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Fremskrivning Bosatte 2040 i Kristiansand. Fra SSB og ny modell utviklet av Rambøll. Følgende grep i
vedtatt arealbruk er lagt inn:
-

Utvikling på Marviksletta og Bjørndalen

-

Vegforbindelser Ytre Ringveg og Vige-Marviksletta.

-

Veksten er også korrigert for bomring.
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1.

SAMMENDRAG
Med denne rapporten presenterer Rambøll en ny metodikk for å omfordele SSBs framskrivinger
for befolkning og sysselsatte på grunnkretsnivå med arealplaner for kommuner og regioner.
Utgangspunktet for arbeidet har vært omfordeling av den totale befolkningsveksten internt i
kommunen, eller storbyregionen med kommuneplanen. Imidlertid åpner metodikken for at man
legger inn bestemmelser og føringer fra alle arealplannivåer.
Befolkningsveksten fastsettes med utgangspunkt i attraktivitet, som er en vekting av:
Tilgjengelighetsmål
og
Historisk vekst i grunnkretsen
Veksten kan også korrigeres for eventuelle rekkefølgekrav.
Metodikken gir brukeren mulighet til å tallfeste og visualisere konsekvenser og alternativer for
arealbruk og transport. Dette kan gjøres med tall, kartframstillinger og grafer. Dette gjør det
enklere å synliggjøre for beslutningstakere de konsekvenser som forslag til arealbruk vil medføre.
Erfaringer fra arbeidet så langt tyder på at den foreslåtte metodikken vil være et svært nyttig
verktøy i konsekvens- og alternativvurderinger av ulike utbyggingsstrategier, byggeområder og
infrastrukturtiltak. Samtidig vil metodikken fungere som en modell for vurdering av gitte
situasjoner, som for eksempel vurdering av eksisterende kommuneplaner opp mot overordnede
mål nedfelt i samfunnsdel, regional plan og bypakker. Null-vekst-målet for biltrafikk i storbyene
kan nevnes spesielt.
Befolkningsframskrivingene og estimeringen av sysselsetting per grunnkrets, gjennomføres i en
egen Excel-matrise. Matrisen er utformet slik at den automatisk fordeler befolkningen for et
framtidig prognose år. Excel-arkenes utdata kan limes direkte inn i transportmodellens inndatagrunnlag. Fremgangsmåten for utfylling av Excel-filen er beskrevet i rapportens kapittel 11.
Det antas fra vår side at metodikken med viderutvikling og tilpasning, kan danne grunnlag for
flere analyser, som f.eks. generering av tall for utslipp, påvirkning på lokalklima, handelsanalyser
mm.
For det videre arbeidet med metodikken anbefaler vi en rekke utredningstemaer som også kan
inngå i uttesting av metodikken i et storbyområde.

Rambøll
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2.

INNLEDNING
Som en del av prosjektet «Karakteristika i transportmodeller» (KIT) utvikler Rambøll en metodikk
som skal fange opp virkningene av vedtatt arealbruk i beregningsgrunnlaget til i de Regionale
transportmodellene (RTM).
Rambølls metodikk innebærer å kvantifisere planene etter plan- og bygningsloven på en slik
måte at deres innvirkning på arealbruken inngår i transportmodellenes demografi- og
sonedatagrunnlag.
Rambølls metodikk gjennomføres i form av to delprosesser:
I den første delprosessen kvantifiseres de gjeldene arealplanene, og det generes mål for hvor
mye bosetting og næringsarealer det er plass til i hver grunnkrets innenfor modellområdet. Dette
gjennomføres gjennom bruk av en systematisk og standardisert tilnærming for beregning av
grunnkretsenes potensielle arealutnyttelse i fremtiden mht. både bosetting og
næringsvirksomhet.
I den andre delprosessen beregnes deretter den forventede bosettingen og næringsvirksomheten
med utgangspunkt i den forventede utbyggingstakten til områdene. Å utvikle en metodikk som
kan beregne forventet utbyggingstakt er vanskelig ettersom det er et stort antall variabler av
betydning for innbyggernes valg av bosetting og næring. Rambølls foreslår derfor å estimere den
fremtidige bosettingen og sysselsettingen med utgangspunkt i «attraktivitetsmål» for hver
grunnkrets.

Ramboll
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3.

METODISK TILNÆRMING

3.1

Bakgrunn
En sentral utfordring i utviklingen av metodikk for beregning av samspillseffekter mellom
arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområder er at det er en gjensidig
innvirkning mellom trafikksystemet og arealbruken. Endringer i framtidig arealbruk vil kunne
innvirke på belastningen på trafikksystemet, men samtidig kan endringer i trafikkinfrastrukturen
innvirke på arealbruken i framtiden.
Problemstillingen er ikke ny, og det eksisterer en egen modellklasse som er utviklet for å
håndtere denne typen gjensidighet. Land-Use/Transport Interaction (LUTI) –modeller er en
modellklasse som søker å estimere den langsiktige byutviklingen gjennom samspillet mellom tre
hovedfaktorer: transport-tjenester, befolkningsvekst og arealutvikling gitt visse eksogene
faktorer som for eksempel inntektsutviklingen. LUTI-modellene består tradisjonelt av en
transportkomponent og en arealbrukskomponent, hvor disse separate modellkomponentene
linkes sammen for å fange samspillet mellom arealutvikling og transportetterspørsel.
Ideen om å utvikle en LUTI-modell for Norge er ikke ny. Blant annet gjennomførte
Transportøkonomisk Institutt en undersøkelse av potensialet for å utvikle en Norsk LUTI-modell
som ble publisert i 20151. I TØI-rapporten legges det fram tre tilnærminger som potensielt kan
brukes i Rambølls arbeid:
Scenario B: Utvikle metodikk for å beregne brukernytte fra eksogene endringer i arealbruken for
dagens transportmodeller
Her foreslår TØI at brukernytten fra arealendringer beregnes fra to kilder. Endringer i
destinasjonsnytten (fra muligheten til å endre destinasjonsvalg basert på nytt
arealbruksmønster) og endringer i lokalitetsnytte (fra muligheten til å flytte til ny destinasjon).
Metodikken er forslått gjennomført med utgangspunkt i attraktivitetsvariable som allerede er del
av transportmodellen. Hovedutfordringen med metodikken ligger i å finne de nødvendige vektene
for attraktivitetsvariablene i destinasjons- og lokalitetsnyttekomponentene.
Scenario C: Utvikle et enkelt, regel-basert og GIS-basert planleggingsverktøy
Scenarioet innebærer en utvikling av enkle, GIS-baserte modeller som er basert på arealbruks-,
reise og infrastrukturdata. Disse visualiserer endringer for forskjellige scenarier ved hjelp av
enkle og klart definerte adferdsregler, men tar ikke eksplisitt hensyn til feedbacksylusen mellom
transport og arealbruk.
Scenario D: Utvikle en aggregert, makroskopisk LUTI-modell
I dette scenariet blir det foreslått en enkel arealbruksmodell som (1) baseres på representative
agenter i hver sone, (2) kan bli koblet til en allerede eksisterende transportmodell (RTM), (3) har
en forenklet representasjon av boligmarkedet og nybygging/tomteutvikling, og (4) er basert på
nyttemaksimering og løses i likevekt. Dette er ment som en enkel, operasjonell modell hvor
feedbacksyklusen mellom transport og arealbruk er inkludert.
Konklusjon
Hovedkonklusjonene fra TØIs analyse er at den beste tilnærmingen i stor grad avhenger av
brukerens behov. LUTI-modellene gir en eksplisitt tilnærming på feedbacksyklusen mellom
transport og arealbruk, men det vil ikke alltid være optimalt å utvikle en slik modell. Blant
1

Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i

byområder, TØI, 2015
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utfordringene av å velge en LUTI-tilnærming vil være at kostnadene, databehov og krav til
bruker vil være høyere, mens fleksibiliteten vil være lavere.
Særnorske forhold
Som det også pekes på i TØI-rapporten har Norge en offentlig regulering av arealutviklingen som
er annerledes enn i mange andre vesteuropeiske og nordamerikanske land. I hvor stor grad det
offentlige styrer arealutviklingen kan diskuteres, for eksempel er boligmarkedet og -utbygging i
stor grad styrt av markedskrefter, men utviklingen er i alle fall inkorporert og synliggjort i et
helhetlig system av regionale og kommunale arealplaner.
I vårt tilfelle består utfordringen av å utvikle en metodikk som gir prognoser for framtidig
bosetting som reflekterer de gjeldene kommuneplanene, og i noen tilfeller gjeldende
reguleringsplaner. Metodikken skal med andre ord ikke beregne nytten i seg selv, men skal
benyttes til å justere inndatagrunnlaget (befolkning og sysselsetting) på grunnkretsnivå slik at
dette innehar de potensielle effektene fra kommuneplanene. Denne forenklede problemstillingen
medfører at vi har større fleksibilitet i valg av tilnærming, og det kan utformes en metodikk som
bygger på deler av de ulike scenariene fremstilt av TØI.
I Rambølls metodikk genereres det ikke egne prognoser for befolkningsveksten i de ulike
områdene. Istedenfor er metodikken utformet slik at den omfordeler den regionale
befolkningsveksten fra SSB utover grunnkretsene i henhold til vedtatt arealutvikling og estimater
for hvor attraktiv de ulike grunnkretsene er for bosetting og næringsetablering.

3.2

Vedtatt arealutvikling
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy for arealutvikling. Planen har ulik
detaljeringsgrad, og utformingen av planene varierer mellom kommuner innenfor rammene av
plan- og bygningsloven samt kartforskriften.
Når det gjelder bruken av kommunens arealer så gir planen føringer for hvilke områder som skal
bygges ut, og hvilke som skal bevares. For de områdene som skal bygges ut, gir planen i ulik
utstrekning rammer for:




Tillatte byggeformål
Grenser for utnyttelse
Gjennomføringstakt og rekkefølge for utbygging

Elementer ved planene som varierer fra kommune til kommune er for eksempel:







Omtalen av ulike byggeformål, hvilke områder som er fremtidige og eksisterende
områder, og hvor detaljert arealkategoriene er organisert
Utnyttelse kan være anvist i f.eks. Bebygd areal (BYA), Brutto areal (BRA) (begge
kategorier enten i absolutte tall, eller prosent), boliger per daa, områdeutnyttelse m.m.
Alle former for utnyttelse kan angis enten som minimum, maksimum, eller
retningsgivende.
Rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur, eller at enkelte områder skal bygges ut før andre
områder, Områder for felles planlegging, Områder som i gjeldende plan ikke er lagt ut til
byggeformål, men som er innenfor langsiktige utviklingsgrenser
M.m.

Ramboll

10 (67)

Selv om planenes utforming og innhold varierer, finnes det også noen sentrale elementer som er
likt for kommuneplaner, og som i grove trekk er overførbart til arealplaner også utenfor Norge:

Skiller mellom områder for bruk/utbygging og vern

Skiller mellom ulike arealformål. Herunder gir planene føringer for eksisterende og
fremtidige områder, samt transformasjonsområder.

Føringer for utnyttelse

Krav til gjennomføring som påvirker tidshorisonten ved utbygging
Kommuneplaner gir på ulike måter føringer for utvikling av områder gjennom rekkefølgekrav.
Rekkefølgekrav som er knyttet til utbyggingsområder vil f.eks være:
-

Utbygging av sosial infrastruktur som skoler, barnehage, sykehjem m.m.
Utbygging av teknisk infrastruktur som kjøreveger, gang/sykkelveger, VA-anlegg m.m
Utvikling av grønn/blå infrastruktur som parker, friområder m.m.

Utformingen, og ordlyden av bestemmelsene varierer fra konkrete og mindre tiltak som gang- og
sykkelveger, til mer usikre og større tiltak som hovedveger, jernbaner og ferdigstilling av andre
byggeområder. Graden av usikkerhet og tidsperspektiv vil kunne variere tilsvarende.

3.3

Kvantifiseringen av arealplaner
Metodikken skiller mellom arealformål og innarbeider rammer for utnyttelse basert på
kommunale og regionale føringer.
Viktige
-

arealkategorier som metodikken skiller mellom:
Boligområder
Næring
Forretning
Kombinerte formål
Sentrumsområder

Videre legger metodikken opp til å skille mellom eksisterende og fremtidige områder, samt
transformasjonsområder.
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Figur 1: Skissert universell fremgangsmåte for differensiering mellom områder (opprinnelig stipulert i
tilbudsarbeidet)

Figur 2: Videre inndeling i kategorier i henhold til arealformål i kommuneplanen.2

2

Figuren er ment som en skissering av inndeling i kategorier og er ikke utfyllende med tanke på underformål
som er lagt inn i metodikken. Transformasjonsområder er i metodikken lagt inn som kombinerte
byggeområder

