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1 FORORD 

Dette notatet er et vedlegg til hovedrapporten for byutredningen i Nedre Glomma som er 

ferdigstilt i desember 2017. Notatet er tenkt som et teknisk notat til dokumentasjon av 

arbeidet med regional transportmodell (RTM). En stor del av notatet henvender seg til dem, 

som har kjennskap til RTM men andre kan også få en oversikt over det forberedende 

arbeidet som er gjort.  

Notatet er utarbeidet av Celine Bjørnstad Rud, Are Sturød og Agnete Trier Hauge fra Statens 

vegvesen Region Øst (SVRØ). Chi Kwan Kwong (TØI) har bistått med etablering og 

beregninger for 2030. Marie Aarestrup Aasness (SVRØ) har utført EFFEKT beregninger.  

2 INNLEDNING 

 Valg av modellverktøy1 

 I analysene med byutredningene er det benyttet regional transportmodell (RTM) for å se på 

effekter av både enkelttiltak og virkemiddelpakkene. RTM er en modell som beregner et 

sannsynlig transportmønster basert på hvor folk bor, hvor arbeidsplasser og andre 

aktiviteter er lokalisert, egenskaper ved transporttilbudet og kostnader knyttet til 

transporttilbudet.  

På grunnlag av denne informasjon beregnes endringer i trafikken som følge av endringer i 

transporttilbudet, virkemidler, demografisk utvikling og arealbruk. 

Modellsystemet som benyttes i utredningene er utviklet over tid av transportetatene, og godt 

dokumentert. Modellen er først og fremst basert på resultater fra reisevaneundersøkelser, 

men også på tellinger og andre erfaringsdata. Enkelt forklart bygger modellene på en 

antagelse om at trafikantene velger reisemåter som tar kortest mulig tid til lavest mulig pris.  

RTM er egnet til å beregne den samlede effekten av flere tiltak. I analysene av 

virkemiddelpakker er målet å finne effekten av ulike kombinasjoner av tiltak for å nå 

nullvekstmålet.  En mer detaljert beskrivelse av transportmodellen er gitt i «Prosjektnotat – 

Retningslinjer for byutredningene – Innspill til metodikk og verktøybruk (SINTEF 2016).»  

Transportmodellen er en forenkling av virkeligheten, noe som gjør det nødvendig å tolke 

resultatene med forsiktighet. Robustheten i resultatene er avhengig av kvaliteten på inputen 

(tellingene, reisevaneundersøkelsene mv.)  

Noen forhold det er viktig å være oppmerksom på i tolkningen av resultatene:  

- Gange og sykkel: I transportmodellen er det tiltak som gir endringer i tid eller kostnad 

som påvirker reisemønster, transportmiddelvalg mv. Effekten av sykkelinfrastruktur er 

delvis (indirekte) fanget opp ved at det er kodet inn redusert sykkelavstand på 

strekninger som har fått forbedringer (separat gang-/sykkelveg eller sykkelfelt i 

                                                

1 Teksten til dette kapitlet er felles tekst fra Vegdirektoratet 
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vegbanen). Andre forbedringer av forhold for syklende eller gående som ikke påvirker tid 

eller pris, som forbedret vedlikehold, eller økt trygghet, må vurderes utenfor 

modellkjøringene.  

Kollektivtransport: Transportmodellen fanger opp effekter av pris, tid, bytteulempe og 

ventetider. Dette betyr at modellen får med seg effekter av både økt frekvens og bedre 

framkommelighet for kollektivtrafikken. Transportmodellen fanger ikke opp faktorer som   

reisekomfort, pålitelighet standard på holdeplasser eller forbedret informasjon og mer 

effektive billettsystemer. Effekter av denne typen tiltak må vurderes utenfor 

modellkjøringene.  

- Reisetid, frekvens og stoppmønster for kollektivreiser i nåsituasjonen er basert på 

koding etter rutetabell i morgenrush og lavtrafikk. I flere byer er det til en viss grad tatt 

hensyn til ordinære rushtidsforsinkelser i rutetabellen, men ikke større forsinkelser. 

Ventetid på holdeplass er satt til halv frekvens. Dersom en rute alt har en god frekvens 

(f.eks. 10 minutt), vil økning av frekvensen derfor gi lite utslag.  

- Bilreiser: Ordinære rushtidsforsinkelser for bilturer fanges opp i RTM, men ikke 

situasjoner med uvanlig store kødannelser og større forsinkelser. Det betyr at 

tidsdifferansen mellom en bilreise og en kollektivreise kan bli for liten i 

områder/tidsperioder med mye trengsel.  

Arealbruk: Endret arealbruk er kodet gjennom endring av antall arbeidsplasser og 

bosatte i den enkelte grunnkrets. Dette påvirker igjen etterspørselen etter turer. I 

analysene er det veksten i bosatte som er lagt til de områdene som er prioritert for 

framtidig boligbygging.  

Modellen bygger på dagens kunnskap om effekter av teknologi, demografisk og økonomisk 

utvikling osv. Teknologisk og økonomisk utvikling kan endre måten samfunnet organiserer 

daglige aktiviteter på og hvordan trafikanter vektlegger ulike aspekter ved reisen (komfort, 

reisetid, punktlighet mv.). Jo lengre fram i tid man analyserer jo større usikkerhet vil det 

være om forutsetningene. 

 Modell i byutredningen 

Det er benyttet Regmod_v3.12_bilhold_i_iterasjon til byutredningen Nedre Glomma. Det er 

gjort en enkel beregning for å sjekke at det gir like resultater som versjonen uten bilhold i 

iterasjon og det ble avklart med Vegdirektoratet å ikke gå over på regmod_v3.12.1.  

For å kunne ha en brukbar delområdemodell (DOM) til byutredningen var det en del steg 

som skulle være på plass. Ikke alle forberedende steg er beskrevet i dette notatet. Modellen 

for hele region øst for 2014 ble rammetallskalibrert og kjørt for å kunne ta ut matriser til 

delområdemodellen. Området for DOM’en ble definert og det ble kjørt DOM for 2014 for å 

hente ut ekstern matriser fra øst modellen. Rammetallskalibrering ble gjort for DOM 2014 da 

seneste RVU er fra 2013/2014. Nullvekstmålet i byutredningene skal beregnes for 2016 og 

det ble derfor etablert modell for 2016. Videre ble vegnettet oppdatert fra nye filer fra NVDB 

samtidig som tidligere forbedringer ble tatt med videre. Da DOM for 2016 var etablert og 

kjørt, ble det gjort en jobb med kalibrering og validering, før det ble etablert scenarier i 

2030 for nullalternativ og det vi kaller bypakkealternativ. I hovedrapporten er disse to 

alternativene kalt for bunnplanken for videre beregninger av tiltak og virkemiddelpakker.   
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3 DELOMRÅDEMODELL DOMOF 2014 

Etablering og rammetallskalibrering ble gjort først for 2014 da RVU data, som brukes til 

rammetallsskalibrering er fra i 2013/2014. Etableringen bygger på vegnett 2014 som er 

brukt i en tidligere etablert versjon av DOM Østfold. Videre ble 2016 modellen etablert.  

DOM Østfold for 2014 ble etablert av ViaNova med utgangspunkt i modell område fra 

tidligere år. COWI etablerte Sverigematriser da de tok over modellen våren 2016 for å gjøre 

den klar til bompengeutredninger. I den forbindelse ble det gjort en større jobb med å 

kvalitetssikre og oppdatere vegnettet med fartsgrenser, stengte veier, enveiskjøringer og 

svingeforbud.  

 Valg av modellområde 

Det er ca. 90 km mellom Nedre Glomma og Oslo, hvilket er lengre enn de korte reisene < 70 

km som beregnes i modellen. Det ble valgt å utvide tidligere DOM Østfold til å ha med Oslo 

som bufferområdet og noen kommuner i Akershus i kjerneområdet. Vi kaller den nye 

utvidede modellen for DOMOF. Områder nord for Nedre Glomma har da mulighet for å bytte 

til reisemål nordover istedenfor til Nedre Glomma som følge av tiltak. Turer <70 km 

beregnet i bufferområdet ligger i fast matrise fra hele region øst modellen. Turer > 70 km 

kommer fra kjøring med nasjonal transportmodell (NTM) og ligger i fast matrise.  

Kjerneområdet består av hele Østfold og kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, 

Oppegård og Enebakk i Akershus. Oslo er i bufferområdet. Se  

Figur 1.   
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Figur 1 Utvidet DOM Østfold med kjerneområde og bufferområde 

 Uttak av eksterne/faste matriser 

Til kjøring av delområdemodellen trengs eksterne matriser fra bufferområdet, nasjonal 

transportmodell, sverigesmatriser og godsmatrise. Alle disse matrisene er faste matriser og 

vil ikke endre reisemiddel, antall turer eller destinasjon som følge av tiltak. Kun rutevalget 

påvirkes. For å ta ut disse matrisene ble først kjørt NTM6 og hele region øst modellen for 

2014. Beregninger og rammetallskalibreringen av Østmodellen er gjort i regmod_v3.9.4 med 

LSMode 0,6. 

