IPTC
Public transport and urban development: Improving public transport
competitiveness versus the car

Mål
Øke samfunnets evne til å planlegge og utvikle arealbruk
og transportsystemer på måter som kan bidra til å styrke
kollektivtrafikkens konkurransekraft (og sykling og gåing)
versus bilen

Side 2

Samarbeidspartnere
▪ University of Oporto, Research Centre for Territory, Transport and
Environment (CITTA)
▪ Dr. Cecilia Silva

▪ Internasjonal vitenskapelig referansegruppe
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prof. Luca Bertolini, University of Amsterdam
Dr. John Stone, University of Melbourne
Prof. Carey Curtis, Curtin University
Prof. Petter Næss, NMBU
Prof. Yngve Frøyen, NTNU
Gustav Nielsen, Nielsen Consulting

▪ Praksisbasert referansegruppe
▪
▪
▪
▪
▪

VD, kollektiv
Asplan Viak
Vestfold, Hordaland, Sør-Trøndelag, Hedmark, Buskerud og Rogaland FK
Trondheim, Hamar, Kristiansand, Bergen og Tønsberg kommuner
Jobber med å få med øvrige byer og FK

Side 3

IPTC skal
• Undersøke hvordan man kan oppnå en mer attraktiv kollektivtransport
med høyere konkurransekraft mot privatbilen
• Se på sammenhengen mellom areal/ bystruktur og kollektivtransportens
konkurransekraft
• Undersøke sammenhengen mellom egenskaper ved kollektivtilbudet,
inkludert første og siste del av reisen (walkability)

• Undersøke behov for bedre eller andre planleggingsverktøy og utvikle nye
og bedre verktøy (GIS)
Bystruktur + Kollektivtransport
= Konkurransedyktighet mot bilen?

Side 4

IPTC skal
▪ Undersøke plan og strategiprosesser og hvilken kunnskap som brukes i slike
prosesser
▪ Ta i bruk og finne nytte i statistisk modellering og Big Data
▪ Undersøke effekter av endringer i kollektivtilbudet og skape en database

Side 5

Metoder
▪ Case-studier – byer av ulike størrelser (Oslo, Stavanger,
Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Haugesund,
Hamar and Tønsberg, Oporto)

Side 6

Arbeidspakker
▪ WP 2: Hvordan arealbruk påvirker kollektivtransportens konkurransekraft
▪ Bystruktur
▪ Avstand til kollektivholdeplass i knutepunkter, andre egenskaper (walkability)
▪ Tetthet i områder
▪ Områders avstand til sentrum
▪ WP 3: Hvordan egenskaper ved kollektivtilbudet påvirker kollektivtransportens
konkurransekraft :
▪ Samle og lage en åpen database der erfaringer fra norske FK og kollektivselskaper
samles og systematiseres
▪ Analyse av data i databasen
▪ Hvor langt reisende faktisk går til/fra kollektivmiddelet (spørreundersøkelser)
▪ WP 4: Prosesser og planer (areal og transport)
▪ Håndtering av kollektivtrafikkens konkurransekraft i overordnede ATP
▪ Ved planer om endringer i kollektivsystemene: Analyser, verktøy, kunnskap, prosesser
og prioriteringer i slike prosesser
▪ Verktøy (fokus på GIS) i analyser (i dag), hvilke verktøy/ forbedringer av verktøy man
har bruk for
Side 7

Arbeidspakker
▪ WP 5: Teste og utvikle GIS-modellers evne til å analysere effekter av
arealutvikling og utvikling av transportsystemene på
kollektivtrafikkens konkurransekraft
▪ WP 6: Utforske mulighetene til å bruke nye og langt bedre
kollektivdata enn før til å statistisk modellere effekter av utvikling av
kollektivsystemet på passasjerstrømmer og antall kollektivreisende
▪ WP 7: Oppsummere funn, gi anbefalinger om hvordan byer og
transportsystemer bør utvikles for at kollektivtrafikkens
konkurransekraft skal styrkes versus bilens, og hvordan plan- og
beslutningsprosessene må endres for at en slik utvikling skal kunne
skje

Side 8

Metoder
▪ Data – metoder
▪ Analyser av RVU-data på områdenivå
▪ Innsamling av undersøkelser om effekter av endringer i koll.syst.
▪ Div. registerdata (pendling, befolkningstetthet,
arbeidsplasstetthet,
▪ Spørreundersøkelser
▪ Intervjuer, gruppeintervjuer, workshops
▪ Living labs
▪ Dokumentstudier
▪ Registreringer, kartanalyser, flyfoto
▪ Statistisk modellering (kollektivdata)

Side 9

IPTC skal bidra til at vi kan
▪ Opprette en database
▪ Undersøke effekter av tiltak
for kollektivtransporttilbudet
▪ Være til nytte for de som
planlegger og utvikler
kollektivtilbudet i norske byer
og regioner

Side 10

Diskuter:
1. Hva slags data og dokumentasjon har dere/kjenner dere til om
effekter av endringer i kollektivtilbudet? Hvem sitter på dette?

2. Hva slags data ønsker og trenger vi i en tilgjengelig database?
3. Hvordan ønsker vi at en tilgjengelig database skal se ut og fungere?
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Side 11

Eksempel faktaark: Reis smart Levanger
• Tiltak
• Kategori
• Beskrivelse

• Aktører
• Type kollektivtilbud påvirket av tiltaket

• Endring
• Varighet
• Type data
• Målbare effekter
• Ikke målbare effekter
Side 12

Effekt av reduserte billettpriser i Levanger

Side 13

Samletabell
▪ Vi ønsker å samle data i en
samletabell
- Ulike typer prosjekter
- Ulike tiltak
- Ulike effekter av disse tiltakene
- Interaktiv løsning
- Hvordan bør den se ut og fungere?

Side 14

Har dere data?
▪ Vi håper at dere kan bidra med data til denne databasen
▪ Vi er interessert i alle typer data
▪ Data med databeskrivelse kan sendes til egs@toi.no

Side 15

