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NOTAT  Numerika AS 

  7. april 2017 
   
 

Om arbeidsplasser i RTM 
1 Bakgrunn 

Modellbrukere i transportetatene ønsker bedre kunnskap om hvordan forutsetninger om arbeidsplasser 

virker i RTM. Problemstillingen er sammensatt. For det første er det viktig med tydelige råd og 

retningslinjer for hvordan næringskategoriene i modellen skal brukes i praksis. Dette sikrer riktig og 

konsistent bruk av modellverktøyet. For det andre er det viktig å kjenne til hvordan antall arbeidsplasser 

i ulike kategorier spiller en rolle i modellmekanismene i modellen. Det gir bedre kjennskap til usikkerhet 

og mulige tilpassinger. 

Dette notatet har følgende oppbygging: 

• Først ser vi på hvilke typer ærend (turer) som inngår i de fem aggregerte reisehensiktene i 

etterspørselsmodellen. Dette er viktig for å forstå hva slags soneinnhold som skal/bør attrahere 

turer i hvert tilfelle. 

• Deretter ser vi på grupperingen av arbeidsplasser i sonedata, og hvordan denne summeres opp 

videre og danner attraheringsmål for de ulike reisehensiktene. Her pekes det på å forskjeller i 

attrahering mellom ulike arbeidsplasser. 

• Videre prøver vi å forklare og illustrere litt mer rundt modellmekanismene som uttrykker 

attrahering og reisemønster i RTM. 

• Til slutt kommer vi inn på noen aktuelle problemstillinger som kan dukke opp i arbeid med 

forutsetninger til modellen (momenter det er viktig å ta i betraktning ved endring og 

oppdatering av data). 

Merk at kategorisering av arbeidsplasser vil revideres i forbindelse med utvikling av ny 

etterspørselsmodell i 2017. Det handler imidlertid kun om mindre tilpassinger, eller tilpassinger som ikke 

utfordrer tankegang eller metodikk som er omtalt i dette notatet. Når ny modell er endelig vil det 

imidlertid være relevant å oppdatere framstillingen i dette notatet. Endringene kan handle om presisjon 

og differensiering med hensyn til gruppering og publikumsattraktivitet. 

Innledningsvis må det også understrekes at bruken av de ulike kategoriene for arbeidsplasser i dag er 

ganske grovmasket, og kanskje mindre differensiert en mange modellbrukere har oppfatning om. 

Oversikten i tabell 2 i neste avsnitt er essensiell å studere med tanke på å få en følelse med dette. 

2 Modellering av reisemønster 

Det er viktig å huske på et det er befolkningen som generer omfanget av turer i modellen, ikke 

arbeidsplasser eller annet – disse størrelsene er kun med på å styre reisemønsteret for de bosatte. Det 

befolkningsmessige omlandet til næringsområder er derfor avgjørende for attraheringen av turer. Ulike 
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områder med næring vil «konkurrere» om turgenereringen som oppstår i befolkningen (det finnes altså 

ingen konstante faktorer for turattrahering). 

Attrahering av turer er (selvsagt) uttrykt forskjellig for hver av fem reisehensikter i RTM. Tabell 1 

nedenfor viser hvordan reisehensikter i reisevaneundersøkelsen er aggregert opp til fem i modellen. Her 

ser vi også omfanget av rapporterte RVU-ærend innenfor hver gruppe (kolonne lengst til høyre). Merk 

forskjellen mellom gjennomsnittsdøgn og normalt virkedøgn (NVDT, som er det RTM er satt opp til å 

modellere). Når vi vurderer attrahering av turer med ulike reisehensikter, mot soneinnholdet i et gitt 

område, er det nyttig å huske på denne koblingsnøkkelen. 

Tabell 1. Innholdet i de fem reisehensiktene i RTM, med omfang av turer (RVU 2013/14 - bearbeidet). 

 

Hvert befolkningssegment genererer et antall turer innenfor hver av de fem reisehensiktene (nederste 

del av tabellen). Andelene i tabellen er landsgjennomsnitt, og disse vil i stor grad variere med kjennetegn 

ved befolkningssegmentene (alder, kjønn, inntekt etc). 