 Rammetallskalibrering for DOMOF 

Rammetallskalibrering av DOMOF ble gjort i versjon Regmod_v3.11 med opsjoner vist i Figur 

2.  
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Figur 2 Opsjoner valgt i rammetallskalibrering 

Til beregningene i byutredningen ble opsjonen for å beholde skoleturer valgt.  

3.3.1 Bilholdsmodell 

Når bilhold-førerkortmodellen (BHFK) skal kalibreres er det mulighet til å dele 

modellområdet i to områder dersom noen områder har veldig ulike bilhold-førerkort 

andeler. Til byutredningen ble det testet om Nedre Glomma skulle deles fra resten av 

modellområdet. Dette ble gjort ved å ta ut bilhold-førerkortandeler fra RVU data for ulike 

områder for sammenligning.  

Tabell 1 Førerkort og tilgang på bil 

Total FBTF GBTF Total 

Alle kommuner i kjerneområdet Østfold og Follo 54,5 33,4 87,9 

Akershuskommunene (Follo) i kjerneområdet  47,2 38,0 85,2 

Østfoldkommunene 57,4 31,6 89,0 

Sarpsborg+Fredrikstad 57,8 29,9 87,7 

    

Hele Akershus 55,6 32,1 87,7 

Hele Oslo 30,8 31,1 61,9 

 

FB Tilgang til lik eller flere biler enn førerkort 

GB Tilgang til færre biler enn førerkort 

TF Førerkort 

 

På bakgrunn av de tall som ses i Tabell 1, ble det besluttet å fortsette med et samlet område 

til byutredningene. Det har ikke noe for seg å dele opp på to områder, på bakgrunn av at det 

er lite variasjon i totalen for bare Nedre Glomma sammenlignet med hele kjerneområdet. Det 

er ikke nok utvalg i RVU’en til å sjekke Østfold utenom Nedre Glomma. Til sammenligning 
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ses det en mere klar forskjell når det ses på Oslo, noe som ikke er relevant for 

delområdemodellen da Oslo er i bufferområdet. 

3.3.2 Avstandskalibrering 

Den gjennomsnittlige turlengde i modellen ligger 1-2 km høyere enn RVU. Dette vurderes å 

ikke være et for stort avvik. Avstandskalibreringen er en relativt omfattende jobb sett i 

forhold til virkningen det gir. Det ble derfor ikke prioritert å bruke tid på avstandskalibrering 

etter en vurdering av tilgjengelig kapasitet.  

3.3.3 Rammetall resultater 

Rammetallskalibreringen bygger på tidligere parameterer fra DOM Østfold. De nye 

modellspesifikke parameterfiler gis kode _13. Resultatet fra kjøring med kode 13 ses i Tabell 

2. Avviket mellom RVU og modellen ligger på mellom -1 % og 1 % på sum utreiser. Det ble 

valgt å bruke det videre i byutredningen. For mer detaljert forklaring av 

rammetallskalibrering og tabellen henvises til diverse dokumentasjon og kurs for 

rammetallskalibrering.  

Tabell 2 Rammetall fra DOMOF Basis2014 med parameterfiler kode _13 
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4  ETABLERING - dagens situasjon 2016 

 Vegnett 

Vegnettet fra 2014 ble oppdatert med vegnettet i 2016 som kommer fra nasjonal 

vegdatabank (NVDB) og ble levert fra Vegdirektoratet. Vegnettet som fås fra NVDB 

inneholder ikke alle data om svingerestriksjoner (venstresving forbudt og ramper), 

enveisrettede gater, stengte veger/gater, hastigheter på kommuneveier og kapasitet. I 

forbindelse med klargjøring av tidligere DOMØstfold på 2014 vegnettet ble det gjort en 

gjennomgang av vegnettet i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Arbeidet fra den gang er 

videreført i det importerte 2016 vegnettet.  

Jobben med etablering av svingerestriksjoner måtte gjøres ved bruk av TNExtension. Dette 

tok en del ressurser, der vi fokuserte på svingerestriksjoner i Nedre Glomma. 

 Kollektivnett- og ruter 

Kollektivrutene ble opprinnelig kodet for 2014. I arbeidet med byutredningene ble det gjort 

en oppdatering av bussruter i Nedre Glomma til 2016. Oppdatering ble gjort på de bussruter 

som antagelig har hatt endringer siden 2014, i henhold til opplysninger fra Statens vegvesen 

sin kollektivkoordinater i Østfold.  

Togruter og nett ble importert fra Jernbanedirektoratet (JDIR) sine tilgjengelige filer, og 

endringer ble gjort i samråd med JDIR.  

 Gang og sykkel 

Vegnettet som er brukt til oppdatering for å etablere DOMOF 2016, inneholder mer 

oppdatert gang og sykkelvegnett enn 2014 vegnettet. I tidlig fase ble det gjort enkle 

stikkprøver for å sikre at de viktigste forbindelsene var med.  

Det ble brukt autofunksjon for GS-Andel i TNExtension og tilhørende funksjoner i oppsettet i 

RTM.  

 Sonedata 

4.4.1 Arbeidsplasser  

Arbeidsplasser er basert på SSB 1. kvartal 2014. Dette ligger i «default» sonedatafil i RTM. 

Sykehuset Østfold Kalnes åpnet i 2015 med ca. 4.000 ansatte. Flyttingen av Sykehuset er 

korrigert inn i sonedatafilen. Følgende endringer er gjort (Tabell 3). 
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Tabell 3 Endringer i sonedata som følge av flytting av Sykehuset Østfold. 

Sone Navn Endring 

1052509 Sykehuset Østfold Kalnes +3.957 ansatte 

1050108 Sykehuset Østf. Sarpsborg (SØS) -95 ansatte (administrasjonen) 

1061303 Sykehuset Østf. Fredrikstad (SØF) -3.184 ansatte 

1061602 Veum psykiatriske -678 ansatte 

Sum Sarpsborg +3.862 ansatte 

SUM Fredrikstad -3.862 ansatte 

 

Endringene er utført i næringskode 70 og 71. Tilsvarende endringer er gjort i kategoriene 

«male» og «female» (kjønnsintensive arbeidsplasser). 

Kommunene hadde ikke oversikt over andre større flyttinger/nyetableringer. Det er derfor 

ikke gjort flere korreksjoner i filen. 

4.4.2 Befolkning 

Befolkningsdata er fra SSB 1.01.2016. Det er benyttet «default» befolkningsfil fra RTM. 

Denne filen er inndelt i grunnkrets, kjønn og aldersgrupper. 

4.4.3 Elevdata 

Det er kontrollert om skolene ligger i rett grunnkrets. Det var et par skoler som lå i 

nabogrunnkrets i stedet. Da dette ble lagt inn i elevdatafilen, gav skolemodellen ulogiske 

resultat (bilfører lik 0). Det er derfor beholdt opprinnelig sonefordeling. Dette vil ikke få 

noen praktisk betydning for resultatene av beregningene, men det bør følges opp i neste 

versjon av RTM. 

Med unntak av Høgskolen i Østfold avd. Fredrikstad, er det ikke gjort endringer på nivået i 

elevdatafilen. For grunnskole og til dels VGS, styres nivået på antall reiser av 

befolkningsfilen. Se for øvrig notat «Skolereiser i RTM, Møreforskning Molde as, 

25.11.2007», for mer detaljer rundt skolemodellen. 

4.4.4 Parkering 

Arbeidet med å skaffe parkeringskostnader til modellen er dokumentert i notatet 

«Parkeringskostnader Nedre Glomma, Are Sturød (SVRØ), 06.12.2017». Dette kapitlet er et 

utdrag fra ovennevnte notat. 

 

Som input til transportmodellen RTM trenger man gjennomsnittlige kostnader for 

avgiftsbelagte plasser i transportsonene (grunnkretsene) fordelt på: 

- Korttidsparkering: Gjennomsnittsavgift per time 

- Langtidsparkering: Gjennomsnittsavgift per døgn (ev månedsleie) 

Kostnad for langtidsparkering påvirker arbeidsreisene, og korttidsparkering virker på de 

øvrige reisehensiktene. 
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I tillegg har vi variabelen SHAREPAY. Dette er andelen som betaler selv. Denne gjelder kun på 

arbeidsreiser. SHAREPAY er hentet fra RVU. De opprinnelige SHAREPAY-verdiene er fra 2011. 

