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Forord 

Prosjektet «RVU Dybdeanalyser: Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg» er gjennomført av 

Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet 

inngår i Vegdirektoratets forskningsprogram Bedre by. Hovedformålet med prosjektet er å 

undersøke hvorvidt tilgjengelighetskartlegginger gjennomført med GIS, kan bidra til å forklare 

geografiske variasjoner i reisemiddelfordeling.  

I tillegg til Vegdirektoratet har Samferdselsdepartementet også vært med på å finansiere 

oppdraget. Prosjektleder har vært Gunnar Berglund (Asplan Viak), som også har gjennomført 

GIS-analysene. Harald Høyem (Urbanet Analyse) har stått for de statistiske analysene, mens 

Maria Amundsen (Urbanet Analyse) har gjennomført datauttak fra RVU. Øyvind Dalen (Asplan 

Viak) og Ingunn Ellis (Urbanet Analyse) har bidratt som en del av prosjektgruppa gjennom 

diskusjonspartnere på en rekke arbeidsmøter. Ingunn Ellis har også bidratt som kvalitetssikrer. 

Guro Berge i Vegdirektoratet har vært oppdragsgivers kontaktperson. 
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Sammendrag 

Et mye brukt premiss i overordnet transportplanlegging er områders tilgjengelighet med ulike 

transportmidler, eksempelvis som argument for fortetting i knutepunkt for å unngå en 

bilbasert utvikling. Økt forståelse av forholdet mellom områders tilgjengelighet med ulike 

transportmidler og reisemiddelvalg kan bidra til et bedret beslutningsgrunnlag for 

arealplanlegging.  

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt tilgjengelighetskartlegginger, 

gjennomført med GIS, kan bidra til å forklare geografiske variasjoner i reisemiddelfordeling, 

slik denne er registrert i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014. For å undersøke 

dette er det gjennomført analyser av byområdene Bergen og Trondheim.  

Sentrale begrep 

Vi begynner med en kort gjennomgang av to sentrale begrep som er benyttet i rapporten. 

Begrepene blir mer detaljert beskrevet i metodekapitlet. 

Tilgjengelighet 

I denne rapporten benytter vi begrepet tilgjengelighet som en egenskap ved et geografisk 

punkt. Tilgjengeligheten beskriver hvor mange personer som kan reise fra sitt bosted til det 

aktuelle punktet innenfor en gitt tidsavgrensning. Når vi måler tilgjengeligheten til et stort 

antall punkter, kan disse til sammen vise hvordan tilgjengeligheten varierer over et større 

område. For at et punkt eksempelvis skal ha høy tilgjengelighet med kollektivtransport, er det 

avhengig av høy frekvens på kollektivlinjene i området, mange ulike kollektivlinjer, høy 

befolkningstetthet i områdene det er mulig å reise fra, eller en kombinasjon av disse. 

Fordi vi ønsker å se hvordan tilgjengelighet påvirker reisemiddelfordelingen, har vi gjort 

separate tilgjengelighetskartlegginger for de ulike transportformene. Eksemplet under viser 

tilgjengelighet for sykkel i Trondheim, målt som hvor mange som kan nå ulike områder ved å 

sykle 25 minutter fra sitt bosted.   
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Figur S1: Eksempel på tilgjengelighetskartlegging: Hvor mange kan nå ulike områder i Trondheim ved å 
sykle inntil 25 min. fra sitt bosted? 

 

Forklaringskraft 

Forklaringskraft sier noe om hvordan og i hvor stor grad et fenomen kan forklare et annet 

fenomen. Vi benytter to ulike operasjonaliseringer av begrepet forklaringskraft i prosjektet. 

Dette for å illustrere hvordan ulike operasjonaliseringer gir litt ulike svar, og dermed hvordan 

forskjellige innfallsvinkler påvirker resultatene. Vi starter først med å definere hvordan vi måler 

variasjonen i transportmiddelbruk, og deretter hvordan vi definerer forklaringskraft på 

bakgrunn av dette. 

Vi definerer ekstern variasjon som variasjon mellom ytterpunktene i 

transportmiddelandel for ulike reisemidler. Videre definerer vi intern variasjon som 

variasjon internt mellom laveste og høyeste transportmiddelandel for ulike reisemidler.  

Forskjellen mellom intern og ekstern variasjon er gitt i figur S2. Intern variasjon er variasjon 

mellom høyeste og laveste transportmiddelandel, mens ekstern variasjon er differansen i 

høyeste og laveste transportmiddelandel, mellom transportmidler.  

Som eksempel viser vi sykkel og bil, hvor hver store prikk representerer en registrering av 

transportmiddelandel i en grunnkrets. Linjene de ligger på viser hvilken transportmiddelandel 

de representerer, når man teller fra 0 % mot 100 % (andelene er ikke ment å være 

representativt, men illustrative).  
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Figuren viser at sykkel har mye lavere intern variasjon enn bil; det er mindre avstand mellom 

høyeste og laveste transportmiddelandel for sykkel enn for bil. Dette ser vi fordi sykkelandelen 

varierer har et mindre «utfallsrom» (markert med røde linjer) enn bil. Følgelig er den eksterne 

variasjonen mellom sykkel- og bilandel positiv, i den forstand at laveste transportmiddelandel 

for bil er lavere enn den laveste transportmiddelandelen for sykkel. Eksemplet er ikke ment å 

være realistisk, men heller illustrere et poeng.  

I snitt vil det derfor være lettere å predikere rett transportmiddelandel for sykkel, siden de 

fleste verdiene er nærmere hverandre, sammenlignet med bil. I sistnevntes tilfelle er det mer 

spredt, hvor den interne variasjonen er høyere.  

Vi definerer nå forklaringskraft på to ulike måter for å ta hensyn til definisjonen av variasjon 

ovenfor: 

 Relativ forklaringskraft: Hvor stor variasjon i transportmiddelbruk kan modellen 

forklare, gitt variasjonen i transportmiddelbruk? 

 Absolutt forklaringskraft: Hvor stor variasjon i transportmiddelbruk, kan modellen 

forklare i absolutt forstand? 

