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Forord 

Denne brukerveiledningen dokumenterer prosjektet «Anvendelse av Prosam-rapport 223» som er 

utført på oppdrag fra Prosam høsten 2017. Formålet med prosjektet har vært å legge til rette for 

praktisk anvendelse av det teoretiske grunnlaget i Prosam-rapport 223 «Grunnlag for evaluering av 

RTM23+». 

Arbeidet er utført av Norconsult AS og ViaNova Plan og Trafikk AS. Norconsult har gjort arbeidet 

knyttet til progammering av Emme Modeller Tools, og etablering og testing av bruk av ÅDT-matriser i 

RTM23+. ViaNova har fremskaffet og bearbeidet trafikk- og kjøretidsregistreringer i prosjektet. 

 

Sandvika, 22.12.2017 

Sebastian Nerem 
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 Innledning 

På oppdrag fra Prosam utarbeidet Norconsult i 2016 Prosam-rapport 223 «Grunnlag for evaluering av 

RTM23+». I rapporten drøftes ulike problemstillinger knyttet til evaluering av transportmodellen og det 

gjøres anbefalinger for hvilke resultater som kan være hensiktsmessige å bruke i modellevaluering. 

Dette prosjektet går ut på å legge til rette for praktisk bruk av det teoretiske grunnlaget i rapport 223. 

Prosjektet er delt inn to deler: Del 1, som dreier seg om tilrettelegging av resultatuttak fra modellen, og 

del 2, som går på bruk av reisevaneundersøkelsen. 

 

Del 1 

En ulempe i dag er at en del resultater er tungvinte og tidkrevende å ta ut fra modellen. I tillegg til at 

ulike fremgangsmåter og forutsetninger som legges til grunn kan påvirke hvilke resultater man får ut. 

Det er derfor etablert applikasjoner til EMME Modeller som henter ut resultater beskrevet i rapport 223 

på en enkel måte. Dette vil gjøre arbeid med resultatuttak mindre ressurskrevende, både i 

evaluerings- og prosjektsammenheng. En enkel måte å ta ut resultater på vil dessuten kunne senke 

terskelen for å gjøre flere resultatuttak og på den måte lettere kunne avdekke ulogiskheter og feil. 

I denne rapporten beskrives de ulike EMME Modeller-applikasjonene som er laget. Det gis en 

forklaring på hvordan de installeres, hvilke inndata de krever og hvilke resultater som produseres. 

 

Del 2 

Som standard produserer modellen turmatriser for et normalt virkedøgn (NVDT) og timesmatriser for 

en morgenrushtime og en dagtime. Ulempen med resultater på NVDT-format er at NVDT er et tall 

svært få utenfor transportmodellmiljøet har et forhold til, og det kan lett forveksles med VDT. I 

analysesammenheng ønsker man ofte heller å fremstille resultater på ÅDT-format, da ÅDT er en 

størrelse langt flere kjenner til. 

Vanligvis beregnes ÅDT fra modellresultater ved å multiplisere NVDT-tall med en flat 

omregningsfaktor for hele modellområdet. Trafikktellinger viser imidlertid at forholdet mellom ÅDT og 

NVDT ikke er likt på alle veier. I prosjektets andre del er det sett nærmere på om man med 

utgangspunkt i data fra reisevaneundersøkelsen kan skrive ut resultater fra modellen direkte til en 

egen ÅDT-matrise. I tillegg er det vurdert om dette gir bedre samsvar mot trafikktellinger 

sammenliknet med å bruke en flat omregningsfaktor fra NVDT.  
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 Del 1: Tilrettelegging av resultatuttak 

 Installasjon av Modeller Tools 

I dette kapittelet beskrives stegvis hvordan man installerer Modeller-Toolsene som er laget i prosjektet 

i en Emme-bank. 

1. Vedlagt rapporten er en zip-fil som inneholder det som trengs for å bruke Modeller Toolsene. 

Pakk ut denne zip-filen. Filen inneholder følgende: 

• Filen resultatuttak.mtbx. 

• Mappen Resultatuttak 

• Eksempler på inndatafiler til bruk med verktøyene. 

 

2. Flytt filen resultatuttak.mtbx til mappen EMME4. 

 

3. Flytt mappen Resultatuttak til mappen EMME4\Worksheets. 

 

4. Åpne Emme og Emme Modeller. 

 

5. I Emme Modeller, trykk på knappen «Add a toolbox» nederst i venstre hjørne. 

 

6. Til høyre for teksten «Path:», trykke på «Browse» og finn frem til filen resultatuttak.mtbx og 

trykk «Save». Når denne er valgt fylles de øvrige feltene ut automatisk. 

 

7. Trykk «OK». 

Modeller Toolsene skal nå være klare til bruk. De ulike verktøyene er beskrevet nærmere i de 

påfølgende kapitlene. 

 

 Generelt 

Generelt anbefales det at fil- og mappenavn som brukes i forbindelse med Modeller Toolsene, samt 

Emme og RTM23+ for øvrig, ikke inneholder mellomrom eller bokstavene æ, ø og å. Dette kan 

erfaringsvis fremkalle feil. 
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 Modeller tool: Uttak av trafikktall 

 Beskrivelse 

Verktøyet henter ut nettutlagte trafikktall fra et scenario i modellen for et utvalg på forhånd definerte 

tellepunkter, og sammenlikner trafikktallene mot telledata. Tellingene kan grupperes i tellesnitt. 

 Kjøring av verktøyet 

Verktøyets brukergrensesnitt i EMME Modeller er vist i Figur 2-1. De ulike inndatafeltene og 

valgmuligheten er beskrevet i de påfølgende avsnittene. 

  

Figur 2-1: Verktøyet «Trafikktall» i EMME Modeller. 
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Scenario 

Her angis hvilket scenario modellresultatene skal hentes fra. Som standard er det aktive scenariet 

valgt. 

Inndatafil 

Her angis hvilken inndatafil som skal benyttes til resultatuttaket. Inndatafilen inneholder blant annet 

informasjon om hvilke tellepunkter det skal hentes ut resultater for, hvilke lenker de ligger på i 

modellen og telledata for sammenlikning. Hva som må være med i inndatafilen og hvilket format den 

har er beskrevet i detalj i kapittel 2.3.3. 

Bakgrunnen for at denne informasjonen er lagt til en separat fil, og ikke direkte inn i Modeller-

verktøyet, er for å unngå å måtte endre på Python-skriptet dersom det gjøres endringer i nettverket. 

Dette gjør det dessuten mulig for brukeren å tilpasse resultatuttaket etter for eksempel hvilke telledata 

som er tilgjengelig, eller å oppdatere med nye telledata for sammenlikning. Det er også mulig å lage 

prosjektspesifikke inndatafiler. 

Resultatfil 

Her angis filnavn og plassering av resultatfilen som opprettes av Modeller-verktøyet. Filen er på 

regnearkformatet CSV, som kan leses i blant annet Microsoft Excel. Den inneholder trafikktall fra 

modellen, telledata og beregnet avvik for tellepunkter og -snitt. Innholdet i resultatfilen er beskrevet i 

detalj i kapittel 2.3.5.  

Valg 

Hver avkryssingsboks representerer ulike valg som påvirker resultatuttaket fra modellen. De 

tilgjengelige valgmulighetene er: 

• Inkluder resultater for biltrafikk 

Modellen henter ut nettutlagte resultater for biltrafikk på tellepunktene og -snittene som er 

definert i inndatafilen. Det kreves at en bilturmatrise er nettutlagt på det aktive scenariet. 

 

• Inkluder resultater for kollektivtrafikk 

Modellen henter ut nettutlagte resultater for kollektivtrafikk på tellepunktene og -snittene som 

er definert i inndatafilen.  Det kreves at en kollektivtrafikkmatrise er nettutlagt på det aktive 

scenariet. 

 

• Skriv ut kollektivtrafikkresultater fordelt på driftsart 

Dersom kun valget ovenfor («Inkluder resultater for kollektivtrafikk») er krysset av hentes 

kollektivtrafikktall fra modellen ut for all kollektivtrafikk samlet. Om man i tillegg krysser av for 

dette valget hentes resultatene i tillegg ut separert på hver av driftsartene T-bane, tog, trikk, 

buss og båt. Det kreves at det også er krysset av for valget ovenfor. 

 

• Åpne worksheet som viser plassering av tellepunkter 

Etter at verktøyet er ferdig kjørt åpnes en worksheet i Emme Desktop som markerer lenkene 

hvor tellepunktene angitt i inndatafilen er plassert. Dette kan være nyttig for blant annet å 

kunne lokalisere tellepunkter eller verifisere at tellesnitt er komplette. 

 

• Lagre GEH-resultater i lenkeattributter 

Beregnede GEH-resultater lagres i lenkeattributtet @geh i Emme, slik at resultatene kan 

fremstilles grafisk. Det er laget et eget worksheet for visning av GEH-resultater, som åpnes 

automatisk dersom dette valget og valget ovenfor er krysset av. 
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• Åpne CSV-fil med resultater automatisk 

Resultatfilen på CSV-format åpnes automatisk etter at verktøyet er ferdig kjørt i 

standardprogrammet for slike filer, definert i operativsystemet. 

 

• Skriv ut resultater for beregning av ytelsesmål 

Dersom det er krysset av for dette valget skrives det ut resultater fra sammenlikningen mellom 

modelltall og telling til en inndatafil til verktøyet «Ytelsesmål». Dette er beskrevet nærmere i 

kapittel 2.6. 

Beregningsnavn for ytelsesmål 

Dersom det er krysset av for valget «Skriv ut resultater for beregning av ytelsesmål» må det angis et 

beregningsnavn i dette feltet. Om det ikke er krysset av for dette kan feltet stå tomt. 

 Inndatafil 

I dette kapittelet beskrives innholdet i og formateringen på inndatafilen til verktøyet «Trafikktall». 

Filen inneholder ulike kategorier med inndata. Angivelse av en kategori starter med «_». De ulike 

kategoriene som må være med i filen er beskrevet i de påfølgende avsnittene. 

Omregningsfaktor for beregning av GEH (_omregningsfaktorGEH) 

GEH er et av målene på avvik mellom modelltall og telling som skrives ut av verktøyet. Kriteriene for 

om en GEH-verdi er akseptabel er kun definert for timestrafikk. Dersom den nettutlagte trafikken i 

modellen er for en annen tidsperiode enn time må det her angis en faktor for omregning til 

trafikkmengde på timenivå. 