Det er ikke dokumentert hvor de kommer fra, men sannsynligvis er de tatt ut fra RVU av 

Møreforsking. For Sarpsborg sentrum var SHAREPAY 0,3 og for Fredrikstad sentrum var 

SHAREPAY 0,4. SHAREPAY gjelder kun for soner med avgiftsparkering. 

TØI har tatt ut data fra RVU 2013/2014 som grunnlag for å vurdere SHAREPAY-faktorene i 

Nedre Glomma på nytt. På bakgrunn av dette, og en diskusjon med TØI, er SHAREPAY-

faktoren for Sarpsborg sentrum beholdt som 0,3. For Fredrikstad er SHAREPAY økt til 0,5. 

For Kalnes (nytt Sykehus) har vi satt SHAREPAY til 0,7 (her er det lave døgntakster). 

Tabell 4 og Tabell 5 viser parkeringskostnader for hhv Sarpsborg og Fredrikstad. 

Tabell 4 Parkeringskostnader Sarpsborg til bruk i RTM 

 

Tabell 5 Parkeringskostnader Fredrikstad til bruk i RTM 

 
 

I noen soner er det ikke angitt kostnader for dagparkering/langtidsleie. Siden det i RTM ikke 

gis inn antall plasser men kun kostnader, er det stipulert kostnader for dagparkering. Disse 

er markert med rød tekst.  

 

Siden RTM trenger kostnader i 2001 verdi, er kostnadene over nedjustert ved hjelp av 

konsumprisindeksen før innlegging i sonedatafilen. 

 

SARPSBORG

Grunnkrets nr. Avgift pr. time (kr. 

gjennomsnitt)

Arbreiser. Avgift pr. dag 

(kr. gjennomsnitt)

Andel 

gratis

Vektet avgift 

pr. time

Vektet avgift 

pr. dag

1050109 23 69 30 % 16 48

1050201 23 69 0 % 23 69

1050202 23 69 80 % 5 14

1050203 23 69 70 % 7 21

1050204 23 69 50 % 12 35

1050205 23 69 35 % 15 45

1052509 (Kalnes) 25 21 0 % 25 21

2017 kr

FREDRIKSTAD

Grunnkrets nr. Avgift pr. time 

(kr. gjennomsnitt)

Arbreiser. Avgift pr. dag 

(kr. gjennomsnitt)

Andel 

gratis

Vektet avgift 

pr. time

Vektet avgift 

pr. dag

1061105 19 110 0 % 19 110

1061301 19 110 0 % 19 110

1061302 26 150 0 % 26 150

1061303 19 110 0 % 19 110

1061304 20 115 0 % 20 115

1061305 35 200 0 % 35 200

1061306 26 150 20 % 21 120

1061307 20 110 20 % 16 88

1061401 19 110 40 % 11 66

1061402 12 60 50 % 6 30

1064206 24 125 25 % 18 94

2017 kr
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 Tilleggstrafikk 2016 – Faste matriser 

For å kunne etablere DOMOF for 2016 ble hele region Øst modellen satt opp og kjørt for 

2016. For å kunne gjøre nye uttak til hele region Øst modellen ble NTM6 kjørt for 2016 

først. De eksisterende faste matrisene for hele østmodellen for buffertrafikk, sverigestrafikk 

og flypassasjerer ble skalert opp fra 2014 til 2016 med 3 %. Matrisen for godstrafikk ble 

skalert opp med 4 % ifølge offisielle prognoser.  

Uttak av faste matriser til DOMOF 2016 ble videre tatt ut fra kjøring av hele region øst 

modellen. Det betyr at NTM6 matriser og buffermatriser til DOMOF er beregnet på nytt i 

henholdsvis NTM6 og region Øst modellen. De andre faste matrisene for sverigestrafikk, 

flypassasjerer og godstrafikk er klippet ut fra 2016 kjøringen av hele region østmodellen der 

disse matrisene er skalert fra 2014 til 2016. Uttaket ble gjort i Regmod 

v.3.10.1_test_tellerapport.  

Mere beskrivelse vedrørende tilleggstrafikken står i kapittel 5 om kalibrering og validering. 
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5 KALIBRERING OG VALIDERING 2016 

 NTM6 

Nasjonal transportmodell ble kjørt for 2016 og det ble gjort uttak til delområdemodell som 

beskrevet i kapittel 4.5. Trafikken fra NTM6 er bilreiser og togreiser >70 km. Nasjonal 

transportmodell er en selvstendig modell og disse reisene påvirkes ikke i den regionale 

transportmodell unntatt på rutevalget. Det ble gjort en enkel rimelighetskontroll men ikke 

lagt ressursbruk i dette, da det var stor fokus på å klargjøre modellen ellers. Dette sett i 

lyset av at disse reisene ikke påvirkes av tiltak i byutredningene. Togreiser er beskrevet litt 

mere i kapittel 5.7.1. I kapittel 7.3.1 står det mer om NTM6 trafikken i 2030.  

 Godsmatrise 

Godsmatrisen er en fast matrise som stammer fra en matrise for hele region øst som ble 

etablert i 2001. Den har blitt videreført og korrigert flere ganger gjennom løpende 

prosjektarbeid. Til DOMOF ble denne klippet ut fra region øst modellen, der matrisen er 

oppskalert til 2016. I dette utklippet ligger også godstrafikken som kommer fra 

Sverigesmatrisene. Derfor skal godstrafikken i sverigesmatrisene nulles ut. Til Byutredningen 

har vi matrisebalansert den utklippede godsmatrisen basert på nivå 1 tellepunkter i Østfold, 

med spesielt fokus på Nedre Glomma. Dette er gjort av Norconsult og er beskrevet i eget 

notat. «Balansering av godsmatrise DOM Østfold, Norconsult, 2017-07-05» 

 Sverigesmatrise 

Ved arbeidet på Region øst modellen 2014 ble biltrafikken i sverigesmatrisen redigert. Det 

viste seg at en del trafikk som kom ved Ørje kjørte sørover til Halden. Denne trafikken ble i 

stedet antatt å kjøre mot Oslo. Sverigesmatrisen ble oppskalert til kjøring i Region øst 

modellen før det ble klippet ut matrise til DOMOF 2016. Sverigesmatrisen for DOMOF ble 

sjekket mot Nivå1 tellepunkt ved Svinesund, da det er trafikken derifra og nordover som 

kjører på hovedvegnettet gjennom Nedre Glomma. Matrisen lå for høyt og ble nedjustert til å 

stemme med tellingen ved Svinesund. Godstrafikken ble som sagt nullet ut siden den blir 

lagt inn i godsmatrisen ved utklipp fra region Øst modellen. 

 Tilbringerreise til flyplass 

Tilbringerreisen til flyplass for flypassasjerene beregnes verken i NTM eller RTM. Disse 

reisene (bil/kollektiv) må derfor legges inn som en «fast» matrise. Ved uttak av delmodellen 

etableres det slike «flypassasjermatriser» basert på de matrisene som ligger i Region øst 

modellen. 

Det foreligger lite data å validere disse matrisene mot. Samtidig betyr matrisene lite for de 

analysene som gjøres i Byutredningen. Vi har derfor valgt å ikke bruke ressurser på å 

justere/kalibrere disse matrisene. 
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 Reisemiddelfordeling – RVU  

Modellen er sammenlignet opp mot reisevaneundersøkelse for 2013/2014 med 

tilleggsutvalget for Sarpsborg og Fredrikstad. Det er benyttet storsoner med lik inndeling 

som i RVU for å kunne sammenligne. Resultatene er ikke helt sammenlignbare for i RVU er 

det kun transportmiddelbruk på reiser utført av bosatte i det gitte området, mens i RTM er 

det kun hensyntatt der turen starter (og ikke bosted). RVU inneholder også noen reiser over 

70 km. Til tross for dette vil RVU gi et nyttig, men grovt sammenligningsgrunnlag for RTM. 

 

Bilførerandelen stemmer greit, men andelen kollektiv og reiser til fots er høyere i modellen 

enn i RVU, mens sykkelreiser ligger lavere i modellen enn i RVU.  

 Biltelling 

I modellkjøring for 2016 er lagt inn alle tellinger fra Nivå 1 tellepunkter i Østfold og 

Akershus til bruk i validering og eventuelle lenkekalibreringer.  

Tellingene er hentet fra Nortraf og kontrollert. RTM omregner rådata til en gjennomsnittlig 

døgnverdi utfra antall dager med tellinger. Sammenligning av modellen med tellinger er 

gjort for de nivå 1 tellepunktene som finnes i Nedre Glomma.  

Det er gjort en enkel lenkekalibrering for å oppnå bedre tilpasning til tellingene. 