Relativ forklaringskraft vil sier noe om hvor stor andel av den interne variasjonen som 

forklares. Hvis sykkelandelen varierer mellom 4-7 %, vil den relative forklaringskraften 

måle i hvilken grad en sett av variabler bidrar til å forklare variasjonen i sykkelbruk 

mellom nevnte andeler.  

 

Figur S2: Intern og ekstern variasjon. 

Absolutt forklaringskraft vil på den andre side også ta hensyn til hvor stor den interne 

variasjonen er. I eksemplet med sykkel, er den interne variasjonen lav; 3 prosentpoeng. 

Hvis man gjetter et tall med 4 og 7, vil man derfor i gjennomsnitt bomme med relativt få 
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prosentpoeng. For bil er derimot avstanden mellom største og minste andel mye større, 

og man vil dermed bomme mer i uansett hvilket tall man gjetter.  

Det er viktig å skille mellom absolutt og relativ forklaringskraft fordi lav relativ 

forklaringskraft (forklart variasjon mellom laveste og høyeste transportmiddelandel), 

ikke behøver å bety at man ikke klarer å predikere hvor mange reiser som gjennomføres 

med et gitt transportmiddel. Høy relativ forklaringskraft er viktig dersom man ønsker å 

avdekke hvilke variabler som påvirker valg av transportmiddel, mens absolutt 

forklaringskraft er viktig dersom man ønsker å vurdere hvor godt man treffer på 

transportmiddelfordelingen. Vi har derfor valgt å studere begge deler i denne rapporten.  

Struktur for analysen 

Analysen består av to hoveddeler, en tilgjengelighetskartlegging og en statistisk analyse. 

Innledningsvis er det gjennomført tilgjengelighetskartlegginger for henholdsvis gange, sykkel, 

kollektivtransport og bil for Bergen og Trondheim. Tilgjengelighetskartleggingene viser hvor 

mange personer som kan reise til ulike deler av byen fra sitt hjemsted, med et gitt reisemiddel 

og innenfor en gitt tidsramme. For Trondheim viser kartleggingene at de ulike 

transportmidlene har høyest tilgjengelighet i ulike deler av byen, det er ulike mønstre som 

avtegner seg. For Bergen er mønstrene mer sammenfallende, sentrum og Bergensdalen er de 

mest tilgjengelige områdene for alle transportmidlene.  

Disse datasettene danner sammen med data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 

2013/2014 (RVU) inngangsdata til den statistiske analysen. Målet med den statistiske analysen 

har vært å finne om, og eventuelt hvordan, tilgjengelighetskartlegginger kan bidra til å forklare 

variasjoner i reisemiddelfordeling fra RVU. 

I den statistiske analysen har vi belyst temaet på tre ulike måter. I tillegg har vi undersøkt 

hvordan et sett med andre variabler enn tilgjengelighetskartleggingene kan bidra til en 

ytterligere økning i forklaringskraften. Resultatene av den statistiske analysen presenteres 

derfor i følgende steg: 

 Første steg – Hvor stor økning i forklaringskraft? Vi starter med å beregne hvor stor 

økningen i forklaringskraft blir dersom man inkluderer tilgjengelighetsvariabler. 

Økningen måles mot en gjennomsnittsberegning. Gjennomsnittsberegningen 

innebærer at alle geografiske områder har samme transportmiddelfordeling som hele 

Trondheim, eller Bergen (case-byene vi har valgt). Eksempelvis vil sykkelandelen i 

Florida i Bergen være lik Sentrum, som igjen er det samme som snittet for Bergen. 

Økningen måles deretter ved å predikere transportmiddelfordeling for et teppe av 

geografiske punkter i en modell hvor tilgjengelighetsvariabler inkluderes. Dette gjør vi 

gjennom å måle hvor godt en statistisk regresjonsmodell som beregner 

reisemiddelandeler ved hjelp av tilgjengelighetsvariabler samsvarer med den 

observerte reisemiddelandelen fra siste reisevaneundersøkelse.  
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 Andre steg – Hvorfor øker forklaringskraften? For å forklare hvorfor forklaringskraften 

eventuelt øker, beregner vi hvordan endret tilgjengelighet samvarierer med bruk av 

transportmiddel. Dette gjøres ved å beregne elastisiteter, som synliggjør hvordan og 

hvor mye ulik tilgjengelighet potensielt påvirker transportmiddelfordelingen. 

 Tredje steg – Konkrete eksempler på hvordan tilgjengelighet påvirker 

transportmiddelfordeling. Vi viser med et konkret eksempel hvordan konkrete 

endringer i tilgjengelighet gir opphav til endret transportmiddelfordeling. Dette gjøres 

ved å benytte resultatene fra de foregående stegene i en egenutviklet statistisk modell 

som angir predikert transportmiddelfordeling ut fra endringer i tilgjengeligheten 

transportmidlene imellom. 

 Ekstra steg – Effekten av flere variabler. Vi tester effekten av å legge til en rekke 

øvrige variabler, deriblant befolkningstetthet og ulike mål på sentralitet og 

infrastruktur for å undersøke hvorvidt forklaringskraften kan økes ytterligere ved å 

inkludere flere variabler. 

Resultater 

I dette avsnittet presenterer vi de viktigste funnene vi har gjort i dette prosjektet. 

Fremstillingen følger ikke nødvendigvis stegene i analysen, men fokuserer heller på å formidle 

de viktigste konklusjonene. 

 

Tilgjengelighet forklarer bil, sykkel og gange best; kollektiv mindre og effekten er 

langt sterkere i Trondheim enn Bergen 

Resultatene fra analysen viser at tilgjengelighet øker forklaringskraften for gange, sykkel og bil 

i første rekke. Økt forklaringskraft måles her som hvor godt en modell med 

tilgjengelighetsvariabler predikerer transportmiddelfordelingen, i forhold til når man bruker en 

gjennomsnittsandel for hele det geografiske området man ser på. 

Metodikken er illustret i figur S.1. Vi sammenligner RVU-beregnet transportmiddelfordeling og 

en modellberegnet. I første steg, som en benchmark, sammenligner vi det gjennomsnittlige 

avviket mellom faktisk og predikert avvik basert på en gjennomsnittsverdi for hele området vi 

ser på1. Så sammenligner vi dette med en rekke modeller der vi har inkludert tilgjengelighet og 

andre variabler i steg to.   