Transporttilbudet legger så grunnleggende føringer for valget mellom ulike destinasjoner, i form av 

generaliserte reisekostnader, som igjen henger tett sammen med reisedistanse. I tillegg benyttes data 

om innholdet i de ulike sonene, med fokus på publikumsattraktivitet. En sone som ligger langt unna, og 

RVU ærend Alle dager

ARB Arbeidsreise (Reise til/fra arbeid) 24 % 30 % 100 %

TJE Tjenestereise (Reise i arbeid) 3 % 4 % 100 %

FRI Besøk (privat besøk hos familie, venner, sykebesøk) 11 % 8 % 43 %

FRI Kino, teater, konsert, utstilling mv 1 % 1 % 5 %

FRI Kafé, restaurant, pub mv 2 % 2 % 8 %

FRI Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer 1 % 0 % 2 %

FRI Organiserte fritidsaktiviteter; musikk, idrett, trening, 6 % 7 % 36 %

FRI Reiste til fritidsbåt/marina 0 % 0 % 1 %

FRI Hyttetur 1 % 1 % 4 %

FRI Andre ferie-/helgereiser 1 % 0 % 2 %

HLE Hente/bringe/følge barn til/fra bhg/skole osv 5 % 6 % 50 %

HLE Hente/bringe/følge barn til/fra sports- og fritidsaktiviteter 2 % 2 % 15 %

HLE Andre hente-/bringe-/følgereiser 5 % 4 % 35 %

PRI Innkjøp av dagligvarer 19 % 17 % 48 %

PRI Andre innkjøp (alle andre innkjøp) 6 % 6 % 16 %

PRI Service/div ærend (bank/post, reisebyrå etc.) 4 % 4 % 12 %

PRI Medisinske tjenester (lege/sykehus, tannlege) 2 % 3 % 9 %

PRI Annet formål 6 % 5 % 15 %

100 % 100 %

RTM reisehensikt

ARB Arbeid 24 % 30 %

TJE Tjeneste 3 % 4 %

FRI Fritid 23 % 19 %

HLE Hente/levere 11 % 12 %

PRI Andre privat 38 % 35 %

100 % 100 %

Hjemturer holdt utenom. Kun hensikter og reisemidler som er med i Tramod.

Normalt virkedøgn
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med mye attraktivt soneinnhold, kan dermed velges i større grad enn en sone som ligger i umiddelbar 

nærhet, men med lite attraktivt soneinnhold. 

Når det gjelder næringsvirksomhet (privat og offentlig) så bruker modellen altså antall ansatte innenfor 

ulike næringer, ikke areal. Antall ansatte er imidlertid ikke det eneste soneinnholdet som betyr noe for 

attraktiviteten. Tabell 2 gir en samlet framstilling av hvordan ulike data benyttes i hver av delmodellene. 

Den viser også hvordan næringsgruppene i modellens sonedata aggregeres opp ytterligere før de 

anvendes i modelleringen. 

Bakgrunnen for inndelingene er vurderinger av hva ulike typer arbeidsplasser betyr for attrahering av 

turer med ulike hensikter (type ærend), som så er testet i estimering av modellene. Nedre del av tabellen 

viser hvordan størrelsene brukes i RTM. Her ser vi hvordan disse gruppene inngår, sammen med noen 

andre data, i uttrykkene for attrahering av turer for hver av de fem reisehensiktene. 

Detaljerte data for arbeidsplasser må nødvendigvis aggregeres en del i modellene, siden vi er avhengige 

av grupper som gir statistisk signifikante estimater. Dermed har vi en gjennomsnittlig turattrahering 

innenfor hver gruppe. Slik forenkling innebærer selvsagt usikkerhet i modell og modellresultater. Det er 

ikke nødvendigvis mulig å få fram de forskjeller man er ute etter. 

Turer pr arbeidsplass i ulike kategorier er ikke en konstant størrelse i modellen. Det er finnes derimot 

tydeligere forholdstall med hensyn til hva ulike næringskategorier betyr relativt til hverandre. Dette er 

vist i nederste del av tabellen. Innenfor hver reisehensikt finnes det en attraheringsvariabel med faktor 1. 