Ramboll
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Eksisterende byggeområder:
Av de tre kategoriene: eksisterende, fremtidige og transformasjonsområder, vil normalt
eksisterende byggeområder uten være de områdene der det er vanskeligst å forutsi vekst basert
på kun kommuneplanen. En gjennomgang av kommuneplanene i storbyene tyder på at fortetting
i stor grad er bestemt på lavere plannivå, og spesielt gjennom område- og detaljregulering. Det
ligger vanligvis få føringer på fortetting i eksisterende boligområder. I forsteder omkring byer er
eksemplevis potensialet og omfanget av fremtidig «eplehagefortetting» vanskelig å dimensjonere
så lenge man ikke kjenner:
Eksisterende bygningsmasse/antall boenheter på grunnkretsnivå.
Konkrete krav til utnyttelse for eksisterende byggeområder.
Det finnes data for bygningsmasse på rutenettsnivå 250*250 m, men det er arbeidskrevende å
overførende disse dataene til ulike grunnkretser.
I prosessen har det blitt vurdert å sette et tak for vekst basert på bestemmelser og retningslinjer
i kommuneplanen. Basert på eksisterende sysselsettings- og befolkningsnivå kunne man funnet
differansen mellom potensial vekst og eksisterende befolkning. Imidlertid ser vi at
bestemmelsene og retningslinjene for ulike arealformål og områder gir føringer som er vanskelige
å oversette til riktige tall for utnyttelse. F.eks. at områder ikke skal fortettes utover det som er
bestemt «i gjeldende reguleringsplan» (kommuneplanen Kristiansand).
Fra boligbyggeprogrammet eller planbeskrivelsen får man gjerne en pekepinn på andelen av
veksten som skal skje som fortetting innenfor eksisterende byggeområder. Fordeling av denne
veksten på ulike grunnkretser vil imidlertid være preget av stor usikkerhet.
Samtidig som det er vanskelig å forutsi vekst i eksisterende områder basert på overordnet
planverk, antar vi at endring i disse områdene har minst virkning på grunnlaget for
transportmodellene, og variasjonen fra SSB sine tall vil være relativt liten. Jevn vekst i
eksisterende områdene, med unntak av transformasjonsområder som er beskrevet under eget
punkt, vil normalt gi små utslag på transportmønsteret.
Fremtidige byggeområder
Fremtidige byggeområder er de områdene der det teoretisk sett, er enklest å fastsette et
utbyggingspotensiale basert på overordnede føringer. Samtidig vil slike områder kunne gi store
utslag i forhold til SSBs framskrivninger. Derfor er arbeidet med fremtidige byggeområder en
svært viktig del av metodikken.
Utbyggingstakten i fremtidige byggeområder er et usikkerhetsmoment. Ofte vil den beste
kunnskapen være den som kommuneplanleggeren sitter på, gjennom f.eks. innspill til
kommuneplanen, oppstartsmøter og uformell kontakt med utbyggere. Samtidig kan den
kommunale planleggingen, bygging av infrastruktur, nærings- og handelsområder gjøre
potensielle utbyggingsområder mer eller mindre attraktive. Vi kjenner også den historiske
veksten i grunnkretsen dersom det ligger inne andre byggeområder i samme krets. Mer om dette
følger senere.
Transformasjonsområder
Transformasjonsområder har kjennetegn som ligner på både eksisterende og fremtidige
byggeområder. Områdene er eksisterende byggeområder, men med planlagt ny arealbruk, og
oftest med høyere utnyttelse. Høy utnyttelse, og en sikkerhet for investeringene for eksempel
gjennom betydelig forsalg, vil ofte være et grunnleggende premiss for å forsvare kostnadene
tilknyttet omgjøringen av allerede utnyttede områder.
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Gjennomgangen av planverket i storbyene tyder på at det i mange kommuner kan være
vanskelig å forutse vekst i, og transformasjon av, eksisterende byggeområder. I stor grad ser vi
at transformasjon først kommer til syne på reguleringsplannivået, enten som område- eller
detaljregulering, eller i det minste i kommunedelplaner. Eksempler på dette er Marviksletta,
Vestre Havn og Tangen i Kristiansand som alle først kommer frem på delplan, område- eller
detaljplannivå. For andre kommuner, slik som Bergen og Oslo er det i kommuneplan fastsatt en
tillatt utnyttelse for områder som inkluderer transformasjon. Her vil avviket mellom regulerigsog kommuneplan være mindre.

3.4

Generering av attraktivitetsmål
I arbeidet med å generere mål for hvor attraktive de ulike grunnkretsene er for bosetting har
Rambøll utviklet en metodikk der attraktiviteten beregnes som et vektet gjennomsnitt av de
følgende forholdene:
1. Grunnkretsenes historiske befolkningsvekst
2. Grunnkretsenes tilgjengelighet til sysselsetting og tjenestetilbud gitt framtidens
transportinfrastruktur
3. Justeringsfaktor basert på befolkningsframskrivingene på grunnkretsnivå fra SSB
Rambølls metodikk gir brukerne anledning til å velge størrelsen på attraktivitetsmålene selv.
Brukerne har med andre ord mulighet til å kun bruke attraktiviteten basert på historikk, basert
på tilgjengelighet eller den er basert på SSBs befolkningsframskrivinger. I det følgende gir vi en
kort beskrivelse av de ulike attraktivitetsmålene:

3.4.1 Attraktivitet og historisk befolkningsvekst

Attraktivitetsmålene basert på grunnkretsenes historiske befolkningsvekst er inkludert i
metodikken for å fange opp geografiske og/eller økonomiske forhold som ikke kan modelleres
direkte ut ifra det tilgjengelige datamaterialet. Eksempler på slike forhold kan for eksempel være
solforhold, tilgang til sjøen, lysløyper og tilsvarende ikke-tallfestede forhold. Blant årsakene til at
den historiske befolkningsveksten kan brukes til dette er at det er en relativ sterk samvariasjon
mellom befolkningsveksten i de mest tette områdene, og deres tilgjengelighet til sysselsetting og
tjenestetilbud. Introduksjonen av den historiske befolkningsveksten bidrar derfor først og fremst
til at metodikken identifiserer hvilke av de rurale områdene som er relativt sett mest attraktive.

3.4.2 Attraktivitet og tilgjengelighet

Attraktivitetsmålet basert på grunnkretsenes tilgjengelighet til sysselsetting og tjenestetilbud
inngår i modellen for å estimere hvordan framtidens bosetting påvirkes av vedtatt eller planlagt
infrastruktur-utbygging. Disse attraktivitetsmålene genereres med utgangspunkt i en applikasjon
som er utviklet til bruk i RTM.
Applikasjonen beregner to typer attraktivitet. (A) Hvor attraktiv hver grunnkrets er for bosetting,
hvor det tas utgangspunkt i hvilken tilgang hver grunnkrets har til arbeidsplasser og
tjenestetilbud i de nærliggende grunnkretsene. (B) Hvor attraktiv her grunnkrets er for etablering
av næringsvirksomhet, hvor det tas utgangspunkt i hvor tilgjengelig hver grunnkrets er for de
øvrige grunnkretsene.
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I beregningen av grunnkretsenes attraktivitet benytter Rambøll de estimerte reisetidene og
reisekostnadene mellom grunnkretsene (for bil, kollektiv og gang-sykkel) som genereres av
transportmodellen. Grunnkretsenes attraktivitet estimeres deretter med utgangspunkt i tre
forhold:
-

Reisekostnadene (tid og penger) til de omliggende grunnkretsene,
Grunnkretsenes tilgjengelighet (antallet måter man kan reise til et område),
Tjenestetilbudet og arbeidstilbudet i hver grunnkrets.

Disse attraktivitetsmålene bygger dermed på antakelsen om nyttemaksimerende aktører, og at
befolkningens bosetting til dels fastsettes av ønsket av størst mulig tilgang til arbeidsplasser og
tjenestetilbud til lavest mulig pris.
Metodikken skiller mellom tilgjengeligheten i rushtid og utenom rushtid. Det tas også hensyn til
at reisehensiktene varierer mellom reisetidspunktene og reisemåtene. Den totale
tilgjengelighetsattraktiviteten beregnes som et vektet snitt av biltilgang, kollektivtilgang og
tilgang med gang- og sykkel. Bukerne av metodikken kan selv velge vekt-andelene i Exceldokumentet som brukes til å beregne framtidig bosetting.
Metodikken for beregningen av attraktivitetsmålene er beskrevet i kapittel 7 om attraktivitet og
tilgjengelighet.

3.4.3 Attraktivitet SSB

Det er lagt til muligheten for å legge inn en justeringsfaktor som reflekterer SSBs prognoser for
befolkningsveksten i grunnkretsene. Justeringsfaktoren reflekterer med andre ord attraktiviteten
som må til for at man skal oppnå befolkningsveksten per grunnkrets som angitt av SSB. Dersom
man ønsker å legge inn en direkte befolkningsvekst i en grunnkrets (fra en utbygging), men
ønsker at resten av veksten skal fordeles i henhold til SSBs estimater, setter man
attraktivitetsvekten for SSB til 1 i framskrivings-dokumentet. Dess nærmere attraktivitetsvekten
til SSB settes til verdien 1, dess mer vil framskrivingen reflektere SSBs estimater.

3.5

Næringsområder
Metodikken for beregning av sysselsetting i nye næringsområder eller transformasjonsområder er
ulik metodikken benyttet i estimeringen av befolkningsveksten ved at sysselsettingen legges
direkte inn i grunnkretsene uten at det benyttes attraktivitetsmål. Årsaken til at sysselsettingen
kan legges direkte inn er et resultat av måten de regionale transportmodellene (RTM) beregner
arbeids- og tjeneste-turene. Forenklet sett beregner modellen antallet handel- og tjeneste-turer
over to steg: I det første steget genereres antallet handle- og tjenestereiser for hver grunnkrets
med utgangspunkt i demografien. I steg to fordeles turene utover hver grunnkrets med
utgangspunkt i reisekostnadene, og sysselsettingen i grunnkrets relativt til sysselsettingen i de
øvrige grunnkretsene.
Det relative tilbudet blir beregnet med utgangspunkt i sysselsettingen i hver grunnkrets, relativt
til det totale sysselsettingstilbudet innenfor en viss avstand. Antallet turer til et næringsområde i
modellen beregnes altså ikke som en funksjon av antallet ansatte (for eksempel. Antallet turer
per ansatt), men som en funksjon av både tjenestetilbudet og grunnkretsenes tilgjengelighet
relativt til de andre grunnkretsene.

Rambøll

15 (67)

Dersom man legger til sysselsatte i modellen gir dette ikke utslag i flere turer, men en
omfordeling av de eksisterende reisene til det nye tilbudet for de reisene der endringen i
destinasjonen gir lavere kostnader. Det er med andre ord et konkurranseforhold mellom
sysselsettingstilbudet i grunnkretsene, og trafikantene er antatt å velge tilbudene som er mest
tilgjengelige målt i kostnader
RTMs metodikk innebærer at vi kan benytte en tilnærming for sysselsettingen hvor vi legger inn
antallet sysselsatte i de nye områdene, som angitt av arealstørrelsene, og så overlate til
modellen å beregne i hvilken grad arbeids/tjenestetilbudet blir benyttet. Dersom de nye
områdene er tilgjengelige vil det overføres mange turer fra de gamle områdene til de nye, er de
derimot relativt utilgjengelige vil det overføres få turer.

3.6

Fordelingsnøkler næring og bosetting
En av utfordringene man har stått ovenfor i utviklingen av metodikken har vært at befolkningsog sysselsettingsestimatene fra Rambøll metodikk, og sone- og befolkningsgrunnlaget i RTM
opererer på ulikt detaljeringsnivå. Dette i form av at Rambølls metodikk generer tall for antall
nye ansatte innenfor nye næringsområder og den totale bosettingen i grunnkretsene, mens det i
RTM benyttes underkategorier for mange av næringene, og befolkningsdataene er delt opp i 38
ulike alderskohorter (19 for menn og 19 for kvinner).
For å løse problemstillingen med underkategorier har Rambøll beregnet fordelingsnøkler hvor den
estimerte sysselsettingen og befolkningen i grunnkretsene automatisk distribueres utover
næringskategoriene og alderskohortene basert på sentraltendensene og tilhørende fordeling i det
eksisterende sonedatagrunnlaget.

3.6.1 Fordelingsnøkler næring

I beregningen av sysselsettingen for nye områder står man ovenfor to utfordringer: Den første
består å beregne antallet sysselsatte innenfor de ulike næringskategoriene (varehandel, næring
osv). Den andre utfordringen består av å fordele sysselsettingen fra de ulike typer arealbruk
innenfor næringsgruppene som er delt opp i underkategorier.
For kategoriene primærnæring, sekundærnæring, offentlig og undervisning er dette ikke
nødvending ettersom disse ikke inneholder underkategorier. De øvrige nærings-typene er delt
opp i 3 eller flere underkategorier. Utfordringen er spesielt gjeldende for beregningen av
sysselsettingen fra nye sentrumsområder, ettersom sonedatagrunnlaget ikke inneholder en
spesifikk næringskategori for denne typen arealbruk.
For sentrumsområdene har vi derfor beregnet fordelingsnøklene med utgangspunkt i
sentrumsområdene i Kristiansand ettersom disse grunnkretsene inneholder kun sentrumsformål.
I framtidig bruk av metodikken bør disse fordelingsnøklene utvides til å beregnes ut ifra
sentrumsområdene i området.
For de øvrige næringene har vi beregnet fordelingsnøklene basert på de nasjonale
sentraltendensene. Fordelingsnøklene som benyttes i fordelingen av sysselsettingen er illustrert i
Figur 3 til Figur 6.
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Fordelingsnøkler Sentrumsområder
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Figur 3 Fordelingsnøker sysselsetting sentrumsområder

Fordelingsnøkler Varehandel
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Figur 4 Fordelingsnøker sysselsetting varehandel
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Fordelingsnøkler Tjenestenæring
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Figur 5 Fordelingsnøker sysselsetting tjenestenæring

Fordelingsnøkler helse og sosialtjenester
0.6
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0.4
0.3
0.2
0.1
0

A70HSOS

A71HSOS

A72HSOS

Figur 6 Fordelingsnøker sysselsetting helse og sosialtjenester

3.6.2 Fordelingsnøkler bosatte

For fordelingen av den estimerte framtidige bosettingen i grunnkretsene utover de ulike
alderskohortene er det beregnet fordelingsnøkler med utgangspunkt i sentraltendensene til
dagens befolknings-sammensetting.
En svakhet med tilnærmingen er at metodikken ikke vil evne å fange opp effektene fra den
forventede eldrebølgen i Norge. Det er mulig å videreutvikle metodikken til å fange opp den
forventede «foreldringen» i Norge, men i dette prosjektet ble dette utover hva som var mulig å få
til innenfor tiden tilgjengelig.
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Fordelingsnøklene benyttet i fordelingen av estimert befolkning utover alderskohortene er
presentert i Figur 7 (menn) og Figur 8 (kvinner)

Fordelingsnøker Menn
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

Figur 7: Fordelingsnøkler for fordeling av framtidig besetting utover alderskohorter, menn

Fordelingsnøker kvinner
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

Figur 8: Fordelingsnøkler for fordeling av framtidig besetting utover alderskohorter, kvinner
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3.7