Vi får så til slutt et mål på hvor mye avstanden mellom faktisk og predikert 

reisemiddelfordeling blir ved å sammenligne resultatene fra steg 1 og steg 2. Dette kaller vi 

«redusert prediksjonsfeil». Sagt på en enklere måte måler dette hvor mye mer treffsikker 

                                                           
1 I praksis er dette implementert ved estimere modeller med kun et konstantledd siden summen av 
avvik fra gjennomsnittet er lik null. 
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modellen blir når vi inkluderer tilgjengelighet sammenlignet med en modell hvor alle punkter 

behandles likt og uavhengig av tilgjengelighet.  

 

Figur S.3 viser reduksjon i prediksjonsfeil (snitt forskjell mellom predikert og faktisk 

transportmiddelfordeling) for Trondheim kommune (Bergen vil bli kommentert under). Sett i 

forhold til en beregning hvor alle områder i Trondheim beregnes til å ha samme 

reisemiddelfordeling som gjennomsnittet for kommunen, reduseres prediksjonsfeilen/ øker 

forklaringskraften med 1.1 pp. for gange, 1.1 pp. for sykkel, 0.3 pp for kollektiv og 2.3 pp. for 

bil. 

 

Figur S3: Økt forklaringskraft i av reisemiddelvalg i Trondheim ved bruk av tilgjengelighetsvariabler. 

Kollektiv påvirkes mindre av tilgjengelighet enn de øvrige transportmidlene. Vi har ikke hatt 

mulighet til å gå videre inn i hvorfor dette er tilfellet i prosjektet, men en mulig forklaring er at 

kollektivtransporten påvirkes av mange andre forhold enn tilgjengelighet, som bytter og takst.  

Ovenfor ser vi på endringer i forklaringskraft opp mot en scenario hvor alle geografiske 

områder har samme transportmiddelfordeling som hele Trondheim. Vi har også beregnet hvor 
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stor andel av den interne variasjonen (relativ forklaringskraft) man faktisk forklarer ved å bruke 

tilgjengelighetsvariabler til å predikere reisemiddelvalg, vist i figur S.3. Vi har altså beregnet 

nivået, og ikke økningen i dette eksemplet.  

Her forklarer tilgjengelighet omkring 30 % av den interne variasjonen i sykkelbruk, 18 % for 

gange, 9 % for gange og 29 % for bil. Hvor stor andel av transportmiddelvalget tilgjengelighet 

forklarer og stør økningen i forklaringskraft man oppnår ved å inkludere tilgjengelighet er 

dermed av samme størrelsesforhold.  

 

Figur S3: Nivå på forklaringskraft i av reisemiddelvalg i Trondheim. 

Et hovedfunn i analysen er at tilgjengelighet bidrar til å forklare reisemiddelbruk i Trondheim. 

Samtidig viser analysen at dette ikke er tilfellet i Bergen, hvor tilgjengelighet forklarer svært 

lite.  

Årsaken til at Bergen og Trondheim har ulikt bidrag fra tilgjengelighet til å forklare 

reisemiddelvalg har vi ikke hatt mulighet for å avdekke i sin helhet innenfor dette prosjektets 

rammer. Det er imidlertid nærliggende å anta at fordelingen av tilgjengeligheten er flatere i 

Bergen enn Trondheim som i igjen gir mindre variasjon til bruk i estimeringen. Uformelt sagt, 

finner vi ingen effekten av tilgjengelighet dersom tilgjengeligheten er relativt lik for alle 

transportmidler i området vi ser på.  

Figur S.6 og S.7 viser tilgjengelighet i Bergen og Trondheim for bil, kollektiv, sykkel og gange. En 

mer detaljert, kvantitativ analyse vil muligens nyansere resultatene noe, men man ser at 

tilgjengeligheten i Bergen først og fremst er konsentrert i Sentrum, og relativt lik for kollektiv, 

sykkel og gange. Biltilgjengeligheten går også noe lenger vest.  

I Trondheim er tilgjengeligheten noe mer ulik, selv om alle transportmidler har den høyeste 

konsentrasjonen i sentrum. Gangtilgjengeligheten er for eksempel konsentrert til et lite 

område, mens sykkel og kollektiv strekker seg noe lenger sør. Vi ser også at bilen har relativt 

høy tilgjengelighet i en stor andel av byen, også hvor de øvrige transportmidlene har lav 
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tilgjengelighet. En mulig årsak til ulik forklaringskraft kan derfor ligge i hvordan 

tilgjengeligheten fordeles geografisk.  

 

Figur S.6 Tilgjengelighet i Trondheim: 

 

Figur S.7:Tilgjengelighet i Bergen. 

Det er imidlertid viktig å understreke at fravær av statistisk forklaringskraft ikke nødvendigvis 

innebærer fravær av påvirkningskraft i virkeligheten. Sagt på en annen måte, vi ser det som 

relativt usannsynlig at endret tilgjengelighet i Bergen ikke påvirker transportmiddelfordelingen. 

I denne analysen har vi simpelthen ikke kunnet estimere en presis effekt av endret 

tilgjengelighet på transportmiddelbruk, uten at det innebærer fravær av påvirkning på noen 

som helst måte.  