Faktoren for de andre variablene forholder seg til denne. For «andre private reiser» ser vi da f eks at en 

ansatt i lavfrekvent varehandel vil attrahere ca 1/3 av det antall turer en ansatt i høyfrekvent varehandel 

gjør. For reisehensikt hente/levere ser vi at en ansatt innen RTMs næringsaggregat «Hente/levere» veier 

12.9 ganger det en bosatt person i samme sone gjør. 

Merk at grunnen til tilsynelatende unødvendig grenseoppgang noen steder henger sammen med 

modellutvikling, og at det kan tenkes at forskjeller vil kunne komme fram i senere modellversjoner. 

Primær- og sekundærnæringer: Grenseoppgang mellom disse er ikke viktig (men merk at 

avfallshåndtering muligens vil skilles ut fra sekundærnæringer i ny modell). Varehandel: Ikke 

publikumsattraktive arbeidsplasser plasseres i egen kategori. Detaljhandel fordeles på høyfrekvent og 

lavfrekvent med hensyn til publikumsattrahering. Videre har vi en kategori for Hotell og 

restaurant/servering, og en for verksted/reparasjoner.  
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Tabell 2. Samlet oversikt over hvordan kategorier av arbeidsplasser aggregeres opp og benyttes I delmodellene (reisehensiktene) 

i etterspørselsmodellen. 

 

 

Næring RTM gruppe Beskrivelse

Primær A10PRI Primærnæringer

Sekundær A20SEK Sekundærnæringer

A30VH Verksted & varehandel som ikke inngår i A3X under (engros etc)

A31VH Detaljhandel med varer vi kjøper ofte (matvarer etc)

A32VH Detaljhandel med varer vi kjøper sjelden (klær, møbler, biler etc)

A33VH Salg av mat/drikke/overnatting (hotell, kafé, gatekjøkken etc)

A34VH Reparasjoner/verksteder, skomaker etc

A40TJE Tjenester som ikke inngår i A4X under

A41TJE Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet

A42TJE Kino, kunst, fornøyelser, idrett, kultur, fritid

A43TJE Reisebyrå, turistrelaterte tjenester, post, bank, utleie etc

A44TJE Museer, biblioteker, politiske org., religiøse org., interesseorg. etc

Off. administrasjon A50OFF Offentlig administrasjon 

Undervisning A60UND All undervisning

A70HSOS Helse og sosial sektor som ikke inngår i A7X under

A71HSOS Alminnelige sykehus, poliklinikker, lege, tannhelse etc 

A72HSOS SFO og fritidsklubber

A73REST Diverse ikke publikumsattraherende

Sum A0099TOT Totalt antall arbeidsplasser
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Bruk av aggregater, og relativ tyngde innenfor ulike reisehensikter:

Arbeidsplass

Evt kjønnsdominans

Antall hoteller

Arbeidsplass

Befolkning

Antall hoteller

Antall hytter/fritidsboliger

Fritid

Befolkning

Hente/levere

Antall elever i grunnskole

Varehandel høy

Varehandel lav

Andre private ærend

Arbeidsplasser "kjøpesenter" (krav om næringsmiks)

Hente/levere-reise

Andre private reiser

Aggregering

1

0.34

0.05

0.02

Handel

Tjenester

Helse og sosial

Arbeidsreise

Tjenestereise

1

639

9.5

12.3

1.0

12.9

3.2

Fritidsreise

Aggregater

1

1

0.005
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3 Litt om modellmekanismer 

Hvordan virker arbeidsplasser i etterspørselsmodellen? Hvordan fylles de opp med besøk? 

Kombinasjonen av transporttilbud og befolkningsfordeling i omlandet bestemmer attrahering av turer til 

hver sone (grunnkrets). Figur 1 illustrerer hvordan attrahering av turer til områder med næring (n) er en 

konsekvens av hvordan bosatte (b) i omlandet velger mellom destinasjoner med næring. 