Faktoren angis i filen på samme linje som kategorinavnet, separert av et mellomrom. Eksempel: 

_omregningsfaktorGEH 0.1 

Dersom den nettutlagte trafikken er på timenivå bør den angitte faktoren være 1,0. Er det døgntrafikk 

som er nettutlagt kan en faktor på 0,1 være et godt utgangspunkt dersom det ikke foreligger andre 

erfaringstall. Om man skal sammenlikne ulike scenarier er det viktigst at samme faktor er brukt. 

Tellesnitt (_tellesnitt) 

Under «_tellesnitt» angis på de etterfølgende linjene i filen de ulike tellesnittene som det skal hentes 

ut aggregerte resultater for. Det angis et tellesnitt-ID etterfulgt av et mellomrom og en beskrivelse av 

tellesnittet. Merk at beskrivelsen i seg selv ikke kan inneholde mellomrom. Eksempel: 

_tellesnitt 

1 Bygrense 

101 Bygrense_vest 

102 Bygrense_nordost 

103 Bygrense_syd 

Nummereringen av tellesnitt følger systemet som er beskrevet i kapittel 2.3.4. Generelt vil 

tellesnittnummer med ett eller to siffer tilhøre øverste tellesnittnivå, mens tellesnittnummer med tre 

eller fire siffer hører til andre nivå. Det er ikke behov for å angi telledata for tellesnittene, ettersom 

dette beregnes automatisk ut fra telledataene angitt for tellepunktene som inngår i hvert tellesnitt i den 

samme inndatafilen. Hvilke tellepunkter snittene består av utgår fra tellepunktnummereringen. 
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Tellepunkt (_tellepunkt) 

Under «_tellepunkt» angis på de etterfølgende linjene i filen de ulike tellepunktene som det skal 

hentes ut resultater for. For hvert tellepunkt må følgende data angis, separert med mellomrom: 

• I-node 

Startnode for lenken i EMME-nettverket. 

 

• J-node 

Sluttnode for lenken i EMME-nettverket. 

 

• Tellepunkt-ID 

ID-nummer som følger systemet beskrevet i kapittel 2.3.4. 

 

• Beskrivelse 

Beskrivelse av tellepunktet. For eksempel veinummer og sted. Merk at beskrivelsen i seg selv 

ikke kan inneholde mellomrom. 

 

• Telledata for biltrafikk 

Telledata for biltrafikk på det aktuelle tellepunktet. Enheten på tellingen må være den samme 

som den nettutlagte trafikken. Foreligger det ikke telling angis «0». 

 

• Telledata for kollektivtrafikk 

Telledata for kollektivtrafikk på det aktuelle tellepunktet. Enheten på tellingen må være den 

samme som den nettutlagte trafikken. Foreligger det ikke telling angis «0». 

 

• Tellepunktnummer fra Statens vegvesen e.l. 

Her kan det angis en ekstern ID for kobling mot en ekstern kilde, slik at for eksempel 

innhenting av telledata til inndatafilen kan gjøres enklere. Ekstern ID kan være Statens 

vegvesens tellepunktnummer for de tellepunktene der dette er aktuelt. Dersom det ikke er 

aktuelt med ekstern ID angis for eksempel «ingen». Feltet kan ikke stå tomt. 

 

• Tellepunkttype 

Dette er et fritekstfelt hvor man kan angi en beskrivelse av type tellepunkt. Dette kan for 

eksempel være tellepunktnivå som «Nivå_1» eller «bomstasjon». 

Merk også at hver kjøreretning må angis som enkeltstående tellepunkter. Eksempel: 

_tellepunkt 

48217 90580 0101040 Ring_3_Granfosstunnelen 16748 1023 303026 Nivå_1 

90580 48217 0101041 Ring_3_Granfosstunnelen 16748 1023 303026 Nivå_1 

Beskrivelsen ovenfor er for et tellepunkt på lenken mellom nodene 48217 og 90580. Tellepunkt-ID er 

0101040 og er beskrevet som «Ring 3 Granfosstunnelen». Telledata er 16748 for biltrafikk og 1023 for 

kollektivtrafikk. Tellepunktet har tellepunktnummer 303026 hos Statens vegvesen og er et Nivå 1-

tellepunkt. På den påfølgende linjen angis tilsvarende informasjon for motsatt kjøreretning. Det er i 

dette tilfellet forutsatt at tellingen er den samme i begge kjøreretninger. 

Kommentarlinjer (c) 

Tekstlinjer i inndatafilen som begynner med «c» etterfulgt av et mellomrom blir ignorert av verktøyet. 

Her kan man for eksempel skrive kommentarer eller annen forklarende tekst. Eksempel 

c Dette er en kommentar. 
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 Nummerering av tellepunkter og -snitt 

Nummereringssystemet for tellepunkter og tellesnitt som brukes i verktøyet er en videreutviklet variant 

av nummereringssystemet presentert i Prosam-rapport 223. Årsaken til at det var behov for å 

videreutvikle systemet var at det ble ansett som hensiktsmessig å kunne ha tellesnitt på to nivåer (for 

eksempel hele bomringen i Oslo som øverste nivå, og bomringen i nordøstkorridoren som et 

undernivå), i tillegg til at det var behov for å kunne ha mer enn ti tellepunkter i et tellesnitt. 

Tellepunktnummeret består av syv siffer, bygget opp etter et hierarkisk system. Eksempel: 

0102031 

De to første sifrene identifiserer tellesnittet på øverste nivå (i eksempelet 01, blått tall). De neste to 

sifrene identifiserer tellesnittet på andre nivå (i eksempelet 02, rødt tall). De neste to sifrene 

identifiserer tellepunktene som inngår i tellesnittet på andre nivå (i eksempelet 03, grønt tall). Det siste 

sifferet angir identifisering av kjøreretning (i eksempelet 1, sort tall). Oppbyggingen av systemet er 

illustrert i Figur 2-2. 

 

Figur 2-2: Eksempel på hierarkisk oppbygging av nummereringssystem for tellepunkter og -snitt. 

 Resultatfil 

Et eksempel på en resultatfil fra verktøyet er vist i Figur 2-3. Her er det krysset av for samtlige valg 

ved kjøring av verktøyet. 

Snitt øverste nivå Snitt andre nivå Tellepunkt Retning

01 Bygrense

0101 Bygrense_vest

0101010 Franzebraatveien 0

0101011 Franzebraatveien 1

0101020 E18_Lysaker 0

0101021 E18_Lysaker 1

0101030 Strandveien 0

0101031 Strandveien 1

0101040 Ring_3_Granfosstunnelen 0

0101041 Ring_3_Granfosstunnelen 1

0101050 Baerumsveien 0

0101051 Baerumsveien 1

0101060 Griniveien 0

0101061 Griniveien 1

0102 Bygrense_nordost

…

0103 Bygrense_syd

…

02 Bomring

…

…
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Figur 2-3: Illustrasjon av resultatfilen som skrives ut av verktøyet «Trafikktall». De fargede omrissene er lagt på i 
ettertid for henvisning i teksten nedenfor. 
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Øverst i resultatfilen (markert med rødt omriss i Figur 2-3) står scenarionummeret og -navnet til det 

aktive scenariet, dato og tidspunkt for når resultatfilen ble skrevet ut, samt hvilken inndatafil som er 

benyttet. 

Nedenfor står en oppsummering av GEH-verdier beregnet for tellepunktene (markert med grønt 

omriss i Figur 2-3). Avhengig av hvilke valg det er krysset av for ved kjøring av verktøyet skrives det ut 

GEH-oppsummering både for biltrafikk og kollektivtrafikk. Verdiene som skrives ut er: 

- GEH SUM 

GEH beregnet ut fra summen av alle modelltall og summen av alle tellinger. Dette er gjort for 

tellesnittene og tellepunktene. Kun tellepunkter hvor det foreligger telling er tatt med i 

beregningen (det vil si der tellingen er større enn null). 

 

- Andel GEH < 5 

Andel av tellesnittene og tellepunktene der beregnet GEH-verdier mindre enn fem. For 

tellepunktene er det beregnet to varianter: Én der hver kjøreretning er behandlet som separate 

tellepunkter, og én der modelltall og telling er summert for begge kjøreretninger før GEH-

beregning. 

 

- Andel GEH < 10 

Tilsvarende som beskrevet under punktet ovenfor, men med GEH mindre enn ti. 

Videre inneholder filen modelltall og telling for tellesnittene definert i inndatafilen (markert med blått 

omriss i Figur 2-3). Først (fra venstre mot høyre) står resultater for biltrafikk, deretter totaltall for 

kollektivtrafikk og til slutt modelltall for kollektivtrafikk separert på driftsart, avhengig av om det er 

krysset av for disse valgene ved kjøring av verktøyet. 

Til slutt i filen står modelltall og telling for enkelttellepunktene definert i inndatafilen (markert med gult 

omriss i Figur 2-3). Først (fra venstre mot høyre) står resultater for biltrafikk, for den ene 

kjøreretningen, den andre kjøreretningen og summen av de to kjøreretningen. Deretter kommer 

tilsvarende for kollektivtrafikk totalt, og til slutt for kollektivtrafikk separert på driftsart, avhengig av om 

det er krysset av for disse valgene ved kjøring av verktøyet. 

Figur 2-4 viser et eksempel fra Lysaker-området i worksheeten som viser plassering av tellepunktene 

definert i inndatafilen. 
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Figur 2-4: Worksheet i EMME Desktop som viser plassering av tellepunkter. 
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 Modeller tool: Uttak av kjøretider for bil 

 Beskrivelse 

Verktøyet henter ut kjøretider for bil fra et scenario i modellen for et utvalg på forhånd definerte 

kjøreruter, og sammenlikner trafikktallene mot kjøretidsdata. 

 Kjøring av verktøyet 

Verktøyets brukergrensesnitt i EMME Modeller er vist i Figur 2-5. De ulike inndatafeltene og 

valgmulighetene er beskrevet i de påfølgende avsnittene. 

  

  

Figur 2-5: Verktøyet «Kjøretider for bil» i EMME Modeller. 
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Scenario 

Her angis hvilket scenario modellresultatene skal hentes fra. Som standard er det aktive scenariet 

valgt. 

