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Mandat - Transportanalyser –
strategifasen NTP 2018-2027 
 
1. Bakgrunn og hensikt 
NTP-Transportanalyser ble etablert 01.01.01 og er en av flere arbeidsgrupper som er kontinuerlige. 
Det er ansatt en tverretatlig prosjektleder og hver etat har en person med i sentral arbeidsgruppe. 
Det er etablert faste regionale transportmodellkontakter, som bidrar aktivt i testing og bruk av alle 
transportmodellsystemene. De regionale kontaktpersonene jobber også aktivt inn mot 
prosjektberegning, enten i egen regi eller som støtte til forsknings- og konsulentbransjen. 
Arbeidsgruppen vil levere dokumenterte modellsystemer og analysemetoder til strategi- og 
planfasen, og vil aktivt bidra med kompetanse på hvordan dette kan løses. 
 
Transportanalysegruppen vil være sentral inn i flere av arbeidsgruppene som er etablert i 
strategifasen av NTP-arbeidet, med fokus på utrednings-, analyse- og transportmodellkompetanse. 
 
2. Oppdrag  
 
Arbeidsgruppens hovedarbeidsområder er: 

 Forvalte og vedlikeholde eksisterende modellsystemer 

 Forvalte grunnlagsdataene til modellsystemene for person- og godstransport 

 Oppdatere modellsystemene for person- og godstransport med nye grunnlagsdata 

 Videre utvikling av modellsystemer og analysemetoder for person- og godstransport 

 Rådgiver for transportetater i utredningsoppdrag 

 Bidra i de ulike arbeidsgruppene i NTP 2018-2027 med analyse- og utredningskompetanse 

 Bidra inn i de ulike arbeidsgruppene i NTP 2018-2027 med transportmodellkompetanse 
 
Arbeidsgruppen vil, være viktig inn mot følgende arbeidsgrupper i strategifasen: 

 Samfunnsøkonomiske analyser 

 Bymiljø 

 Godsanalysen 

 Miljø 

 Klima 

 Metode 21 

 Drivkrefter og utviklingstrekk 

 Internasjonale forbindelser 

 Øst-vest-forbindelser 

 Stamnettutredninger (etatsvis) 
 
Det vil bli tatt initiativ til møter med de ulike arbeidsgruppene for å presentere modellsystemet og 
diskutere hvordan modellsystemet og grunnlagsdata tilhørende modellsystemet best kan benyttes. 
 
I 2015 vil arbeidsgruppen være sentral inn mot arbeidet med planfasen og prosjektberegningene. 
Notat som beskriver retningslinjene for arbeidet skal utarbeides, og retningslinjene skal følges opp. 
Tett samarbeid mot ulike avdelinger i etatene med ansvar for prosjektbergeningene vil være sentralt. 
Samarbeid mot arbeidsgruppen for samfunnsøkonomiske analyser vil være tett både i 2014 og 2015. 
Det er viktig for å koordinere retningslinjer for transportmodellberegningene og tolkning av 



resultater. I februar 2015 vil arbeidet med en forenklet internasjonal persontransportmodell være 
ferdigstilt og kan benyttes inn i arbeidsgruppen for internasjonale forbindelser.  
 
I 2015 vil også arbeidet med å re-estimere de regionale persontransportmodellene påbegynnes. Noe 
av arbeidet med å forberede og kvalitetssikre infrastruktur og kollektivrutebeskrivelser kan 
påbegynnes sent høsten 2014, men hovedvekten av arbeidet vil pågå i 2015 og 2016.  
Modellsystemet vil bli re-estimert på RVU (reisevaneundersøkelser) i 2013. 
 
3. Mål og suksesskriterier 
 
Mål 

 nasjonalt godsmodellsystem til bruk i strategi- og planfase 

 nasjonalt personmodellsystem til bruk i strategi- og planfasen 

 regionalt personmodellsystem til bruk i strategi og planfase 

 god samhandling med de andre arbeidsgruppene i strategifasen 
I den grad det er mulig, samkjøre beregninger og eventuelle resultatuttak mellom 
arbeidsgruppene 
 

Suksesskriterier 

 modellsystemene benyttes i strategifasen og i planfasen. Modellsystemene adresserer ulike 
arbeidsoppgaver i R1  

 eksisterende felles faktagrunnlag og kunnskap om transportmengde og transportmønster 
benyttes aktivt i de ulike arbeidsgruppene 

 grunnlagsdata fra modellsystemene stilles til rådighet for arbeidsgruppene i NTP og benyttes 

 medlemmene i transportanalysegruppen benyttes aktivt i de ulike arbeidsgruppene 
 

4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
Beregninger må gjennomføres etter de samme prinsipper, og med bruk av grunnlagsdata fra samme 
kilde og årstall i de ulike prosjektgruppene. For de analysene som skal gjennomføres før juni 2014 må 
det klargjøres hvilke årstall som skal benyttes på grunnlagsdatasettet. Fra juli 2014 og utover vil det 
være tilgjengelig nye befolkninsgdata og inntektsdata 
 
5. Produkt  
Sluttproduktet vil være oppdaterte dokumenterte modellsystemer, for de ulike fasene i NTP 2018-
2027. 
 
Modellsystemene vil være sentrale i både strategi- og planfasen av NTP 2018-2027 for å se effekter 
av tiltak i transporttilbudet, grunnprognoseberegninger og klimaberegninger. Resultatene er videre 
de viktigste inngangsdataene til de samfunnsøkonomiske beregningene. 
 