Figur 1. Attraheringen til soner er summen av modellert destinasjonsvalg for bosatte modellområdet 

 

 

Soner som har soneinnhold=0 for alle variablene som inngår i delmodellen for en gitt reisehensikt vil ikke 

attrahere turer med denne reisehensikten. 

Figur 2 illustrerer hvordan reisemønsteret i RTM er sammensatt av rene tur/retur-reiser, og turkjeder 

med to destinasjoner. Utreise gir hjemreise, men ikke nødvendigvis fra første destinasjon for utreisen. 

Figur 2. Valg mellom destinasjoner for utreise fra bolig. 

 

 

 

3.1 Hva betyr endringer i transporttilbudet? 

Når transporttilbudet bedres, enten det er i form av kollektivtilbud eller framkommelighet på vei, vil 

destinasjoner som «treffes» av denne tilbudsforbedringen øke sin attrahering av turer. Det vil skje på 

bekostning av attrahering til destinasjoner uten forbedring, eller forverring, i transporttilbudet. 
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Figur 3 viser to framstillinger av hvordan attrahering av turer til områder med næring (n) responderer på 

endring i transporttilbud (uten endring i arbeidsplasser eller annet). I et 

modellalternativ/utredningskonsept vil altså attrahering av turer pr arbeidsplass kunne endre seg selv 

om soneinnholdet holdes konstant. Spesielt for arbeidsreiser reflekterer dette en tilpassing som må skje 

på lengre sikt. For innkjøpsreiser kan det derimot være en situasjon som inntreffer etter relativt kort tid 

(gitt at de bosatte har valgmuligheter som ikke gir stor økning i generaliserte reisekostnader). 

Figur 3. Endringer i transporttilbudet endrer styrkeforholdet mellom destinasjoner og endrer reisemønsteret. 

 

 

Begrenset kapasitet i vegnettet vil kunne bidra til at arealbruksendringer gir ulik effekt ulike steder i 

modellen, avhengig av egenskaper ved transportnettverket og hvilken arealbruk som ligger i bunn. En 

økning i antall ansatte kan gi en større økning i turer pr ansatt i et område uten kapasitetsproblemer 

sammenliknet med samme økning i antall (samme type) ansatte i et område med kapasitetsproblemer.  

Mer attraherende soneinnhold i en sone A vil starte følgende prosess i en modell der det er dynamikk 

knyttet til vegkapasitet og framkommelighet: 

• Iterasjon 1 

Transporttilbud som i referanse => Økt attrahering til sone A => Mer kø => Økt tidsbruk til sone A 

• Iterasjon 2 

Oppdatert transporttilbud  => Redusert attrahering til sone A -> Mindre kø => Redusert tidsbruk til sone A 

• Iterasjon 3 

Oppdatert transporttilbud  => Økt attrahering til sone A => Mer kø => Økt tidsbruk til sone A 

• Iterasjon n 

Likevekt mellom tilbud og etterspørsel er etablert. 

I modeller for større byområder er denne iterasjonsprosessen spesielt beregningskrevende. 

3.2 Hva betyr avgrensingen av modellområdet? 

I RTM-sammenheng brukes ofte begrepene kjerneområde og bufferområde. Bufferområdet er i 

utgangpunktet med for å representere et geografisk realistisk antall destinasjoner for daglige reiser, for 

de bosatte i kjerneområdet. Turgenereringen tar altså utgangpunkt i de bosatte kun i kjerneområdet, 

men valgbare destinasjoner er sonene i kjerneområdet pluss bufferområdet.  Bufferområdet er dermed i 

utgangspunktet like viktig som kjerneområdet med hensyn til forutsetninger om utvikling i 

arbeidsplasser. Dersom modellområdet er «for lite» kan manglende/viktige destinasjoner utenfor 

kjerne+buffer innebære at arbeidsplasser i modellområdet attraherer for mange turer. 
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Figur 4 illustrerer denne siden av RTM. Det er viktig at forutsatt antall arbeidsplasser (eller andre 

attraktivitetsmål, jf tabell 2) er riktige. Dersom bufferområdet og n2 i figuren ikke hadde vært med ville 

dynamikken i destinasjonsvalget reduseres. De bosatte i b1 ville få et lavere antall destinasjoner å velge 

mellom, og turene ville vende seg mer innover i kjerneområdet. Bakgrunnen for bruk av bufferområder 

er forklart nærmere lenger ned. 