Biltilgjengeligheten påvirker transportmiddelfordelingen sterkest 

For å avdekke hvordan tilgjengelighet kan bidra til å forklare reisemiddelvalg har vi beregnet 

effekten endret tilgjengelighet for et transportmiddel på bruken av et annet. Dette er gjort 

gjennom å beregne elastisiteter. Elastisitetene viser for eksempel hvor stor endring i 

transportmiddelandelen for sykkel man forventer dersom biltilgjengeligheten øker med 10 % i 

forhold til sykkeltilgjengeligheten. 
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Tilgjengelighetselastistet 

En økning i X prosent i biltilgjengelighet relativt til tilgjengelighet transportmiddel Y gir Z 

prosent lavere transportmiddelandel for Y 

 

Analysen viser at det først og fremst er endringer i biltilgjengelighet som påvirker 

transportmiddelfordelingen. Vi har beregnet følgende elastisiteter for biltilgjengelighet i 

Trondheim (Bergen kommenteres under): 

 10 % økning i biltilgjengelighet fremfor sykkel - > 5.7 % lavere sykkelandel/reiser 

 10 % økning i biltilgjengelighet fremfor gange - > 2.0 % lavere gangandel/reiser 

 10 % økning i biltilgjengelighet fremfor kollektiv - > 1.7 % lavere kollektivandel/reiser 

Dersom man antar at antall reiser er uendret, vil elastisiteter for transportmiddelandeler være 

like elastisiteter for antall reiser. Resultatene viser at sykkel påvirkes sterkest av 

biltilgjengelighet; 10 % økning i biltilgjengelighet leder i gjennomsnitt til nesten 6 % lavere 

sykkelbruk. Det er viktig å poengtere at disse tallene gjelder for Trondheim, og kan variere for 

andre byer. Gange og kollektiv påvirkes også av biltilgjengelighet, men mindre i relativ 

forstand.  

Det er imidlertid viktig å huske på at gange ofte utgjør en større andel av 

transportmiddelfordelingen enn sykkel, slik at nettoeffekten gjør at også gange påvirkes 

betydelig av endret biltigjengelighet. Vi har utviklet en tilgjengelighetsmodell som kan benyttes 

til å beregne hvordan endringer i tilgjengelighet for alle transportmidler påvirker 

reisemiddelfordelingen, med bakgrunn i elastisitetene vist ovenfor.  

Figur S.4 viser beregnet endring i transportmiddelfordelingen i Trondheim ved en 50 % 

reduksjon i tilgjengelighet for bil. Dette gir 9 % færre bilreiser, 8 % flere kollektivreiser, 29 % 

flere sykkelreiser og 9 % flere gangreiser. Eksemplet viser at biltilgjengeligheten har en sterk 

effekt på bruken av de andre transportmidlene.  
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Figur S4: Prediket reisemiddelfordeling basert på dagens og endret tilgjengelighet i Trondheim. 

Tilgjengelighetsmodellen benyttes på flere scenarier, og vi referer her også til flere resultater 

som har fremkommet i analysen:  

 Dersom man kombinerer redusert tilgjengelighet for bil med økt tilgjengelighet for 

gange og sykkel, blir den samlede effekten større; man får en større reduksjon i 

bilandel, og en høyere økning for gange og sykkel enn ved reduksjon i biltilgjengelighet 

alene.  

 Modellen gir noen resultater som er vanskeligere å tolke når tilgjengeligheten for 

kollektiv endres. Dette kan igjen tyde på at tilgjengelighet i mindre grad er egnet til å 

forklare reisemiddelvalg for kollektive transportmidler sammenlignet med bil, gange 

og sykkel. 

Simuleringene viser at (1) endret tilgjengelighet (bedre for gange, sykkel, kollektiv/redusert 

for bil) kan bidra til å redusere bilandelen og (2) effekten er større når den kombineres med 

økt tilgjengelighet for andre transportmidler. Altså, hvis man kombinerer restriktive biltiltak 

med eksempelvis positive tiltak for gående, vil dette gi en større effekt samlet sett.  

Tilgjengelighet forklarer ikke alt 

En viktig del av prosjektet er å avdekke hvor mye tilgjengelighet forklarer av faktisk reiseatferd.  

Ved «perfekt» forklaringskraft bør man kunne forutsi reisemiddelfordelingen helt presist. Vi 

har dermed sett hvor mye man i gjennomsnitt avviker fra RVU-basert reisemiddelfordeling når 

man inkluderer tilgjengelighet.  

En del av oppdraget består i å kartlegge hvordan øvrige data påvirker forklaringskraften med 

hensyn til reisemiddelvalg. I den forbindelse har vi testet ut effekten av å legge til flere 

variabler til modellene for å se om dette bedrer prediksjonen. Disse variablene er hentet fra et 
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tidligere prosjekt gjennomført av Asplan Viak (Asplan Viak, 2016). Våre analyser viser at det i 

hovedsak er befolkningstetthet som har noen effekt, og vi fokuserer derfor på denne.  

Figuren under viser den gjennomsnittlige prediksjonsfeilen (avstand mellom faktisk og 

predikert reismiddelandel) ved en «snittmodell» der alle punkter har samme 

reisemiddelfordeling som hele det geografiske området vi ser på (Trondheim/Bergen), deretter 

med tilgjengelighet og til sist befolkningstetthet.  

For Trondheim (første figur) ser vi at biltilgjengelighet gir ca. 27 % lavere prediksjonsfeil, men 

at det fortsatt i gjennomsnitt er en avstand på 8.4 prosentpoeng mellom faktisk og predikert 

reisemiddelandel for bil. Mønsteret er lignende for gange og sykkel. Videre er det ingen 

ytterligere effekt av å inkludere befolkningstetthet.  

 

Figur S.X. Gjennomsnittlig prediksjonsfeil ved ulike forhold hensyntatt - Trondheim.  

I Bergen er effekten av tilgjengelighet på prediksjonsfeilen mye lavere enn i Trondheim som 

gjør at man det fortsatt er mye uforklart selv når tilgjengelighet er inkludert. Derimot bidrar 

befolkningstetthet til en viss reduksjon i prediksjonsfeilen for de ulike transportmidlene. For 

bil, blir netto-effekten av tilgjengelighet og befolkningstetthet ca. 2 prosentpoeng lavere 

prediksjonsfeil, mens det er i overkant av ett prosentpoeng for gange. For sykkel og kollektiv er 

effekten mindre. Totalt er det fortsatt mye variasjon i transportmiddelandelene som ikke 

forklares ved de modellene vi har estimert.  
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Figur S.X. Gjennomsnittlig prediksjonsfeil ved ulike forhold hensyntatt - Bergen. 

Vi referer kort til hovedresultatene fra dette analysesteget:   

 Befolkningstetthet er den eneste av de øvrige variablene som bidrar til økt 

forklaringskraft, og utelukkende i Bergen. 