Befolkningsprognoser og relativ attraktivitet
I Rambølls metodikk genereres det ikke egne prognoser for regionene. Framskrivingene for hver
grunnkrets generes gjennom en omfordeling av SSBs prognoser for modellområdet.
Dette gjennomføres i praksis ved at attraktivitetsmålene omberegnes til relative
attraktivitetsmål. For den historiske veksten innebærer dette at det genereres et relativt
attraktivitetsmål beregnet som

Historisk attraktivitet =

Veksten i grunnkretsen (startår - nåtid)
Veksten i regionen (startår - nåtid)

På samme måte beregnes den relative tilgjengelighetsattraktiviteten som:

Attraktivitet tilgjengelighet =

Estimert tilgjengelighet grunnkrets i
Total tilgjengelighet i regionen

Den relative attraktiviteten fra SSBs estimater beregnes som:

Attraktivitet SSB =

3.8

Forventet vekst i grunnkrets (nåtid - prognoseår)
Total befolkningsvekst i regionen (nåtid - prognoseår)

Attraktivitet og destinasjonsvalg
I tillegg til å beregne framtidig bosetting og sysselsettingen fra nye næringsområder har
Rambølls metodikk også et potensial til å bli et nyttig verktøy for handelsanalyser og for
estimeringen av effektene fra innføring av bomring og/eller miljøtiltak.
I Rambølls metodikk genereres det to typer estimater for tilgjengeligheten
1. Tilgjengeligheten hvert område har til de øvrige områdene
2. Hvor tilgjengelig hvert område er for de øvrige.
I metodikken beregnes tilgjengeligheten til næringstilbudet i hver grunnkrets med utgangspunkt i
reisekostnadene fra de øvrige områdene, og hvilke næringer/tjenester som tilbyd. Attraktiviteten
til områdene som destinasjonsmål beregnes deretter med utgangspunkt i tilgjengeligheten til
hver grunnkrets, relativt til tilgjengeligheten til alle de andre. Dette innebærer at tiltak som
enten innvirker på reisekostnadene (for eksempel innføring av bomring eller miljøtiltak som skal
redusere bilbruk), eller som innvirker på det relative tjenestilbudet (økning i tjenestetilbudet
innad i grunnkretsen eller i de øvrige), vil påvirke den relative attraktiviteten til grunnkretsene.
Endringene i attraktiviteten, og derigjennom hvilke områder som påvirkes positivt og negativt fra
tiltak, kan gjennomføres både for det totale næringstilbudet i grunnkretsene, for individuelle
næringskategorier (som for eksempel varehandel), og for ulike reisemidler.
I evalueringen av et miljøtiltak i et sentrumsområde, kan man for eksempel bruke metodikken til
å evaluere hvilke av de etablerte områdene som vil få økt varehandel, og hvilke områder som vil
være attraktive for framtidig næringsetablering. I teorien kan man til og med omgjøre
attraktivitetsmålene til mål for endring i omsetting, og derigjennom generere kostnadsestimater
for tiltakene.
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Rambølls metodikk gir også mulighet for grafisk framstilling av endringene. Figur 9 (bil) og Figur
10 (kollektiv) illustrerer de estimerte endringene (%) i attraktiviteten til grunnkretsene for
trafikken utenom rushtid fra innføring av dagens bomring rundt Kristiansand sentrum.

Figur 9: Endring i attraktivtet som destinasjonsmål fra innføring av bomring, bil utenom rushtid

Figur 10 Endring i attraktivtet som destinasjonsmål fra innføring av bomring, utenom rushtid kollektiv
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4.

GJENNOMFØRING AV METODIKK
Rambølls tilnærming utgjør en interaktiv prosess der man først beregner attraktiviteten for bolig
og næring til hver grunnkrets. Deretter fordeles befolkningsveksten i henhold til attraktiviteten,
hvor veksten begrenses i henhold til beregnet arealutnyttelse i foreliggende planer. Til slutt
beregnes ny transportetterspørsel med utgangspunkt i befolkningsdata justert for gjeldende
arealplaner.
Kort oppsummert utgjør Rambølls metodikk over følgende steg:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Legge inn potensiell befolknings- og sysselsettingsvekst på grunnkretsnivå slik som
vedtatt, eller foreslått, i arealplan
Benytte etablert Excel-ark til å beregne og kontrollere dagens og forventet
sysselsetting i grunnkretsene med nye og eksisterende næringsområder, og lime
outputen inn i en ny sonedatafil.
Kode RTM modell til å inneholde framtidens veg, gang og sykkel,- og
kollektivinfrastruktur. I steg 1 knytter man også inn potensielle nye områder til
nærliggende gang og sykkelnett, og eventuelt til eksisterende kollektivnett.
Kjøring av RTM modellen med framtidens infrastruktur og med sonedatafilen som
inneholder planlagte næringsetableringer.
Kjøring av applikasjonen som beregner attraktiviteten til hver grunnkrets mht.
både bosetting og næringsetablering.
Benytte Excel-filen til å beregne befolkningsveksten per grunnkrets i henhold til
grunnkretsenes attraktivitet og potensiale i henhold til planlagt arealbruk.
Kjøring av RTM med bearbeidet demografi og sonedata som inneholder effektene
av eksisterende arealplan.

En stor fordel med Rambølls stegvise metodikk er at den er meget enkel å implementere i RTM.
Årsaken til dette er at RTM i all hovedsak benytter to datasett i beregningen av den lokale
trafikken (de lange reisene og godstransporten beregnes separat eller i form av faste matriser).
Det første av disse er en sonedatafil inneholdende tall for totalbefolkning og økonomiske forhold
(sysselsettingstall, antall hoteller og hytter, gjennomsnittsinntekt osv) for hver grunnkrets. Den
andre er en demografi-fil som inneholder befolkningstall fordelt på ulike alderskohorter.
Rambølls metodikk innebærer altså at arealplanene enkelt introduseres i RTM gjennom en
omfordeling av befolkningsveksten i datagrunnlaget i henhold til gjeldende planer. Dette
gjennomføres i praksis ved at det dannes et Excel-dokument inneholdende datagrunnlaget for
grunnkretsene i modellområdet, hvor befolkningsprognosene for fremtiden kan genereres ved å
endre på parameterverdiene tilhørende hver grunnkrets.
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5.

AREALPLANER
I dette kapittelet er det gjort rede for Rambølls tilnærming til kvantifiseringen av arealplaner.
Hovedvekten av kapittelet beskriver fremgangsmåten når man skal identifisere et fremtidig
potensiale for bosatte og sysselsatte per grunnkrets med Excel, men det er også beskrevet
sammenhenger med øvrige deler av arbeidet som befolkningsutvikling og attraktivitet.

5.1

Fremtidig vekstpotensiale
For å kunne si noe om fordelingen av vekst har vi valgt å ta utgangspunkt i de øvre rammene for
utvikling som kommuneplanen legger opp til i de ulike byggeområdene. Formålet er å finne et tak
for potensielt antall bosatte og sysselsatte innenfor hver grunnkrets, som kan gi rammer for
arbeidet med attraktivitet i RTM.
Metodikken er lagt opp slik at man fyller inn data fra vedtatt eller foreslått arealbruk for hver
enkelt grunnkrets. Excel-filen er lagt opp til å håndtere utvikling innenfor hele byregioner, men
dersom man ønsker å vurdere mer begrensede tiltak eller planer kan man enkelt hente inn SSBdata for de øvrige grunnkretsene, og kjøre analyser med beregnede inndata for de berørte
grunnkretsene.
Metodikken er bygget opp slik at arealformål med tilhørende arealstørrelser og krav til utnyttelse
tastes direkte inn i et regneark. Det er kun byggeområder som legges inn i regnearket ettersom
det er kun her kommuneplanen legger opp til vekst. Excel-filen er laget slik at brukeren fyller inn
data knyttet til arealstørrelser, arealformål og bestemmelser/retningslinjer. Det er laget formler
som kan benyttes slik de er, eller de korrigeres for kunnskap om lokale forhold for en større grad
av nøyaktighet. Basert på inndataene beregner regnearket antall personer på grunnkretsnivå.
Disse størrelsene kan hentes fra overordnede planer som regional plan, eller kommuneplan, eller
de kan hentes fra plannivåer med høyere detaljgrad slik som kommunedelplaner eller
reguleringer. Data kan også legges inn direkte fra boligprogrammene, eller basert på innspill til
kommuneplanen, reguleringsforslag m.m.
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5.2

Utnyttelse og arealformål
Matrisen under gjør rede for hvilke faktorer som er lagt inn i Excel-filen som predefinerte
valgmuligheter i inndata-arkene.
Basert på inndataene beregnes arealutnyttelsen som planverket legger opp til for:
-

Boligområder
Næringsområder
Handelsområder
Områder for tjenesteyting
Sentrumsområder
Kombinerte byggeområder

Planens arealformål

Bolig
Næring
Handel/forretning
Tjenesteyting
Sentrumsformål
Kombinerte
byggeområder/
(Transformasjon)

Situasjon

Planlagt
utnyttelse
Antall
personer

Inndata
-

Personer

Personer per
daa

-

Personer
Dekar

Antall
boliger

-

Antall boliger
Husholdningsstørrelse

Boliger per
daa

-

Antall boliger
Husholdningsstørrelse
Dekar

%-BRA

-

%-BYA

-

Dekar
BRA
Råtomtkorrigering
Parkeringsareal
Husholdningsstørrelse
Erfaringstall
sysselsatte/100m2
Dekar
BYA
Råtomtkorrigering
Parkeringsareal
Husholdningsstørrelse
Erfaringstall
sysselsatte/100m2

Områdeutnyttelse

-

Eksisterende
Fremtidig

-

Dekar
Områdeutnyttelse
Husholdningsstørrelse
Erfaringstall
sysselsatte/100m2
Korreksjon for
parkeringsareal

Figur 11: Inndata i excel-ark. Inndata merket i blått er data fra plan (kommuneplan, reguleringsplan,
innspill til planarbeid, alternativvurderinger etc.), faktorer merket i rødt er erfaringstall der brukeren
enten kan benytte ferdig standarverdier lagt inn i Excel, eller manuelt legge inn lokale
erfaringstall/føringer.
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Grunnkr
etsnum
Bosetting
mer
Befolkningstak 2014
10010801
10010802
10010803
10010804

1289
1643
2888
3530

Ny
sysselsetting
859
1095
1925
2353

Sysselsetting
2014
0
0
0
0

6017
4896
2187
1198

Figur 12: Fra Excel-matrisens oppsummeringsark når det er lagt inn et veksttak på 50 % over
eksisterende befolkningsnivå for sentrum Kristiansand. Nye områder for sysselsetting er ikke lagt inn i
testen.

5.2.1 Boligområder

Eksisterende områder
I modellen er predefinerte valgmuligheter for utnyttelse i inndata:
Befolkning
BRA
BYA.
De predefinerte mulighetene er lagt inn på grunnlag av former for utnyttelse som er benyttet i
storbyområdene. I enkelte planer er det ikke lagt inn konkrete krav til utnyttelse i eksisterende
områder på kommuneplannivået. BRA er den mest benyttede formen for utnyttelse der planen
sier noe konkret om vekst i ulike områder. For øvrig er BYA nok mer vanlig i bruk for
bykommuner med lavere befolkning og tetthet, og i reguleringsplaner spesielt i forstedsområder
der småhus er mer vanlig.3

Eksisterende Boligområder
DEKAR

Gesimhøyde

Personer

%BYA

%BRA

0

-1

0

0

0

Figur 13: Utsnitt fra Excel-arket som viser valgmuligheter for inndata for eksisterende boligområder

Alternative fremgangsmåter:
Alt1
I mange kommuneplaner er det lagt opp til at en viss andel av befolkningsveksten kan, eller skal
skje innenfor eksisterende byggeområder. For eksisterende boligområder er dagens befolkning
kjent, og kan hentes fra modellen. For å fremskrive denne utviklingen kan befolkningstaket for
de berørte grunnkretsene multipliseres opp med det gitte prosenttallet som planen legger til
grunn for eksisterende byggeområder.
Alt 2
Veksten kan alternativt fremskrives frem til maksimum angitt %-BYA eller %-BRA. Det bemerkes
imidlertid at det er knyttet en større usikkerhet til nøyaktighet. Her bør sannsynligvis en lokal
vurdering av vekstpotensiale inngå i vurderingen.
3
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Alt 3
Veksten kan også fremskrives uten å legge inn et veksttak. Da trenger brukeren kun å legge inn
eksisterende befolkningstall, og å la veksten fremskrives basert på modellens kriterier for
befolkningsvekst.
Alt4
De eksisterende boligområdene har gjerne eksisterende reguleringsplaner som sier noe mer
detaljert om tetthetskrav og arealbruk. Dersom man ønsker å vurdere virkninger på et større
detaljnivå kan man legge inn data fra disse.
I mange kommuneplaner er boligområder, områder som hovedsakelig er lagt ut for bolig, men
med tilhørende lokalhandel, infrastruktur etc. Det anbefales at veksten i antall sysselsatte i
grunnkretsen fremskrives basert på eksisterende tall.
Fremtidige boligområder

Fremtidige boligområder
Grunnkrets Befolkningsnummer
tak
10010101
10010102

0
0

DEKAR

Boliger pr
dekar

%BYA

0
0

0
0

0
0

Høyde i meter
%BRA (max
Område(etasjehøyde = 3m utnytting)
utnyttelse
enebolig=3m)
0
0

-1
-1

0
0

Bosatt
pr dekar

Personer

Antall
boliger

0
0

0
0

0
0

Figur 14: Inndata for fremtidige boligområder

For fremtidige boligområder finnes en lang rekke variasjoner i angivelsen av utnyttelse:
-

Antall personer
Personer per daa
Antall boliger
Boliger per daa
%-BRA
%-BYA
Områdeutnyttelse

I de fremtidige byggeområder kan veksten fremskrives frem til maksimum potensiale som er
angitt i overordnet plan.