5.6.1  ÅDT 

Årsdøgntrafikken for modellberegningen i dagens situasjon 2016 sammenlignet med telling 

er vist i Tabell 6. Tabell 7 viser summen i fire utvalgte snitt. I sum treffer modellen ganske 

bra for Nedre Glomma. Også i de fire snittene rundt Fredrikstad, Sarpsborg, bruene over 

Glomma og Kråkerøy Nord er modellen tilfredsstillende. Der det er størst avvik, er der det 

enten er lite volum eller i utkanten av avtaleområdet (Ingedal og Skjeberg nord). Etter å ha 

jobbet en del med modellen, ser vi at en del av avvikene skyldes rutevalg i modellen siden 

summene i snitt er tilfredsstillende. Dette gjelder bl.a. tellepunktene ved Fylkeshuset og 

Torsbekkdalen. RTM er en strategisk etterspørselsmodell, uten detaljert krysskoding. Det 
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kan derfor ikke forventes at tilpasning til hvert enkelt tellesnitt er like bra som for en 

simuleringsmodell som Aimsun eller lignende. Det viktigste er at modellen stemmer bra over 

strategiske snitt. 

Tabell 6 Andel modelltrafikk av talt trafikk 2016 i Nivå1 tellepunkt for Nedre Glomma 

 

 

 

TELLEPUNKT TNAVN AADT_MODELLTELLING Andel Sted

100001 SANDESUND S├ÿR 34427 37098 93 % Fredrikst

100004 HVITSTEN 10495 9399 112 % Fredrikst

100011 V├åRSTEBRUA 7796 9916 79 % Fredrikst

100012 STABBURET 24038 25368 95 % Fredrikst

100144 SIMO 23960 23512 102 % Fredrikst

100145 GLEMMEN 22494 24416 92 % Fredrikst

100147 KR├àKER├ÿY BRU 10873 11033 99 % Fredrikst

100152 HAUGE BRU 4619 4173 111 % Fredrikst

100184 RAKKESTADSVINGEN 12479 11619 107 % Fredrikst

100185 RAKKESTADSVINGEN 10428 13123 79 % Fredrikst

100227 FREDRIKSTAD BRU ├ 28164 27267 103 % Fredrikst

100239 ST HANSFJELLET 20058 17505 115 % Fredrikst

101002 VEUMVEIEN 5722 7690 74 % Fredrikst

101004 NORDRE VEUM 2649 2358 112 % Fredrikst

100010 TUNE KIRKE 15804 14324 110 % Sarpsborg

100138 INGEDAL 1052 2455 43 % Sarpsborg

100163 ROLVS├ÿYSUND BRU 18883 16605 114 % Sarpsborg

100183 SARPSFOSSEN BRU 23818 21127 113 % Sarpsborg

100199 SKJEBERG NORD 2147 5213 41 % Sarpsborg

100222 GRE├àKERDALEN 3596 4320 83 % Sarpsborg

100228 SOLBERG VEST 9082 7562 120 % Sarpsborg

100235 FYLKESHUSET 8437 6248 135 % Sarpsborg

100267 TORSBEKKDALEN 6870 8001 86 % Sarpsborg

100270 KALNES 2614 1947 134 % Sarpsborg

100284 EIDETTUNNELEN NOR 29449 31321 94 % Sarpsborg

SUM Fredrikstad 218202 224477 97 %

SUM Sarpsborg 121752 119123 102 %

SUM Sarpsborg og Fredrikstad 339954 343600 99 %
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Tabell 7 Trafikktall ÅDT 2016 og modellandel i utvalgte snitt for byområdene 

 

 

5.6.2 Time 

I de nyere versjoner av RTM går det an å få ut sammenligning av modell og tellinger på 

timesnivå. Resultatet vises som et gjennomsnitt i alle tellepunkter som en velger å ta med i 

analysen. I dette tilfelle i nivå 1 punkter i avtaleområdet. Modellen beregner først resultater 

for YDT og ÅDT. Ved nettutlegging brukes andeler til å beregne timetrafikken for ulike typer 

reiser og turkjeder. Det er gjort en kalibrering av timesandelene ved en iterativ prosess med 

5 kjøringer. Timeandelene før og etter kalibrering er vist i Tabell 8 og Tabell 9. I denne 

prosessen ble det også brukt resultatene fra sammenligning av reisetider fra Google med 

RTM. Se avsnitt 5.9. Etter kalibrering er det godt samsvar mellom timestrafikk i modellen og 

tellinger (se Figur 3). Det ble en markant forbedring fra kjøring med default timeandeler. 

Snitt Bru Glomma Modell Telling

100001 SANDESUND S├ÿR 34427 37098 93 %

100227 FREDRIKSTAD BRU ├ 28164 27267 103 %

100183 SARPSFOSSEN BRU 23818 21127 113 %

Sum 86409 85492 101 %

Snitt Frederikstad

100144 SIMO 23960 23512 102 %

101002 VEUMVEIEN 5722 7690 74 %

100145 GLEMMEN 22494 24416 92 %

100227 FREDRIKSTAD BRU ├ 28164 27267 103 %

sum 80340 82885 97 %

Snitt Sarpsborg

100010 TUNE KIRKE 15804 14324 110 %

100267 TORSBEKKDALEN 6870 8001 86 %

100235 FYLKESHUSET 8437 6248 135 %

100183 SARPSFOSSEN BRU 23818 21127 113 %

sum 54929 49700 111 %

Snitt Kråkerøy

100011 V├åRSTEBRUA 7796 9916 79 %

100147 KR├àKER├ÿY BRU 10873 11033 99 %

sum 18669 20949 89 %
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Tabell 8 Timeandeler default i RTM 

 

 

Tabell 9 Timeandeler benyttet etter kalibrering 

 

 

 
Figur 3 Variasjonskurve over alle tellesnitt etter kalibrering (Scenario: NG_2016_AA16) 
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 Kollektivreiser 

5.7.1 Togpassasjerer 

Togreisenes bidrag i RTM består av turer som beregnes i modellen under 70 km og turer 

over 70 km som kommer som faste matriser fra NTM6/Sverigesmatriser. Det er turene under 

70 km som kan påvirkes av tiltak i byutredningene. En svakhet ved modellen er at koding av 

ettermiddagsrushet ikke blir brukt. Det betyr at rushavganger er like for morgen og 

ettermiddag. 

Jernbanedirektoratet har gått gjennom beregninger fra RTM for 2016 og sammenlignet med 

estimater fra NSB. Denne sjekken er dokumentert i notat «Sjekk av togpassasjerer i RTM 

DOM Østfold, Marius Sandvik, 18.08.2017». 

På strekningen Halden-Råde beregner modellen 10-30 % mer trafikk enn estimater fra NSB. 

Mellom Sarpsborg-Fredrikstad er avviket omlag 30 %. 

I etterkant av JDIR sin gjennomgang er det startet å gjøre beregninger i RTM med 

nettutlegging av skolereiser. Dette vil trolig gjøre at avviket blir enda noe større. 

Resultatene viser en retningsskjevhet i antall togpassasjerer nord for Sarpsborg. Denne 

skjevheten kommer fra NTM6 modellen. Skjevheten finnes imidlertid ikke i den opprinnelige 

NTM6 modellen. Videre er NTM6 tallene om lag 20 % høyere før de puttes inn i RTM. Dette er 

trolig noe som skjer ved utklippet av NTM6 trafikken. 

Gjennomgangen viser også at det mangler togpassasjerer fra Sverige (Kornsjø).  

Det har ikke vært prioritert å jobbe mer med kalibrering av NTM6 og Sverigetrafikken for 

togpassasjerer. En korreksjon av dette ville føre til at avvikene mot NSBs estimater ville bli 

enda større. NTM6 og Sverigetrafikken er i prinsippet «faste» matriser og vil i liten grad 

påvirkes av tiltakene i Byutredningen. De vil ikke ha betydning for beregning av 

nullvekstmålet i avtaleområdet.  

Avvik i denne type trafikk kan gi feil anslag på trafikantnytte, ved tiltak av typen redusert 

reisetid for disse trafikantene. I tillegg vil det påvirke beregninger av totale billettinntekter.  

5.7.2 Busspassasjerer 

Østfold fylkeskommune (ØKT) har levert et anslag på antall passasjerer pr år på de mest 

trafikkerte rutene i Nedre Glomma (uten langrutene). Urbanet har videre beregnet et 

gjennomsnitt per dag og et gjennomsnitt per skoledag. Det er også antydet en andel 

skolereiser pr rute. (Se også Vedlegg 4 – Kollektivreisende pr. rute) 

54 ruter i Fredrikstad og Sarpsborg gir en samlet verdi per skoledag på 19.800 

kollektivreisende. Skolereisene utgjør 20 % av passasjerstatistikken. ØKT har muntlig antydet 

en andel på ca. 25 %. I RTM er andelen skolereiser 40 %. 