Inndatafil 

Her angis hvilken inndatafil som skal benyttes til resultatuttaket. Inndatafilen inneholder blant annet 

informasjon om hvilke kjøreruter det skal hentes ut resultater for, hvilke lenker som inngår i 

kjørerutene i modellen og kjøretidsdata for sammenlikning. Hva som må være med i inndatafilen og 

hvilket format den har er beskrevet i detalj i kapittel 2.4.3. 

Resultatfil 

Her angis filnavn og plassering av resultatfilen som opprettes av Modeller-verktøyet. Filen er på 

regnearkformatet CSV, som kan leses i blant annet Microsoft Excel. Den inneholder kjøretider fra 

modellen, kjøretidsdata og beregnet avvik. Innholdet i resultatfilen er beskrevet i detalj i kapittel 2.4.4. 

Beregningstype 

Man må velge mellom to ulike beregningstyper: 

• Enkel beregning 

Med dette valget beregnes total kjøretid, kjøreavstand og gjennomsnittshastighet fra modellen 

for hver av kjørerutene angitt i inndatafilen, og det beregnes avvik sammenliknet med 

kjøretidsdata. 

 

• Avansert beregning 

Den avanserte beregningen gjør det samme som den enkle beregningen, men i tillegg hentes 

det ut kjøretid, avstand og hastighet fra modellen for hver enkelt lenke som inngår i de 

definerte kjørerutene. Denne informasjonen kan for eksempel benyttes til å lage tid/avstand-

diagrammer eller for å identifisere om det er lenker som skiller seg ut fra de andre på ruten. 

Årsaken til at det er lagt til rette for to ulike beregningsmetoder er at den avanserte beregningen tar 

betydelig lengre tid enn den enkle beregningen. Akkurat hvor lang tid beregningen vil ta avhenger av 

PC-ytelse, antall kjøreruter og hvor lange kjørerutene er. Som et eksempel er det med inndatafilen 

som ble laget i dette prosjektet oppnådd beregningstid på 15 sekunder med enkel beregning og 150 

sekunder med avansert beregning. 

Tidsperiode 

I inndatafilen er det for hver kjørerute mulighet for å angi tre kjøretidsregistreringer: én for morgenrush, 

én for perioden utenom rush og én for ettermiddagsrush. Valget bestemmer hvilken av de tre 

registreringene kjøretidene fra modellen skal sammenliknes mot. Dette bør stemme overens med 

hvilken tidsperiode som er nettutlagt i det aktive scenariet. 

Valg 

Hver avkryssingsboks representerer ulike valg som påvirker resultatuttaket fra modellen. De 

tilgjengelige valgmulighetene er: 

• I avansert beregning: skriv ut vdf og antall kjørefelt på lenkene 

Hvis avansert beregning er valgt skrives det i resultatfilen ut vdf og antall kjørefelt på lenkene 

som inngår i de definerte kjørerutene. Dette vil medføre opp mot en dobling av 
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beregningstiden. 

 

• Åpne CSV-fil med resultater automatisk 

Resultatfilen på CSV-format åpnes automatisk etter at verktøyet er ferdig kjørt i 

standardprogrammet for slike filer, definert i operativsystemet. 

 

• Skriv ut resultater for beregning av ytelsesmål 

Dersom det er krysset av for dette valget skrives det ut resultater fra sammenlikningen mellom 

modelltall og kjøretidsregistrering til en inndatafil til verktøyet «Ytelsesmål». Dette er beskrevet 

nærmere i kapittel 2.6. 

Beregningsnavn for ytelsesmål 

Dersom det er krysset av for valget «Skriv ut resultater for beregning av ytelsesmål» må det angis et 

beregningsnavn i dette feltet. Om det ikke er krysset av for dette kan feltet stå tomt. 

 Inndatafil 

I dette kapittelet beskrives innholdet i og formateringen på inndatafilen til verktøyet «Kjøretider». Hver 

kjørerute defineres med teksten «_rute», etterfulgt av følgende data separert med mellomrom: 

• Kjørerute-ID 

Tekst eller nummer som identifiserer kjøreruten. Denne trenger ikke følge noe bestemt 

nummereringssystem, men kan brukes til å koble kjørerutene i modellen mot kjøreruter fra for 

eksempel reisetider.no. 

 

• Beskrivelse 

Beskrivelse av kjøreruten. For eksempel start- og sluttpunkt. Merk at beskrivelsen i seg selv 

ikke kan inneholde mellomrom. 

 

• Distanse 

Registrert distanse (i kilometer) langs kjøreruten. Verktøyet sammenlikner denne mot 

avstanden langs kjøreruten i modellen og skriver ut avvik. 

 

• Registrert kjøretid, morgenrush 

Registrert kjøretid (i minutter) langs kjøreruten i en morgenrushtime. 

 

• Registrert kjøretid, utenom rush 

Registrert kjøretid (i minutter) langs kjøreruten i en time utenom rush. 

 

• Registrert kjøretid, ettermiddagsrush 

Registrert kjøretid (i minutter) langs kjøreruten i en ettermiddagsrushtime. 

På de etterfølgende linjene i filen angis nodene mellom lenkene i kjøreruten. Det angis én node per 

linje i filen etterfulgt av et mellomrom og en faktor for hvor mye av lenken mellom den aktuelle noden 

og noden angitt på neste linje, som skal tas med i beregningen. Angis faktoren 1 tas hele kjøretiden 

og distansen til lenken med i beregningen. Angir man derimot for eksempel 0,5 blir kun halvparten av 

kjøretiden og distansen hensyntatt. Årsaken til at dette er implementert er for å kunne ta ut resultater 

for kjøreruter, der start- og/eller sluttpunktet ikke sammenfaller med lenkeinndelingen i modellen, uten 

å måtte gjøre endringer i nettverket. 

Til slutt angis teksten «_ruteslutt» for å markere at det ikke inngår flere lenker i den aktuelle 

kjøreruten. Eksempel: 
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_rute O1-D-009-1 Asker-Holmen 4.011 4 2.7 2.6 

52258 0.6 

52276 1 

52275 1 

52274 1 

52273 1 

83296 0.5 

52271 

_ruteslutt 

I eksempelet er det vist inndata for kjøreruten med ID «O1-D-009-1» beskrevet som «Asker-Holmen». 

Registrert avstand langs ruten er 4,011 km og registrert kjøretid er 4 minutter i morgenrush, 2,7 

minutter utenom rush og 2,6 minutter i ettermiddagsrush. Ruten starter med lenken mellom nodene 

52258 og 52276. Kun 60 prosent av kjøretiden og distansen på denne lenken skal tas med i 

beregningen. Ruten avsluttes med lenken mellom nodene 83296 og 52271, hvorfra kun 50 prosent av 

kjøretiden skal hensyntas. Fra øvrige lenker skal hele kjøretiden og distansen tas med. 

 

 Resultatfil 

Et eksempel på en resultatfil fra kjøring av verktøyet er vist i Figur 2-6. 

 

Figur 2-6: Eksempel på resultatfil fra verktøyet «Kjøretider». 

 

Øverst i resultatfilen (markert med rødt omriss i Figur 2-6) står scenarionummeret og -navnet til det 

aktive scenariet, samt dato og tidspunkt for når resultatfilen ble skrevet ut og hvilken inndatafil som er 

benyttet. 

Videre nedover står oppsummerte resultater for alle kjørerutene angitt i inndatafilen (markert med 

grønt omriss i). På hver linje står det for hver enkelt kjørerute rutens ID, navn, modellert kjøretid, 

avstand og snitthastighet, samt sammenlikning mot registrert kjøretid og avstand. 

Til slutt står en oppsummering av på hvor stor andel av de definerte kjørerutene hvor avviket mellom 

registrert og modellert kjøretid er mindre enn 15 prosent eller ett minutt, avhengig av hvilken av de to 

som er størst (markert med blått omriss i Figur 2-6). 

Resultatene beskrevet ovenfor skrives til resultatfilen uansett beregningstype. Om man har valgt 

avansert beregning får man i tillegg detaljerte resultater for hver enkelt kjørerute, som vist i Figur 2-7. 

For hver enkelt lenke i hver av de definerte kjørerutene vises kjøretid, avstand og hastighet, i tillegg til 

akkumulert kjøretid og avstand. 
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Figur 2-7: Eksempel på tillegg i resultatfilen til verktøyet «Kjøretider» som kommer når avansert beregning er 

valgt. 
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 Tilleggsverktøy «Kontroll av kjøreruter» 

Beskrivelse 

Verktøyet åpner en worksheet i Emme Desktop som illustrerer traseen til én av kjørerutene for bil 

definert i en angitt inndatafil for beregning av kjøretider. Dette er nyttig for å identifisere feil, for 

eksempel i form av manglende lenker langs kjørerutene, eller for å verifisere at kjørerutene i modellen 

stemmer overens med kjørerutene hvor det foreligger kjøretidsberegning. 

Kjøring av verktøyet 

Verktøyets brukergrensesnitt i Emme Modeller er vist i Figur 2-8. De ulike inndatafeltene er beskrevet 

nedenfor. 

  

Figur 2-8: Verktøyet «Kontroll av kjørerute» i EMME Modeller. 

Scenario 

Her angis hvilket scenario modellresultatene skal hentes fra. Som standard er det aktive scenariet 

valgt. 

 

Inndatafil 

Her angis inndatafil til kjøretidsberegning, som beskrevet i kapittel 2.4.3. 

 

Kjørerute-ID 

Her angis kjørerute-ID til den av kjørerutene i inndatafilen som skal visualiseres. 
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Resultat 

Et eksempel på resultatet av kjøring av verktøyet «Kontroll av kjørerute» er vist i Figur 2-9. Lenkene er 

påskrevet løpenummer fra start til slutt. Tykkelsen på lenkene er proporsjonal med hvor stor andel av 

lenken som hensyntas i kjøretidsberegningen, som angitt i inndatafilen. 

 

 

Figur 2-9: Visning av kjørerute i worksheet. 
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 Modeller tool: Uttak av turproduksjon og turfordelinger 

 Beskrivelse 

Verktøyet henter ut antall turer som genereres og attraheres i hver grunnkrets fordelt på 

transportmiddel og reisehensikt fra en angitt Tramod_by-kjøring. Resultatene aggregeres også til en 

angitt storsoneinndeling. I tillegg kan det beregnes turfordeling fordelt på transportmiddel og 

reisehensikt for ulike geografiske inndelinger. Turene kan for eksempel fordeles på turlengde eller 

reisetid. 