5.2.2 Næring, handel og tjenesteyting

Næring, handel og tjenesteyting behandles likt ved at de inngår i et eget inndata-ark i Excelfilen. Det er kun nye områder, utvidelser av eksisterende områder eller transformasjonsområder
som legges inn i modellen. Eksisterende sysselsettingstall for hver grunnkrets hentes automatisk
inn i arkene når det er valgt en grunnkrets.
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Figur 15:Illustrasjon fra Excel som viser valgmuligheter ved innfylling av data for næringsområder.

På samme måte som for boligområder er eksisterende kommuneplaner for storbyene
gjennomgått for å identifisere hvilke faktorer for utnyttelse som er benyttet. Dersom man har et
nytt område der man basert på informasjon fra utbygger/drift kjenner et antall sysselsatte som
utbyggingen genererer så kan dette legges inn ved å tilpasse antallet dekar eller utnyttelse.
I arbeidet med metodikken ser vi at metoden vil kunne være godt egnet til å teste virkninger i
form av handelslekkasjer, virkninger av miljøtiltak etc.

5.2.3 Kombinerte byggeområder ,sentrumsområder og transformasjon

I eksisterende sentrumsområder vil det oftest foreligge planer på mer detaljerte nivå som kan gi
mer detaljerte føringer for utnyttelse. Dette gjelder for eksempel sentrumsområdet i
Kristiansand. I kommuneplanen er området lagt ut til sentrumsformål, mens veksten er regulert
gjennom kommunedelplan for sentrum. For tiden utarbeides også kommunedelplan for Vestre
havn (Sentrumsformålene som i kartutsnittet strekker seg mot sydvest fra kvadraturen). I tillegg
til kommunedelplanene gjelder reguleringsplaner for de ulike kvartalene.
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Figur 16: Utsnitt fra Kristiansand kommunes kartsider som viser kommunedelplan for sentrum. I
bakgrunnen synes sentrumsområdet slik det er definert i kommuneplanen. Sentrumsområdet i
kommuneplanen er på til sammen 1,2 kvadratkilometer og berører fire grunnkretser.

For sentrums- og kombinasjonsområder vil det normalt finnes føringer for andelen av området
som skal benyttes til gitte formål. I de ulike storbyene finnes bestemmelser i kommuneplanen for
minsteandeler næring/kontor, høyest tillatte andel boliger etc. Denne andelen kan gjøres om til
et absolutt tall basert på det samlede planområdet og legges inn i kolonnen for dekar i både
sysselsettings- og bosettings-arket. Der det ikke finnes konkrete føringer i kommuneplanen vil
det oftest finnes konkrete føringer i reguleringsplaner.
I Kristiansand sentrumsområde slik det er definert i kommuneplanen (1.2 km2), er forholdstallet
for bosatte:sysselsatte 1:2 i 2014. Det tilsvarer 5 bosatte og 11 sysselsatte per daa innenfor
sentrumsområdet slik det er definert i kommuneplanen.
For selve sentrumsområdene vil kommuneplanen oftest gi begrenset informasjon om fremtidig
vekst. I enkelte kommuner/områder foreligger felles bestemmelser for utnyttelse for ulike
arealformål innenfor sentrums- og kombinasjonsområdene. For eksempel er det i
sentrumsområder i Bergen brukt %-BRA som mål for utnyttelse innenfor sentrumsområder. I
andre kommuner/områder er det ulike bestemmelser for de ulike kategoriene. I
sentrumsområder i Kristiansand benyttet %-TU for næring, og «bolig per dekar» for boliger.
Dette er tatt høyde for i Excel-arket ved at det er ulike inndata-ark for sysselsatte og bosatte.
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Sysselsetting Sentrumsformål
DEKAR

BYA
0

BRA
0

Område- Gesimsutnyttelse høyde
0
0
-1

Bosetting Sentrumsområder
Bolig per
DEKAR
daa
0

0

BYA

BRA

0

0

OmrådeGesims- Antall
Bosatte
utnyttels
høyde boliger
per daa
e
-1

0

0

0

Figur 17: Data knyttet til boligformål og næringsformål i sentrums- og kombinasjonsområder plottes inn
separat. Dette tillater at man bruker ulike former for utnyttelse knyttet til hhv næring og bolig.

Transformasjonsområder legges inn i Excel-arket som områder for kombinerte bygge- og
anleggsformål. Vekstpotensialet legges inn på samme måte som for andre områder (jf. for
eksempel beskrivelsen av fremtidige boligområder). Vi antar at det til transformasjonsområder er
knyttet store kostnader og at disse derfor behøver en viss tid for å utvikle seg. Det er derfor lagt
inn et forsalgsparameter som beskriver hvor stor andel av maksimumspotensiale som er klargjort
for utbygging gjennom salg. Et høyt forsalgsparameter gjør at utviklingen av området vil foregå
raskt, mens en lav parameterverdi gjør at utviklingen vil gå tregere.
I tillegg til å skrive inn dekar og beregningsverdi, legger man for transformasjonsområdene også
inn hvor lenge man antar det er til utbyggingen er ferdigstilt .Årsaken til at
transformasjonsområdene behandles annerledes er at det antas at utbyggingskostnaden ved
transformasjonsområder er såpass stor at utbyggingen kun igangsettes dersom entreprenøren
har en viss andel forsalg (Eller annen sikkerhet for investeringene). Parameteren forsalg angir
altså den antatte mengden forsalg, eller den graden av sikkerhet fra 0-100 som brukeren mener
skal til for at utbygging settes i gang. Dersom man setter andelen forsalg til større enn 0, inngår
denne andelen av totalen inn i befolkningsprognoser som en sikker befolkningsvekst i
grunnkretsen. Dette innebærer at andelen av befolkningsveksten som skal fordeles utover de
øvrige områdene reduseres tilsvarende andelen som flytter til transformasjonsområdet.
Dersom man ikke ønsker å behandle transformasjonsområder i henhold til foreslått metodikk,
kan man i stedet fylle inn data knyttet til transformasjonsområdene i kolonnene for boligområder
og næringsområder. Da fremskrives veksten på vanlig måte. En begrensning ved dette valget er
at utnyttelsen for alle områder i samme kategori må være lik (Ofte vil det være en høyere
arealutnyttelse i transformasjonsprosjektene). Man kan unngå dette problemet ved å for
eksempel legge inn området som fremtidig byggeområde dersom øvrige byggeområder i
grunnkretsen er eksisterende.

Figur 18: Inndata ark bosatte i kombinasjonsområder/transformasjonsområder. Forsalgsparameter for
transformasjonsområder satt til 70 (høy veksttakt).
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I opprinnelig regneark ble det lagt inn en mulighet for fordeling av bruksarealet mellom de ulike
formålene. Eks. 20 % boligformål, 50 % næring og 30 % tjenesteyting. Dette viste seg vanskelig
å kode på grunn av ulike inndata-ark. Andelen areal som utnyttes til de enkelte formålene må i
stedet legges inn i kolonne for «dekar». Dette kan gjøres ved at man først identifiserer størrelsen
på byggeområdet. Deretter finner man det absolutte tallet på dekar som skal benyttes til det
gitte arealformål ved å multiplisere andelen med det størrelsen på byggeområdet.

5.3

Rekkefølgekrav
Som beskrevet over er rekkefølgebestemmelser utformet på ulike måter, og med varierende
konsekvenser for ellers ønsket utbygging. Gjennomføring av planlagte tiltak er ofte basert på
fremtidige politiske vedtak, forutsetninger om investeringer i annen sosial og teknisk
infrastruktur, og når pengene er satt av i økonomi-plan. Dette er informasjon som lokale brukere
vil kjenne best. Ofte er man lokalt tidlig ute med å peke ut områder for offentlige virksomheter,
og infrastruktur. Dette gjelder både sosial infrastruktur som skoler og sykehjem, og ikke minst
fremtidige vegtraséer.
For å implementere ulike typer rekkefølgebestemmelser har vi valgt å legge inn et parameter i
excel-filen som forsinker befolkningsvekst i berørte byggeområder med et X antall år. Dette
årstallet velges fritt av brukeren. Muligheten er lagt inn i excel-filen som en egen kolonne.
En viktig begrensning på virkningen av rekkefølgekrav er at metodikken operer på
grunnkretsnivå. Dersom det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som kun gjelder et begrenset
område i grunnkretsen vil den samlede veksten i hele grunnkretsen føre til at effekten av
rekkefølgekravet i modellen blir svært begrenset. Inntil videre er det derfor kun lagt inn kolonne
for rekkefølgekrav med områder for kombinerte byggeformål. Dette henger sammen med at slike
områder ofte henger sammen med transformasjon, og at slike områder gjerne ligger noen år
frem i tid. Dersom man ønsker å legge inn rekkefølgekrav for f.eks. fremtidige byggeområder kan
inndatene plottes inn i kolonne for kombinerte byggeformål.
.

5.4

Ytre/indre by – sonering
Det er i mange kommuner vanlig å benytte distinksjoner i bestemmelsene mellom ulike type
områder f.eks. ytre og indre by (Oslo), bybånd (Grenlandsområdet), fremtidige
utbyggingsgrenser (Vestfoldbyene) etc. I tilknytning til en slik sonering er det gjerne tilknyttet
bestemmelser om vekst innenfor og utenfor de mest sentrale strøkene (eks. Bergen,
Grenlandsområdet, Vestfoldbyene). En slik sonering fanges opp i modellen gjennom inntastingen
av bestemmelser for ulike områder, og det kan manuelt legges inn tak for vekst i utvalgte
grunnkretser.
Det er ikke lagt inn en hurtigløsning for å fylle inn en fordeling f.eks. befolkningsvekst 80/20
mellom grunnkretser i indre/ytre by. Dette kan være en nyttig videreutvikling av metodikken.

5.5

Predefinerte størrelser for utnyttelse
For å lette arbeidet med innfylling av excel-skjemaet er det lagt inn en mulighet for å bruke
predefinerte størrelser for utnyttelse. Dette gjør at en arealplanlegger kan bruke erfaringstall fra
sin kommune, eller forhåndsdefinerte størrelser som er lagt inn i excel-skjemaet ved levering av
forslag til metodikk.
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Det er i Excel-arket lagt inn en mulighet for å automatisk velge de predefinerte
utnyttelsesgradene. Det har blitt lagt inn noen typiske tall for utnyttelsesgrad i områder med
middels høy utnyttelse i Storbyene. Typisk vil dette være områder som ligger i nær tilknytning til,
men utenfor sentrum. Disse predefinerte størrelsene kan enkelt forandres ved at det legges inn
andre størrelser i inndata-arket (ark 1). Muligheten er lagt inn for å slippe å fylle inn data for
hver enkelt grunnkrets der store områder i kommunen er tillagt samme utnyttelseskrav.

BOLIG

Fremtidig

Eksisterende

1.5 Boliger pr dekar
25 %BYA
60 %BRA (max utnytting)
3 Høyde i meter (etasjehøyde = 3m -enebolig=3m)
100 Områdeutnyttelse
5 Bosatt pr dekar
100 Personer
80 Antall boliger
3 Geisimhøyde
1000 Personer
1 %BYA
1 %BRA

Figur 19: Fra inndata-ark 1 med kolonner for standard-utnyttelsesgrader (kan endres for hver enkelt
kommune/område)
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5.6

Standardfaktorer og presisjonsnivå/usikkerhet
I regnearket er det lagt inn følgende standardverdier (kan endres manuelt):
Faktorer Næring

Næring

Tjenesteyting

Handel

Sentrum

Ansatte per 100 m2

2

2

2

6

Parkeringskorrigering

0.82

0.82

0.82

0.82

Råtomtkorrigering

0.25

0.25

0.25

0.25 for
bolig

Råtomtkorrigering gjelder kun for områder med BRA og BYA som utnyttelsesform.

Parametere Fremtidige
boligområder
PPB

RTK

PK

0
0

0
0

0
0

Figur 20: Utsnitt fra excel som viser innfylling av standardparamter for personer per bolig (PPB),
korrigering for råtomt/netto byggeareal (RTK) og korreksjon for areal som faller bort til parkering (PK)

Netto boareal innenfor områdene som er lagt ut til sentrumsformål i kommuneplanen i
Kristiansand sentrum er beregnet til ca. 300 000 m2. Samlet er sentrumsområdet avgrenset til 1
200 daa i kommuneplanen. Dette gir en korreksjonsfaktor for omregning fra
råtomt/byggeområde til netto byggbart areal på 0.25. Enkelt sagt, kan man si at 3/4 av arealet
forsvinner til andre byggeformål, infrastruktur, grøntområder, gatenett etc, dvs. områder som
ikke inngår i boarealet. Ca. 1/3 av bruksarealet er benyttet til bolig. Resterende 2/3 nyttes til
næring/tjenesteyting og handel.
En av hovedutfordringene som er blitt identifisert gjennom utarbeidelsen av metodikken, er at
presisjonsnivået for arealutnyttelse vil variere mellom de ulike måtene å angi utnyttelsesgraden.
Det vil normalt være knyttet særlig usikkerhet til arealutnyttelse der det er benyttet kategoriene
BYA/%-BYA og BRA/%-BRA. Dette henger sammen med at disse kravene til arealutnyttelse
normalt er satt med referanse til tomter, og ikke det samlede byggeområdet slik det synes i
kommuneplanen. Usikkerheten knyttet til BYA/%-BYA vil nødvendigvis være spesielt stor der det
ikke foreligger konkrete høydebegrensninger.
Presisjonen øker betydelig når det i kommuneplanen er benyttet parametere som:
Absolutte tall for boliger, kvadratmeter eller personer
Tall for boliger, kvadratmeter eller personer per dekar/annen arealstørrelse
Dette har sammenheng med at disse tallene normalt er enklere å korrigere mot råtomt, og hva
som i virkeligheten er byggbart areal. Oftest vil kommuneplanlegger og naturligvis også
utbyggere som spiller inn byggeområder/prosjekter til kommuneplanen ha en formening om
antall boenheter, BRA etc. I prosessen frem til ferdige prosjekter vil kommunen i økende grad
sitte på presis kunnskap om prosjektene. Dette gjør også enhetene noe mer oversiktlig i
analysearbeidet.
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I arbeidet med metodeutvikling er det undersøkt antall bosatte og sysselsatte per dekar i
sentrumsområdet i Kristiansand. Innenfor områdene lagt ut til sentrumsformål i kommuneplanen
(ca. 1,2 km2/1200 daa) er det litt over 6000 bosatte, omregnet til 300 000 m2 netto boareal.
Innenfor samme område er ca. 13 000 sysselsatte. Dette gir ca. 5 bosatte, og 11 sysselsatte per
daa.