I modellen blir en påstigning både beregnet når passasjerer stiger på og når han/hun gjør et 

rutebytte. Antall påstigninger må antas å ligge høyere enn antall passasjerer per rute. Region 

vest har sett en sammenheng i at antall påstigninger på ca. 1,6 * antall passasjer. Når vi skal 
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sammenligne antall busspassasjerer med påstigende fra RTM, har vi derfor oppskalert antall 

busspassasjerer med faktoren 1,6. Dette gir 31.700 påstigninger beregnet ut fra ØKT sitt 

datagrunnlag. 

RTM beregner 24.900 påstigende på de samme 54 rutene uten skolereiser og med 

skolereisene er antall påstigende passasjer 41.500. Med skolereiser ligger modellen 31 % 

over passasjerstatistikken. 

5.7.3 Båt 

Som del av kollektivtilbudet i Fredrikstad trafikkeres Glomma og Vesterelva med 

passasjerferjer. Fergene er gratis, og det er lov til å ha med sykkel på ferga. I dag tilbys det 

tre fergeruter: 

1. Byfergen: Gressvik ferjeleie – Værste - Sentrum (Blomstertorget) – Smertu – Isegran - 

Gamlebyen. 

2. Gamlebyfergen: Vestsiden (Cicignon) – Gamlebyen 

3. Sellebakk-Lisleby 

I gjeldende RTM-versjon er det ikke tilrettelagt for ulike takster for ulike kollektivmiddel. 

Fergene må derfor benytte samme takstsystem som bussene (avstandstakst). For at taksten 

skal bli så lav som mulig har vi kodet lengdene på fergelenkene fiktivt lavt. 

RTM modellerer ikke sykkel eller bil som tilknytningsreise til kollektivmiddel. Det betyr at 

adkomst til båt i RTM må skje enten som gående, eller med et annet kollektivmiddel. 

 Skolereiser 

Skolemodellen består av tre program som beregner elevreiser til skolene: 

 Grunnskole 

 Videregående skole 

 Høyskole / Universitet 

Modellen beregner matriser for bilfører, kollektiv og gående. Se for øvrig notat «Skolereiser i 

RTM, Møreforskning Molde as, 25.11.2007», for mer detaljer rundt skolemodellen. 

Modellen tar i prinsippet ikke hensyn til endringer i transportsystemet. Matrisene vil derfor i 

praksis bli «faste matriser», og vil ikke være av betydning for beregningene av de ulike 

tiltakene. Skolemodellen gir tilleggsbelegg for kollektivtrafikken, men påvirker ikke 

turproduksjonen for øvrige turer. Resultater fra skolemodellen gir derfor ingen direkte utslag 

for nullvekstmålet. 

Sammenligning mot antall påstigende busspassasjerer i kapittel 5.7.2, viser at RTM-

modellen ligger 31 % høyere enn tellingene når man inkluderer skolereisene. Skolereisene 

utgjør ca 40 % av kollektivreisene i Nedre Glomma i modellen, mens ØKT antyder at de 

utgjør om lag 25 %. RTM beregner altså for mange skolereiser. Vi har valgt å ikke nedjustere 

matrisene fra skolemodellen, da dette vil ha marginal påvirkning for RTM-beregningene. 
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 Reisetider – bil 

SINTEF (Malmin) har laget en applikasjon hvor man ved å definere sonenummer fra RTM får 

sammenlignet reisetider fra Google med reisetider fra RTM. Ved hjelpe av denne 

applikasjonen har SINTEF bistått oss med å gjøre en sammenligning for biltrafikk i 

morgenrush. Reisetidene fra Google er en prognose for kl. 7-9 tirsdag 5. september, og er 

tatt ut dagen før. 

Det er valgt ut fire representative kjøreruter, som alle er sett på i begge retninger. Rutene er 

vist på Figur 4. Nedenfor angis også fra-til sone i parentes. 

 Rute 1a – Rv110 Skåra-Østsiden (1065101-1061202) 

 Rute 1b – Rv110 Østsiden-Skåra (1061202-1065101) 

 Rute 2a – Fv109 Wilbergjordet-Alvim (1061704-1052201) 

 Rute 2b – Fv109 Alvim-Wilbergjordet (1052201-1061704) 

 Rute 3a – Rv111 Østsiden-Tofteberg (1061202-1066305) 

 Rute 3b – Rv111 Tofteberg-Østsiden (1066305-1061202) 

 Rute 4a – Fv118/Rv111 Tune-Borgenhaugen (1052204-1051304) 

 Rute 4b – Rv111/Fv118 Borgenhaugen-Tune (1051304-1052204) 

 

Figur 4 Definerte toveis kjøreruter 

Figur 5 og Figur 6 viser hhv sammenligning av reisetid og hastighet for Google og RTM. 



Vedlegg 2 –Transportmodell - forutsetninger og metode  

21 

 

 

Figur 5 Reisetid på kjøreruter [min] 

 

Figur 6 Gjennomsnittlig hastighet på kjøreruter [km/t] 

RTM er en strategisk etterspørselsmodell, uten detaljert krysskoding. Det kan derfor ikke 

forventes at tilpasning til registrerte reisetider er like bra som for en simuleringsmodell som 

Aimsun el. Ut fra ovennevnte viser dette at reisetider i RTM og Google samsvarer   

tilfredsstillende. 
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6 2016 – NULLVEKSTMÅLET 

Byutredningene bruker trafikkarbeidet (kjøretøykilometer, KjtKm) for bilfører i 2016 som 

måltall for nullvekstmålet i 2030. Nullvekstmålet gjelder kun for persontrafikk i 

avtaleområdet. Næringstrafikk (godsmatrisen), mobile tjenesteytere og gjennomgangstrafikk 

er unntatt nullvekstmålet og kan øke i perioden. 

 

I arbeidet med byutredningene er det utviklet en applikasjon til RTM, som kan brukes til å ta 

ut kjøretøykilometer for hvert scenario som beregnes. Applikasjonen bruker 

yrkesdøgntrafikken (YDT) beregnet i RTM, som grunnlag for beregningen.  

 

Beregningen gjøres for et definert avtaleområde, som er Sarpsborg og Fredrikstad kommune 

i dette prosjektet. Trafikkarbeidet som beregnes inneholder turer som starter og slutter i 

avtaleområdet og turer som enten starter eller slutter i avtaleområdet. Av de sistnevnte 

turene medtas kun det trafikkarbeidet som er innenfor området.  

 

Figur 7 viser prinsippet for hva som regnes som innenfor og hva som regnes som utenfor 

avtaleområdet.  

 

 
Figur 7 Figuren viser prinsippet for hvilken trafikk i avtaleområdet som er underlagt nullvekstmålet. 

Kilde: Bymiljøapplikasjonen, Januar 2018, Sintef. 

Vedlegg 3 –viser resultatet fra applikasjonen for beregningen i 2016 som er utgangspunkt 

for nullvekstmålet. 

 

Figur 8 viser fordelingen i prosent av totalt antall kjøretøykilometer i avtaleområdet som 

beregnet i RTM 2016. Bilfører innenfor avtaleområdet utgjør 82 % (inkl. mobile 
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tjenesteytere). Vi ser at trafikken som er unntatt nullvekstmålet ikke er den dominerende 

trafikken. Andel gjennomkjøringstrafikk for bilfører er 11 % og 3 % for gods. Godstrafikk 

innenfor avtaleområdet utgjør 4 %.  

 

Figur 8 Andel kjøretøyskilometer i avtaleområdet beregnet i RTM 2016. 

I beregningen av bilfører trafikken innenfor avtaleområdet inngår det, som kalles mobile 

tjenesteytere. Ut ifra felles retningslinjer fra Vegdirektoratet utgjør disse turene 11 % av 

trafikkarbeidet for bilfører. Det er videre forutsatt, at denne andelen kan øke med en vekst 

tilsvarende befolkningsveksten. Befolkningsveksten i Nedre Glomma er 13 % fra 2016 til 

2030.  

 

Nullvekstmålet fremkommer da ved å legge veksten av de mobile tjenesteytere til det 

beregnete trafikkarbeidet for bilfører. Se Tabell 10. 

  

Tabell 10 Nullvekstmålet justert for vekst i mobile tjenesteytere 

 

 

 

  

2016 lette 

biler(KjtKM)

Mob.tj.ytere(11

%) (år 

2016)(KjtKm)

KjtKm som er utgangspunkt 

nullvekstmålet ( 2016)

Mob.tj.ytere i år 

2030 (kjtKM) 

(Befolkningsvekst 

er 13% fra 2016 til 

2030)

KjtKm i 2030 

hvor 

nullvekstmålet 

er ivaretatt

Bilfører 2 499 079 274899 2 224 180 310636 2 534 816
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7 ETABLERING 2030 

 Befolkning 

7.1.1 Metode 

Det er tatt utgangspunkt i SSB sin middelprognose (MMMM) for 2030, og RTM sin «default» 

befolkningsfil. SSB gir kun ut prognose på kommunenivå. Tabell 11 viser befolkning pr. 

kommune i 2016 og 2030, samt vekst. Veksten for Nedre Glomma er 13% i perioden 2016-

2030, mens veksten for hele modellområdet (kjerne) er på 15%. 