 Kjøring av verktøyet 

Verktøyets brukergrensesnitt i EMME Modeller er vist i Figur 2-10. De ulike inndatafeltene og 

valgmuligheten er beskrevet i de påfølgende avsnittene. 

  

Figur 2-10: Verktøyet «Turproduksjon og turfordeling» i EMME Modeller. 
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Resultat-mappe 

Her angis mappen hvor resultatene fra Tramod_by-kjøringen som skal benyttes ligger. For eksempel 

«D:\Prosjekt\RTM-auto-23-odkalib\resultater\Referanse_2014» 

Matrise (moXX) 

Verktøyet lager 50 endimensjonale origin-matriser med turproduksjonsdata (5 transportmidler, 5 

reisehensikter, inn- og utreiser). I dette feltet angis ID-nummer til den første origin-matrisen. De 

resterende matrisene får så automatisk påfølgende nummer. Dersom det allerede finnes matriser i 

Emme-banken med noen av disse numrene, vil disse bli overskrevet. 

Matrise (mfXX) 

Verktøyet lager 25 fulle matriser med utreiseturer (5 transportmidler, 5 reisehensikter). I dette feltet 

angis ID-nummer til den første fulle matrisen. De resterende matrisene får så automatisk påfølgende 

nummer. Dersom det allerede finnes matriser i Emme-banken med noen av disse numrene, vil disse 

bli overskrevet. 

Datakolonne 

Her angis hvilke datakolonner fra sonedatafilen brukt i Tramod_by-kjøringen som skal inkluderes i 

resultatuttaket. Flere datakolonner kan velges ved hjelp av SHIFT- eller CTRL-tasten. Man bør velge 

de data som skal brukes i videre bearbeiding av turproduksjonstallene. Grunnkretsnummer, antall 

bosatte og antall arbeidsplasser er valgt som standard. 

Aggreger turproduksjon til sonegruppe 

Verktøyet skriver ut antall turer som genereres og attraheres i hver grunnkrets fordelt på 

transportmiddel og reisehensikt. I tillegg aggregeres resultatene til storsonene i storsoneinndelingen 

angitt i dette feltet. Storsoneinndelingen må være definert i Emme på forhånd, som for eksempel «gk». 

Slett matriser 

Som beskrevet ovenfor lager verktøyet 50 origin-matriser og 25 fulle matriser. Dersom man krysser av 

for dette valget slettes disse matrisene fra Emme-banken etter at beregningen er ferdig. 

Beregne turfordeling 

Dersom det krysses av for dette valget beregner verktøyet også turfordeling fordelt på transportmiddel 

og reisehensikt. 

Inndatafil for turfordeling 

Her angis hvilken inndatafil som skal benyttes til resultatuttaket av turfordeling. Inndatafilen inneholder 

informasjon om hvilke intervaller fordelingen skal beregnes for, og om det skal gjøres egne 

beregninger for utvalgte geografiske områder. Hva som må være med i inndatafilen og hvilket format 

den har er beskrevet i detalj i kapittel 2.5.3. 
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Resultatfil for turfordeling 

Her angis filnavn og plassering av resultatfilen som opprettes av Modeller-verktøyet. Filen er på 

regnearkformatet CSV, som kan leses i blant annet Microsoft Excel. Den inneholder turfordeling fra 

modellen. Innholdet i resultatfilen er beskrevet i detalj i kapittel 2.5.4. 

LoS-datamatrise for bilfører og bilpassasjer 

Her angis LoS-datamatrisen som turene skal fordeles etter. Denne benyttes ved beregning av 

turfordeling for bilfører og bilpassasjer. 

LoS-datamatrise for kollektivtrafikk 

Her angis LoS-datamatrisen som turene skal fordeles etter. Denne benyttes ved beregning av 

turfordeling for kollektivtrafikk. 

LoS-datamatrise for gang/sykkel 

Her angis LoS-datamatrisen som turene skal fordeles etter. Denne benyttes ved beregning av 

turlengdefordeling for gåing og sykling.  

 

 Inndatafil for turfordeling 

I dette kapittelet beskrives innholdet i og formateringen på inndatafilen til beregning av 

turlengdefordeling. Filen inneholder ulike kategorier med inndata. Angivelse av en kategori starter med 

«_». De ulike kategoriene som må være med i filen er beskrevet i de påfølgende avsnittene. 

Intervaller (_intervaller) 

Under «_intervaller» angis på de etterfølgende linjene intervallgrensene som turfordelingen skal 

beregnes for. Det er ingen øvre grense for hvor mange intervaller som kan være med, men mange 

intervaller vil øke beregningstiden. Eksempel: 

_intervaller 

0 

1 

2 

5 

10 

20 

50 

100 

9999 

Eksempelet er for beregning av turlengdefordeling. Her vil turlengdefordelingen beregnes med 

turlengdeintervallene 0-1 km, 1-2 km, 2-5 km, 5-10 km, 10-20 km, 20-50 km, 50-100 km og 100-9999 

km. 
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Utvalgte fra-soner/-områder (_fra) 

Verktøyet beregner turlengdefordeling for hele modellområdet. I tillegg kan det under «_fra» angis 

områder hvor det skal beregnes turlengdefordeling kun fra grunnkretsene som inngår i spesifikke 

områder, og til alle grunnkretser. Et område kan være: 

• En grunnkrets (for eksempel «190811») 

• En storsonegruppe (for eksempel «gk1») 

• Et intervall av soner (for eksempel «190811-190816» 

• Flere separate soner (for eksempel «190811,190812,190813,903012» 

Eksempel: 

_fra 

190811 

gk1 

190811-190816 

190811,190812,190813,903012 

 

Utvalgte til-soner/-områder (_til) 

Under «_til» angis områder, tilsvarende som under «_fra», men hvor det skal beregnes 

turlengdefordeling til grunnkretsene som inngår i det aktuelle området, og fra alle grunnkretser. 

 

Utvalgte mellom-soner/-områder (_mellom) 

Her kan det angis spesifikke sone- eller områderelasjoner hvor det skal beregnes turfordeling. Det vil 

si tilsvarende som ovenfor, men at man kan begrense utvalget av både utgangspunkter og 

destinasjoner. Soneutvalget for utgangspunktet og soneutvalget for destinasjonen skrives på én linje, 

og separeres med mellomrom, som vist nedenfor. 

_mellom 

190811 gb1 

gb1 gb2 

I eksempelet beregnes turfordeling for turer mellom sone 190811 og storsone gb1, samt mellom 

storsone gb1 og storsone gb2. 
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 Resultater 

Verktøyet skriver ut opp til fire typer resultater: 

• Nodetabell med sonedata og beregnet turproduksjon for hver grunnkrets. (Denne kommer 

ikke dersom man har krysset av for «Slett matriser». 

• Data-tabell med sonedata og beregnet turproduksjon for hver grunnkrets. 

• Data-tabell med sonedata og beregnet turproduksjon aggregert til den angitte 

storsoneinndelingen. 

• Resultatfil på CSV-format med turfordelingsresultater. (Dette kommer kun dersom man har 

krysset av for «Beregne turfordeling». 

Resultatene er beskrevet mer detaljert nedenfor. 

Nodetabell med turproduksjon 

Et utdrag fra en nodetabell er vist i Figur 2-11. Nodetabellen viser på radene nedover alle sonene i 

modellen (utenom eksternsonene som er filtrert bort i dette tilfellet). Kolonnene bortover inneholder 

følgende ulike data for hver sone: 

• Datakolonnene fra sonedatafilen som ble spesifisert ved kjøring av verktøyet. 

• Hvilken storsone sonen tilhører i den spesifiserte storsoneinndelingen. 

• Totalt antall utreiser og innreiser til sonen. 

• Totalt antall utreiser og innreiser til sonen fordelt på transportmiddel. 

• Totalt antall utreiser og innreiser til sonen fordelt på reisehensikt. 

• Antall utreiser og innreiser til sonen for alle kombinasjoner av transportmodell og reisehensikt. 

 

 

Figur 2-11: Et utsnitt fra en nodetabell som viser utvalgte sonedata og turproduksjon i hver grunnkrets. 

Merk at dataene vist i nodetabellen hentes direkte fra origin-matrisene som ble opprettet av verktøyet. 

Det vil si at om det gjøres endringer i matrisene, så vil disse endringene også vises i tabellen.  



x:\nor\oppdrag\hamar\517\44\5174406\5 arbeidsdokumenter\55 rapport\rapp_anvendelse av p223_v01.docx 

 Oppdragsnr.: 5174406   Dokumentnr.: 01   Versjon: 02 

 Verktøy for evaluering av RTM23+  |  Dokumentasjon av EMME Modeller Tools og ÅDT-matriser 

 

 2018-03-20  |  Side 27 av 46 

Emme data-tabell med turproduksjon 

Verktøyet oppretter to datatabeller med turproduksjonsresultater. Disse åpnes ikke automatisk, men 

de finnes under «Data Tables» i menyen på venstre side i Emme Desktop, vist i Figur 2-12. Dersom 

en av eller begge tabellene ikke vises, høyreklikk på «Data tables» og velg «Refresh» i menyen som 

dukker opp. 

 

Figur 2-12: Datatabeller i EMME som opprettes ved kjøring av verktøyet. 

 

Datatabellen som heter «Turproduksjon» inneholder akkurat det samme som nodetabellen beskrevet 

ovenfor. Et eksempel er vist i Figur 2-13. Hovedårsaken til at verktøyet skriver ut både nodetabell og 

datatabell er at datatabellene er uavhengige av matrisene. Det vil si at om det gjøres endringer i 

matrisene, så vil datatabellen ikke endres. I motsetning til nodetabeller, som hele tiden er linket mot 

matrisene. Datatabellene har også flere muligheter for bearbeidelse av dataene, som for eksempel 

aggregering eller kobling mot andre datasett. 

 

 

Figur 2-13: Datatabellen «Turproduksjon». 

