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Side 2

 Større funksjonelle regioner som følge av økt 

rekkevidde (reduserte reisetider)

 Måles vanligvis som økt pendling

 Mer effektiv kobling tilbud/etterspørsel av arbeidskraft 
(arbeidsmarkedene vokser sammen)

 Bedre forutsetninger for økonomisk vekst

 Har vært en viktig utviklingstrend

Regionforstørring - definisjon
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Regionforstørring - mål

 Behovet for større arbeidsmarkeder vil trolig øke pga

- større etterspørsel etter spesialkompetanse

- større krav til jobbinnhold blant yrkesaktive

 Kompetansearbeidsplassutvalget (NOU 2011:3) 

anbefaler tiltak for regionforstørring 
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Regionforstørring - mål

Regjeringen Stoltenberg:

 Regionalmeldingen (Meld.St.13, 2012-2013):

- Fyldig omtale/drøfting av regionforstørring 

- Mål: Kobling av arbeidsmarkeder følges opp i 

framtidige NTP-prosesser

 NTP (Meld.St.26, 2012-2013):

- Følger opp drøftingene i regionalmeldingen

- Transportpolitikken vil bidra til regionforstørring og 

flerkjernet byutvikling (IC-tog) for å skape en balansert 

regional utvikling og motvirke sentralisering



Side 55

Regionforstørring - mål

Regjeringen Solberg:

 Samferdselspolitikk:

Regjeringen vil investere i det norske veinettet, særlig i 

de mest lønnsomme hovedveiprosjektene som knytter 

Norge sammen og i veier som utvider bo- og 

arbeidsmarkedsregioner (Politisk plattform, 7.10.13)

 Regionalpolitikk:

Regjeringen er opptatt av samspillet mellom byer og 

omland; hvordan veksten i regionale sentra kan bidra 

til vekst i omlandet (KMD/Jan Tore Sanner 27.12.13)
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Regionforstørring - kunnskap

Empiriske undersøkelser (norske og utenlandske) viser:

 Virkninger av en veiinvestering avhenger av

- prosjektets lokalisering 

- regionens særtrekk

 Ny tunnel/bru langt unna tettsteder gir liten 

regionforstørring

 Kort avstand til større sentra gir betydelige virkninger
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Hvordan påvise regionforstørring? Pendlingsstrømsanalyse på 

grunnkretsnivå (yrkesaktive ≥ 30 t/u)

Reg.basert sysselsettingsstat (SSB) 

koblet med div geodata; 

reiseavstander (Elveg), bosetting (SSB), 

arealbruk (Kartverket) mm 
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Mulighet for 

detaljerte analyser

Pendlingsmønster 

2010

Andel med jobb i 

Oslo tettsted
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Trekantsambandet åpnet 2000/2001

Studieområde avgrenset til bosteder inntil 1 time 40 min med bil fra øya Føyno

Eksempel regionforstørring / økt integrasjon
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Studieområde avgrenset til bosteder inntil 1 time 40 min med bil fra øya Føyno

Bedre tilgjengelighet – regionforstørring/integrasjon

Trekantsambandet åpnet 2000/2001

Antall pendlere over Trekantsambandet 
– alle retninger – før og etter

(Heltidsarbeidende)

19 % mer enn forventet
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Studieområde avgrenset til bosteder inntil 1 time 40 min med bil fra øya Føyno

Bedre tilgjengelighet – regionforstørring/integrasjon

Trekantsambandet åpnet 2000/2001

Antall pendlere over Trekantsambandet 
– alle retninger – før og etter

(Heltidsarbeidende)
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Hvordan vurdere potensial for regionforstørring?

Må ta utgangspunkt i vanlig tilpasning i arbeidsmarkedet (heltidsarbeid) 

Fordeling av yrkesaktive (heltid) 2012 

etter avstand til jobb (km)

Størst effekt av 

redusert reisetid?
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Hvordan vurdere potensial for regionforstørring?

Må ta utgangspunkt i vanlig tilpasning i arbeidsmarkedet (heltidsarbeid) 

Fordeling av yrkesaktive (heltid) 2012 

etter avstand til jobb (km)

Fordelingen påvirket av bostedenes lokalisering i forhold 

til arbeidsplassene

For å beregne sannsynlige effekter må vi finne den 

bakenforliggende avstandsfølsomheten



Side 14

))(fAk(

)(fAk
YP

j
ijjj

ijjj

iij

d

d




Standard pendlings-/interaksjonsmodell tilpasset 

pendlingsstrømmer på grunnkretsnivå 2010  - hele landet

Pij: sannsynlig pendling fra krets i til krets j 

Yi : yrkesaktive krets i

Aj : arbeidsplasser krets j 

kj representerer én eller flere justeringsfaktorer

dij : reisetid med bil (skiltet hastighet) fra krets i til krets j

f(dij): avstandsfølsomhet (”avstandsfriksjonen”)

Samvariasjon med faktisk pendling (detaljnivå): 

r = 0,91 (Pearsons), r2 = 83 %
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Tenkt arbeidsmarked med homogen fordeling av arbeidsplassene

Yrkesaktive i en bostedssone fordelt etter reisetid til jobb (bil)