 De øvrige variablene bidrar ikke til forbedret forklaringskraft i Trondheim, når man 

kontrollerer for tilgjengelighet. Dette kan skyldes at tilgjengelighet er korrelert med 

befolkningstetthet, og at effekten dermed fanges av tilgjengelighet i Trondheim. 

 Samlet sett er forklaringskraften i Trondheim og Bergen omtrent lik når man benytter 

både tilgjengelighets- og øvrige variabler. I Bergen forklares imidlertid alt av 

befolkningstetthet, mens tilgjengelighet gjør det samme i Trondheim. 

Videre utviklingsmuligheter 

Integrere tilgjengelighetsmodeller med GIS-analyser 

En åpenbar videreføring av metodikken som er utformet her, undersøke potensial og 

muligheter for å integrere GIS-analyser med tilgjengelighetsmodellen. GIS brukes ofte i 

lokaliseringsanalyser, planlegging av veg- og gatenett, bydelsutvikling og fysisk planlegging. I 

dag benyttes ATP-modellen som et verktøy for å beregne transportstrømmer i GIS-analyser.  

ATP-modellen beregner hvordan destinasjonsvalg endres ved geografiske tiltak, men 

transportmiddelvalg er i mindre grad en del av modellen. Sykkelbruk fordeles eksempelvis 

etter reiselengde, slik at kortere reiselengde vil gi flere sykkelreiser. En mulig videreutvikling av 

prosjektet er derfor å integrere etterspørselsberegninger i ATP-modellen på bakgrunn av 

tilgjengelighetselastisiteter for å anslå endringer i transportmiddelbruk, tillegg til endringer i 

destinasjonsvalg, som modellen gjør i dag.  
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En integrasjon mellom GIS/ATP-modellen og tilgjengelighetsmodellen vil muligens kunne gi 

planleggere et verktøy for å anslå hvordan fysiske utforming påvirker ikke bare hvor påvirkede 

personer reiser, men også gi overordnede anslag på hvilke transportmidler som benyttes. 

Resultatene vil trolig kunne visualiseres i kart; hvor øker bilbruken, og hvor reduseres 

sykkelbruken? 

En fordel ved bruk av elastisiteter er at (gitt at de er konstante) man ikke behøver å kjenne 

transportmiddelfordelingen i utgangspunktet for å anslå endringen i prosent. Bruk av 

tilgjengelighetselastisiteter vil derfor ikke kreve annen data enn den som allerede er 

tilgjengelig i ATP-modellen.  

Undersøke nærmere hvorfor tilgjengelighet bidrar til å forklare reisemiddelvalg i 

Trondheim, men ikke Bergen 

Et spørsmål det kan være interessant å forfølge videre er årsaken til at tilgjengelighet forklarer 

reisemiddelvalg i Trondheim, men ikke i Bergen. Vi har i denne rapporten antydet en mulig 

årsak, nemlig at tilgjengeligheten er likere fordelt i Bergen enn Trondheim. Det kan imidlertid 

være flere faktorer som forklarer resultatet, samtidig som vi ikke har hatt ressurser til å 

gjennomføre en dypere analyse av vår hypotese i dette oppdraget. 

Kunnskap om hvorfor tilgjengelighet kan bidra til økt forklaringskraft noen steder, men ikke 

alle, vil potensielt være viktig i tilfeller hvor man ønsker å benytte tilgjengelighet til å si noe om 

sannsynlig transportmiddelfordeling i et område.  

Undersøke om effektene er like i andre byer 

Som vist i sammendraget, har analysen avdekket variasjon i hvilken grad tilgjengelighet bidrar 

til økt forklaringskraft for reisemiddelvalg i byene vi har undersøkt. I Trondheim bidrar det «en 

god del» mens forklaringskraften er nærmest fraværende i Bergen.  

På bakgrunn av forskjellene i resultatene mellom to av Norges største byer, antyder analysen 

at effekten av tilgjengelighet for å forklare transportmiddelbruk varierer. Dette gjør at 

generaliserbarheten til de funnene vi har gjort reduseres. Med to så forskjellige resultat, er det 

vanskelig å hevde at effekten av tilgjengelighet på forklaringskraft ikke er ulik i andre områder. 

Det vil i den forbindelse kunne være interessant å undersøke hvordan tilgjengelighet kan bidra 

til økt forklaringskraft i flere byområder.  
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1 Bakgrunn og formål 

Dette prosjektet er en del av forsknings- og utviklingsprosjektet «Bedre by». Bedre by står for 

«Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» og det overordnede 

målet er å frambringe et godt faglig grunnlag for å utvikle verktøy som kan prioritere tiltak og 

virkemidler som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport. Med Bedre By vil Statens 

vegvesen bidra til at transportmiddelfordelingen i byområder blir mer miljøvennlig og 

klimagassutslipp fra transport reduseres. Prosjektet er delt i ulike programområder: 

 KØ - Analyser av kø og forsinkelser i byområder 
 KOLLEKTIV - Effekter av bedre og mer tilgjengelig kollektivtilbud 
 SYKKEL - Effekter av tiltak for syklende 
 AREAL - Sammenhenger mellom transport og arealbruk i byområder 
 PARKERING - Effekter av parkeringstiltak og parkeringstilbud i byområder 
 BYPAKKER - Avhengigheter og sammenhenger mellom tiltak og prosjekter i bypakker 

Prosjektet som beskrives i denne rapporten inngår i programområdet Areal. Formålet med 

prosjektet er å undersøke hvorvidt forskjeller i reisemiddelfordeling kan forklares med at 

områder er mer eller mindre tilgjengelig med ulike transportmidler. Er det sånn at områder 

som er svært tilgjengelig for fotgjengere også har høy fotgjengerandel? Kan biltilgjengelighet 

forklare forskjeller i bilandelen bedre enn kollektivtilgjengeligheten kan forklare 

kollektivandelen? For å undersøke dette har vi gjort tilgjengelighetsberegninger for gange, 

sykkel bil og kollektivtransport for Bergen og Trondheim. Beregningene er undersøkt mot 

variasjon i reisemiddelfordelingen for de samme transportmidlene i de samme byene. Vi har 

tatt utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014. Bergen og 

Trondheim er valgt som case på grunn av størrelse og geografi. Vi har antatt at analysen måtte 

omfatte byer av en viss størrelse og en viss mengde transport innenfor alle transportformer. 