 

Datatabellen «Turproduksjon aggregert» inneholder det samme som datatabellen «Turproduksjon», 

men fremfor å vise resultater for hver enkelt sone i modellen, er resultatene aggregert til 

storsoneinndelingen angitt ved kjøring av verktøyet. Et eksempel er vist i Figur 2-14. 
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Figur 2-14: Datatabellen «Turproduksjon aggregert». 

 

Om man ønsker å beholde datatabellene i Emme for videre bruk bør disse lagres på nytt med nytt 

navn. Ellers vil de overskrives neste gang verktøyet kjøres. 
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Resultatfil med turfordeling 

Et eksempel på den resultatfil som skrives ut ved beregning av turfordeling er vist i Figur 2-15. 

 

 

Figur 2-15: Eksempel på resultatfil som opprettes ved beregning av turfordeling. 

 

Øverst i filen resultater for hele modellområdet. På venstre side av regnearket (rødt omriss i Figur 

2-15) vises på de to øverste linjene øvre og nedre grense for intervallene definert i inndatafilen. På de 

følgende radene vises hvor mange turer (utreiser) som ligger i hvert intervall hvor alle kombinasjoner 

av transportmidler og reisehensikter. Nederst vises en oppsummering. 

På høyre side (grønt omriss i Figur 2-15) vises det samme som på venstre side, men som andeler 

fremfor antall turer. Summen på hver rad skal bli lik 100 prosent. 

Videre nedover i regnearket (blått omriss i Figur 2-15) vises den samme informasjonen for hver av de 

spesifikke geografiske inndelingene angitt i inndatafilen. 
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 Modeller tool: Beregning av ytelsesmål 

 Beskrivelse 

I rapport 223 anbefales det å arbeide videre med et ytelsesmål for modellen, som sier noe om hvor 

godt modellen treffer totalt sett. Modeller-verktøyet ytelsesmål kombinerer flere ulike typer resultater 

fra modellen til ett tall, som blir en karakter på hvor godt resultatene samsvarer med registreringer. 

 Kjøring av verktøyet 

Verktøyets brukergrensesnitt i EMME Modeller er vist i Figur 2-16. De ulike inndatafeltene og 

valgmulighetene er beskrevet i de påfølgende avsnittene. Det kreves at enten verktøyene «Trafikktall» 

og/eller «Kjøretider for bil» er kjørt på forhånd, og at det er krysset av for «Skriv ut resultater for 

beregning av ytelsesmål».  

 

 

Figur 2-16: Verktøyet «Ytelsesmål» i EMME Modeller. 

 

Beregning 

Her angis beregningsnavnet som ble oppgitt under «Beregningsnavn for ytelsesmål» ved kjøring av 

verktøyene «Trafikktall» og «Kjøretider». 
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Resultatfil 

Her angis filnavn og plassering av resultatfilen som opprettes av Modeller-verktøyet. Filen er på 

regnearkformatet CSV, som kan leses i blant annet Microsoft Excel. Den inneholder kjøretider fra 

modellen, kjøretidsdata og beregnet avvik. Innholdet i resultatfilen er beskrevet i detalj i kapittel 2.6.3. 

Valg 

I verktøyet «Ytelsesmål» er det kun én tilgjengelig valgmulighet:  

• Åpne CSV-fil med resultater automatisk 

Resultatfilen på CSV-format åpnes automatisk etter at verktøyet er ferdig kjørt i 

standardprogrammet for slike filer, definert i operativsystemet. 

 

 Resultater 

Et eksempel på en resultatfil fra kjøring av verktøyet er vist i Figur 2-17. 

 

Figur 2-17: Eksempel på resultatfil som skrives ut ved beregning av ytelsesmål. 

 

Øverst vises beregningsnavnet. Videre står hvert element som det er beregnet data til ytelsesmål for. 

For hvert element står en beskrivelse, en verdi, hvordan verdien er regnet om til en karakter, hvordan 

karakteren er vektet, og til slutt karakteren. Nederst står totalkarakteren, som er summen av 

karakterene gitt for hvert delelement. Jo lavere karakter desto bedre samsvar er det mellom 

modellresultater og registreringer. 

Ytelsesmålet kan ikke relateres direkte til noen fysisk størrelse, og tallet har liten betydning alene. 

Metodikken er ment brukt når ulike scenarier sammenliknes mot hverandre, for å kunne avgjøre 

hvilket av flere scenarier som totalt sett gir best samsvar mot registreringer. 
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 Del 2: RVU 

 Bakgrunn og hensikt 

Som standard produserer modellen turmatriser for et normalt virkedøgn (NVDT) og timesmatriser for 

en morgenrushtime og en dagtime. Ulempen med resultater på NVDT-format er at NVDT er et tall 

svært få utenfor transportmodellmiljøet har et forhold til, og det kan lett forveksles med VDT. I 

analysesammenheng ønsker man ofte heller å fremstille resultater på ÅDT-format, da ÅDT er en 

størrelse langt flere kjenner til. 

Vanligvis beregnes ÅDT fra modellresultater ved å multiplisere NVDT-tall med en flat 

omregningsfaktor for hele modellområdet. I rapport 223 er det anbefalt en omregningsfaktor på 

ÅDT/NVDT=0,87.  Telledata fra Fjellinjens bomstasjoner, som er presentert i rapporten, viser imidlertid 

at forholdet mellom ÅDT og NVDT varierer fra sted til sted. Årsaken til dette kan være at forholdet 

mellom ÅDT og NVDT ikke er det samme for alle reisehensikter, og at fordelingen av reisehensikter 

kan variere mellom ulike steder i Oslo og Akershus. 

I denne delen av prosjektet er det sett nærmere på om man med utgangspunkt i data fra 

reisevaneundersøkelsen kan skrive ut resultater fra modellen direkte til en egen ÅDT-matrise. 

Metoden går ut på at man ved konstruksjon av en turmatrise for døgn skalerer de ulike 

reisehensiktene med hvert sitt forholdstall, som er beregnet ut fra data i reisevaneundersøkelsen. 

Det er i dette prosjektet kun fokusert på ÅDT-matrise for bilfører, da ÅDT i hovedsak benyttes for 

biltrafikk i analysesammenheng. 

 ÅDT og NVDT 

Begrepene ÅDT og NVDT er forklart i rapport 223, og er oppsummert nedenfor. 

 Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er i Statens vegvesens Håndbok V714 «Veileder i trafikkdata» definert som: 

Den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i 

året. 

 Normal virkedøgntrafikk (NVDT) 

Trafikken som beregnes av RTM23+ er i utgangspunktet for et «normalt virkedøgn». Denne 

trafikkmengden betegnes med forkortelsen NVDT. Det er ca. 220 normale virkedøgn per år. Normal 

virkedøgntrafikk avviker fra yrkesdøgntrafikken (YDT), da sistnevnte også inkluderer trafikk i 

ferieperioder. NVDT inkluderer kun trafikk utenom ferieperioder. NDVT defineres som: 

Den totale trafikken i et punkt på en trafikklenke for dagene mandag t.o.m. fredag med unntak av de 

dagene som er definert som helligdager i henhold til Norsk Almanakk (røde dager), hele juli, 

påskeuken og romjulen, dividert på antall normale virkedøgn i løpet av et kalenderår. 

Antall dager i løpet av et år som inngår i NVDT varierer etter hvor mange bevegelige helligdager som 

faller på lørdag eller søndag i det aktuelle året. I 2015 og 2014 var det 222 normale virkedøgn, mens 

det var 221 normale virkedøgn i 2013. 



x:\nor\oppdrag\hamar\517\44\5174406\5 arbeidsdokumenter\55 rapport\rapp_anvendelse av p223_v01.docx 

 Oppdragsnr.: 5174406   Dokumentnr.: 01   Versjon: 02 

 Verktøy for evaluering av RTM23+  |  Dokumentasjon av EMME Modeller Tools og ÅDT-matriser 

 

 2018-03-20  |  Side 33 av 46 

 Data fra reisevaneundersøkelsen 

Resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 er benyttet til å finne forholdet mellom 

antall bilreiser på et gjennomsnittlig årsdøgn og et gjennomsnittlig normalt virkedøgn. Dette er den 

samme reisevaneundersøkelsen som er benyttet ved siste kalibrering av modellen. 

Reisevaneundersøkelsen har totalt 21 ulike reisehensikter. Disse er aggregert til reisehensiktene som 

finnes i RTM23+, som vist i Tabell 1. Kategoriene «Gikk/syklet/jogget en tur…» og «Annet formål» 

utelates fra de videre datauttakene fra reisevaneundersøkelsen. 

 

Tabell 1: Aggregering av reisehensikter fra reisevaneundersøkelsen (RVU) til reiseheinsikter i RTM. Rødmarkerte 
reisehensikter er utelatt fra videre datauttak. 

 RVU-reisehensikt RTM-reisehensikt 

1 Arbeidsreise (reise til/fra arbeid) Arbeid 

2 Skole (reise til/fra skole) Skole 

3 Tjenestereise (reise i arbeid) Tjeneste 

4 Innkjøp av dagligvarer Privat 

5 Andre innkjøp (alle andre innkjøp) Privat 

6 Service/div ærend (bank/post, reisebyrå etc.) Privat 

7 Medisinske tjenester (lege/sykehus, tannlege) Privat 

8 Hente/bringe/følge barn til/fra Hente/levere 

9 Hente/bringe/følge barn til/fra sport- og  Hente/levere 

10 Andre hente-/bringe-/følgereiser Hente/levere 

11 Besøk (privat besøk hos familie, venner, sykebesøk) Fritid 

12 Kino, teater, konsert, utstilling mv Fritid 

13 Kafé, restaurant, pub mv Fritid 

14 Fotballkamp, sportsarrangement mv som tilskuer Fritid 

15 Organiserte fritidsaktiviteter, musikk, idrett, trening Fritid 

16 Gikk/syklet/jogget en tur/skitur/luftet hund Utelates 

17 Reiste til fritidsbåt/marina Fritid 

18 Båttur Fritid 

19 Hyttetur Fritid 

20 Andre ferie-/helgereiser Fritid 

21 Annet formål Utelates 

 

Videre er det tatt ut data for hvor mange bilturer en bosatt i RTM23+-området gjennomfører på et 

gjennomsnittlig årsdøgn og et gjennomsnittlig normalt virkedøgn. I tillegg er det tatt ut informasjon om 

reisehensiktfordelingen for disse bilførerturene. Det er også satt som begrensning at alle turene har 

destinasjon innenfor RTM23+-området. 
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Datauttaket fra reisevaneundersøkelsen med filtrene beskrevet ovenfor gir at en bosatt i RTM23+-

området i gjennomsnitt gjennomfører 1,343 bilførerturer per årsdøgn (ÅDT) og 1,530 bilførerturer per 

normale virkedøgn (NVDT). Forholdet mellom ÅDT og NVDT blir da 0,878. Dette er i samme 

størrelsesorden som forholdstallet som funnet i telledata fra bomringen i rapport 223. 