Figur 4. Om kjerneområde, bufferområde og modellavgrensning. 

 

 

Dersom arbeidsplasser i kjerneområdet oppdateres må dette altså også gjøres for bufferområdet. Dette 

er spesielt kritisk for modeller der det er mange reiser fra kjerne til buffer. Noe som er framtredende i 

modeller der Oslo/Akershus inngår i bufferområdet: Det vil si DOM Buskerudbyen og DOM Hønefoss. En 

konsekvens av å oppdatere arbeidsplasser med en vekst i kjerneområdet i disse modellene, uten å gjøre 

det i buffer, ville være en uheldig skjevhet i reisemønsteret; på en slik måte at turene i større grad 

«holder seg i internt i kjerneområdet» og arbeidsplassene her begynner å attrahere flere turer pr ansatt 

enn tidligere, med en tilsvarende reduksjon til Oslo. 

Et generelt råd er dermed å ta hele modellområdet i betraktning når man vurderer oppdateringer. Bruk 

helst samme datakilde og/eller metodikk for hele modellområdet. 

4 Mer om konkrete problemstillinger 

4.1 Omfordeling av arbeidsplasser og valg av kategori 

Lokalisering eller flytting av større offentlige virksomheter, som regionale sykehus og 

utdanningsinstitusjoner, er kanskje det enkleste å forholde seg til i sonedata. Disse hører hjemme i 

henholdsvis kategoriene A71HSOS og A60UND.  

Ikke-publikumsattraktiv offentlig administrasjon har en egen kategori, men vil ikke slå ut i modellen 

annet enn gjennom de ansattes arbeidsreiser. 

Når det gjelder andre offentlige virksomheter, etater og institusjoner bør beskrivelsen under «Helse og 

sosial» i tabell 2 være ganske dekkende. Det viktige er grenseoppgangen som skiller ut de ikke- 

publikumsattraktive arbeidsplassene når det gjelder hente/levere-reiser og andre private reiser. 

Et NAV-kontor hører hjemme i kategorien A70HSOS. Det vil da attrahere private ærend, men ikke 

hente/levere-turer (noe som selvsagt er litt unøyaktig/forenklet). 
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Alle arbeidsplasser knyttet til kultur og idrett/fritid som er publikumsattraktive for fritidsreiser hører 

hjemme i kategoriene A41TJE, A42TJE og A44TJE. Eksempler er museum, kulturhus, bibliotek, 

idrettsanlegg, svømmehaller, treningssenter, solstudio etc. Merk at det ikke skilles mellom A41TJE, 

A42TJE og A44TJE i den videre modellbruken (kun aggregatet benyttes, med én styrkefaktor). 

Merk at barnehager vanligvis ikke har vært nevnt under A72HSOS, men i A71HSOS. Dette er ulogisk og vil 

endres i ny modell (barnehager bør plasseres i A72HSOS siden de attraherer hente/levere-turer, ikke 

andre private ærend). 

Politi, fengsel, skatteetaten og likn hører inne under A50OFF (attraherer kun de ansattes arbeidsreiser). 

Asylmottak tilhører helse og sosial, men er lite publikumsattraktivt og plasseres i A73REST. 

Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede hører hjemme i A70HSOS. 

Statens vegvesens trafikkstasjoner er publikumsattraherende men mangler pr i dag en tilsvarende logisk 

plassering/kategori (?) 

4.2 Hvor går grensen mellom høyfrekvens og lavfrekvent varehandel? 

Fra SN2002 har de utvalgte NACE-kodene for høyfrekvent varehandel følgende ordlyd: 

• Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 

• Butikkhandel med frukt og grønnsaker 

• Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 

• Butikkhandel med fisk og skalldyr 

• Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer 

• Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer 

• Butikkhandel med vin og brennevin 

• Butikkhandel med drikkevarer ellers 

• Butikkhandel med tobakksvarer 

• Butikkhandel med helsekost 

• Butikkhandel med kaffe og te 

• Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 

I ny modellversjon legges det opp til å ta med «Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers» i samme 

kategori (og ikke blant de som er nevnt nedenfor). 