5.7

Befolkning vs. Boliger
Metodikken legger opp til at beregnet vekstpotensiale i en grunnkrets kan ta utgangspunkt i tall
for befolkning og/eller sysselsatte, eller antall boliger/næringsareal. I kommunenes
boligbyggeprogram eller kommuneplan er enheten for vekst gjerne regnet om til et antall boliger
fra SSBs befolkningsframskrivinger. Den årlige befolkningsveksten som metodikken beregner per
grunnkrets er det lagt til grunn at sysselsatte og bosatte beregnes direkte på bakgrunn av
historisk vekst og attraktivitet, eventuelt korrigert for SSBs framskrivinger. Dette er nødvendig
fordi vi ikke har funnet gode datakilder for boenheter/bygningsmasse på grunnkretsnivå
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6.

SKISSERING OSLO
Tilbudsforespørselen etterspør en skissering for hvordan metodikken kan tas i bruk for Oslo med
gjeldende system av en overordnet kommuneplan og bruk av reguleringsplaner.
Bakgrunnen for forespørsel kan blant annet ses i lys av at Oslo til nå har hatt en kommuneplan
som varier fra andre storbykommuner som f.eks. Kristiansand, Trondheim og Stavanger. I
forhold til de øvrige storbykommunene har også Bergen en relativt overordnet plan, der for
eksempel plankartet ikke skiller mellom eksisterende og fremtidige byggeområder.
En hovedutfordring ved kommuneplanen i Oslo er at den gjelder for et stort område, og er svært
grov, for eksempel i den form at den ikke alltid skiller mellom arealformål, men kun mellom
byggeområder/ikke byggeområder. Metodikken tillater imidlertid at man bruker en grov
tilnærming, og at man der det er ønskelig benytter mer detaljerte data, fra for eksempel
reguleringsplaner, boligbyggeprogram m.m. Dette er løst ved at man i inndata-filen kan plotte
inn data for så varierende kategorier som områdeutnyttelse fra kommuneplanen, eller boliger
fastsatt i reguleringsplan.
Metodikken som foreslås skal være anvendbar i de norske bykommunene så lenge kommunen
opplever en positiv vekst. Det vil ofte være interessant å se på hele regionen (f.eks. Oslo og
Akershus) når vi vurderer omfordeling av SSB-veksten. Dersom det er ønskelig kan vi inkludere
omlandet i inndata-filen.

6.1

Arealformål Oslo
Kommuneplanen for Oslo og areal- og transportplan for Oslo og Akershus benytter begrepet
«områdeutnyttelse». Det er laget en egen kolonne for områdeutnyttelse i inndata-arket. Til
forskjell fra BYA og BRA som i utgangspunktet gir føringer for de bebyggbare tomtene tar
utregningen på områdenivå høyde for utviklingen for større områder, inkludert infrastruktur og
grøntområder.
I Oslo opereres det med fordelingen ytre- og indre by. En kartlegging i GIS vil enkelt fastlegge
hvilken kategori den enkelte grunnkrets tilhører.
Indre By
På områdenivå er indre by-områdene (innenfor Ring 2) funksjonsdelte områder med boliger,
næring, tjenesteyting og handel. En naturlig tilnærming er derfor å benytte kombinerte formål
eller sentrumsformål i inndata-arket. Grunnkretser i indre by bestemmes f.eks. basert på GISkartlegging. Fordelingen mellom ulike formål kan gjøres i henhold til kommuneplanens
bestemmelser § 3-2 f. om indre by:
Boligandelen utgjør følgende %-BRA på tomten:
Minimum 20 prosent i Sentrum (U1),
Minimum 50 prosent i Kvadraturen, sentrumsranden og knutepunkter (U2), Akerselva og
andre områder (U3) og strøksgater (U4),
Maksimum 10 prosent i institusjonelle utviklingsområder(U5)
Minimum 80 prosent i øvrige områder.
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Bosetting Sentrumsområder
Bolig per
DEKAR
daa
50

0

BYA

BRA

0

0

OmrådeGesims- Antall
Bosatte
utnyttels
høyde boliger
per daa
e
-1

0

0

0

Sysselsetting Sentrumsformål
DEKAR

BYA

50

BRA
0

Område- Gesimsutnyttelse høyde
0
0
-1

Figur 21:Eksempel på inndata for et område i U3 og U4 som er til sammen 100 DAA. Fordelingen legges
inn som antall dekar.

Til grunn for en slik fordeling vil det da ligge inne en antagelse om at utvikler vil bygge ut i
henhold til maksimums- og minimumskrav. Resterende vekst vil skje som
næring/handel/tjenesteyting (sysselsatte).
I henhold til bestemmelsene skal det etableres publikumsrettede funksjoner mot strøksgater (U4)
og gater/byrom i Kvadraturen. Dette kan legges inn som et arealkrav i inndata-arket. F.eks. 5-15
% av grunnkretsens samlede områdeutnyttelse. Det kan legges inn erfaringstall for sysselsatte i
ulike næringer per 100 m2.
Ytre By
Planen bestemmer at eksisterende arealbruk skal opprettholdes. Fra RTM kjenner vi i dag
eksisterende fordeling mellom bosatte og sysselsatte. Den enkleste fremgangsmåte er å
fremskrive veksten basert på eksisterende fordeling bosatte/sysselsatte. Dersom kommunen for
ulike områder kjenner til spesielle utviklingstrekk kan bruker legge inn fordelingen manuelt.
Ulike kategorier i én grunnkrets
Det er naturlig at enkelte grunnkretser berører både ytre- og indre by. Det kan være ønskelig å
dele opp kategoriseringen av grunnkretsen i henhold til antall dekar som berører de ulike
områdene.
Som vi har sett er indre by i stor grad et funksjonsdelt område, mens ytre by er i større grad
differensiert (selv om dette ikke er synliggjort i plankartet). Metodikken legger opp til at man kan
legge inn antall dekar kombinerte formål, og antall dekar boligområder, næringsområder etc. Vi
kan legge inn antall dekar som berører indre by. For eksempel:

Bosetting Kombinerte Formål
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DEKAR

Bolig per
daa

BYA

BRA

30

0

0

0

Gesimsh Antall
øyde
boliger
-1

0

Områdeutnyttelse

Bosatte
per daa

UÅ

0

0
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Og antall dekar som berører ytre by. For eksempel:

Eksisterende Boligområder
DEKAR

Gesimhøyde

Personer

%BYA

%BRA

40

-1

0

0

0

Sysselsetting Næringsarealer
DEKAR

% BRA
20

6.2

TU
0

BYA
0

Høyde
0

-1

Utnyttelse
Indre by
I kommuneplanen er det fastsatt retningslinjer for tillatt utnyttelse knyttet til ulike områder:
Det kan vurderes tillatt inntil 30 meter gesimshøyde (inntil 42 meter langs Ring 1, som
avgrenset med egen sone på plankart 1-2).
I strøksgater (angitt på plankart 1-2 som U4) bør det ikke tillates mønehøyder på mer
enn 7 meter over kvartalets/gatestrekningens høyeste dominerende gesimshøyde.
Utnyttelse knyttet til en maksimum tillatt byggehøyde er imidlertid usikker på grunn av en rekke
faktorer:
Begrensninger knyttet til bruk av tomtearealet
Eksisterende bebyggelsesmønster
Kulturminnevernhensyn
Andre vernehensyn
Etc.
Basert på kommuneplanen er det derfor vanskelig å komme frem til veksttall som vi har
forutsetninger for å si noe om hvorvidt disse er troverdige eller ikke. For indre by-områder vil det
derfor sannsynligvis være bedre å benytte tall fra reguleringsplaner så fremt det er ønskelig å gå
inn på et så detaljert nivå. Dette vil for eksempel være når man utarbeider:
Områdeplaner
Kommunedelplaner
Strategier
Etc.
Basert på vårt arbeid med Kristiansand vil vår anbefaling være å legge inn tall fra
reguleringsplaner for større transformasjonsområder. Dette vil sannsynligvis gi gode tall for
vekstpotensialet i grunnkretsene, samtidig som det er arbeidsbesparende å redusere antallet
reguleringsplaner som undersøkes.
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Hvis man ønsker å se på de overordnede virkningene av kommuneplanen foreslår vi imidlertid for
indre by-områder/sentrumsområder med kun høydebestemmelser at vi omfordeler SSBs vekst
med faktorer for attraktivitet og historisk vekst.
Ytre By
For ytre by-områder operer kommuneplanen med følgende retningslinjer som vi kan bruke for å
identifisere et vekstpotensiale:
For utviklingsområder i ytre by uten kollektivknutepunkt bør det være en samlet
områdeutnyttelse på 100 prosent.
For utviklingsområder i ytre by med kollektivknutepunkt bør det være en samlet
områdeutnyttelse på 125 prosent, med høyest utnyttelse rundt kollektivknutepunktet.

-

For en grunnkrets med fordelingen bosatte/sysselsatte 5/1 i ytre by uten kollektivknutepunkt vil
inndata plottes inn på følgende måte:

DEKAR

BYA

10

BRA
0

OmrådeGesimsutnyttelse høyde
0
100
-1

Befolkningstak

DEKAR

Boliger pr
dekar

%BYA

1

50

0

0

Høyde i meter
%BRA (max
Område(etasjehøyde = 3m utnytting)
utnyttelse
enebolig=3m)
0

-1

100

Bosatt
pr dekar

Personer

Antall
boliger

0

0

0

Figur 22: Inndata i et ytre by-område med områdeutnyttelse minimum 100 %. Det er lagt inn "1" i
kolonnen "befolkningstak" for at vekst utover 100 % omfordeles til andre områder.

Ved bruk av områdeutnyttelse som faktor kan det legges inn faktor som går «tapt» til
parkeringsareal. Standardtall for parkering som er lagt inn i metodikken er 1stk:100m2. Denne
kan endres dersom plan legger opp til det.

6.3

Befolkningsvekst
Når vi har plottet inn arealkategorier og utnyttelse for de enkelte områder legger vi inn ønsket
vekting av:
-

Tilgjengelighetsmål
Historisk vekst
Ev. rekkefølgekrav

Excel-matrisen vil da generere tall basert på fordelingsnøkkelsen tilgjengelighet/historisk vekst,
ev. begrenset av potensiale per grunnkrets:

Parametere
Befolkningsvekst
Vekt historikk
Vekt SSB
Vekt LUTI

Andel
0.5
0
0.5

Figur 23: Eksempel på vekting 50/50 historisk vekst og tilgjengelighetsmål
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Parametere Attraktivitet
Utenom
Tilgjengelighet
Rushtid rushtid
Bil
0.65
0.5
Kollektiv
0.25
0.25
Gang-sykkel
0.10
0.25
Andel av totale reiser
0.30
0.70
Figur 24:Eksempel på vekting mellom reisemidler og rushtid/ikke rushtid.

Grunnkretsnummer
10010101
10010102
10010103
10010201

Maksimal
fremtidig
Bosetting
999999999
999999999
999999999
999999999

Bosetting
2014

Bosetting
2040 SSB
633
1204
1505
1453

Bosetting
PTM
808
1588
1910
1824

697
1515
2143
1336

Figur 25: Eksempel på kjøring for grunnkretser uten befolkningstak (999999999 personer).
Grunnkretsnummer er hentet fra Kristiansand
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7.

TILGJENGELIGHET OG ATTRAKTIVITET
I etableringen av attraktivitetsmodellen er det tatt utgangspunkt i en LUTI-modell etablert for
Santander i 20134. Modellen bygger på antakelsen om at områder med god tilgang til de sentrale
handelsområdene vil være de som får høyest befolkningsvekst og høyest arealutnyttelse.
Antakelsen innebærer at økt tilgjengelighet til handel/næringsområdene fra forbedringer i
transportinfrastrukturen vil medføre økt potensiale for befolkningsvekst og etablering av
næringsvirksomhet.
I modellen skilles det mellom passiv tilgjengelighet og aktiv tilgjengelig. Den aktive
tilgjengeligheten representerer den potensielle tilgangen til sysselsetting/tjenesteytelse fra et
område til de øvrige områdene. Den passive tilgjengeligheten representerer de kostnadene de
øvrige områdene vil ha i å benytte seg av arbeidsplassene/tjenesteytelsen i hvert område.
Den aktive og passive tilgjengeligheten beregnes med utgangspunkt i likning I og II:
N



Acc  o    exp   Cost (o, di ) jobs  di 
i



N





Acc  d    exp   Cost (oi , d ) jobs  d 
i





Forskjellen mellom likning I og II er at i likning I summeres den vektede sysselsettingstilgangen
fra sone o til alle mulige destinasjoner (d). I likning II summeres den vektede tilgangen fra alle
andre soner i modellen til hver enkel destinasjon.
Likning I består av følgende variable og parametere:

Cost (o, d ) - er de generaliserte kostnadene av å reise fra område o til destinasjon

jobs  di 




- er et vektet sysselsetting i hver destinasjon

di

di

- er en parameter som brukes til å bestemme vektleggingen av tjenestetilbudet

- er en parameter som brukes til å fastsette hvor raskt vektingen av sysselsettingen i
destinasjon avtar når reisekostnadene til destinasjonen øker.
Parameterne alfa og beta er av stor betydning for attraktivitetsberegningene ettersom de angir
hvor mye de innbyggerne vektlegger avstand og tjenestetilbud.