Tabell 11 Befolkning 2016 og 2030 for modellområdet 

 

I RTM sin «default» befolkningsfil for 2030 er kommuneprognosen skjematisk fordelt ut på 

grunnkrets med utgangspunkt i dagens fordeling. Denne «default» filen er beholdt for alle 

kommuner unntatt for Nedre Glomma. For de to kommunene Sarpsborg og Fredrikstad er 

veksten fra 2016-2030 fordelt ut på grunnkrets i samarbeid med kommunene. Det er laget 

Befolkning SSB

2016 2030 abs %

0101 Halden 30544 34401 3857 12,6 %

0104 Moss 32182 37472 5290 16,4 %

0105 Sarpsborg 54678 60789 6111 11,2 %

0106 Fredrikstad 78967 90243 11276 14,3 %

0111 Hvaler 4511 4869 358 7,9 %

0118 Aremark 1404 1334 -70 -5,0 %

0119 Marker 3610 3665 55 1,5 %

0121 Rømskog 672 686 14 2,1 %

0122 Trøgstad 5343 5864 521 9,8 %

0123 Spydeberg 5736 6820 1084 18,9 %

0124 Askim 15615 17844 2229 14,3 %

0125 Eidsberg 11396 13048 1652 14,5 %

0127 Skiptvet 3742 4377 635 17,0 %

0128 Rakkestad 8084 8825 741 9,2 %

0135 Råde 7357 8383 1026 13,9 %

0136 Rygge 15458 17292 1834 11,9 %

0137 Våler (Østf.) 5186 7081 1895 36,5 %

0138 Hobøl 5382 6711 1329 24,7 %

0211 Vestby 16732 20900 4168 24,9 %

0213 Ski 30261 34570 4309 14,2 %

0214 Ås 18992 25982 6990 36,8 %

0215 Frogn 15695 17221 1526 9,7 %

0216 Nesodden 18623 20970 2347 12,6 %

0217 Oppegård 26792 30178 3386 12,6 %

0229 Enebakk 10870 12593 1723 15,9 %

Nedre Glomma 133645 151032 17387 13,0 %

DOM Østfold (kjerne) 427832 492118 64286 15,0 %

vekst 2016-2030
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tre ulike befolkningsscenarier for 2030. For alle disse tre scenariene og separat for hver 

kommune, er det kjørt en «Cross-Fratar» kalibrering som sikrer at sum antall bosatte i hver 

aldersgruppe stemmer med den opprinnelige SSB-prognosen. 

7.1.2 Befolkning i tre arealscenarier for 2030 

Følgende tre arealscenarier er definert for 2030: 

 Trend (Basis) 

 Kommuneplan (KPlan) 

 Tett 

Kommunene/prosjektgruppa har lagt inn fremtidig vekst for befolkning i definerte 

grunnkretser etter prinsipper som ble avklart i prosjektgruppa. Dette står det mer om i 

hovedrapporten. Tabell 12 viser befolkningsvekst for de tre ulike arealscenariene fordelt på 

ulike storsoneområder i Nedre Glomma. 

Tabell 12 Befolkningsvekst i de tre ulike arealscenariene. 

 

Veksten i sentrumsområdene er stor for alle scenariene. Det kan kanskje settes 

spørsmålstegn ved om det er riktig at det skal være såpass stor vekst i sentrum også i 

«trend». Å endre dette har det ikke vært mulighet til pga. stram framdrift for prosjektet. 

Generelt vil det være slik at dersom veksten kommer i perifere områder på bekostning av 

vekst i sentrum, vil dette gi økt biltrafikk. 

I Vedlegg 1 - Befolkningsfordeling 2030 GIS kart, ligger det GIS-kart som viser detaljert 

fordeling av hvilke grunnkretser som har fått vekst. Kartene dokumenterer også inndeling i 

storsoner. 

 Arbeidsplasser 

7.2.1 Metode 

SSB gir ikke prognoser på antall ansatte/arbeidsplasser. Vi må derfor ta utgangspunkt i SSB 

sine tall for 2014 (som er de mest oppdaterte). Dette er også grunnlaget for «default» 

sonedatafil i RTM. Vi setter videre som forutsetning at veksten i antall arbeidsplasser 

Sone SoneNavn 2016 Trend Kplan Tett Trend Kplan Tett Trend Kplan Tett

1 Fr Sentrum 4895 6251 7265 8564 1355 2370 3669 28 % 48 % 75 %

2 Kråkerøy 5957 6561 6888 7125 604 932 1168 10 % 16 % 20 %

3 Gressvik 12949 14819 15819 16355 1870 2871 3406 14 % 22 % 26 %

4 Fr <5km 20646 23773 23314 23035 3127 2668 2389 15 % 13 % 12 %

5 Fr >5km 6723 8434 6853 6632 1711 130 -91 25 % 2 % -1 %

6 Fr omland 27800 30405 30103 28532 2606 2303 732 9 % 8 % 3 %

7 S sentrum 8422 10866 11282 12811 2444 2860 4389 29 % 34 % 52 %

8 S nord 11941 12636 14451 12848 695 2510 907 6 % 21 % 8 %

9 S vest 11046 12275 11046 11454 1229 0 408 11 % 0 % 4 %

10 S øst 14278 15339 14408 14685 1061 130 407 7 % 1 % 3 %

11 S omland 8991 9671 9602 8991 680 611 0 8 % 7 % 0 %

Fredrikstad 78969 90243 90243 90243 11274 11274 11274 14,3 % 14,3 % 14,3 %

Sarpsborg 54679 60789 60790 60790 6110 6111 6111 11,2 % 11,2 % 11,2 %

Nedre Glomma 133648 151032 151033 151033 17384 17385 17385 13,0 % 13,0 % 13,0 %

Befolkning 2016 og 2030 Vekst 2016-2030 (abs) Vekst 2016-2030 (%)
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tilsvarer veksten i befolkning for hver kommune. Vekst fra 2014 finner vi fra SSB sin 

middelprognose (MMMM), se Tabell 13. Høyre kolonne i denne tabellen er da benyttet som 

vekstfaktor for antall arbeidsplasser. De samme vekstfaktorene er benyttet for kategoriene 

«male» og «female» (kjønnsintensive arbeidsplasser). 

Tabell 13 Befolkningsvekst fra 2014-2030 som grunnlag for vekst i antall arbeidsplasser. 

 

Med de nevnte forutsetningene gir dette en vekst 12,4% for arbeidsplasser i Sarpsborg og 

16,3% vekst i Fredrikstad. Dette gir en absolutt vekst i antall arbeidsplasser for Sarpsborg på 

2.906 og for Fredrikstad 5.661. Tabell 14 viser hvordan veksten er beregnet for Nedre 

Glomma.  

Befolkning SSB

2014 2030 abs %

0101 Halden 30132 34401 4269 14,2 %

0104 Moss 31308 37472 6164 19,7 %

0105 Sarpsborg 54059 60789 6730 12,4 %

0106 Fredrikstad 77591 90243 12652 16,3 %

0111 Hvaler 4386 4869 483 11,0 %

0118 Aremark 1408 1334 -74 -5,3 %

0119 Marker 3596 3665 69 1,9 %

0121 Rømskog 672 686 14 2,1 %

0122 Trøgstad 5366 5864 498 9,3 %

0123 Spydeberg 5620 6820 1200 21,4 %

0124 Askim 15430 17844 2414 15,6 %

0125 Eidsberg 11323 13048 1725 15,2 %

0127 Skiptvet 3727 4377 650 17,4 %

0128 Rakkestad 7974 8825 851 10,7 %

0135 Råde 7104 8383 1279 18,0 %

0136 Rygge 15101 17292 2191 14,5 %

0137 Våler (Østf.) 4978 7081 2103 42,2 %

0138 Hobøl 5187 6711 1524 29,4 %

0211 Vestby 15944 20900 4956 31,1 %

0213 Ski 29542 34570 5028 17,0 %

0214 Ås 17969 25982 8013 44,6 %

0215 Frogn 15671 17221 1550 9,9 %

0216 Nesodden 18297 20970 2673 14,6 %

0217 Oppegård 26255 30178 3923 14,9 %

0229 Enebakk 10626 12593 1967 18,5 %

0301 Oslo (buffer) 634463 788928 154465 24,3 %

Nedre Glomma 131650 151032 19382 14,7 %

DOM Østfold (kjerne) 419266 492118 72852 17,4 %

vekst 2014-2030
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Tabell 14 Totaltall for vekst i arbeidsplasser Nedre Glomma. 