Samtidig har vi valgt byer som ikke er større enn at det vil være en viss mulighet for 

overførbarhet til andre norske byer. De to byene er sammenliknbare i størrelse, men har 

samtidig en svært ulik geografi. Bergen er innrammet av fjell og fjorder, og 

utbyggingsmønsteret er preget av dette. Trondheim har en langt mer konsentrisk form. Dette 

legger føringer på transportstrømmene, og de to byene ses derfor som to relevante eksempler 

på norske byer. 
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2 Tilgjengelighetskartlegginger 

Dette prosjektet er ment å avdekke hvorvidt tilgjengelighet kan bidra til å forklare 

transportmiddelfordelingen. Vi starter derfor men gjennomgang av hvordan tilgjengelighet 

defineres i transportlitteraturen og hvordan dette operasjonaliseres og måles på ulike vis. 

Deretter gjennomgår vi hvordan dette er gjort i vår undersøkelse, samt fordeler og ulemper 

med denne tilnærmingen. Til slutt i dette kapitlet viser vi resultatene for 

tilgjengelighetskartleggingen for Trondheim og Bergen.  

2.1 Bakgrunn for definisjon og måling av tilgjengelighet 

Tilgjengelighet er et populært begrep innen en rekke disipliner tilknyttet transportanalyse. 

Særlig benyttet er det innen planleggingsfag og geografi, da det ofte gir relativt god innsikt 

med begrenset data og enkel formidling. Visualisering ved hjelp av geografiske 

informasjonssystemer (GIS) gir muligheter for å fremstille et grunnleggende kvantitativt 

begrep på en lettfattelig måte ved hjelp av kart-illustrasjoner, som kan ligge bak noe av dets 

popularitet. Den første til å definere selve begrepet tilgjengelighet presist var Hansen (1959), 

som gjorde det på følgende vis: 

“Accessibility is defined as the potential of opportunities of interaction. This 

definition differs from the usual one in that it is a measure of the intensity of 

interaction” 

Tilgjengelighet måler altså i hvilken grad det er mulig for personer å interagere med det 

omkringliggende område det befinner seg i. Typiske eksempler på muligheter for interaksjon 

er antall arbeidsplasser, butikker o.l. som kan nås innen et gitt distanse, enten i tid eller rom. 

At antallet mulige interaksjoner må justeres for de barrierer som eksisterer fysisk mellom dem, 

fanges opp av begrepet «potential of opportunities». Potensialet er her sammensatt av både 

hvor mange arbeidsplasser, etc., det eksisterer på et geografisk punkt, men også hvor langt 

dette punktet er fra andre: 

In general terms, accessibility is defined as a measurement of the spatial 

distribution of activities about a point, adjusted for the ability and desire of people 

or firms to overcome the spatial distribution (Hansen, 1959). 

Definisjonen av begrepet er altså noe vid, noe som reflekteres i den mengde av 

operasjonaliseringer begrepet har tatt. I Hansens terminologi, skal man både justere for 

personer og bedrifters, evner og ønsker, om å overvinne de fysiske barrierene de står overfor. 

Det åpnes derfor for å trekke inn et vidt spekter av egenskaper som kan tilknyttes 

tilgjengelighet. Hvilke deler av begrepet man legger vekt på, samt har gode nok data til å 
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vurdere, vil påvirke hvordan man operasjonaliserer tilgjengelighet fra et abstrakt konsept til 

målbart fenomen.  

Geurs & van Wee (2004) går nærmere inn på måleproblemer ved begrepet, herunder de ulike 

definisjoner og operasjonaliseringer i litteraturen og den påfølgende presentasjonen vil lene 

seg tungt på deres fremstilling. De understreker at begrepene tilgang og tilgjengelighet ofte 

sammenblandes, og at førstnevnte tar utgangspunkt i personer, mens sistnevnte i områder. 

Med bakgrunn i ulike definisjoner av begrepet, identifiserer Geurs & van Wee fire teoretiske 

komponenter tilgjengelighet kan sies å inneholde 

1. Areal-bruks-komponent: Disse inneholder (a) mengde, kvalitet og romlig 

fordeling av aktiviteter ved hvert målpunkt (som arbeidsplasser eller butikker) (b) 

etterspørsel etter disse aktivitetene ved bosted og (c) konkurranse innad mellom 

ulike former for aktiviteter 

2. Transport-komponent: Beskriver kvaliteten ved transportsystemet, som 

reisetider, gangtid, monetær kostnad, ulykker, o.l. 

3. Tids-komponent: Beskriver hvordan tilgjengelighet til ulike aktiviteter varierer 

over dagen, for eksempel åpnings- og arbeidstider.  

4. Individuell-komponent: Beskriver behov og evner ved personer ut fra alder, 

inntekt, utdannelse, helse og tilgjengelighet til ulike transportmidler.  

En perfekt operasjonalisering av tilgjengelighet bør altså ta alle disse komponentene inn over 

seg. I praksis, vil ofte «[…] applied accessibilty measures focus one or more of the components 

of accessibilty, depending on the perspective taken.» Geurs & van Wee (2004). I praktiske 

anvendelser, er det en rekke beskrankninger man må ta hensyn til, som analyseformål, 

tidsbruk og tilgjengelighet og kvalitet på data. Dette reflekteres også i de fire ulike metodene 

man vanligvis benytter når tilgjengelighet måles: 

1. Infrastruktur-basert: Beskriver kvaliteten ved transportsystemet, som reise- og 

køtider, avgangsfrekvens på kollektivtrafikken, gang- og sykkelveger og lignende.  

2. Steds-basert: Måler tilgjengelighet ved ulike steder. For eksempel hvor mange 

som kan nå et gitt punkt i løpet av en viss tidsperiode. 