Tabell 2 viser reisehensiktfordelingen for bilførerturer fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen. 

 

Tabell 2: Reisehensiktfordeling for bilførerreiser på et årsdøgn og et normalt virkedøgn fra den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen. 

Reisehensikt (RTM) ÅDT NVDT 

Arbeid 26,9 % 31,7 % 

Tjeneste 2,8 % 3,6 % 

Privat 34,0 % 31,8 % 

Hente/levere 16,5 % 16,9 % 

Fritid 19,4 % 15,4 % 

Skole 0,5 % 0,6 % 

SUM 100,0 % 100,0 % 

 

Om man kombinerer antall bilfører turer per bosatt på et årsdøgn og et normalt virkedøgn med 

reisehensiktfordelingene vist i Tabell 2 får man forholdstall mellom ÅDT og NVDT fra 

reisevaneundersøkelsen fordelt på reisehensikt som vist i Tabell 3. Man ser at forholdstallet er mindre 

enn én for blant annet arbeids- og tjenestereiser. Dette er rimelig da denne typen reiser sannsynligvis 

har et betydelig mindre omfang i helger og i ferieperioder, som kun inngår i et årsdøgn og ikke i et 

normalt virkedøgn. For fritidsreiser ser man det motsatte, at forholdet er større enn én. Omfanget av 

denne typen reiser er sannsynligvis større i helger og i ferieperioder. 

 

Tabell 3: Forhold mellom ÅDT og NVDT for bilførerturer i den nasjonale reisevaneundersøkelsen. 

Reisehensikt (RTM) ÅDT/NVDT 

Arbeid 0,746 

Tjeneste 0,691 

Privat 0,938 

Hente/levere 0,853 

Fritid 1,103 

Skole 0,683 

Alle reiser 0,878 
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 Konstruksjon av ÅDT-matriser 

Ettersom reisehensiktene fra reisevaneundersøkelsen er aggregert til reisehensiktene i RTM, som 

beskrevet i kapittel 3.3, kan de utledede forholdstallene brukes direkte ved konstruksjon av totale 

bilførermatriser ut fra resultatmatriser fra Tramod_by. En utfordring i denne sammenhengen er 

imidlertid leg-reisene. Tramod_by skriver kun ut leg-reisematriser separert på transportmiddel, ikke på 

reisehensikt. Det samme gjelder de faste matrisene, som heller ikke er delt inn i reisehensikter. 

Hvordan dette er løst i dette tilfellet er beskrevet i de påfølgende kapitlene. 

 Leg-reiser 

Leg-reisematrisene som skrives ut av Tramod_by er ikke separert på reisehensikt. Det må derfor 

lages en gjennomsnittlig faktor for skalering av leg-reiser når ÅDT-matrisen skal konstrueres. 

For å gjøre dette er det tatt utgangspunkt i en rammetallfil fra en modellkjøring av referansescenariet 

for 2014. I rammetallfilen står totalt antall leg-reiser (fordelt på leg 1 og leg 2) oppgitt for hver 

reisehensikt. Ut fra dette er det regnet ut hvor stor andel leg-reisene for hver reisehensikt utgjør av det 

totale antallet leg-reiser. Andelene er multiplisert med forholdet mellom ÅDT og NVDT fra 

reisevaneundersøkelsen (se Tabell 3), og så summert til et gjennomsnittlig forholdstall mellom ÅDT og 

NVDT for leg-reiser på 0,873. Beregningen er vist i Tabell 4. 

 

Tabell 4: Beregning av ÅDT/NVDT for Leg-reiser. 

 Leg1 Leg2 Leg1 + 
Leg2 

Andel av 
leg-reiser 

ÅDT/NVDT 
RVU 

ÅDT/NVDT 
Leg-reiser 

Arbeid 132082 75539 207621 0,253 0,746 0,189 

Tjeneste 11741 81110 92851 0,113 0,691 0,078 

Fritid 39682 86280 125963 0,154 1,103 0,169 

Hente/levere 69312 60548 129860 0,158 0,853 0,135 

Privat 157364 106716 264080 0,322 0,938 0,302 

SUM 410181 410193 820374 1,000 1,000 0,873 

 Faste matriser 

De faste matrisene som inkluderes i den totale bilførermatrisen er: godsturer, flyplassturer, eksterne 

turer og skoleturer. Tilsvarende som for leg-reiser er disse matrisene ikke separert på reisehensikt. 

Enten fordi det ikke er relevant for den aktuelle typen turer (for eksempel godsturer) eller fordi 

informasjonen er tapt i prosessen med etablering av den faste matrisen, som for eksempel er tilfelle 

med eksternturene. Unntaket er skoleturer, som kan relateres direkte til reisehensikten «Skolereiser» i 

reisevaneundersøkelsen. 

For å finne en gjennomsnittlig faktor for skalering av de faste matrisene (utenom skoleturene) ved 

konstruksjon av ÅDT-matrise er det benyttet samme metodikk som for leg-reisene. Det er imidlertid 

tatt utgangspunkt i alle utreiser i rammetallfilen. Beregningen er vist i Tabell 5 og gir et forholdstall 

mellom ÅDT og NVDT for faste matriser på 0,876. For skolereisene benyttes faktor 0,683 direkte fra 

reisevaneundersøkelsen. 
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Tabell 5: Beregning av ÅDT/NVDT for bruk på faste matriser. 

 Antall 
utreiser 

Andel av 
utreiser 

ÅDT/NVDT 
RVU 

ÅDT/NVDT 
faste matriser 

Arbeid 329053 0,278 0,746 0,207 

Tjeneste 98019 0,083 0,691 0,057 

Fritid 183771 0,155 1,103 0,171 

Hente/levere 199642 0,169 0,853 0,144 

Privat 374000 0,316 0,938 0,296 

SUM 1184485 1,000 1,000 0,876 

 

 

 Matrisekonstruksjonsfil 

Tramod_by produserer resultatmatriser som er fordelt på transportmiddel, reisehensikt og tidsperiode. 

Når man skal konstruere en matrise til innlesing i Emme brukes en matrisekonstruksjonsfil (cfg-fil), 

hvor det defineres hvilke resultatmatriser fra Tramod_by som skal inkluderes, og hvilken faktor de skal 

skaleres med. Det samme gjelder de faste matrisene. Et utdrag fra en matrisekonstruksjonsfil for 

NVDT for bilfører er vist til venstre i Figur 3-1. Her ser man at skaleringsfaktor 1,0 er benyttet for 

samtlige resultatmatriser fra Tramod_by.  

Ved oppretting av en matrisekonstruksjonsfil for bilfører for ÅDT er det tatt utgangspunkt i 

matrisekonstruksjonsfilen for NVDT. Alle skaleringsfaktorene er imidlertid multiplisert med forholdet 

mellom ÅDT og NVDT per reisehensikt (og de egne faktorene for legreiser og faste matriser) som 

beskrevet i de foregående avsnittene. Et utdrag fra matrisekonstruksjonsfilen for ÅDT er vist til høyre i 

Figur 3-1. Faktorene i tredje kolonne, for eksempel 0,746, 0,692 osv., er de samme faktorene som ble 

avledet fra RVU-dataene (vist i Tabell 3, Tabell 4 og Tabell 5) multiplisert med faktorene i tredje 

kolonne i filen på venstre side i figuren. 

 

Matrisekonstruksjonsfil for bilfører NVDT Matrisekonstruksjonsfil for bilfører ÅDT 

  

Figur 3-1: Matrisekonstruksjonsfil for NVDT-matrise (t.v.) og ÅDT-matrise (t.h.). Filen angir hvor store andeler av 
de ulike resultatmatrisene fordelt på reisemiddel og reisehensikt som skal inkluderes i en totalmatrise.  
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 Matriseresultater 

Matrisesummen i bilførermatrisen for ÅDT og NVDT for Referanse 2014 er vist i Tabell 6. Forholdet 

mellom de to matrisesummene er 0,875, som er rimelig i forhold til resultatene fra 

reisevaneundersøkelsen og gjennomsnittsverdiene for leg-reiser og faste matriser beskrevet i de 

foregående kapitlene. 

 

Tabell 6: Matrisesum i bilførermatriser for ÅDT og NVDT og forholdet mellom summene. 

 ÅDT NVDT ÅDT/NVDT 

Matrisesum 2030187 2320862 0,875 

 

 Sammenlikning mot tellinger 

For å vurdere om bruk av ÅDT-matriser gir bedre samsvar mellom modelltall og trafikkregistreringer er 

det gjennomført en nettutlegging i modellen av en NVDT-matrise og en ÅDT-matrise, som begge er 

laget med utgangspunkt i en modellkjøring av Referanse 2014. Deretter er de nettutlagte resultatene 

sammenliknet med registrerte tall fra bomstasjoner og tellepunkter. 

 Data fra tellepunkter 

Det er hentet ut data fra Fjellinjens bomstasjoner og nivå 1-tellepunkter i Oslo og Akershus for 2014. 

For hvert tellepunkt er det beregnet gjennomsnittlig døgntrafikkmengde for dagene som inngår i NVDT 

og for alle dagene i året (ÅDT). Ut fra dette er det beregnet et forholdstall mellom ÅDT og NVDT for 

hvert tellepunkt. 

En utfordring har vært at en stor andel av tellepunktene ikke har data for hele året. Det vil si at det er 

dager som mangler i datasettet, noe som for eksempel kan skyldes at tellepunktet har vært defekt i en 

periode. Dette medfører usikkerhet i trafikktallene fra tellepunktene med ikke komplette dataserier, 

både for ÅDT- og NVDT-tallet. Usikkerheten avhenger av hvor mange dager det mangler telling for, og 

hvilke dager som mangler. Resultatet vil for eksempel påvirkes av om det mangler en søndag eller en 

onsdag, da trafikkmengden på disse dagene som regel er ulik. 