 

For de to kommunene Sarpsborg og Fredrikstad er veksten fra 2016-2030 fordelt ut på 

grunnkrets i samarbeid med kommunene. Det er benyttet de samme scenariene som for 

befolkning i 2030.  

7.2.2 Arbeidsplasser i tre arealscenarier for 2030 

Følgende tre arealscenarier er definert for 2030: 

 Trend  

 Kommuneplan (KPlan) 

 Tett 

Kommunene/prosjektgruppa har lagt inn fremtidig vekst for arbeidsplasser i definerte 

grunnkretser etter prinsipper som ble avklart i prosjektgruppa. Dette står det mer om i 

hovedrapporten. Tabell 15 viser vekst i antall arbeidsplasser for de tre ulike arealscenariene 

fordelt på ulike storsoneområder i Nedre Glomma. 

Tabell 15 Vekst i antall arbeidsplasser i de tre ulike arealscenariene. 

 

I Vedlegg 2 – Arbeidsplassfordeling 2030 GIS kart, ligger det GIS-kart som viser detaljert 

fordeling av hvilke grunnkretser som har fått vekst. Kartene dokumenterer også inndeling i 

storsoner. 

  

Ansatte 2030

2014 2030 abs % orginal korrSykehus % abs 2030

Sarpsborg 54059 60789 6730 12,4 % 23341 27203 12,4 % 2906 30109

Fredrikstad 77591 90243 12652 16,3 % 34720 30858 16,3 % 5661 36519

Nedre Glomma 131650 151032 19382 14,7 % 58061 58061 14,8 % 8567 66628

Befolkning SSB Vekst 2014-2030 Ansatte 2014 RTM vekst ans 2014-2030

Sone SoneNavn 2014Korr Trend Kplan Tett Trend Kplan Tett Trend Kplan Tett

1 Fr Sentrum 5454 6254 6713 7468 800 1259 2014 15 % 23 % 37 %

2 Kråkerøy 2516 3777 3145 3522 1261 629 1006 50 % 25 % 40 %

3 Gressvik 4976 5476 6005 6485 500 1029 1509 10 % 21 % 30 %

4 Fr <5km 9362 10062 10408 9362 700 1046 0 7 % 11 % 0 %

5 Fr >5km 2948 5248 4646 4080 2300 1698 1132 78 % 58 % 38 %

6 Fr omland 5602 5702 5602 5602 100 0 0 2 % 0 % 0 %

7 S sentrum 7125 8287 8288 9450 1162 1163 2325 16 % 16 % 33 %

8 S nord 5167 5167 5530 5167 0 363 0 0 % 7 % 0 %

9 S vest 5258 6614 6042 5639 1356 784 381 26 % 15 % 7 %

10 S øst 3857 3857 4003 3857 0 146 0 0 % 4 % 0 %

11 S omland 5796 6184 6246 5996 388 450 200 7 % 8 % 3 %

Fredrikstad 30858 36519 36519 36519 5661 5661 5661 18,3 % 18,3 % 18,3 %

Sarpsborg 27203 30109 30109 30109 2906 2906 2906 10,7 % 10,7 % 10,7 %

Nedre Glomma 58061 66628 66628 66628 8567 8567 8567 14,8 % 14,8 % 14,8 %

Arbeidsplasser 2014 og 2030 Vekst 2014-2030 (abs) Vekst 2014-2030 (%)
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 TILLEGGSTRAFIKK 2030 – Faste matriser 

For 2030 situasjonen ble det etablert flere faste matriser for delområdemodellen DOM 

Østfold (DOMOF). Disse er tatt ut gjennom et delområdeuttak basert på en referanse 2030 

beregning med hovedmodellen RTM øst. Fra delområdeuttaket produseres buffermatrisene 

for DOMOF. Buffermatrisene dekker de korte reisene som genereres av bosatte i 

bufferområdet for DOMOF (dvs. Oslo). I tillegg produseres det også delmatriser for de øvrige 

faste matrisene. Kun matriser for flypassasjer er tatt ut direkte fra delmodellområdeuttaket 

for 2030, mens de øvrige faste matrisene for 2030 er oppskalert av de faste matrisene for 

2016. Det er forutsatt at tilleggstrafikken er den samme i alle 2030 scenariene.  

7.3.1 Lange reiser – NTM 

De lange reisene (> 70 km) er hentet fra en NTM6 beregning for 2030 er basert på en 

oppskalering av NTM6 matriser for 2016. Skaleringsfaktorene er basert på beregnede 

vekstrater for lange reiser fra grunnprognoseberegningene utfør i vinter 20172. Den 

beregnede veksten fra 2016-2030 for de lange bilreiser er 28 % og veksten for 

bilpassasjerer er på 20 %, mens de lange kollektivreisene øker med 18 % i samme perioden. I 

løpet av prosjektet ble det funnet noen få manglende koblinger i eksterne soner for 

biltrafikken i utklippingen av NTM6 matriser. Det fører til at eksterne reiser fra noen få 

eksterne soner ikke kommet med i delmatrisene for DOMOF. Det dreier seg om noen få 

eksterne soner i ytterkanten av Oslo. Samme feilen ligger i både NTM6 matriser for 2016 og 

2030. Konsekvensen for trafikknivået for Nedre Glomma er undersøkt ved å sammenligne 

trafikknivået for lange reiser i NTM6 resultater og lange reiser i DOMOF. Bortfallet av 

eksterne reiser medfører at vi undervurderer veksten i antall lange reiser i Nedre Glomma og 

størrelsen er vurdert til å være cirka 700 bilturer/døgn totalt for hele Nedre Glomma. I og 

med at de lange reiser utgjør en mindre andel av turene totalt i Nedre Glomma og de lange 

reisene er faste, er det valgt å ikke produsere oppdaterte NTM6 matriser for DOMOF. De 

lange reisene er forutsatt uendret i alle 2030 scenariene.  

7.3.2 Godstrafikk 

I forbindelse med kalibrering/validering av 2016 situasjonen ble det gjort en egen 

kalibrering av godsmatrise 2016 for DOMOF. Godsmatrisen for 2016 ble deretter oppskalert 

til 2030 nivå i tråd med forventet befolkningsvekst fra 2016-2030 som er på 13,5 %.  

7.3.3 Sverigetrafikk 

Det ble gjort en justering av Sverigematrisene i forbindelse med kalibrering av 2016 

situasjonen for DOMOF. Det ble videre gjort en direkte oppskalering av DOMOFs 2016-

Sverigematriser til 2030 nivå. Oppskaleringen er basert på beregnete vekstrater for utvikling 

av antall bil- og kollektivturer i perioden 2016-2030 hentet fra 

grunnprognoseberegningene. Vekstrate for biltrafikk er på 17,5 %, mens for kollektiv er den 

på 9 %. 

                                                

2 Madslien, Steinsland at al (2017) Framskrivinger for persontransport i Norge. TØI rapport 

1554/2017 
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7.3.4 Tilbringer Flypassasjerer 

Bil- og kollektivmatriser for flypassasjerer for region øst er oppskalert til 2030 nivå med de 

samme beregnete vekstratene som ble brukt til skalering av Sverigematrisene. Fra 

delområdeuttaket fra hovedmodellen RTM øst 2030 ble det etablert delmatriser for 

flypassasjer for DOMOF. Det ble gjort en egen oppretting av sonedefinisjoner i 

flypassasjermatriser på grunn av en feil i sonenummerering i delmatriseuttaket utført med 

Regmod versjon 3.11. Denne feilen i Regmod ble senere rettet i versjon 3.12. 

7.3.5 Skolereiser 

Sammenligning mot antall påstigende busspassasjerer i kapittel 4 viser at RTM-modellen 

ligger ca 30% høyere enn tellingene når man inkluderer skolereisene. Skolereisene utgjør ca 

40% av kollektivreisene i Nedre Glomma i modellen, mens ØKT antyder at de utgjør om lag 

25%. Skolemodellen beregner altså for mange skolereiser. Vi har valgt å ikke oppskalere 

elevdatafilen (høyskole/Universitet) til 2030 nivå for å kompensere for noe av dette. For 

grunnskole og til dels VGS, styres imidlertid nivået på antall reiser av befolkningsfilen, så 

dette grepet får begrenset effekt. 

Se mer om skolemodellen i kapittel 5.8. 
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8 FORUTSETNINGER FOR NULLALTERNATIV OG 

KBU/BYPAKKEALTERNATIV 2030  

Kapitlet beskriver i korte trekk de forutsetningene, som er brukt for nullalternativet og 

bypakkealternativet. Resultatene beregnet i applikasjonen for kjøretøykilometer for de to 

alternativene er vist i Vedlegg 3 – Transportarbeid fra RTM. Hovedrapporten beskriver 

arbeidet med 2030 alternativer, tiltak og virkemiddelpakker.  