Nasjonal godstransportmodell: 
Modellsystemet skal være operativt til bruk i den brede godsanalysen fra 1. mai 2014. Oppdragsgiver 
bruker april og mai for å gjøre egne beregninger og analyser for å få en større fortrolighet for 
modellsystemet.   
 
Det arrangeres et informasjonsmøte tidlig i juni 2014 hvor det som er utviklet i 2013 og 2014 
presenteres. Det vil i tilknytning til informasjonsmøtet bli arrangert et kurs. 
 
Modellsystemet vil være viktig inn mot strategifasen med stamnettutredninger, øst-vest- 
forbindelsene og grunnprognosene. Modellsystemet skal også benyttes i planfasen, som en del av de 
samfunnsøkonomiske beregninger for enkeltprosjekter og prosjektpakker. 



Nasjonal modell for persontransport(reiser>100km): 
Nasjonal modell for personreiser versjon 6 (NTM6) overleveres oppdragsgiver 23.06.2014 (tentativt). 
Det arbeids nå med å koble på personer fra transportetatene for å teste modellsystemet. 
Modellsystemet vil være viktig inn mot strategifasen med stamnettutredninger, øst-vest- 
forbindelsene og grunnprognosene. Modellsystemet skal også benyttes i planfasen, som en del av de 
samfunnsøkonomiske beregninger for enkelt prosjekter og prosjektpakker. 
 
Nasjonal modell for regionale reiser(reiser < 100km): 
Modellsystemet vil være sentralt i forbindelse med bruk i strategifasen, grunnprognosene og 
forberedelsene til planfasen. Modellsystemet vil være sentralt i planfasen for prosjekt- og 
pakkebergeningene. 
 
6. Organisering og gjennomføring  
 
Organisering, ansvar og myndighet 
Oppdragsgiver er styringsgruppen for NTP-arbeidet.  
Rapportering: Programstyret ved Jan Fredrik Lund 
NTP- Transportanalyser har eksistert siden 1. januar 2001. Sammensetningen av gruppen har over tid 
variert noe.  
Det er separate arbeidsgruppemøter for person- og godstransport. 
Følgende personer deltar nå i begge arbeidsgruppene. 
 
Persontransport: 
Oskar A. Kleven, tverretatlig ansatt prosjektleder 
Henrik Vold, Statens vegvesen 
Patrick B. Ranheim, Jernbaneverket 
Kristine Bakken, Jernbaneverket 
Cedric Baum, Kystverket 
Øystein Tvetene, Avinor 
 
Godstransport: 
Oskar A. Kleven, tverretatlig ansatt prosjektleder 
Henrik Vold, Statens vegvesen 
Kristine Bakken, Jernbaneverket 
Gunnar Markussen, Jernbaneverket 
Cedric Baum, Kystverket 
(Øystein Tvetene, Avinor) 
 
Det gjennomføres ca. hver 6. uke møte med regionale transportmodellkontakter i Statens vegvesen 
og Jernbaneverket. Mye av forvaltningen av personmodellen skjer ute i regionene, derfor er disse 
møtene viktig. Møtene vil bli enda viktigere i 2014 og 2015 da tilbakemeldingene og opprettingene 
av transportmodellsystemet blir viktig. 
 
Styring og rapportering 
Mandatet skal brukes aktivt i arbeidet. Det skal jevnlig tas opp til vurdering hvorvidt mandatet er 
hensiktsmessig ut fra problemstillingene som det er behov for å belyse i strategifasen. 
Eventuelle revideringer av mandatet skal behandles i styringsgruppen for NTP-arbeidet.  
 
Dersom det oppstår uenigheter i arbeidsgruppen om oppgaveforståelse eller avgrensning skal dette 
behandles i styringsgruppen for NTP-arbeidet.  
 



Programstyret orienteres om framdrift i prosjektet i hvert møte. Styringsgruppen orienteres etter 
nærmere avtale.  
 
Budsjett 
Budsjettet for 2014 og 2015 er i henhold til vedtatt tverretatlig FoU-budsjett for årene 2013, 2014 og 
2015. 
 
7. Tid 
Følgende tidsplan gjelder for de viktigste milepælene. Det vil i løpet av januar bli avholdt flere 
heldagsmøter hvor fremdriftsplan vil bli diskutert og gjennomgått. 
 

Prosess Ansvar og deltakere Ansvar NTP-sekr. Tidsfrister  

1. Transportmodeller 
a) Internasjonal modell 

(persontransport) 
b) NTM6 
- Etterspørselsmodell 
- Modellsystem fra 

MFM/TØI/Numerika 
- Test av modellsystem( 

egen regi) 
c) RTM 
- VDF-kurver 
- (Ny)Nettverk og 

kollektivrutebeskrivelser 
- Innfartsparkering 
- Løpende 

utviklingsoppgaver 
- Støtte til validering/ 

kalibrering 
- Rådgivning/møter med 

regioner/andre etater 
d) Godsmodell 

- Oppdaterte/nye 
varestrømsmatriser 
- Oppdaterte/nye 
kostnadsfunksjoner 
-Nettverk int.sjøtransport 
- Svoveldirektiv 
- Infomøte+kurs 
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