Tallfesting Areal & Transport
- hvordan endring i arealbruk og transportsystem påvirker
omfang av biltrafikk i byområder
Faglig samarbeid mellom KMD, Vegdirektoratet og KS

Samordnet FoU-aktivitet i KMD (planavd.),
KS og Vegdirektoratet
Formålet er å gjennomføre FoUprosjekter for å få fram et data- og
metodegrunnlag slik at
transportmodeller skal kunne behandle
reiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport på en mer presis måte –
både for dagens situasjon og for å
vurdere effekt av framtidig utvikling i
arealbruk og transportsystem.

Det faglige grunnlaget for samarbeidet
og de enkelte FoU-aktivitetene er
nærmere beskrevet i et eget
metodenotat.
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Trafikkmengde
i byområdet

Forventet
trafikkøkning
uten nye tiltak

«nullvekst
målet»
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Se arealbruk og transport i sammenheng
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Avveining mot andre samfunnshensyn

Bidrag til måloppnåelse bør tallfestes tidlig
arealbruk og transport må sees i sammenheng

Reell
mulighet
for
påvirkning
av planer i
retning
nullvekstmålet

Prognoser for transportomfang før
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Tre ting på én gang!
1. Mer presise og realistiske prognoser
for alle formål der transportmodeller
(RTM/DOM) allerede benyttes
2. Tallfeste effekt av endret arealbruk
og/eller transportsystem målt i
kjøretøykilometer. Kan bl.a. vurdere
oppnåelse av «nullvekstmålet» og
beregne endring i klimagassutslipp
3. Kartframstilling som synliggjør
handlingsrom og effekt av tiltak for
politikere og lokalsamfunn

Konkurranseflater mot privatbil
For at arbeid med nullvekstmål, byluft og klima skal bli
målrettet, må vi lete grundigere etter- og beskrive
konkurranseflatene mellom bil og andre reisemåter
Modellering av restriksjoner på bilbruk blir også mer
presis når modellene håndterer alternativene til bil
(gå, sykle, kollektivt) mer korrekt

Forbedringsmuligheter i RTM
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Beslutning om permanent
implementering / bruk
Krav til å sikre addisjonalitet og avklare systemgrenser tilsvarer internasjonale klimakonvensjoner

Arealegenskaper, f.eks. grad av funksjonsblanding
Reise ≈ bytte gjøremål

Ved høy funksjonsblanding kan mange gjøremål (f.eks. være hjemme,
arbeide, handle, motta
tjenester, kulturtilbud)
utføres i gangavstand.
Høy arealutnyttelse
innebærer ikke nødvendigvis mye funksjonsblanding, f.eks. i bo- eller
næringsområder

Standard på kollektivtilbud
RTM regner i dag all kollektivtransport som like attraktiv,
tar bare med pris, reisetid, frekvens, bytter etc.
Må anta forskjell i hvor mye standard betyr for «tvungne
kollektivreisende» for og de som like gjerne kan ta bilen

Hvor attraktivt det er å sykle
Kun turer med reiseformål. Trenings- og rekreasjonsturer regnes ikke
RTM regner i dag alle
sykkelruter som like
attraktive, og nettet er
for dårlig beskrevet
Tiltak som bedrer
infrastruktur for syklister
gir svært liten eller ingen
effekt / nytte i
modellberegninger

Hvor attraktivt det er å gå
Kun turer med reiseformål, ikke trening og rekreasjon
Gåing dekkes knapt av RTM, bl.a. fordi grunnkretsinterne
reiser dekkes dårlig. Alle gangruter regnes som like attraktive, så bedret infrastruktur gir ingen effekt/nytte.
.

Arealplaner må regnes med
RTM tar ikke hensyn til arealplaner,
men bygger på prognoser fra SSB
Planlagt fortetting, knutepunktsutvikling mm reflekteres ikke i RTM
Prognoser for bosatte, ansatte og
virksomheter/ steder med mange
besøkende på grunnkretsnivå
- utgangspunkt i arealplan, inkl. ulike
alternativer
- prognoser for faktisk arealbruk pr.
grunnkrets, avhengig av marked,
transportsystem m.m.

Temakart kan underbygge tallene
Dagens kartverktøyer er mest fokusert på arealbruk,
mindre på transportsystem. Kart bør illustrere effekt av
alternativer for arealbruk og transport i sammenheng
Enkelt å
framstille
mange typer
temakart når vi
har data på
grunnkretsnivå

Tydelige alternativer med tallfestet effekt opplyser og
ansvarliggjør fagfolk, beslutningstakere og øvrig samfunn

± kjøretøy
kilometer

Effekt av endring i planlagt
arealbruk og/eller
transportsystem tallfestes,
målt i kjøretøykilometer,
oppnåelse av nullvekstmål
eller klimagassutslipp

Lett kommuniserbare alternativer for byutvikling som
samtidig omfatter arealbruk og transportsystem

Samordnet FoU-innsats i 2015-16
Felles verksted alle FoU og deltakende by/-er 13-14 oktober 2015
FoU 1 – SVV og KMD
1a) Arealbruk i RTM - SVV
- sammenheng mellom reiseatferd og arealbruk/parkering
1.1 Prognoser arealbruk - KMD
- bosatte/ansatte/besøk grunnkrets, basert på arealplaner
1b) Sykkel i RTM - SVV
- sykkelavstander i modellene
- sammenheng: reisemønster
og sykkel-attraktivitet
1c) Kollektivkvalitet RTM - SVV
- sammenheng: reisemønster
og tilbud med høy kvalitet
For alle: Metoder for kartlegging
og teknisk implementering i RTM

FoU 2 – KS
Gåing og
grunnkretsinterne
reiser i RTM
- sikre at reiser
innen grunnkrets
behandles likt
med andre reiser
- gangavstander i
modellene
- sammenheng
reisemønster og
gang-attraktivitet
- Metode kartlegging og implementering i RTM

FoU 4 – KS Samlet forslag til implementering i RTM
- endringer i RTM på kort sikt
- innspill til neste RVU
- FoU-behov, doktorgrad etc?
- langsiktig endring RTM

FoU 3 – KMD
Utviklingsarbeid
og uttesting i
storbyområde
Midler til tjenestekjøp mm tildeles
by som søker i lag
med SVV lokalt
a. Innlegging av
arealplan i DOM
b. kartframstilling
av data som
benyttes i DOM
c. uttesting av
endringer i DOM
jf. FoU 1 og 2
d. tallfeste trafikkmessige konsekvenser, kjøretøy
km, byluft, CO2

Felles styringsgruppe med
sekretariat
Koordinert innsats,
felles aktiviteter,
gjensidige bidrag,
oppfølging storby
Samordne utlysninger og felles
bruk av resultater
Andre inviteres
med etter behov,
f.eks. Miljødirektoratet for utslippstall eller Kartverket
for geodata
Eksisterende
fagfora benyttes
der det er tjenlig
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