 Nullalternativ 

Transporttilbudet i Nullalternativet bygger på transporttilbudet i 2016 i tillegg til følgende 

endringer: 

 Fase 1 av bypakken Nedre Glomma med tilhørende bomstasjoner. Det dreier seg om 6 

bomstasjoner som ligger rundt Fredrikstad sentrum. 

 Bussrutetraséer som er berørt av vegtiltakene i fase 1 bypakken er tilpasset 

 Fredrikstad togstasjon er flyttet til Grønli. 

 Togtilbudet for Nullalternativet er levert av Jernbanedirektoratet. Grunnrutetilbudet på 

Østfoldbanen består av to tog i timen til Sarpsborg. Rushtogtilbudet består av 

grunntilbudet over + forlengelse av Mossetogpendelen til Fredrikstad i rusheretning som 

gir ytterligere to avganger i timen i rushet.  

 Bominnkrevningene over Kråkerøya, samt E18 og E6 Østfold er forutsatt avviklet. 

Befolkning- og sonedata for 2030 er basert på trendscenarioet. Se egen beskrivelse av 

arealbruksscenariene i kapittel 7. 

 Bypakkealternativ 

Transporttilbudet i Bypakkealternativet bygger på transporttilbudet i Nullalternativet. I tillegg 

er det forutsatt at alle veg- og sykkeltiltakene i bypakken er implementert. En komplett 

oversikt over prosjektene som inngår i bypakken vises til beskrivelsen i hovedrapporten for 

byutredningen. Det er også forutsatt at de øvrige bomsnittene i bypakken er etablert. Det 

utgjør til sammen 21 bomstasjoner i Nedre Glomma. Bussrutetraséer som er berørt av 

tiltakene er tilpasset til det nye vegnettet. De øvrige beregningsforutsetninger er ellers lik 

som Nullalternativet. 
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9 SAMFUNNSØKONOMISKE BEREGNINGER3 

Det er gjort samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene som analyseres i 

byutredningen. Hensikten er å vise hvilke ulemper/kostnader og fordeler/nytte hver 

virkemiddelpakke fører til for samfunnet.  

Nullvekstmålet er hovedmålet i utredningen. Hensikten med de samfunnsøkonomiske 

beregningene er å tydeliggjøre effekten for samfunnet av de ulike virkemiddelpakkene. 

De samfunnsøkonomiske analysene består både av prissatte og ikke- prissatte 

konsekvenser. Litt forenklet kan vi si at samfunnsøkonomisk lønnsomhet avgjøres av 

hvorvidt summen av (prissatte og ikke prissatte) fordeler for samfunnet er større enn 

summen av ulemper for samfunnet.  

De prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalyse. En slik analyse inkluderer 

alle effekter av tiltak som lar seg tallfeste i kroner og øre. Tallfestingen bygger på et 

hovedprinsipp om at en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale 

for å oppnå den. De viktigste prissatte konsekvensene er trafikant- og transportbrukernytte, 

operatører (kollektivselskap, parkeringsselskap og bomselskap), det offentlige 

(investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader, endringer i skatteinntekter) og samfunnet 

for øvrig (ulykkesvirkninger, støy- og luftforurensning, skattekostnader og ev. restverdi). 

For å beregne samfunnsøkonomiske kostnader og nytte av de prissatte konsekvensene 

benyttes beregningsprogrammet EFFEKT.4 Ved hjelp av programmet beregnes de totale 

kostnadene i nullalternativet 20305 og planlagt situasjon (KVU-/bypakke og 

virkemiddelpakkene). Nytten regnes som endringen i kostnader mellom nullalternativet 2030 

og de ulike virkemiddelpakkene. 

En del viktige konsekvenser av tiltak og prosjekter lar seg ikke tallfeste i kroner. Det kan 

være konsekvenser for f.eks. bymiljø, naturmiljø og kulturminner. Disse konsekvensene 

kalles ikke-prissatte konsekvenser og er en viktig del av den samfunnsøkonomiske analysen. 

De ikke-prissatte konsekvensene vurderes i transportsektoren med det som kalles + /- 

metoden. Når fordelene av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene til sammen er 

større enn ulempene, er tiltakene eller prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

 

I vurderingen av den samfunnsøkonomiske analysen er det viktig å ta hensyn til at 

beregningene ikke fanger opp alle gevinster ved overgangen fra personbil til sykling, gåing 

og kollektivtransport.  

De viktigste årsakene til dette er:  

                                                

3 Innledende tekst i dette kapitlet kommer fra felles tekst fra Vegdirektoratet.  

4 Mer om EFFEKT: Brukerveiledning EFFEKT 6.6 – Statens vegvesens rapport nr. 356 

5 Nullalternativ 2030: en situasjon der kun tiltak som er finansiert fram mot 2023 (første handlingsprogram-

periode) er inkludert. 
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- Premisser i tidsverdsettingene: Tiltak for å øke fremkommeligheten for kollektivtransport 

gir lavere nytte per person enn tiltak for øke fremkommeligheten for bil. Dette skyldes at 

verdsettingen av reisetid er satt lavere for kollektivtrafikanter enn bilførere.6  

Det betyr at kollektivtrafikantene forutsettes å være mindre betalingsvillige for å få 

kortere reisetid (= økt fremkommelighet) enn bilister, noe som påvirker nytten av 

tiltaket. Men denne forutsetningen er gitt både ut fra at kollektivtrafikanter tilhører et 

annet markedssegment enn bilister; en større andel eldre og unge, eller at man på en 

kollektivreise i mange tilfeller kan utnytte tiden til andre aktiviteter enn om man kjører. 

Nullvekstmålet og andre ambisiøse mål i byområdene betinger at trafikantgrupper som 

«tradisjonelt» bruker bil erstatter bilreisen med kollektivtransport. Det er grunn til å anta 

at betalingsviljen for kortere reisetid mv endres når egenskapene ved 

kollektivtrafikantene endres.  

- Nytten av å unngå trengsel fanges ikke opp. Gevinsten av å innføre tiltak for å redusere 

trengselen om bord på transportmidlet er ikke beregnet.  

- Ulempen ved kø fanges ikke opp i tilstrekkelig grad. Køtiden (tidsforsinkelsen) i seg selv 

er modellert inn. At tidsbruk i kø kan oppfattes som en større ulempe enn tidsbruk i fri 

flyt er imidlertid ikke inkludert i analysene. 

Det er viktig å være oppmerksom på at transportmodellene er input til de 

samfunnsøkonomiske beregningene, og at kvaliteten på de samfunnsøkonomiske 

beregningene påvirkes av transportmodellenes kvalitet.  

 Beregninger til EFFEKT – Forutsetninger 

EFFEKT er gjort etter retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene, versjon 4. I 

kjøring av trafikantnyttemodulene er det gjort en justering av månedskortandelen.  

9.1.1 Månedskortandel  

En måte å kalibrere modellen på for å få riktig forhold mellom sannsynlige inntekter og 

kostander for kollektivselskapet, er å justere månedskortandelen i trafikantnyttemodulen i 

RTM. Se Figur 9. Andelen har vi valgt å sette til 80 %. Da blir pris pr. påstigende samt 

forholdet mellom inntekter og kostnader til kollektivselskapet mer realistisk. 

 

Figur 9 Oppsett trafikkantnyttemodul i RTM. 

                                                

6 En forutsetning som er basert på nasjonale verdsettingsstudier.  
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Det er kjørt en testkjøring uten skolereiser i nettutlegging og beregning av trafikantnytte. 

Uten skolereiser går passasjertallet ned og gir en nedgang i trafikantnytte. Resultatet gir 

også et inntektstap. Inntekt i kollektivmodulen beregnes ikke for grunnskole, så 

inntektstapet kommer kun fra Høgskole og universitetet.  

Som Tabell 16 Resultat fra trafikantnyttemodulen med og uten skolereiser viser er 

snittprisen for antall påstigende uten skolemodellen lavere enn med skolereiser, men 

inntektene er også betydelig lavere. 

Tabell 16 Resultat fra trafikantnyttemodulen med og uten skolereiser i RTM. 

XNG_By2030_BB_VK1SP3 Påstigende Inntekter Snittpris pr påstigende 

Med skolereiser (45 % mnd.andel) 164292 4075569 24,81 

Uten skolereiser (45 % mnd.andel) 98915 3381061 20,58 

Med skolereiser (80 % mnd.andel) 164292 2589641 15,76 

 

Virkemiddelpakken med trafikantnyttemodulen uten skolereiser er kun kjørt som en test for 

å sammenligne passasjergrunnlaget med og uten skolereiser og er ikke kjørt som et full 

beregning i EFFEKT. 

Utgangspunktet metodisk er, å ha med skolereiser i nettutlegging og trafikantnytte og 

kollektivmodul. Det ble valgt å justere på månedskortandelen.  
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