3. Person-basert: Måler hvilke aktiviteter et individ kan delta i på et gitt tidspunkt 

4. Nytte-basert: Måler de økonomiske gevinstene som kan tilknyttes ulike aktiviteter 

på personnivå. 

Alle disse fire målemetodene har styrker og svakheter. I denne studien har vi valgt å benytte et 

steds-basert perspektiv. Fordelen med denne operasjonaliseringen er at den er enkel å 

beregne, formidle samt innhente data for sammenlignet med de øvrige metodene. Den er også 

mye brukt i geografiske analyser fra før. Men det eksisteter også enkelte ulemper knyttet til 

den steds-baserte målemetoden.  

Først og fremst inneholder den både arealbruks- og transport-komponentene, men makter 

ifølge Geurs & van Wee (2004) ikke å «[…] evaluate their combined effect». For det andre tar 

de ikke hensyn til forholdet mellom tilgang og etterspørsel etter ulike aktiviteter. Eksempelvis 
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kan langt flere ha mulighet for å reise til en kino innen 20 minutter, men ikke alle kan gå 

samtidig, til det er salen for liten. Et steds-basert mål vil utelukkende fokusere på hvor mange 

som kan reise, og nødvendigvis ikke hvor mange som får plass på kinoen. Til sist tar ikke målet 

hensyn til personlige preferanser, og antar implisitt at aktivitetene er like attraktive for alle 

individer. I enhver analyse må det gjøres forenklinger, og vi har valgt å benytte den 

stedsbaserte definisjonen da vi mener dens fordeler overgår ulempene i dette konkrete 

prosjektet. 

I dette prosjektet vil vi også se på tilgjengelighet for ikke-motoriserte transportformer som 

gående og syklende. I så måte følger det enkelte måleproblemer for tilgjengelighet til disse 

transportformene. Iacono et. al. (2010) bygger på Page (2005) når de sier at «While vehicular 

travel tends to be most sensitive to travel times and levels of network congestion, non-

motorized route choices tend to include factors that may be more qualitative, experiental or 

difficult to operationalize». Gående og syklende legger gjerne vekt på faktorer som ferdelsfelt 

separert fra biltrafikk, og komfort, vidt definert. Eksempelvis viser undersøkelser gjennomført 

av Urbanet Analyse at høyt trafikkvolum på lenken er en byrde for syklister (Loftsgaarden m.fl. 

2015). Videre er gang- og sykkelnettverket gjerne mer finkornet sammenlignet med 

motorisertes (Iacono et. al. 2010), noe som eksempelvis kan skyldes tilstedeværelse av 

snarveier.  

I dette prosjektet får vi ikke tatt hensyn til alle slike «myke» faktorer, kun delene som er 

«felles» for transportmidlene.  

På bakgrunn av diskusjonen ovenfor har vi lagt følgende definisjon av tilgjengelighet til grunn: 

Antall personer som kan nå et gitt punkt X innen Y antall minutter. Antallet personer 

bestemmes av hvor mange som bor innen Y antall minutter fra et gitt punkt. Hvor mange 

minutter det er snakk om, varierer mellom ulike transportmidler. 

 
I det påfølgende avsnittet går vi grundigere gjennom denne definisjonen.  

2.2 Måling av tilgjengelighet 

I denne delen dokumenterer vi analysen av tilgjengelighetsdata og redegjør for metodikken 

bak analysen. Mange studier av steds-basert tilgjengelighet tar utgangspunkt i følgende 

ligning: 

 𝐴𝑖 = ∑ 𝑎𝑗

𝑗

𝑓(𝑡𝑖𝑗) (1) 

Her er 𝐴𝑖  tilgjengeligheten til punkt i, som sammensatt av aktivitet i sone j, 𝑎𝑗, og en funksjon 

𝑓(𝑡𝑖𝑗) som diskonterer verdien av aktiviteten etter reisetiden mellom sone i og j. I denne 

rapporten er 𝑎𝑗 definert som antall bosatte i en sone, mens det i andre undersøkelser kan 

være arbeidsplasser, restauranter eller butikker av ulikt slag. Funksjonen som justerer 
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tilgjengelighet etter reisetiden er gjerne definert som en avtagende funksjon av reisetiden, slik 

at økt reisetid reduserer tilgjengeligheten. Ofte brukes en kontinuerlig funksjon, eksempelvis 

𝑓(𝑡𝑖𝑗) = 𝑒−𝛽𝑡𝑖𝑗  (Geurs & van Wee, 2004). Vi har valgt en enklere tilnærming, der alle bosatte 

innen et gitt tidsintervall fra stedet telles med og like mye, mens alle utenfor dette intervallet 

faller bort. Funksjonen blir dermed:  

 
𝑓(𝑡𝑖𝑗) = {

1   ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑗 ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠

0   ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑡𝑖𝑗 > 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠
 

(2) 

Her er 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠 den største reisetiden fra stedet som gjør at det teller med i analysen. 

Eksempelvis vil 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠 = 20 𝑚𝑖𝑛 bety at kun bosatte med 20 minutters reisetid fra en gitt sone 

vil telle med i måling av tilgjengelighet for sonen. Forskjellen mellom vår metode og den 

kontinuerlige er illustrert i figur 1. Y-aksen viser verdien på funksjonen som varierer mellom 

null og en. I den kontinuerlige versjonen faller kurven jevnt, mens den i vår formulering har 

konstant verdi (1) frem til 𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠 hvor den faller til null. I praksis betyr dette at alle bosatte 

teller likt, uansett hvor langt fra sonen vi ser på de bor, gitt at de er under maksgrensen. 

Videre teller ingen bosatte utover denne grensen. Med den kontinuerlige formen, ville 

eksempelvis bosatte fem minutter fra sonen vektes med 0.9, mens de 30 minutters reisetid 

ville fått en vekt på 0.5.  

Alternativet ville vært å estimere funksjonsformen, 𝑒−𝛽𝑡𝑖𝑗  , for hvert enkelt transportmiddel. 