Beregnet med pendlingsmodell tilpasset norsk pendlingsmønster 
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Kilde: NHO

TØI kjenner ikke 

statusen for 

alternativene

Vi har valgt ut to 

alternativer for 

foreløpige 

beregninger
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V3

V4-2

Anslag km og kjøretid:

V3: 29 km / 19 min

V4-2: 9 km /   6 min

Beregninger for 

to alternativer

Grunnkrets (tyngdepunkt) 

for kobling til veinettet
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V3

V4-2

Anslag km og kjøretid:

V3: 29 km / 19 min

V4-2: 9 km /   6 min

Beregninger for 

to alternativer

Grunnkrets (tyngdepunkt) 

for kobling til veinettet

Foreløpige regneøvelser!
• Modellparametre tilpasset hele landet 2010

• Foreløpig påkobling av traseene til nettverket

• Ikke kvalitetssikret beregningsopplegg
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Dagens situasjon:

Oslofjorden 

barriere mot 

pendling

2010
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Dagens situasjon:

Oslofjorden 

barriere mot 

pendling

 

 

! Regionsenter

Pendling (%) til utvalgt senter:

") 5 - 10

") 11 - 20

") 21 - 30

") 31 - 40

") 41 - 50

") 51 - 60

") 61 - 70

") 71 - 80

") 81 - 90

") 91 - 100

Pendling til 

Fredrikstad/-

Sarpsborg tettsted

2010
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Dagens situasjon:

Oslofjorden 

barriere mot 

pendling

 

 

! Regionsenter

Pendling (%) til utvalgt senter:

") 5 - 10

") 11 - 20

") 21 - 30

") 31 - 40

") 41 - 50

") 51 - 60

") 61 - 70

") 71 - 80

") 81 - 90

") 91 - 100

Pendling til 

Moss tettsted

2010
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Dagens situasjon:

Oslofjorden 

barriere mot 

pendling

 

 

! Regionsenter

Pendling (%) til utvalgt senter:

") 5 - 10

") 11 - 20

") 21 - 30

") 31 - 40

") 41 - 50

") 51 - 60

") 61 - 70

") 71 - 80

") 81 - 90

") 91 - 100

Pendling til 

Horten tettsted

2010
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Dagens situasjon:

Oslofjorden 

barriere mot 

pendling

 

 

! Regionsenter

Pendling (%) til utvalgt senter:

") 5 - 10

") 11 - 20

") 21 - 30

") 31 - 40

") 41 - 50

") 51 - 60

") 61 - 70

") 71 - 80

") 81 - 90

") 91 - 100

Pendling til 

Tønsberg tettsted

2010
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Dagens situasjon:

Oslofjorden 

barriere mot 

pendling

 

 

! Regionsenter

Pendling (%) til utvalgt senter:

") 5 - 10

") 11 - 20

") 21 - 30

") 31 - 40

") 41 - 50

") 51 - 60

") 61 - 70

") 71 - 80

") 81 - 90

") 91 - 100

Pendling til Oslo 

tettsted

2010
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V3

V4-2

Potensial for 

region-

forstørring 
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V3

V4-2

Potensial for 

region-

forstørring 

Beregningene som presenteres omfatter:

 Pendling over fjorden innenfor dagpendlingsdistanse (≤ 120 km)

og dagens fergeomland

 Sannsynlig pendling med dagens bosetting og arbeidsplasser 

- hvis det hadde vært vei over fjorden

 Pendlere med heltidsarbeid (≥ 30 timer/uke)
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V3

V4-2

V6

Potensial for 

region-

forstørring 

Over fjorden

Innenfor hele 

omlandet

Pendlere med 

heltidsarbeid

Begge retninger

Pendlere
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V3

V4-2

V6

Potensial for 

region-

forstørring 

Mellom 

Østfold og 

Vestfold fylker

Pendlere

Pendlere med 

heltidsarbeid

Begge retninger
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Pendling fra Vestfold (unntatt Sande og Svelvik) til Østfold

2012
Potensial for regionforstørring 

Alternativ V4-2

Ulike skalaer!
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Pendling fra Østfold til Vestfold

2012
Potensial for regionforstørring 

Alternativ V4-2

Ulike skalaer!
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V3

V4-2

V6

Potensial for 

region-

forstørring 

Mellom 

utvalgte 

tettsteder

Pendlere

Pendlere med 

heltidsarbeid

Begge retninger
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Potensial for 

region-

forstørring 

Pendlings-

omland Moss 

tettsted

Alternativ 4-2

Til Moss tettsted
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Potensial for 

region-

forstørring 

Pendlings-

omland 

Horten 

tettsted

Alternativ 4-2

Til Horten tettsted
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V3

V4-2

V6

Potensial for 

region-

forstørring 

Mellom 

utvalgte 

tettsteder

Pendlere

Pendlere med 

heltidsarbeid

Begge retninger
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Potensial for 

region-

forstørring 

Pendlings-

omland 

Tønsberg 

tettsted

Alternativ 4-2

Til Tønsberg 

tettsted
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Takk for 

oppmerksomheten

Presentasjon basert på 

foreløpige regneøvelser