Som lavfrekvent varehandel regnes følgende: 

• Butikkhandel med apotekvarer 

• Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 

• Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 

• Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 

• Butikkhandel med klær 

• Butikkhandel med skotøy 

• Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 

• Butikkhandel med belysningsutstyr 

• Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 

• Butikkhandel med møbler 

• Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 

• Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 

• Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter, CD- og DVD-plater 

• Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter 

• Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 

• Butikkhandel med jernvarer 
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• Butikkhandel med fargevarer 

• Butikkhandel med trelast 

• Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 

• Butikkhandel med bøker og papir 

• Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler 

• Butikkhandel med gull- og sølvvarer 

• Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 

• Butikkhandel med blomster og planter 

• Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 

• Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 

• Butikkhandel med tepper 

• Butikkhandel ikke nevnt annet sted 

• Butikkhandel med antikviteter 

• Butikkhandel med brukte klær 

• Butikkhandel med brukte varer ellers 

Det er selvsagt noen poster i disse to listene som ligger i grenseland mellom lavfrekvent og høyfrekvent, 

og kan være diskutable. Samtidig har mange av næringene i både høyfrekvent og lavfrekvent kategori en 

tendens til å forekomme samtidig i kjøpesentere, eller i samme grunnkrets i et sentrum. I slike tilfeller får 

attraheringen et ekstra bidrag fra variabelen «kjøpesenter» for reisehensikt «andre private reiser». 

Kravet til næringsmiks er at det skal være minst 10 arbeidsplasser i hvert av de fire aggregatene 

«varehandel høy», «varehandel lav», «fritid» og «andre private ærend» (se midten av tabell 2). Dersom 

dette er tilfredsstilt benyttes summen av arbeidsplasser med faktoren i tabell 2, og vi får en heving av 

turattraheringen.  

4.3 Ansatte, ikke årsverk 

RTM legger til grunn at data inneholder antall ansettelsesforhold i hver kategori, ikke årsverk. 

4.4 Uklare forutsetninger for et spesifikt område? 

Hvilken næringsmiks legger vi inn når detaljene ikke er kjent -  når arealplanleggingen ikke er spesifikk 

nok til at det er trivielt å fordele ansatte på næringsgruppene i RTM? Dette kan være tilfelle ved 

utvikling/utbygging av nytt område uten at det er avklart hvilke næringer som skal inn i området, kun 

anslag på antall arbeidsplasser. En pragmatisk løsning er å bruke næringsmiks fra et tilsvarende område. 

4.5 «Feil enhet» i arealplanlegging? 

Utvikling/utbygging av nytt område kun spesifisert ved bruksareal el likn for ny bygningsmasse er en 

utfordring. Å konvertere dette til ansatte, og fordele på næringer, vil være en større jobb basert på 

diverse kilder og forutsetninger. 

4.6 Overordnet utvikling. Hva er «bra nok»? 

I arbeid med overordnede, langsiktige prognoser kan det være hensiktsmessig å være mindre 

detaljorientert. Spesielt når detaljer i arealbruksutvikling ikke er kjent. Detaljer om fordeling og 

lokalisering er kanskje heller ikke viktig når vi er mest interessert i hva som skjer med hovedstrømmer på 

veg og kollektivtilbud, eller samlet vekst i transportarbeid. Forutsatt at vi konserverer overordnede 

fordelinger vi har i dag, eller implementerer overordnede omfordelinger/trender som antas å være 

tydelige. «Flate» oppdateringer for større områder bør da kunne være akseptabelt, for områder der 

trafikk ikke skal studeres spesifikt. Men tenk samtidig på at endret framkommelighet i 
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transportkorridorer kan være en viktig faktor på lengre sikt. Dersom man legger inn en geografisk 

differensiering av vekst i arbeidsplasser må det være treffsikkert nok til at forskjeller mellom korridorer 

til/fra et område kommer godt fram. 

