node ved valg av Gudbrandsdalen eller Østerdalen 
som trasé.) 

- Det legges inn lenker mellom holdeplassene. (Nodene og lenkene vil til sammen 
representere transportnettet/jernbanenettet.) 

- Det legges inn egenskapsdata på lenkene. 
 
Jernbanenettet kodes sentralt. 
 
Farleder 
Farledene kodes etter følgende prinsipper: 

- Det kodes en node for hvert anløpssted. 
- Det legges inn noder langs farledene der det er hensiktsmessig ut fra hvor 

farledene går. 
- Det legges inn lenker mellom nodene. (Nodene og lenkene vil til sammen 

representere transportnettet/farledene). 
- Det legges inn egenskapsdata på lenkene. 

 
Vegnett 
Vegene kodes etter følgende prinsipper: 

- ELVEG leses inn etter kriterier gitt under, (kapittel 0 og 0). 
- Vegnettet som er lest inn fra ELVEG suppleres og forenkles der det er 

hensiktsmessig og etter prinsipper gitt under, (kapittel 0, 0, 0 og 0). 
- Det legges inn egenskapsdata på lenkene. 
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Kriterier for valg av vegtype 
Følgende typer veger skal kodes: 
 

- Alle europaveger (= Ev) 
- Alle riksveger (= Rv) 
- Alle fylkesveger (= Fv) 
- Enkelte kommunale veger (Kv) 
- Private veger (= Pv) der det er behov for dette 
- Gangveger der det er behov for dette. Gangveger ligger ikke inne i ELVEG og må 

kodes manuelt. 
 
Kriterier for plassering av noder 
Noder skal plasseres etter samtlige kriterier gitt under: 
 
 
 

- Hovedparsellskiller 
- Kommunegrenser 
- Kilometreringsbrudd 
- Skifte av vegnummer 

 
 
 

- Endring av fartsgrense 
- Endring av antall kjørefelt 

 
 
 
Kommentar: Ved manuell koding av kommunale veger, må man huske på å plassere noder 
ved endring av hastighet og antall kjørefelt. 
 
Kriterier for valg av kommunale veger 
 
Kommunale veger skal kodes der: 
 

- det går kollektivruter (buss, trikk, bane) og der den kommunale vegen 
representerer en tilknytning til anløpsteder og kollektivterminaler 
NB: Det er viktig at man unngår "dangling links" ved koding av transportnettene. 
Eksisterer det for eksempel en bussrute som går frem og tilbake på samme 
strekning, uten at vegen den går på er knyttet opp mot øvrig vegnett, må 
strekningen utelates. Dette fordi modellen ikke takler lenker som ender i en node 
som ikke er en sonesentroide. Er det derimot hensiktsmessig å ta med vegen på 
grunn av sonetilknytninger, kodes den. 

- der den kommunale vegen har en viktig funksjon i kommunen (som for eksempel 
der vegen utgjør en mye brukt "snarvei" i forhold til riks- og fylkesveg) 

- det er behov i forhold til påkoblinger av sonetilknytninger. (Hver grunnkrets 
trenger ikke å ha en egen unik node for å kobles til vegnettet. Flere grunnkretser 
kan knyttes til samme node. Det som er avgjørende i forbindelse med 
sonetilknytningene er gangavstandene.) 

 
Utover dette skal kommunale veger kodes etter lokalt skjønn. 

Faste kriterier 
(applikasjon) 

Valgbare kriterier 
(applikasjon) 
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En beskrivelse av hvordan man kan gå frem ved koding av vegnettet for å velge ut kommunale 
veger er beskrevet i Vedlegget i det opprinnelige notatet.. 
 
Kriterier for valg av private veger 
Private veger kodes etter skjønn/behov, (viktig kollektivrute, viktig ferdselsåre, med mer). 
 
Gangveger 
Gangveger kodes etter skjønn/behov, (viktig gangveg ti holdeplass, med mer). 
 
Kriterier for forenkling av vegnettet 
En forenkling av vegnettet innebærer i dette tilfellet en reduksjon av antall noder i nettet. 
Dette er nødvendig ut fra følgende forhold: 
 

- For å kunne kjøre beregninger for mer enn én region samlet (grunnet begrensinger 
i det totale nodeantallet i nettutleggingsverktøyene). 

- For å unngå for lang beregningstid. 
- For å unngå at rutebeskrivelsene blir store og kompliserte ved at man er nødt til å 

registrere mange noder. 
- For å oppnå bedre ryddighet/oversikt. 
- For å oppnå en enklere koding i forhold til prognosenettverk. 
- For enklere å kunne presentere beregningsresultater direkte fra transportmodellen. 