7.1

Betydningen og tallfesting av Beta
Beta-parameteren innvirker på resultatet ved at den angir i hvilken grad privatpersonene
vektlegger nærhet. Parameteren har verdier innenfor intervallet [0,-1]. Hvis verdien settes til 0
vil modellen beregne at sysselsettingen i alle soner vektes likt uavhengig av kostnadene i hver
sone vil ha av å benytte seg av tilbudet. Hvis verdien settes til -1 vil alle destinasjoner med
reisekostnad større enn 0 få vektingen 0 i modellen.

Feil! Fant ikke referansekilden. under illustrerer utviklingen i
beta.

4
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Utviklingen i BCost med ulike verdier av Beta
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Beta = -0,3

Beta = -0,2

Beta = -0,1

Beta = -0,05

Figur 26:Utviklingen i BCost for ulike verdier for beta.

Figuren viser hvordan vektingen av destinasjonene avtar under ulike verdier av beta. Desto
nærmere Beta er -1 dess høyere vektes destinasjoner som er i kort avstand fra fra-sonen. Dess
nærmere beta er 0 dess mindre har avstanden å si for vektingen av sysselsettingen i
destinasjons-sonen nær -1.
Blant fordelene ved å benytte denne typen vekting er at man kan sette ulik vekting for ulike
reisemåter. For tilgjengeligheten med gang og sykkel kan man sette en betaverdi som gir høy
vekting av sysselsettingstilbudet i de nærliggende sonene ettersom disse reisene i gjennomsnitt
er relativt korte, mens for bil og kollektivturene kan man bruke betaverdier som gir relativt sett
større vektlegging av de mer fjerntliggende destinasjonene.
En sentral utfordring med tilnærmingen er å fastsette de faktiske beta-verdiene til hvert av
reisemidlene. I gjennomføringen av dette foreslår Rambøll at man ikke vurderer hvert
reisemiddel for seg, men relativt til hverandre basert på andelen hvert reisemiddel har for reiser
av ulike lengder. Disse andelene kan beregnes blant annet med å ta utgangspunkt i resultatene
fra Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2014. Et eksempel på hvordan en slik relativ vektig vil bli
seende ut er gitt i figuren under, som viser den relative vektingen Rambøll har benyttet i
testingen av modellen på Kristiansand kommune:
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Vekting av reisemiddel
Vekting gang og sykkel

Vekting bil

Vekting Kollektiv

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Figur 27:Eksempel på relativ vekting av ulike reisemidler

Figuren viser hvordan relativ vekting gir utslag på måten avstandene til destinasjonen varierer
mellom de ulike reisemidlene. For de korte reisene er det en relativ lik vekting mellom
reisemidlene, mens når avstanden til destinasjonen øker, øker også de relative vektene til bil og
kollektiv.

7.2

Betydning av alfa og estimering av vektet sysselsetting
I fastsettelsen av sysselsettingens betydning for attraktiviteten er det to forhold av betydning.
Den første er relatert til fastsettelsen av alfa-parameteren som angir hvordan antallet sysselsatte
vektlegges i attraktivitetsberegningen. Den andre er relatert til hvordan man beregner
betydningen av sysselsettingen innenfor de ulike næringskategoriene for ulike reisetidsperioder.

7.2.1 Fastsettelse av alfa-parameteren

Ser man først på fastsettelsen av alfa-parameteren bestemmer denne om det er en avtakende,
lineær eller tiltakende effekt av antallet sysselsatte i hver grunnkrets. Utviklingen i måten
sysselsettingen/tjenestetilbudet i hver grunnkrets evalueres i modellen når sysselsettingen øker
er illustrert i figuren under:
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Utviklingen i Jobs for ulike verdier av Alfa
60
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Alfa = 0,4

Alfa = 0,365

Alfa = 0,2

Alfa = 0,1

Figur 28:Beregnet tjenestetilbud for en destinasjon med generalisert sysselsetting lik 10 for ulike
verdier for alfa.

Figuren viser at for alfa-verdi 0,4 er det en tiltakende effekt av økt sysselsetting i grunnkretsene,
mens for verdi 0,365 er det et tilnærmet lineært forhold mellom økningen i sysselsettingen i
grunnkretsen, og den vektede sysselsettingen i modellen. Figur 3 viser også at for verdier under
0,365 er det en avtakende effekt av økt sysselsetting, og når alfa-verdien går mot 0 vil alle
grunnkretser vektes likt uavhengig av antallet sysselsatte. Det er teoretisk mulig å beregne en
«empirisk» alfa-verdi gjennombruk av økonometriske metoder, men det er usikkert om det
eksisterer datakilder med tilstrekkelig detalj-nivå til at arbeidet vil være hensiktsmessig. I
testingen av modellen har Rambøll antatt et tilnærmet lineært forhold (alfa-verdi lik 0,37), men
hvor det er en liten tiltakende effekt ettersom grunnkretser med et mangfold av tjenestetilbud
kan fremstå som mer attraktive destinasjonsmål enn grunnkretser med begrenset tilbud.

7.2.2 Estimering av sysselsetting

En sentral utfordring i å benytte sysselsettingen i grunnkretsene i beregningen av attraktivitet er
at sysselsettingen benyttes både til å angi tilgangen til arbeidsplasser, og til å beregne tilgangen
til tjenestetilbud. Denne utfordringen er av spesiell betydning ettersom noen typer næringer er
mer aktuelle som arbeidsplasser enn de er som tjenesteytere (f.eks kontor, primærnæring og
industri). For å kunne beregne den totale attraktiviteten fra tilgangen til de ulike typer
sysselsetting må man derfor skille mellom sysselsettingstypenes attraktivitet som arbeidssted, og
deres attraktivitet som tjenesteytere.
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I modellen gjennomføres dette ved at man skiller mellom tilgjengeligheten i rushtid og utenom
rushtid. Fra tidligere trafikkundersøkelser er det funnet at arbeidsreisene utgjør 70-80% av de
totale reisene i rushtidsperiodene (i trafikkundersøkelsen for Buskerudbyen ble det funnet at 88%
av reisene var reiser til eller reiser i arbeid). For reisene utenom rushtid utgjør arbeidsreisene en
betydelig lavere andel av reisene, og tjeneste- og handlereisene er av større betydning.
Et annet forhold av betydning er at de ulike reisemidlene ofte benyttes til forskjellige reiseformål.
Omfanget av forskjellene er vist i figuren under:

Reisemiddelfordeling (RVU)
90%
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Arbeidsreiser

Skolereiser
Fotgjengere

Omsorgsreiser
Sykkel

Bil

Innkjøpsreiser

Fritidsreiser

kollektiv

Figur 29: Reisemidlene andeler av de totale reisene innenfor ulike reiseformål

Figuren viser at det er relativt store forskjeller i reisemiddelbruken innenfor ulike reiseformål.
Gang og sykkelbruken er lav for arbeidsreiser og omsorgsreiser, men relativ høy for skolereiser,
innkjøpsreiser og fritidsreiser. Ser man på kollektivbruken er denne konsentrert blant
skolereisene og arbeidsreisene.
En måte å fange opp forskjellene på er å utnytte at RTM genererer estimater for både
rushtidsperiodene og periodene utenom rushtid for både bil og kollektiv. Antar man at
rushtidsperioden domineres av arbeidsreiser, mens periodene utenom rushtid domineres av
andre reisetyper, kan man fange opp forskjellene ved å vekte de ulike sysselsettingskategoriene i
grunnkretsene med deres andeler av reisene.
For tilgjengeligheten med bil i rushtidsperioden kan dette utføres ved at man vekter
sysselsettingen innen hver kategori i hver grunnkrets med andelen hver sysselsettingskategori
utgjør av den totale sysselsettingen.
I sonedatagrunnlaget til de regionale transportmodellene er sysselsettingen delt opp i syv ulike
næringskategorier, og noen av næringskategoriene også delt videre opp i ulike underkategorier. I
gjennomføringen av vektingen er antallet næringskategorier aggregert til 6 kategorier, og hver
kategori multiplisert med deres andeler av den totale sysselsettingen.
Vektene benyttet i beregningen er gitt i figuren under. Figuren viser de ulike
næringskategorienes andeler av den totale sysselsettingen for 2014 (kilde: SSB)
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Næringenes andeler av den totale
sysselsettingen i Norge (SSB 2014)
0.26

0.25
0.21

0.14
0.12

0.02
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SEK

HANDEL

TJENESTE

UND

OFF

Figur 30: Næringskategorienes andeler av den totale sysselsettingen (SSB 2014)

Ved å gjøre denne vektingen får man fanget opp effekten av områdene som god tilgang til
sysselsetting som er de mest «vanlige» arbeidsplassene i befolkningen blir mer attraktive for
bosetting ettersom disse områdene dekker behovet til en større andel av befolkningen.
Fastsettelsen av sysselsettingstilbudet for kollektivtrafikken i rushtid er mer sammensatt
ettersom disse reisetypene i mindre grad domineres av arbeidsreiser. For å estimere disse
trenger man data fra reisevaneundersøkelsen angående reisehensiktene innenfor og utenfor
rushtid. Rambøll har ikke hat tilgang til disse dataene i utviklingen av metodikken, og har derfor i
testingen benyttet et vektet snitt av sysselsettingsandelene (fra SSB) og de totale
reisehensiktstallene fra den nyeste reisevaneundersøkelsen (gitt i figur 4).
Når det kommer til tilgjengeligheten for gang og sykkel skiller ikke transportmodellen (RTM)
mellom rushtid og utenom rushtid. I vektingen av sysselsettingstilgangen for disse reisene er det
benyttet reisehensiktsandelene fra figuren over.

7.3

Samlet modell
I beregningen av den samlede tilgjengeligheten for områdene tas det utgangspunkt i estimatene
for rushtid og utenom rushtid for alle tre reisemidlene.
I metodikken er det lagt opp til at den samlede attraktiviteten fra tilgjengeligheten kan beregnes
i Excel-dokumentet. Beregningen gjennomføres ved at man først limer inn
tilgjengelighetsestimatene fra RTM-applikasjonen i Excel-arket «inndata RTM». Deretter kan man
i arket «framskriving» sette de ønskede vektene på de ulike tilgjengelighetsmålene. I
tilgjengelighetsattraktiviteten inngår syv ulike vekter, hvorav fire angir hvor mye
tilgjengeligheten innen og utenfor rushtidsperiodene inngår i tilgjengeligheten for bil og kollektiv,
mens de resterende tre angir hvor store andeler de ulike reisemidlene skal ha av den totale
tilgjengelighetsattraktiviteten.
Figur 6 viser hvordan de ulike vektene inngår i beregningen av den totale
tilgjengelighetsattraktiviteten:
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Figur 31: Beregningen av tilgjengelighetsattraktiveten illustrert som flytdiagram

Figur 31 representer algoritmen som benyttes i estimeringen av attraktiviteten som et
flytdiagram. Figuren viser hvordan attraktiviteten for bil og kollektiv beregnes som et vektet
gjennomsnitt av tilgjengeligheten innenfor og utenfor rushtid. For gang og sykkel skiller ikke RTM
mellom rushtid og utenom rushtid, så for disse reisene har man kun et enkelt tilgjengelighetsmål.
I Rambølls metodikk limes de ulike tilgjengelighetsmålene inn i Excel-dokumentet, og brukerne
kan selv bestemme hvor mye de ulike tidsperiodene skal vektes i beregningen av
tilgjengelighetsmålene. Dette er også tilfelle for beregningen av den totale attraktiviteten.
Figuren viser at den totale attraktiviteten (fra tilgjengelighet) beregnes som et vektet
gjennomsnitt av tilgjengeligheten med bil, kollektiv og gang-sykkel. Dersom man ønsker å
summere tilgjengeligheten for hvert reisemiddel setter man bare alle vektene til 1. Er man
derimot ute etter å vekte et reiesmiddel mer enn et annet kan man gjennomføre dette ved å
justere på vektene.
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8.

EKSEMPLER OG RESULTATER

8.1

Nytt byggeområde: Bjørndalen
Det første eksempelområdet ligger nord for E18 ved innkjøringen til tunnelen mot sentrum fra
øst. Området ble lagt inn i kommuneplanen ved forrige rullering, og det foreligger nå en vedtatt
reguleringsplan for området. Området er derfor et egnet til å teste metodikkens treffsikkerhet for
fremtidige områder.

Figur 32: Utsnitt fra Kristiansand kommunes kartsider som viser reguleringsplan for Bjørndalen.
Byggeområdet slik som definert i kommuneplanen er markert med mørk farge.

Kommuneplanens føringer
Bjørndalen ble i forbindelse med sist rullering av kommuneplanen lagt ut til kombinert bygge- og
anleggsformål for bolig, kontor og offentlige formål. Området er ca. 115 daa.
Fordeling mellom ulike formål
I bestemmelsene er nedfelt at området skal brukes til bolig, kontor og tjenesteyting, men det er
ikke lagt inn en fordeling.
Utnyttelse
Regional plan for Kristiansandsregionen legger opp til at det i områder innenfor 500 m. fra
kollektivtilbudets stamnett skal være en utnyttelse på minimum 4 boliger per daa, eller TU 150
% for næring.
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Vi kan derfor beregne en minimum utnyttelse for området basert på overordnede føringer til
115daa*4 boenheter/daa=460 boenheter.
I dette tilfellet antar vi at utbygger vil bygge ut i henhold til det fastsatte minimumskravet. For
attraktive arealer vil bruken av minimumskravet iallfall ikke overvurdere den potensielle veksten i
området. Bruken av minimumskrav vil representere konservative anslag.

Figur 33: Grunnkretskart lagt oppå kommuneplanens arealformål og flyfoto. Fargekodene viser til SOSIfarger i kartforskriften, men er noe forvridd på grunn av flyfoto i bakgrunnen. Bjørndalen er markert
med rød sirkel. Grunnkretsene er nummerert.