Husk at det er det relative størrelsesforholdet mellom soner som styrer fordelingen på soner. Dersom 

arbeidsplasser for alle soner i et modellområde økes eller reduseres med f eks 10% vil det bety svært lite 

for reisemønsteret (antallet arbeidsreiser vil også være tilnærmet uendret, siden ingen kan begynne å 

reise ut av modellen). 

Det sistnevnte betyr også at det er viktig å være bevisst på hvordan man forholder seg til oppdatering av 

soneinnhold. Det blir generelt feil å oppdatere noen enkeltsoner med ferskere data uten å ta stilling til 

hva som skjer i andre soner ellers i modellområdet. Årstallet for en type data må være likt for hele 

modellområdet - helst også selve datakilden og metodikken for etablering av datasettet. 

Dersom det ikke forventes eller kan spesifiseres konkret omfordeling av arbeidsplasser eller utvikling av 

nye tunge områder: Arbeidsplasser kan holdes fast, eller blåses opp med en faktor i henhold til 

demografi og generell sysselsetting. 

4.7 Spesielle tilpassinger med hensyn til attrahering? 

Attrahering av turer pr aggregat slik det framgår av tabell 2 representerer altså gjennomsnitt for alle 

typer arbeidsplasser i hvert aggregat. Hva gjør vi med en arbeidsplass/bedrift som det er grunn til å tro at 

attraherer et betydelig større, eller mindre, publikum enn gjennomsnittet for kategorien den en plassert 

i? Ved rimelighetsvurdering av soneinnhold og modellert publikumstilstrømning kan man selvsagt peke 

på at modellen overvurderer eller undervurderer. Dette kan skyldes spesielt to forhold. For det første at 

arbeidsplassene i sonen avviker fra gjennomsnittet i aggregatet de hører hjemme i. For det andre kan det 

være at transporttilbudet ikke er riktig modellert. Spesielt relevante elementer kan være 

parkeringskostnader og -kapasitet, og kø-situasjon i nettverket rundt sonen. Det kan være 

hensiktsmessig å vurdere utbedring av slike feil/svakheter i modellen før man vurderer grep/tilpassinger 

med arbeidsplasser i sonedata.  

Dersom man ønsker å bruke soneinnholdet som instrument for kalibrering så mangler det dessverre 

funksjonalitet for å spesifisere dette på en ryddig måte, adskilt fra selve dataene. Det vil si, man vil måtte 

endre på selve antallet arbeidsplasser i en kategori. Dette kan være uheldig, siden man fort kan miste 

oversikt og kontroll over faktisk nivå på antall arbeidsplasser. 

4.8 Uklarheter knyttet til hvilken næringskategori en ny bedrift hører hjemme i? 

Se på koblingsnøkkelen, men vurder også plasseringen opp mot formålet med grupperingene som gjøres 

videre i modellen (altså attrahering av ærend av ulike typer). Ofte vil man nok oppleve at bruken av 

dataene er såpass grovmasket at valget i et tvilstilfelle ikke er avgjørende. Den viktigste skillelinjen går 

mellom publikumsattraktive og ikke publikumsattraktive arbeidsplasser innenfor ulike hovedgrupper. 

4.9 Hva er hensikten med bufferområdet? 

Prinsippet med bufferområder i RTM ble opprinnelig innført for å gi en fornuftig løsning for 

sammenlapping av flere regioner. For to tilgrensende regioner R1 og R2 kan man da sette det opp slik at 

kjerneområdene grenser til hverandre, mens bufferområde for R1 overlapper med kjernen til R2, og 
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motsatt – alt tilpasset på en slik måte at bosatte som genererer turene har alle valgbare destinasjoner de 

skal ha ut til en radius på 70 km (tidligere 100 km), og ingenting regnes dobbelt. RTM23+ har for øvrig 

ikke et slikt bufferområde (noe som handlet mest om begrensninger på lisensstørrelse i Emme). Da er 

det viktig å være klar over at turer og trafikk i randområdet (ytterkanten av modellen) får et skjevt 

destinasjonsvalg i Tramod-by (for eksempel Drammensområdet og Moss). Hvis man er bevisst på at 

modellen ikke brukes til konkret analyse i disse områdene så trenger dette imidlertid ikke være noe stort 

problem. 

 