 
Ved automatisk generering av vegnettet vil det etableres et stort antall noder i kryssene. 
Forenklingen vil derfor konsentreres om å forenkle kryssene. Kryssene forenkles ut fra 
følgende prinsipper: 
 
X-, T- og Y-kryss: 
Forenkles ved å la 1 node representere krysset. 
 
Rundkjøringer: 
Forenkles ved å la 1 node representere krysset. 
 
Toplanskryss, o.l: 
Forenkles ikke. 
Et unntak vil her være når kryssene inkluderer kommunale veger som ikke er nødvendig å ha 
med i nettverket for modellen. I disse tilfeller vil det være nødvendig å gå inn og forenkle 
kryssene slik det ikke etableres "dangling links"4. 
 
 
Kommentar: Det er laget en funksjon for forenkling av kryss. Funksjonen står beskrevet i 
Vedlegg i det opprinnelige notatet.. 
 
 

                                                 
4 "Dangling links" er lenker som ender i en node som ikke er en sone. Slike lenker vil medføre feilmeldinger ved 
kjøring av TRIPS. 
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Egenskapsdata på lenkene 
 
Beskrivelse av egenskapsdata 
Nettverk består av noder og lenker. Ved koding av nettverk legges det inn ulike egenskaper på 
lenkene. Figur viser dialogboksen for lenkedata ved manuell koding av nettverk. 
 

 
Figur: Lenkedata. 

 
 
Ved koding av vegnettet vil flere av lenkedataene legges automatisk inn, ved at dataene 
hentes fra ELVEG. Egenskapsdata som må kodes på vegnettet i etterkant står beskrevet i det 
opprinnelige notatet. Ved koding av øvrige transportnett, må egenskapsdataene på lenkene 
legges inn manuelt. 

 
VED FORENKLING AV VEGNETTET ER DET VIKTIG AT 

VEGIDENTEN IVARETAS! 
 

Vegident = Vegkategori (E, R, F, K, P, osv.) + Vegstatus (V, S) + Vegnummer + HP-
nummer + Fra meter + Til meter 
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Tabellen under viser de egenskapsdata som skal gjelde for de regionale modellene for 
persontransport i regi av NTP: 
 
Tabell: Oversikt over gjeldene lenkedata ved koding av nettverk for regionale modeller for persontransport i 
regi av NTP. 

Lenkedata Forkortelse Verdi Beskrivelse Kommentar 
Fra node ANode  Nodenummer 

Til node BNode  Nodenummer 

Nodenummerering velges for ulike 
transportnett. Automatisk 
nummerering vha extension ut fra 
valgt nodenummerering. 

Avstand Distance  Avstand mellom A- og B-node Kodes automatisk for vegnett, 
manuelt for øvrige transportnett. 

1 EV = europaveg 
2 RV = riksveg 
3 FV = fylkesveg 
4 KV = kommunal veg 
5 PV = privat veg 
6 Bomlenke 
7 Ferge 
8 Hurtigbåt 
9 Øvrig passasjerbåt 
10 Buss (rene busstraséer) 
11 Trikk (rene trikketraséer) 
12 T-bane 
13 Jernbane 
14 Fly 
15 Gang/sykkel 
16 Trikk + annet RV 
17 Trikk + annet FV 
18 Trikk + annet KV 
  
20 Konnekteringslenke/ 

Tilknytningslenke 
  
30 Sonetilknytning bil 

Lenketype LinkType 

31 Sonetilknytning kollektiv 

Le
gg

es
 in

n m
an

ue
lt 

Områdekode JurCode 10-30 Fylkesnummer + 10 Kodes automatisk for vegnett, 
manuelt for øvrige transportnett. 

Kapasitetsindikator CapInd  Ant felt i hver retning Kun vegnett. Kodes automatisk. 
Indikator for 
hastighet/tid 

SpeedFlag S/T S = speed 
T = time 

Kun for vegnett. Kodes automatisk. 
[Ferge: SpeedFlag = T] 

Hastighet/Tid Speed  Skiltet hastighet Kun for vegnett. Kodes automatisk. 
Tid kodes manuelt i etterkant for 
ferger. 

Lenkekapasitet LinkCap  UTGÅR (På vegnettet legges det på en 
default verdi = 1500 kjt/t. Denne 
kodes automatisk.) 