Det er vanskelig å eliminere denne usikkerheten. I dette tilfellet er kun tellepunkter der det foreligger 

data for minst ti måneder av året inkludert i vurderingen. Hvor stor andel av datasettet som eventuelt 

mangler er dessuten presentert sammen med resultatene, slik at dette kan tas i betraktning ved 

analyse av tellepunktresultater. 
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 Sammenlikning av forholdet mellom ÅDT og NVDT 

I dette kapittelet sammenliknes registrerte forholdstall mellom ÅDT og NVDT i tette snitt og 

enkeltstående tellepunkter mot tilsvarende tall fra modellen. 

 

Tette bomsnitt 

Figur 3-2 viser registrert forhold mellom ÅDT og NVDT over de tre bomsnittene i bomringen i Oslo, 

over bomsnittet i Bærum og over bomringen i Oslo samlet sett. Det er også vist tilsvarende forholdstall 

fra modellen, både ved bruk av ÅDT-matrise og ved beregning av ÅDT med en flat faktor på 0,87 

multiplisert med NVDT. 

Man ser at de registrerte forholdstallene varierer fra i overkant av 0,85 for bomringen i vest til i 

underkant av 0,90 for bomringen i syd. Over de øvrige snittene spenner verdiene fra i underkant av 

0,86 til i underkant av 0,87. Det er bomringen i syd som skiller seg mest ut. 

Bruk av ÅDT-matrise i modellen gir tilnærmet det samme forholdet mellom ÅDT og NVDT over alle de 

tette snittene, på i overkant av 0,86. Man ser at modellen med ÅDT-matrise ikke greier å gjenskape 

variasjonen i forholdet mellom ÅDT og NVDT som registreringene viser over de tette snittene. 

 

 

Figur 3-2: Registrert forhold mellom ÅDT og NVDT over tette bomsnitt, sammen med modellert forhold mellom 
ÅDT og NVDT ved bruk av ÅDT-matrise og ved bruk av flat faktor på 0,87. 
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Enkeltstående bomstasjoner 

Registrert forholdstall mellom ÅDT og NVDT på enkeltstående bomstasjoner i bomringen i Oslo og 

bomsnittet i Bærum er vist med blå linje i Figur 3-3. Det vil si registrert ÅDT dividert med registrert 

NVDT. Figuren viser også tilsvarende forhold fra modellen ved bruk av ÅDT-matrise (oransje linje) og 

ved bruk av flatt forholdstall på 0,87 (grå linje). 

De registrerte forholdstallene for enkeltstående bomstasjoner har større spredning enn for de tette 

snittene. På Østre Aker vei, rampen fra Fornebu til Granfosstunnelen og i Strandveien er forholdstallet 

mellom 0,75 og 0,85, mens det på Djupedalsveien er mellom 0,90 og 0,95. 

Over enkeltstående bomstasjoner viser også modellen betydelig større spredning i forholdstall enn 

over de tette bomsnittene. Hvorvidt forholdstallet mellom ÅDT og NVDT samsvarer med det registrerte 

forholdstallet er imidlertid varierende. Enkelte steder, som i Middelthuns gate, er avvikene store og 

flere steder oppnår man bedre samsvar ved å bruke flat faktor på 0,87 sammenliknet med å bruke 

ÅDT-matrise. 

Figuren viser likevel at kurvene for registrert og modellert forholdstall følger samme forløp flere steder, 

selv om verdiene ikke nødvendigvis stemmer overens. For eksempel viser både registreringer og 

modellen lavere ÅDT/NVDT for bomstasjonen i Kongsveien sammenliknet med bomstasjonen i 

Ekebergveien, og at forholdstallet for E18 Mosseveien er større enn begge de to andre. 

Tilsvarende ser man at faktoren reduseres fra E18 Maritim til E18 Påkjøringsrampe, og så øker igjen 

til Drammensveien og Karenslyst allé. Det samme ser man i modellen ved bruk av ÅDT-matrise. 

Liknende forløp ser man også for mange av de andre bomstasjonene, skjønt selve verdien stemmer 

ikke overens mellom registrering og modell alle steder. Avvikene er både negative og positive. 

 

Figur 3-3: Registrert forhold mellom ÅDT og NDVT over enkeltstående bomstasjoner, sammen med modellert 
forhold mellom ÅDT og NVDT ved bruk av ÅDT-matrise og flat faktor på 0,87. 
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Nivå 1-tellepunkter 

Registrert forhold mellom ÅDT og NVDT for nivå 1-tellepunkter i Oslo og Akershus er vist i Figur 3-4. 

Figuren viser også tilsvarende forhold fra modellen ved bruk av ÅDT-matrise og ved bruk av flatt 

forholdstall på 0,87. Også for nivå 1-tellepunktene ser man stor spredning i forholdstall mellom ÅDT 

og NVDT, fra i overkant av 0,80 på Fv171 ved Hval til over 1,0 på E6 Eidsvolltunnelen og Dalskrysset. 

Tilsvarende som for bomstasjonene ser man også her svært varierende samsvar mellom forholdstall 

mellom ÅDT og NVDT i modellen og registrert forholdstall. Man ser imidlertid i mange tilfeller at kurven 

for registrert forholdstall og modellert forholdstall har samme forløp. 

På enkelte tellepunkter, på E6 nord for Gardermoen og på Rv2, mangler figuren tall fra modellen. 

Årsaken til dette er at modellen ikke gir trafikk over disse tellepunktene. Dette skjer på grunn av 

bomstasjonene som ligger på disse veiene. I de aktuelle tilfellene er det ikke langt til nærmeste 

omkjøringsrute uten bompenger, som har kapasitetsreserve til å ta imot trafikken fra de to 

hovedveiene. 

 

 

Figur 3-4: Registrert forhold mellom ÅDT og NDVT over nivå 1-tellepunkter, sammen med modellert forhold 
mellom ÅDT og NVDT ved bruk av ÅDT-matrise og flat faktor på 0,87. 



x:\nor\oppdrag\hamar\517\44\5174406\5 arbeidsdokumenter\55 rapport\rapp_anvendelse av p223_v01.docx 

 Oppdragsnr.: 5174406   Dokumentnr.: 01   Versjon: 02 

 Verktøy for evaluering av RTM23+  |  Dokumentasjon av EMME Modeller Tools og ÅDT-matriser 

 

 2018-03-20  |  Side 41 av 46 

 Sammenlikning av samsvar mot tellinger 

I tillegg til å vurdere hvor godt modellen gjengir forholdet mellom ÅDT og NVDT ved bruk av ÅDT-

matriser eller flatt forholdstall, er det sett på hvilken av de to metodene som gir best samsvar mellom 

modellerte og registrerte ÅDT-tall. 

I Figur 3-5 representerer hvert punkt en bomstasjon eller et nivå 1-tellepunkt. Hver punkts posisjon på 

x-aksen er den registrerte ÅDT-verdien. Punktets posisjon på y-aksen er modellert ÅDT-verdi. For de 

blå punktene er det benyttet ÅDT-tall fra modellen beregnet med ÅDT-matrise, mens for de oransje 

punktene er det benyttet flatt forholdstall mellom ÅDT og NVDT på 0,87. 

Det er beregnet regresjonslinjer for hvert av de to punktsettene, og beregnet R2-verdi. R2-verdien sier 

noe som hvor godt regresjonslinjen samsvarer med alle enkeltpunktene. Om alle punktene ligger på 

regresjonslinjen blir R2 lik 1,0. 

Ved bruk av ÅDT-matrise blir beregnet R2 lik 0,9635, mens bruk av flatt forholdstall gir R2 på 0,9657. 

Bruk av flatt forholdstall gir altså marginalt bedre samsvar enn bruk av ÅDT-matrise, men forskjellen er 

så liten at den vurderes å ikke være av vesentlig betydning. 

 

 

Figur 3-5: Samsvar mellom modellert og registrert ÅDT ved bruk av ÅDT-matrise eller flatt forholdstall 

ÅDT/NVDT=0,87. Hvert punkt representerer et tellepunkt.  
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 Usikkerhet og andre påvirkende faktorer 

 Volume/delay-funksjoner for døgn 

Det samme vdf-funksjonssettet er benyttet både ved nettutlegging av NVDT-matrisen og ÅDT-

matrisen. Siden ÅDT-matrisen totalt sett inneholder mindre trafikk enn NVDT-matrisen kan dette 

påvirke rutevalget. Omfanget av trengsel ved nettutlegging av en døgnmatrise er imidlertid ikke stort, 

så usikkerheten knyttet til dette vurderes å være mindre enn om man hadde nettutlagt en 

rushtidsmatrise. 

Døgnkapasitet på en vei er uansett et svært usikkert begrep, da hvordan trafikkmengden fordeler seg 

over døgnet har svært mye å si for hvor mye trafikk en vei har kapasitet til å avvikle. 

 Tidsverdier 

Nettutleggingen er gjort med en totalmatrise for bilfører, både for NVDT og ÅDT. Det vil si en 

bilførermatrise som er summen av alle delmatrisene for ulike reisehensikter og tilleggsmatrisene. Ved 

å gjøre dette vil samtlige bilførerturer nettutlegges med de samme forutsetningene. I virkeligheten vil 

imidlertid turer med ulike reisehensikter kunne ha ulike forutsetninger med tanke på tidsverdi og 

kjørekostnad. For eksempel vil en tjenestereise sannsynligvis ha en annen tidsverdi enn en 

fritidsreise. Kjøreruten mellom de samme to sonene kan derfor være ulik avhengig av hvilken hensikt 

turen har. Denne effekten er ikke med i modellen. 

Da forholdet mellom ÅDT og NDVT påvirkes av reisehensiktfordelingen i tellepunktet vil forenklingen 

beskrevet ovenfor kunne påvirke resultatet. 

 Leg-reiser og faste matriser 

Som beskrevet i kapittel 3.4.1 er leg-reisematrisene som skrives ut fra Tramod_by ikke separert på 

reisehensikt. På grunn av dette må det anslås et fast forholdstall mellom ÅDT og NVDT for alle leg-

reiser når man konstruerer en ÅDT-matrise. Siden det er fordelingen mellom reisehensikter på hver 

sonerelasjon i modellen som påvirker ÅDT-verdien i ÅDT-matrisen, innebærer dette at man i praksis 

forutsetter samme reisehensiktfordeling for leg-reisene overalt i modellen, noe som ikke nødvendigvis 

er riktig. 