Bjørndalen slik det er definert i kommueplanen berører to grunnkretser. Den østlige delen hører
inn i grunnkretsnummer 10011103 sammen med et eksisterende boligbyggeområde.Den vestlige
delen hører inn i grunnkretsnummer 10011104 som berører tre andre boligbyggeområder samt
to områder for tjenesteyting.
Basert på arealtelling i GIS finner vi at ca. 70 dekar av området hører til den østlige
grunnkretsen. Ca. 45 daa hører til den vestlige grunnkretsen.
I Excel-arkene legges det inn følgende data tilknyttet Bjørndalen:
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-

Arealformål: Bolig
Utnyttelse: 4 boliger per daa
Arealstørrelse for boligformål for hver grunnkrets

Fremtidige boligområder
Grunnkrets
nummer

DEKAR

Boliger pr
dekar

%BYA

10010801
10010802
10010803
10010804
10011103
10011104
0
0

0
0
0
0
69
46
0
0

0
0
0
0
4
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Høyde i meter
%BRA (max
Område(etasjehøyde = 3m utnytting)
utnyttelse
enebolig=3m)
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Bosatt
pr dekar

Personer

Antall
boliger

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Figur 34: Utsnitt fra inndata i Excel. Data knyttet til utnyttelse og arealstørrelse er knyttet til utvalgt
arealformål (Se gulmerket tekst). Det er lagt inn data i kolonne for fremtidige boligområder. Alternativt
kunne dataene vært lagt inn i kolonne for kombinerte formål

Grunnkr
maksimal
etsnum
bosetting I
Bosetting
mer
nye områder 2014
10010801
10010802
10010803
10010804
10011103
10011104

1435
1157
0
0
552
368

859
1095
1925
2353
301
786

Figur 35: Utsnitt fra utdata på grunnkretsnivå. Potensialet i de nye grunnkretsene kommer i tillegg til
eksisterende bosetting 2014. I det leverte forslaget vil disse to tallene legges sammen i den første
kolonnen sammen med ytterligere vekstpotensiale i eksisterende områder.

Modellen gir oss da en anslått utnyttelse på ca. 552 personer for byggeområdet i østlig
grunnkrets og 368 for byggeområdet i vestlig grunnkrets.
Reguleringsplanen Bjørndalen
Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 2010. Det regulerte området omfatter ca. 195 daa.
Justert for offentlige friområde er reguleringsområdet ca. 155 daa. Da er felles leke- og
uteoppholdsarealer inkludert.
Det er regulert ca 65 000 m2 BRA bygningsmasse, hvorav ca. 15 000 er til næringsformål og
tjenesteyting. Det er regulert ca. 50 000 m2 boligareal, med en begrensning på 518 boenheter.
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Område

Størrelse

Utnyttelse

Bolig

Næring

Bjørndalen
– BA11 i KP
2011.

Reguleringsplanen
eks. offentlig
friområde 155

Ca. 62 000 m2 BRA

46 500 m2 BRA

15 500 m2 BRA
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daa
400 m2 BRA per daa

300 m2 BRA/3
boliger per daa

100 m2 BRA
per daa

Dersom alt bruksarealet var benyttet til boligformål, og med tilsvarende boligstørrelse som
eksisterende ville det gitt 4 boliger per daa regulert område eks. offentlige friområder.
Bjørndalen som kombinasjonsområde
Området kunne alternativt vært lagt inn som kombinasjonsområde med en arealfordeling mellom
næring og bolig.
Inndata for næring i så fall være:
-

TU = 150 %.
Næringsareal ca 10 % av området = 11 daa.

Areal til boligformål reduseres tilsvarende. Vi får da følgende utslag:

Grunnkr
maksimal
etsnum
bosetting I
Bosetting
mer
nye områder 2014
10010801
10010802
10010803
10010804
10011103
10011104
0
0

1435
1157
0
0
464
368
0
0

Forventet
fremtidig
Sysselsetting
859
1095
1925
2353
301
786
0
0

6162
0
0
0
74
0
0
0

Sysselsetting
2014
6017
4896
2187
1198
7
303
0
0

Figur 36: Bosatte og sysselsatte dersom 10 % av området legges ut til næringsformål. Av tabellen ser vi
eksisterende antall sysselsatte i grunnkrets 10011104 der det allerede ligger to områder for
tjenesteyting.

Ramboll

50 (67)

8.2

Transformasjonsområde Marviksletta
Marviksletta består av flere områder i kommuneplanen som inngår i en felles områderegulering
på ca. 300 daa. Eksemplet viser at kommuneplanen gir begrenset informasjon om vekst når det
er snakk om transformasjonsområder. Da kan det være hensiktsmessig å gå «ned» et detaljnivå
til f.eks. kommunedelplan eller områderegulering.
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Figur 37: Marviksletta i kommuneplanen: Området består av arealene for sentrumsformål og nærings- og
kombinasjonsområdene nord for sentrumsformålene. Det er lagt hensynssone over området som viser at
tomtene skal inngå i felles reguleringsplan.

Marviksletta er i kommuneplanen lagt ut til sentrumsformål, eksisterende næringsformål og
kombinerte bygge- og anleggsformål. Nordvest i området ligger deler av et større eksisterende
boligområde.
-

Sentrumsformål: 58 daa
Kontor/industri: 101 daa
Kombinerte bebyggelse og anleggsformål: 80 daa

Det er lagt inn en hensynssone for felles planlegging/gjennomføring av området.
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Figur 38: Utsnitt fra områdereguleringsplan for MarvikslettaReguleringsområdet er på ca. 300 daa og
bruksareal omtrent det samme (300 000 m2). Ca. halve bruksarealet er avsatt til boligformål, resterende
er avsatt til næring, handel og tjenesteyting.

Området er i områdereguleringsplan lagt ut til kombinerte formål for bebyggelse og anlegg. Av
ca. 300 daa regulert område er det lagt opp til ca. 130 000 BRA til boligformål, og ca. 150 000
m2 til forretning, næring og tjenesteyting.
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Område

Formål i
kommunepla
nen

Formål i
reguleringspl
anen

Avgrensning i
kommuneplan

Avgrensning i
reguleringspla
n

Boenhet
er

BRA
Næring
(m2)

Marvikssletta

Eksisterende
nærings- og
kombinerte
bygge- og
anleggsform
ål

Bolig, næring
m.m.

Sone for felles
planlegging over
diverse
arealformål: 400
daa.

320 daa

1500
(130
000
BRA)

150 000

Figur 39: Marviksletta ligger i grunnkretsnummer 100110906, markert med rød sirkel.

Når vi legger inn maksimum BRA for bolig og næring fra reguleringsplanen, og regner om til %BRA får vi med modellen et tak for vekst i grunnkretsen på over 3000 bosatte.
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Grunnkretsnummer 10010906
Fremskrevet vekst antall bosatte SSB
Befolkningspotensiale identifisert med ny
metodikk
Befolkning 2040 ny metodikk med høy
vekting av attraktivitet

8.3

Ca. 650 (i dag ca. 350)
Ca. 2900
Ca. 2900

Modelltest: Marviksletta, Bjørndalen og Sentrum
I testingen av modellen er det gjennomført en case-studie hvor vi har sett på utbyggingen av
transformasjonsområdene Marviksletta og Bjørndalen, samt sentrumsområdene i Kristiansand
kommune.
Befolkningen er fremskrevet basert på følgende inndata:









Beregningene er kjørt i RTM modell-versjon 3.5.2 I denne modellversjonen er det ikke
mulig å underlegge kollektivtrafikken forsinkelsen fra biltrafikken i de områdene hvor det
ikke er egne kollektivfelt
Det er antatt at det ikke ønsker mer enn 50% befolkningsvekst i sentrumsområdene.
Det er kun gjort én kjøring av RTM modellen. Tidskostnadene som ligger i
attraktivitetsmålene inneholder ikke effektene av den endrede bosettingen og
sysselsettingen. I praksis burde RTM kjøres på nytt etter man har estimert bosettingen,
hvor man benytter tids- og reisekostnadene fra den nye kjøringen til å beregne ny
attraktivitet. Dette vil særlig være tilfelle dersom det er store avvik mellom estimatene
fra PTM og SSB.
I beregningen av total attraktivitet har vi vektet historisk vekst med 50%, og framtidig
tilgjengelighet med 50%.
I vektingen av reisemidlenes- og tidsperiodenes andeler i beregningen av fremtidig
tilgjengelig har vi benyttet andels-tallene fra den nyeste reisevaneudersøkelsen.
I analysen av utbyggingsområdene er det antatt et minimum forsalg på 75% for
Marviksletta og Bjørndalen. Dette innebærer at 75% av kapasiteten er antatt solgt før
igangsettingen av utbyggingen, og at denne veksten kan trekkes fra den øvrige veksten
som vil forekomme i Kristiansand fram til prognose-året.

I del 8.3.1, 8.3.2 og 8.3.3 presenterer vi tilgjengelighetstallene for de ulike reisemidlene, den
historiske attraktiviteten og grunnkretsenes attraktivitet for bosetting på kart.
Tilgjengelighetsestimatene for bil (innen og utenom rushtid) er presentert i Figur 40 ogFigur 41
mens estimatene for kollektiv og gang-sykkel er presentert i Figur 42Figur 43. Den historiske
attraktiviteten er presentert i Figur 44, og grunnkretsenes attraktivitet for bosetting i Figur 45.
I figurene angir de ulike fargene den relative tilgjengeligheten. Dess høyere jo bedre. Den
relative tilgjengeligheten med reisemidlene er beregnes som tilgjengeligheten i hver grunnkrets
med reisemidlet, relativt til den totale attraktiviteten for reisemidlet i kommunen.
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8.3.1 Resultater tilgjengelighet bil, kollektiv og gang-sykkel

Figur 40: Tilgjengelighet bil rushtid

Figur 41: Tilgjengelighet bil utenom rushtid
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Figur 42: Tilgjengelighet kollektiv

Figur 43: Tilgjengelighet gang og sykkel
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Figurene 39-42 viser at det er relativt store forskjeller I tilgjengeligheten mellom reisemidlene.
Ser man på tilgjengeligheten med bil innenfor og utenfor rushtid, viser figurene at
sentrumsområdene har god tilgang i begge tidsperiodene, mens områdene lengre unna sentrum
har bedre tilgang i rushtidsperioden enn de har utenom rushtid, dette til tross for at reisetidene
med bil er lavere utenom rushtid enn de er i rushtidsperioden. Årsaken til resultatet er at de
sentrums-fjerne områdene har relativ god tilgang til typiske arbeidsplasser, men lavere tilgang til
de tjenestene som oftest benyttes utenfor rushtid. Resultatet er også delvis et resultat av den
valgte beta-verdien. Setter man en lavere beta-verdi vil verdsettingen av tid bli lavere, noe som
da vil gjøre de mer sentrums-fjerne områdene mer attraktive for bosetting. I fremtidig bruk av
metodikken bør det gjennomføres en kalibrering av alfa- og betaverdien slik at disse reflekterer
reisemønsteret i regionen (dette kan blant annet gjennomføres ved bruk av RVU-data).
Ser man videre på tilgjengelighetskartene for kollektiv og gang-sykkel, viser disse at
tilgjengeligheten med disse reisemidlene er langt mer konsentrert i noen grunnkretser. Det er
spesielt grunnkretsene som har høy intern sysselsetting som har høy tilgjengelighet med gang og
sykkel (Marviksletta, sentrumsområdene, Dvergsnes og Sørlandsparken). Her er ikke
sykkelekspressvegen lagt til, så ved innføring av denne kan resultatene bli noe annerledes
(spesielt for sykkel).
Tilgjengeligheten med kollektiv er noe mer spredt enn den for gang og sykkel. RTM-modellen
inneholder en forslått ringbuss som går fra sentrum via Marviksletta, Universitetet og sykehuset,
før den returnerer til sentrum igjen. Man kan se fra figuren at denne ringbussen gjenspeiler seg i
tilgjengelighetsmålene.
8.3.2 Historisk attraktivitet

Attraktivitetsmålene genereres med utgangspunkt i tilgjengeligheten og historisk vekst.
Attraktivitetsmålet for historisk vekst beregnes med utgangspunkt i veksten som har forekommet
i grunnkretsene over perioden 2006 – 2014, relativt til den totale veksten i kommunen.
Attraktivitetsmålene generert fra den relative befolkningsveksten er illustrert i Figur 44
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Figur 44: Attraktivitet historikk

8.3.3 Total attraktivitet

Den totale attraktiviteten er beregnet som et vektet snitt av historisk vekst og attraktivitet. I
beregningen har vi vektet historikken med 50% og tilgjengeligheten med 50%.
Attraktiviteten fra tilgjengeligheten er beregnet ved å kombinere tilgjengeligheten fra hvert
reisemiddel og reiseperiode med vektene i tabellen under

Attraktivitet
Tilgjengelighet
Bil
Kollektiv
Gang-sykkel
Andel av totale reiser

Vekt
Vekt
utenom
rushtid rushtid
0,65
0,5
0,25
0,25
0,10
0,25
0,30
0,70

Den totale attraktiviteten til grunnkretsene er illustrert i Figur 45:
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Figur 45: Total attraktivitet ved å kombinere historikk og tilgjengelighetsmål

Figur 27 viser andelene av SSBs totale befolkningsvekst for kommunen som skal tilegnes de ulike
grunnkretsene. Tildelingen beregnes som:
Befolkning prognose-år (grunnkrets i) = attraktivitet (grunnkrets i) * befolkning 2040 (SSB)

Befolkningsprognosen som oppstår fra bruk av disse attraktivitetsmålene er illustrert i Figur 46. I
figuren angir de sorte stolpene befolkningen i grunnkretsene fra SSB, mens de røde angir
prognosene fra Rambølls modell.
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8.3.4 Prognoser 2040 SSB og PTM

Figur 46: Bosatte 2040 fra SSB og modellen. Følgende grep i vedtatt i vedtatt arealbruk er lagt inn:
Utvikling på Marviksletta og Bjørndalen, og vegforbindelser Ytre Ringveg og Vige-Marviksletta.