Retningsangivelse DirInd 1/2 1 = envegs 
2 = tovegs 

Kodes automatisk for vegnett, 
manuelt for øvrige transportnett. 
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Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadsfiler for variable til LOS-data 
 
Filene kost-bil (direktekostnad for bilfører), bom-bil (bompenger bilfører), bom-pass 
(bompenger for bilpassasjer), frje-bil (ferjekostnad bilfører) og frje-pass (ferjekostnad for 
bilpassasjer) har følgende faste kolonneformat: 
 
*Ferjestrekninger vest med NOK=takst for bil+såfør 
*Nr    A-node    B-node       NOK          Navn           Tovegs 
*23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 
*lenker som er oppdatert lenger ned et kommentert ut her: 
T  57  2202823  2202824        93       KrokeideAustevheia 2 
T  58  2201008  2201009        43       HufthamarAusteheia 2 
T  59  2202825  2202826        60       Husavik-Sandvikvåg 2 
T  60  2200344  2200345       124       Halhjem-Sandvikvåg 2 
 
 T xx betyr toll nummer xx. Dette har ingen praktisk betydning for modellen, men må være 
med. De to neste verdiene er franode og tilnode som beskriver lenken som skal ha en kostnad. 
Neste verdi er selve kostnaden. Tekstfeltet er en beskrivelse som kan legges inn. Denne 
beskrivelsen vil komme fram i diverse printfiler, men ikke komme fram i grafikvisning av 
nettet. Siste verdi er en indikator på om lenker er envegs eller tovegs. 
 
Filene fjre-vent (ventetid for ferje), frje-tid (overfartstid på ferje) har samme format som 
kostnadsfilene bortsett fra at kostnadsfeltet inneholder tidsverdi i minutt. 
 
*Ferjestrekninger vest med NOK=overfartstid 
*Nr    A-node    B-node       NOK          Navn           Tovegs 
*23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 
*lenker som er oppdatert lenger ned et kommentert ut her: 
T  56  2200337  2200341        50        KrokeideAustevhel 2 
T  57  2202823  2202824        30        KrokeideHufthamar 2 
T  58  2201008  2201009        10       HufthamarAusteheia 2 
T  59  2202825  2202826        20       Husavik-Sandvikvåg 2 
 
Filen fjre-ant (indikator for ferjeforbindelse), er en fil som inneholder tallet 1 i kostnadsfeltet. 
Denne filen brukes til å akkumulere opp hvor mange ferjestrekninger det er på beste rute for 
en sone til sonerelasjon 
 
*Ferjestrekninger vest med NOK=1 
*Nr    A-node    B-node       NOK          Navn           Tovegs 
*23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 
*lenker som er oppdatert lenger ned et kommentert ut her: 
T  57  2202823  2202824         1       KrokeideAustevheia 2 
T  58  2201008  2201009         1       HufthamarAusteheia 2 
T  59  2202825  2202826         1       Husavik-Sandvikvåg 2 
T  60  2200344  2200345         1       Halhjem-Sandvikvåg 2 
 
Filene overfart_tjeneste og overfart_privat inneholder tidstillegg til nettverket slik at 
ventetid og overfartstid for ferje blir tatt med i beregningene av korteste rute. Dette er et løst 
format og verdiene er tid i minutter. 
 
* Overfartstid med ventetid, tjeneste 
TIME     2100033, 2104276=      30 
TIME     2100036, 2100039=      15 
TIME     2100039, 2100036=      15 
TIME     2100039, 2100040=      20  
Svingebevegelser-filen inneholder nodekombinasjoner som indikerer forbudt 
svingebevegelse. Første nodenummer er franode, andre er kryssnoden og siste node er 
tilnoden. Filen er på fast kolonneformat: 
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* Forbudte svingebevegelser på E6 
* Sandmoen 
   2605435   2605436   2605437 
   2605437   2605434   2605435 
   2605436   2605437   2605435 
   2605436   2605437   2605434 
   2605434   2605435   2605437 
   2605434   2605435   2605436 
   2605435   2605437   2605434 
   2605437   2605435   2605436 
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Vedlegg 3: Øvingsoppgaver fra NTP Kurs i bruk av RTM - 2006 
 

Innledning 
 
I forbindelse med gjennomføring av kurs i bruk av Regionale modeller for persontransport, 
ble det utarbeidet et øvingsopplegg som var basert på foredrag, innføringer og workshop. 
Dette dokumentet omhandler kun de øvingsoppgavene som ble gjennomført på kursene, og 
oppgavene må således ses i sammenheng med dokumentet ”RTM Brukerveiledning”. 
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Øvingsoppgaver 
 
