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Agenda

▪Kort om transportmodellsystemet RTM

▪Kollektivruter i RTM

▪Hvordan bruker RTM rutedata fra EnTur?

▪Utvikling av fremtidig rutetilbud, hva kan RTM bidra med?
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«Hva er egentlig en transportmodell??»

Modell = forenklet beskrivelse av virkeligheten

Transportmodell = matematisk beskrivelse av hvordan vi 

reiser
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Det norske transportmodellsystemet

▪ Regionale 
persontransportmodeller (RTM), 
for reiser under 7 mil)

▪ 5 modeller, til sammen nærmere 

14 000 soner (grunnkretser)

▪ Nasjonal persontransportmodell 
(NTM6), for reiser over 7 mil

▪ 1547 soner (aggregater av 
grunnkretser)

▪ NTM6 og RTM dekker til sammen 
alle reiser innenlands

▪ Delmodeller basert på RTM, for 
mindre områder (gir kortere 
beregningstid og bedre presisjon)
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Regional transportmodell RTM

▪Reiseetterspørsel

▪Reiseomfang mellom 

sonene

▪Reiseformål

▪Reisemåte

▪Transporttilbud

▪Bil

▪Kollektiv

▪Gang

▪Sykkel
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Grunnlagsdata til RTM

RTM

Reisevanedata

Befolkning

Husholdningstyper

Inntektsnivå

Elever/studenter

Arbeidsplasser

Skoler

Hytter/fritidshus

Hoteller

Arealbruk

Parkeringskostnader

Veinettet

Gang- og sykkelveier

Kollektivtilbud
Bompenger
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Kollektivtilbud i RTM

Hele kollektivtilbudet i 
modellområdet (tog, buss, bane, båt)

Morgenrush

Dagtrafikk

Ettermiddagsrush

Linjetrasé

Holdeplassmønster

Avgangsfrekvens

Kjøretid mellom holdeplassene

Kjøretøystype (kapasitet)
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EnTur samler og deler rutedataene fritt
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Automatisert rutekoding
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En rutedatabase i GIS til RTM

… og andre bruksområder?
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Mulige analyser av kollektivtilbud i 

RTM

▪ Kvaliteten på kollektivtilbudet
▪ Gangtid, 

▪ Ventetid, 

▪ Ombordtid

▪ Antall bytte

▪ Billettkostnad

▪ Konkurranseflate mot bil/sykkel/gang

▪ Effekt på reiseetterspørsel

▪ Effekt av nytt eller endret tilbud av 
større omfang for et større område

▪ Ikke egnet til: 
▪ Mindre omlegging av ruter

▪ Holdeplassvurdering

▪ Detaljert ruteplan
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Beregnet reisetid med kollektiv til Festplassen fra 

alle grunnkretser i Bergen

Gjennomsnittlig reisetid totalt
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Gjennomsnittlig ventetid
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Fra dagens- til et fremtidig rutetilbud

▪ Lokal kunnskap!

▪Bygger på dagens ruter

▪Stamnett 

▪Sekundærnett (oftest dagens)

▪Avstemmer mot større 
arealutvikling og kommende 
infrastruktur

▪Rollefordeling mellom ulike 
kollektivarter

▪RTM foreslår ikke et optimalt 
rutetilbud

▪Hva kan testes?

▪ Frekvensøkning (enkel 
test)

▪Raskere framføringstid

▪Større endringer av ruter

▪Nye ruter

▪Korrespondanse, ikke 
egnet

▪Ny rutestruktur er tidkrevende 
å etablere i RTM
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Samlet effekt på 
transportmønsteret

Arealutvikli
ng

Mulige 
kollektiv-

tilbud
Infrastruktur

Rutetilbud 1

Definere dagens (og evt. 

mulige fremtidige) rutetilbud

Rutetilbud 2

Referansebane

Mulige 

tiltaksbaner

Utvikling av rutetilbud med RTM som 
«samtalepartner» 
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Muligheter og begrensninger

▪EnTur gir STOR effektivisering av rutekoding til 
transportmodellene

▪ Tilgang til oppdaterte rutedata

▪ Nøytral beskrivelse av rutetilbudet

▪Mer bruk av visuelle framstillinger av RTMs inndata og resultater

▪ Underveis i diskusjonene

▪ Kvalitetssikring 

▪ Tilrettelagte resultatuttak fra RTM til visuell framstilling?

▪Et komplett datasett med kollektivruter i GIS

▪ ATP modell? Tilgjengelighetsanalyse?

▪ Uttak av egne datasett for helg, kveld, avviksperioder etc.

▪ Potensiale å koble mer info om kollektivtilbudet på datasettet
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Muligheter og begrensninger

▪Mer detaljert rutedata med EnTur – kompleksiteten øker

▪Mer arbeidskrevende å lage alternative rutetilbud for et 

større område

▪ Mest egnet til ruteendringer på systemnivå?

▪ Veileder for hvordan et fremtidig rutetilbud bør utvikles?

▪ Behov for videreutvikling av gode redigeringsfunksjoner for å 

gjøre det enklere å lage alternative rutetilbud
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entursupport@toi.no
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