Figur 28 viser at det for de fleste områdene er små avvik mellom SSBs prognoser og de generert
fra attraktivitetsmålene. Hovedforskjellene mellom de to tilnærmingene er i
transformasjonsområdene Marviksletta, vekst i utbyggingsområdene på Bjørndalen, samt i de
områdene som både har hatt høy historisk vekst og som er estimert til å ha høy tilgjengelighet.
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9.

BRUKSOMRÅDER
Basert på erfaringene vi har hatt med utviklingen av metodikken ser vi følgende sentrale
bruksområder:
•
1.
2.
3.

Verktøy i konsekvens- og alternativvurderinger av
Utbyggingsstrategier
Konkrete byggeområder
Infrastrukturtiltak.

•

Modell for å presentere gitte situasjoner, som for eksempel vurdering av arealplaner
opp mot overordnede mål nedfelt i samfunnsdel, regional plan og bypakker. Nullvekst-målet for biltrafikk i storbyene kan nevnes spesielt.

•

Pedagogisk visualisering av alternativer og konsekvenser.

Figur 47: Grunnkretsenes attraktivitet som destinasjonsvalg utenom rushtid for eksempel til bruk i
handelsanalyser?
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10. BEHOV FOR VIDERE ARBEID
Under følger en oppsummering av våre forslag til videre arbeid:

10.1 Hurtigløsning for fordeling av vekst i ulike soner
Det er i vårt forslag til metodikk ikke lagt inn en hurtigløsning for å fylle inn en fordeling f.eks.
befolkningsvekst 80/20 mellom grunnkretser innenfor/utenfor bybånd eller langsiktige
utviklingsgrenser, indre/ytre by etc. En generell ligning/kolonne for fordeling av veksten kan
være en nyttig videreutvikling

10.2 Erfaringstall for råtomt vs. nettotomt
I uttestingen av metodikken i et storbyområde bør det undersøkes hvordan krav til utnyttelse for
tomter virker for større områder. I kommuneplan for Oslo og regional plan for areal og transport
for Oslo og Akershus er det for visse utnyttelsesgrader angitt ca. forhold mellom
områdeutnyttelse og BRA per tomt. Det kan bygges videre på kunnskapsgrunnlaget for disse
tallene.

10.3 Korreksjon for Grunnkretsens byggeareal/ Tall for bygningsmasse og boliger på
grunnkretsnivå
Ved bruk av BYA og BRA som maksimums utnyttelsesgrad er ikke det samlede grunnkretsarealet
korrigert for det arealet som faktisk er lagt ut til byggeområde i planen. Dette vil ha liten
innvirkning på sentrumsnære områder, men for grunnkretser med større deler til LNF vil det ha
større virkning på det totale potensialet for vekst. Det kan utvikles en metodikk, for eksempel
ved hjelp av GIS der det samlede grunnkretsarealet korrigeres for det faktiske byggeområdet.
Rambøll har i arbeidet med metodikken ikke funnet tall for bygningsmasse eller antall boliger på
grunnkretsnivå. Dette vil være nyttig inndata for å generere kunnskap om tilgjengelig
byggearealer i grunnkretsen.

10.4 Automatisk vekst for sysselsetting
I metodikken er attraktiviteten basert på eksisterende sysselsetting samt manuelt inntastede nye
områder/transformasjonsområder for sysselsatte. En interaktiv vekst i sysselsatte/bosatte kan
være en nyttig videreutvikling av metodikken dersom man ønsker at antagelsene lagt til grunn
for metodikken skal være konsistente.
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11. SKJEMATISK BESKRIVELSE AV FREMGANGSMÅTE
11.1 Framskriving i Excel
Befolkningsframskrivingene og estimeringen av sysselsetting per grunnkrets gjennomføres i et
eget Excel-dokument. Excel arket er utformet til å automatisk fordele befolkningen for et
framtidig prognose år, og sysselsettingen fra framtidige næringsarealer og/eller
kombinasjonsarealer i egne output-ark, slik at disse kan limes direkte inn i transportmodellen
inndata-grunnlag.
Excel-matrisen er utformet til å utfylles gjennom noen korte steg. I det følgende gis en kort
innføring i bruken av Excel-arket.

11.2 Steg I: Innfylling av Standardverdier
Ark 1. Ark 1 inneholder de grunnleggende ligningene for utregning av potensiell vekst gitt
utnyttelse og arealformål.
I tillegg er det lagt inn kolonner for utnyttelse som kan brukes som standard for alle
grunnkretsene i beregningsområdet. Dette er altså en slags «default-utnyttelse». Dersom disse
endres så oppdateres de øvrige arkene automatisk (jf. steg 2). Dette kan være hensiktsmessig
der kommunen bruker felles krav til utnyttelse for store deler av kommunen.
Det er også lagt inn standardparametere med beregningsfaktor relatert til personer per
bolig/husholdningsstørrelse (2) gjennomsnittlig boareal per person er lagt inn i henhold til
nasjonalt snitt fra SSB = 54m2, ansatte per 100 m^2, råtomt-korrigering og
parkeringskorrigering. Der bruker anser det som hensiktsmessig å legge inn lokale
parameterverdier kan dette gjøres manuelt, og faktoren endres automatisk for hele regnearket.
Faktorene for næringsarealene angis i området B2:K2, mens faktorene for boligarealene angis i
området M2:P6.
Dersom man ønsker å justere på de nasjonale standardverdiene kan dette gjøres i kolonnene for
de ulike areabrukstypene. I de aller fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig å endre på
fellesverdiene ettersom man kan spesifisere egne verdier for hver enkel grunnkrets i inndataarkene for bosetting og sysselsetting.
I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å endre på standardverdiene. Dette gjelder for
eksempel hvis man (A) skal innføre befolkningstak i et stort antall grunnkretser, (B) skal beregne
flesteparten av befolkningstakene med utgangspunkt i lokale gjennomsnittsverdier (for eksempel
der man ønsker å vurdere virkningene av forslag om utbygging, og der man ønsker å bruke et
minimum av tid på å jobbe med irrelevante grunnkretser). Dersom man kun skal innføre
befolkningstak i få eller ingen grunnkretser vil det ta kortere tid å legge inn spesifikke verdier for
hver enkel grunnkrets i inndata-arket for bosetting eller sysselsetting.

11.3 Steg II: Innfylling av bosettingsdata
I ark 2 Inndata bosetting fyller man inn grunnkretsene som inngår i kommunene, og inndataen
for de ulike grunnkretsene mht. bosetting for arealtypene: Framtidige boligarealer, eksisterende
boligarealer, Sentrumsområder og kombinasjonsområder etc.
I bruken av ark 2. limer man først inn grunnkretsene som inngår i kommunene i kolonne A. Disse
må fylles inn i stigende rekkefølge for at Excel-dokumentet skal fungere. Grunnkretsene som
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limes inn i ark 2 benyttes automatisk av alle de andre arkene, så dette trenger man bare gjøre
en gang til.
Etter man har limt inn grunnkretsene kan man fylle inn verdiene for de ulike grunnkretsene.
Arket er utformet slik at inndataen for boligområdene/generelle byggeområder (fremtidige og
eksisterende) og sentrumsområdene inngår automatisk i beregningen av et framtidig
befolkningstak. Dersom man ikke ønsker å legge inn et befolkningstak, men fremskrive veksten
kun med henblikk på attraktivitet er det ikke nødvendig å fylle inn disse.
Skal det innføres befolkningstak i noen utvalgte grunnkretser gjennomføres dette ved at man
først skriver inn verdien 1 i kolonne B: «Befolkningstak». Deretter fyller man for hver arealtype
inn arealenes størrelse (kolonnene «Dekar»), og de kriteriene som er gjeldene for området i
kommuneplanen (BYA, BRA, områdeutnyttelse osv.) Dersom man ønsker å benytte fellesverdiene
fra Ark 1, taster mann inn verdien -1 i kolonnen det gjelder (Disse velges som nevnt i steg 1
enten av bruker, eller man bruker tall som er lagt inn i ark 1 ved levering). Når man benytter
verdien -1 beregnes taket med utgangspunkt i tilhørende fellesverdi fra ark 1. Fellesverdier.
Dette kan være en praktisk tilnærming når man ønsker å se på virkningene av fordeling av vekst
for eksempel innenfor/utenfor bybånd, langsiktige byggegrenser, indre/ytre by etc.
I området AJ:AU kan man spesifisere egne verdier for Råtomt-korrigering (RTK), personer per
bolig (PPB) og parkeringskorrigering (PK) dersom man ønsker det. Lar man disse verdiene stå på
0 (som er utgangspunktet) beregnes antall bosatte med utgangspunkt i standardverdiene fra ark
1. Fellesverdier
Transformasjonsområdene behandles annerledes enn de andre områdene. I tillegg til å skrive inn
dekar og beregningsverdi, legger man for transformasjonsområdene også inn hvor lenge man
antar det er til utbyggingen er ferdigstilt i kolonne AG: «År til utbygging», og den forventede
andelen forsalg (i kolonne AH: «Forsalg»). Dette gjøres i kolonne som heter områder for
kombinerte formål, både i inndata bosetting og sysselsetting. Årsaken til at
transformasjonsområdene behandles annerledes er at det antas at utbyggingskostnaden ved
transformasjonsområder er såpass stor at utbyggingen kun igangsettes dersom entreprenøren
har en viss andel forsalg (Les: Sikkerhet for investeringene). Parameteren forsalg angir altså den
antatte mengden forsalg som brukeren mener skal til for at utbygging settes i gang. Dersom man
setter andelen forsalg til større enn 0, inngår denne andelen av totalen inn i
befolkningsprognoser som en sikker befolkningsvekst i grunnkretsen. Dette innebærer at andelen
av befolkningsveksten som skal fordeles utover de øvrige områdene reduseres tilsvarende
andelen som flytter til transformasjonsområdet.
Dersom man ikke ønsker å behandle transformasjonsområder i henhold til foreslått metodikk,
kan man i stedet fylle inn data knyttet til transformasjonsområdene i kolonnene for boligområder
og næringsområder. Da fremskrives veksten på vanlig måte. En begrensning ved dette valget er
at utnyttelsen for alle områder i samme kategori må være lik (Ofte vil det være en høyere
arealutnyttelse i transformasjonsprosjektene). Man kan unngå dette problemet ved å for
eksempel legge inn området som fremtidig byggeområde dersom øvrige byggeområder i
grunnkretsen er eksisterende.

11.4 Steg III: Innfylling av sysselsettingsdata
Dersom man ønsker å legge inn nye næringsområder i grunnkretsene gjennomføres dette i ark
«3. Inndata sysselsetting». I dette arket skal det kun legges inn ny områder for næring/ny
sysselsetting. Alt som legges inn i dette arket kommer som et tillegg til dagens sysselsetting i
grunnkretsen.
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For transformasjonsområder vil dette innebærer at dersom utbyggingen medfører utfasing av
næringsvirksomhet som er der fra før, må man korrigere for dette ved å benytte en lavere
parameterverdi for antallet ansatte per 100m^2.
Utover dette utfyller man inn sysselsettingsarket på samme måte som man fyller ut inndataarket for bosatte.
I sysselsettingsarket kan man også legge inn ny sysselsetting for offentlig sektor. For disse har
man kun mulighet å legge inn tall for antallet ansatte. For de øvrige feltene fyller man ut
sysselsettingsarket på samme måte som ark 2.
Også her kan man benytte verdien -1 dersom man ønsker å bruke de nasjonale
gjennomsnittsverdiene, eller legge inn spesifikke verdier i tilhørende kolonne. Dersom man
ønsker å bruke spesifikke verdier for antall ansatte per 100m^2, råtomtkorrigering eller
parkeringskorrigering legger man disse inn i området AL:BF

11.5 Steg IV: Modelldata
I ark 4. Modelldata limer man inn resultatene fra tilgjengelighetsapplikasjonen. Disse inngår
automatisk i de videre beregningene. Inndataen fra RTM-modellen limes inn i de rosa feltene.

11.6 Steg V: Oppsummering
I ark 5. Oppsummering gis en oppsummering av resultatene fra de innlagte dataene. Arket kan
brukes til å kontrollere dataene som er lagt inn i inndata-arkene for bosetting og sysselsetting.
For bosettingen oppgir arket det samlede befolkningstaket for hver grunnkrets, og den registrerte
bosettingen i 2014. I området G:J er befolkningen oppgitt for hver områdekategori/arealformål.
Oppsummeringsarket oppgir også sysselsettingsveksten basert på dataene fra ark 3. Input
sysselsetting og dagens sysselsetting i hver grunnkrets. I området L:U oppgis sysselsettingen
innenfor hver områdekategori.

11.7 Steg VI: Framskriving
I ark 6. Framskriving skriver man inn parameterverdiene som man ønsker skal inngå i
framskrivingen, samt framskrivings-år.
Under parameter attraktivitet kan man sette hvor mye hvert attraktivitetsmål skal bidra til den
samlede attraktiviteten til hver grunnkrets. Ønsker man kun historisk vekst setter man denne til
1, på samme måte kan man også velge kun tilgjengelighet eller kun SSB-prognoser. Eneste
begrensning er at summen av vektene må være 1 til sammen.
Under parameter tilgjengelighet kan man fastsette hvor mye de ulike reisemidlene og
reisetidspunktene skal innvirke på attraktiviteten til tilgjengelighet. Setter man for eksempel.
Vekten til bil rushtid til 1, og vekten til andel rushtid til 1, vil attraktiviteten fra tilgjengelighet
beregnes utelukkende med utgangspunkt i tilgjengeligheten med bil i rushtid.
Under prognose-år legger man inn det ønskede prognoseåret.

11.8 Steg VII: Eksport av resultat
Excel-dokumentet er utformet slik at output-arkene «7. output Befolkning» og «8. output
sonedata» automatisk oppdateres slik at de ulike grunnkretsene inneholder estimert befolkning
og sysselsetting. Når man er ferdig med å legge inn tallene og med å velge parameterverdier,
kopieres dataen i outputarkene og limes inn i befolknings- og sonedatafilen til RTM.
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12. VEDLEGG
12.1 Excel-fil
12.2 Presentasjon (powerpoint)
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