Kursmodell 
 

Installasjon og struktur 
Modellen er lagret på enten to CD-er eller en DVD. For kursformålet er det laget totalt tre 
zip-filer med modellfiler og beregningsresultater: 

 
1. Modellsystem.zip – Filer med modellsystemet 
2. Basisår2001.zip – Resultatfiler fra scenariet: Basis2001 
3. Alternativ2001.zip – Resultatfiler fra scenariet Gratis ferger 

 
Beskrivelse av scenariet Gratis ferger 
Scenariet Gratis ferger er et enkelt scenario for å demonstrere funksjonalitet i 
regionalmodellen, og endringen i forhold til basisscenariet er at alle ferjekostnader er tatt ut av 
modellen. Alle ferjer har fortsatt overfartstider og ventetider, men de er i dette scenariet gratis 
for både bilfører og bilpassasjer. Takstene for kollektivtrafikk over disse ferjene er ikke 
endret. 
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Øvingsoppgave 1: Scenariodefinisjon 
 
I denne øvingen skal du gjennomføre disse oppgavene: 

1. Etablere et nytt scenario i Cube. Se kapittel 4.1. 
2. Lage en filstruktur med alle scenariospesifikke filer. Se kapittel 4.2. 
3. Velg de riktige scenariospesifikke filer fra riktig katalog i hovedvinduet. Se 

kapittel 4.2. 
4. Alle bomkostnader for bilfører og passasjer skal reduseres med 50 %, alle 

ferjekostnader skal settes lik 0 kr. Filer som angir bom- og ferjekostnader finnes i 
skjermbildet Kostnadsfiler for Scenario i hovedvinduet for scenarioet du har 
opprettet. Se spesielt Tabell 5 

5. Gjør klar for beregning, se kapittel 4.4. 
 
For de som får god tid på denne øvingen: 
6. Tenk på mulige analysesitusjoner som er aktuelle i din arbeidssituasjon, og 

forestill deg hvordan du kan etablere scenarier som passer for ditt analysebehov.  
Finnes alle modelldata som du ønsker å endre på tilgjengelig i grensesnittet? 

 
Øvingsoppgave 2: Cube Reports 
 
I øvingsoppgave 2 skal du ta utgangspunkt de to scenarioene som opprinnelig lå i modellen da 
øvingsopplegget startet. Disse er ferdig beregnede, og det er lagt til rette for resultatuttak via 
Reports og Graphics. 

Det presiseres at modellen som er benyttet ikke er lenkekalibrert i basisscenarioet, og at 
resultatene på lenkenivå dermed kan avvike noe fra den endelige ferdigkalibrerte modellen. 

 
I denne øvingsoppgaven skal du: 

1. Ta ut og se på de predefinerte rapportene som eksisterer for det regionale nivået. 
2. Prøv deg fram med hensyn til å velge kun rapport for aktivt scenario og begge de 

beregnede scenarioene. 
3. Ta utgangspunkt i en eksisterende rapport, og modifiser innhold og layout i denne. 

Forsøk også å opprette en ny rapport som viser fritt valgt innhold. 
 
Øvingsoppgave 3: Cube Graphics 
 
I øvingsoppgave 3 skal du ta utgangspunkt de to scenarioene som opprinnelig lå i modellen da 
øvingsopplegget startet. Disse er ferdig beregnede, og det er lagt til rette for resultatuttak via 
Reports og Graphics. 
 
Det presiseres at modellen som er benyttet ikke er lenkekalibrert i basisscenarioet, og at 
resultatene på lenkenivå dermed kan avvike noe fra den endelige ferdigkalibrerte modellen. 
 
I denne øvingsoppgaven skal du: 

1. Vis de predefinerte resultatuttakene for Nettfordeling Bil som du finner i modellen. 
Dette gjelder både attributtbaserte og båndbreddebaserte visninger. Se kapittel 
6.1.1 og 6.1.2. 

2. Vis differanseplott som definert i kapittel 6.1.3. 
3. Vis resultater fra kollektiv nettfordeling som definert i kapittel 6.1.2. 
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4. Gjør en selected link-analyse, som beskrevet i kapittel 6.2. Prøv deg frem med å 
velge henholdsvis én, to og tre lenker som grunnlag for selected-link-analysen. 

5. Vis ønskelinjediagram for bilreiser. Prøv deg ram med ulik skala for god lesbarhet 
av ønskelinjediagrammet. 

 
For de som får god tid på denne øvingen: 

6. Prøv deg fram med å legge til egne visninger av de ulike kategoriene. 
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