Det er dermed kun reisehensiktfordelingen til de rene tur/retur-reisene på hver sonerelasjon som 

bestemmer variasjonen i forholdet mellom ÅDT og NVDT. Da leg-reisene kan utgjøre en stor andel av 

alle reiser på en sonerelasjon innebærer dette en vesentlig begrensning. Dersom Tramod_by kunne 

skrive ut leg-reisematriser fordelt på reisehensikt kunne kvaliteten på ÅDT-matrisen forbedres. 

Bruk av samme forhold mellom ÅDT og NVDT for de tre faste matrisene godsturer, flyplassturer og 

eksterne turer medfører også usikkerhet. Dette kan detaljeres med utgangspunkt i egen 

reisevaneundersøkelse for flyplassreiser, reisehensiktfordeling fra RTM-modellen som eksternturene 

er hentet fra og muligens registreringer av antall tunge kjøretøy på veinettet på et årsdøgn og et 

normalt virkedøgn. Da eksternturene utgjør en betydelig mindre andel av den totale bilførermatrisen 

sammenliknet med leg-reisene vurderes imidlertid denne usikkerhetsfaktoren å ikke være av like stor 

betydning. 
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 Oppsummering 

I prosjektet er det testet å lage en egen ÅDT-matrise i RTM23+ med utgangspunkt i data fra 

reisevaneundersøkelsen, fremfor å beregne ÅDT ved å multiplisere en faktor med NVDT. Det er 

vurdert om denne metoden bedre gjengir variasjon i forholdet mellom ÅDT og NVDT som er observert 

fra tellepunktdata, og om det blir bedre samsvar mellom modellerte og registrerte trafikktall. 

Over tette bomsnitt gir bruk av ÅDT-matrise ikke den samme variasjon i forholdet mellom ÅDT og 

NVDT som man har observert i telledata. For enkeltstående tellepunkter viser imidlertid modellen i 

mange tilfeller tilsvarende variasjon som i telledataene ved bruk av ÅDT-matrise, men at modellen 

ikke alltid treffer på selve verdien. Det er særlig tre forhold i modellen som vurderes å kunne bidra til 

avviket: 

• Volume/delay-funksjonen som benyttes kan føre til ulike rutevalg ved nettutlegging av ÅDT-

matrise og NVDT-matrise. 

• Modellen bruker samme tidsverdi og kjørekostnad for alle reisehensikter ved nettutlegging. 

• Leg-reisene er ikke separert på reisehensikt i resultatene fra Tramod_by. 

Samsvaret mellom modellerte og registrerte ÅDT-tall blir omtrent det samme ved bruk av ÅDT-matrise 

som ved beregning av ÅDT med en faktor multiplisert med NVDT. Da bruk av ÅDT-matrisen også 

gjengir variasjon i forholdet mellom ÅDT og NVDT vurderes dette totalt sett som en bedre metode for 

å beregne ÅDT i modellen.  
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 Vedlegg 

 

 Detaljerte resultater 

Tette bomsnitt 

Tabell 7: Registrert og modellert ÅDT over tette bomsnitt ved bruk av ÅDT-matrise. 

Bomsnitt Registrert 
ÅDT 

Registrert 
NVDT 

Registrert 
ÅDT/NVDT 

Modellert ÅDT  Modellert 
NVDT 

Modellert 
ÅDT/NVDT 

Hele bomringen i 
Oslo 

242228 279632 0.87 234575 271994 0.86 

Bomring vest 88813 104086 0.85 80524 93346 0.86 

Bomring nordøst 90762 105715 0.86 96863 112340 0.86 

Bomring syd 62652 69830 0.90 57188 66308 0.86 

Bomsnitt Bærum 67409 77607 0.87 67167 77724 0.86 

 

Enkeltstående bomstasjoner 

Tabell 8: Registrert og modellert ÅDT over enkeltstående bomstasjoner ved bruk av ÅDT-matrise. 

Bomsnitt Bomstasjon Registrert 
ÅDT 

Registrert 
NVDT 

Registrert 
ÅDT/NVDT 

Modellert 
ÅDT  

Modellert 
NVDT 

Modellert 
ÅDT/NVDT 

Syd Lambertseterveien 6139 6859 0.90 4225 4871 0.87 

E6 Europaveien 36185 39657 0.91 30251 36163 0.84 

Sandstuveien 4071 4860 0.84 6060 7022 0.86 

Ekebergveien 1915 2269 0.84 354 444 0.80 

Kongsveien 3235 3997 0.81 2135 2757 0.77 

E18 Mosseveien 11107 12189 0.91 14163 15051 0.94 

Vest E18 Maritim 34118 39006 0.87 36202 39705 0.91 

E18 
Påkjøringsrampe 

4106 5181 0.79 6183 7969 0.78 

Drammensveien 5662 6832 0.83 3729 4463 0.84 

Karenslyst allè 2124 2480 0.86 1399 1575 0.89 

Middelthunsgate 3622 4250 0.85 759 762 1.00 

Sørkedalsveien 5921 6823 0.87 4773 5368 0.89 

Slemdalsveien 2809 3300 0.85 1633 1890 0.86 

Store Ringvei 30451 36215 0.84 25846 31614 0.82 
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Øst Djupdalsveien 22431 24392 0.92 21072 24257 0.87 

Rv 190 Ulven 24328 28419 0.86 25563 29752 0.86 

Tvetenveien 6067 6938 0.87 3599 4130 0.87 

Strømsveien 8885 10916 0.81 9443 10571 0.89 

Østre Aker vei 14152 18206 0.78 23535 27861 0.84 

Trondheimsveien 14900 16843 0.88 13651 15769 0.87 

Bærum E 18 hovedløp 31469 35114 0.90 30794 33912 0.91 

Pårampe Granfoss 
fra E18 

11946 13314 0.90 10158 10595 0.96 

Pårampe Granfoss 
fra Fornebu 

3018 3891 0.78 1812 2146 0.84 

Rampe Lysaker til E 
18 

5923 7479 0.79 6065 7925 0.77 

Strandveien 2729 3524 0.77 2942 3641 0.81 

Bærumsveien 6131 7279 0.84 7601 10095 0.75 

Griniveien 6193 7006 0.88 7795 9410 0.83 

 

 

Nivå 1-tellepunkter 

Tabell 9: Registrert og modellert ÅDT over nivå 1-tellepunkter ved bruk av ÅDT-matrise. 

Tellepunktnr. Beskrivelse Registrert 
ÅDT 

Registrert 
NVDT 

Registrert 
ÅDT/NVDT 

Modellert 
ÅDT  

Modellert 
NVDT 

Modellert 
ÅDT/NVDT 

200100 EV16; Franzefoss 35100 39300 0.89 28366 29794 0.95 

200160 RV4; Gjelleråsen 19500 22000 0.89 19854 23081 0.86 

200195 FV175; Nordre Brauter 2500 2900 0.86 2126 2460 0.86 

200801 EV18; Startour 88900 100200 0.89 92236 103918 0.89 

200805 EV18; Solvik Ramstad 83300 87500 0.95 91774 102423 0.90 

205014 RV 163; Lørenskogveien 18300 22000 0.83 8141 8387 0.97 

300233 RV150; St.Ringv V/Nydalsbr 61500 72300 0.85 58946 71317 0.83 

200015 RV 22; Kringen 13600 15500 0.88 16645 19251 0.86 

200206 RV35; Gardermoen Kontroll 27400 29900 0.92 25883 29547 0.88 

200803 EV18; Høvik Bru 76900 84300 0.91 92183 102991 0.90 

200025 EV16; Kjørbotunnel 29600 32800 0.90    

300099 RV150; Tåsentunnelen 50500 59500 0.85 49000 59752 0.82 

202196 FV22; Gjellerosen 17300 20400 0.85 14957 17186 0.87 

200205 RV4; Slattum 16600 18900 0.88 18441 21307 0.87 
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200175 FV171; Hval 8900 11000 0.81 7108 8308 0.86 

200804 EV18; Ramstadsletta 79500 87000 0.91 91345 101932 0.90 

200170 FV381; Nitelva Bru 11000 13100 0.84 7978 9652 0.83 

202099 EV6; Ass Tjuvdalen 3800 4400 0.86 18889 22287 0.85 

205009 FV159; Nordbyveien 14400 16700 0.86 10670 12204 0.87 

303027 EV18; Festningtunnel 78100 89300 0.87 82677 94817 0.87 

200123 EV 18; Lysaker Vest 88300 99200 0.89 92236 103918 0.89 

200202 EV6; Eidsvolltunnel 13500 13100 1.03 0 0  

200200 EV6; Kløfta Sør 54600 60700 0.90 59719 68796 0.87 

200118 FV169; Fjellsrud Syd 2800 3200 0.88 2224 2590 0.86 

200011 EV6; Skedsmovollen 63800 70800 0.90 64913 74888 0.87 

200022 EV6; Hovinmoen 20000 20700 0.97 0 0  

302137 RV162; Vaterlandtunnelen 14200 16000 0.89 13948 15266 0.91 

200232 EV6; Smihagen Tunnel 40500 43200 0.94 35543 41128 0.86 

209677 EV6; Mogreinakrysset 21600 22500 0.96 10504 13399 0.78 

209900 EV6; Dalkrysset Nord 14700 14500 1.01 0 0  

209634 RV2; Langbakk Bru Rv2 9200 10400 0.88 0 0  

200228 EV6; Follotunnellen 33900 35600 0.95 30615 35487 0.86 

300096 EV18; Ev 18 V/ Mastemyr 16600 18800 0.88 24798 27121 0.91 

300348 EV18; E18-Mossev V/Fiskev 16800 18600 0.90 23369 25428 0.92 

300029 EV18; Bjørvikatunnel 71900 75100 0.96 81722 94101 0.87 

209665 EV16; Skuitunell 13000 13900 0.94 12686 14766 0.86 

200246 EV6; E6 Nye Moss Nord 32300 33600 0.96 26741 30955 0.86 

209901 EV6; Nebbenes Nord 14100 14500 0.97 157 179 0.88 

209667 EV6; Nøstvettunnelen 40000 42400 0.94 30327 36478 0.83 

 

 