En slik tilnærming viste seg mer krevende tidsmessig, og vår vurdering er at 

tilgjengelighetsmålingen ikke vil bli påvirket i for stor grad av denne vår forenkling. Årsaken er 

at vi har satt makspunktene for hvert enkelt transportmiddel slik at 75 % av reisene i RVU 

2013/2014 for det konkrete reisemiddelet har kortere eller lik reisetid som makstiden2. Dette 

vil dele fordelingen inn i «korte» og «lange» reiser hvor alle «korte» telles med, og «lange» 

antas å være for upraktiske til å gjennomføres.  

                                                           
2 Matematisk er dette definert som den 75. persentilen av reisetidsfordelingen,  

𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝐹𝑡
−1(𝜏) 

hvor 𝐹𝑡
−1 er den inverse av den kumulative fordelingsfunksjonen til reisetid per reise og 𝜏 en gitt 

persentil, i vårt tilfelle satt lik 0.75. 
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Figur 2.1: Illustrasjon av ulike diskonteringsfunksjoner for måling av tilgjengelighet. 

 
Tilgjengelighet for et punkt er videre summen av aktiviteten til alle øvrige punkter innenfor 

maksimumsavstanden. Dette er vist i figur 2. Tilgjengeligheten til den grønne punktet er her 

sammensatt av antall bosatte i de to røde punktene, begge innenfor den svarte sirkelen som 

viser maksimumsavstanden fra det grønne punktet. De blå punktene utenfor sirkelen er 

utenfor maksimumstiden, og telles derfor ikke med. 

 

Figur 2.2: Illustrasjon tilgjengelighet sammensatt av flere punkter. 

2.3 Gjennomføring av tilgjengelighetskartlegginger 

Tilgjengelighetskartleggingene vi har gjennomført i dette prosjektet følger prinsippene som er 

gjennomgått ovenfor. Alle kartleggingene er gjennomført med ArcGIS og påbyggingen Network 

Analyst. For utarbeidelse av nettverket som er benyttet for å kartlegge tilgjengelighet med 

1 

𝑡𝑖𝑗  

𝑓(𝑡𝑖𝑗) 

𝑡𝑚𝑎𝑘𝑠 

Maksimumsavstand 
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kollektiv og sykkel har vi benyttet ATP-modellen. ATP-modellen har gjort det mulig å legge inn 

topografi som en faktor i beregningen av sykkeltilgjengelighet og frekvens og ventetid for 

kollektivtilgjengelighet.  

Makstiden vi har satt for tilgjengelighetskartleggingen, altså grensen for hvilken reisetid som 

gjør et punkt tilgjengelig eller ikke tilgjengelig, er ulik for de forskjellige transportmidlene. 

Makstiden er satt på med bakgrunn i 75% percentilen for alle reiser med det aktuelle 

transportmiddelet i RVU 2013/2014. Det vil si at vi har satt tidsgrensen der 75% av reisene i 

RVUen er kortere eller lik tidsgrensen. 

Beregning av biltilgjengelighet 

Biltilgjengeligheten er beregnet ut fra at reisene foretas med kjøring på registrert fartsgrense. 

Det er ikke lagt inn begrensninger som følge av for eksempel kødannelser eller 

parkeringsrestriksjoner. Makstiden for bil er satt til 20 minutter.  

Beregning av gangtilgjengelighet 

Gangtilgjengeligheten er satt med utgangspunkt i en gangfart på 4,3 km/t. Dette er normal 

ganghastighet for voksne under 65 ifølge Bohannon og Williams (2011). Makstiden for gange 

er satt til 25 minutter, noe som gjør at gangtilgjengeligheten til et punkt er lik summen av alle 

som bor innenfor 1,79 km i gangavstand fra punktet. I beregningene er det forutsatt at det er 

mulig å gå på alle veier der det er tillatt å ferdes for gående. Det vil si at motorveier og 

tunneler er tatt ut, men at det utover dette ikke er skilt på veier med tanke på kvalitet for 

gående.  

Beregning av sykkeltilgjengelighet 

Beregningen av sykkeltilgjengelighet er satt med utgangspunkt i en hastighet på 16 km/t. 

Beregningen tar imidlertid høyde for terrengforskjeller, og hastigheten på 16 km/t varieres 

utifra helningsgraden på traseen som skal sykles. Makshastigheten er satt til 40 km/t, og gis i 

de bratteste utforbakkene. Minstehastigheten er satt til 3 km/t, og gis til de bratteste 

motbakkene. Makstiden for sykkeltilgjengelighetskartleggingen er satt til 20 minutter, basert 

på 75% percentilen for alle sykkelreiser i RVU 2013/2014. I likhet med gangtilgjengeligheten er 

det ikke skilt på kvalitet på sykkeltraseen slik som tilrettelegging for syklende. Veilenker som 

ikke er tillatt for syklende er imidlertid tatt ut av nettverket. 

Beregning av kollektivtilgjengelighet 

Kollektivreisen i beregningen av kollektivtilgjengelighet består av gangtid fra bosted til 

holdeplass, ventetid, ombordtid og gangtid fra holdeplass til punktet tilgjengeligheten skal 

beregnes for. Kollektivreisen som velges er den reisen som gir kortest samlet tid. Ventetid 

tilsvarer frekvens delt på to. En rute med 30 minutters frekvens vil altså gi en ventetid på 15 

minutter. Makstiden for en kollektivreise er satt til 45 minutter, med utgangspunkt i 75% 

percentilen for kollektivreiser i RVU 2013/2014, noe som vil si at 75% av alle kollektivreisene i 

RVUen var på 45 minutter eller kortere.  
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2.4 Resultater av tilgjengelighetskartleggingene 

Illustrasjonene på de neste sidene viser resultatet av tilgjengelighetskartleggingene som er 

gjennomført i dette prosjektet. Tilgjengelighetskartleggingene vises side om side med 

kartleggingene av reisemiddelfordelingen slik denne er registrert i RVU 2013/2014. Det er 

disse to mønstrene vi sammenlikner; kan mønsteret i tilgjengelighetskartleggingen forklare 

mønsteret i reisemiddelfordelingen? Mønsteret i reisemiddelfordelingen er generert på 

bakgrunn av data på grunnkretsnivå.  

Trondheim 

For Trondheim viser tilgjengelighetskartellingen at det er forskjeller i tilgjengelighet mellom de 

ulike delene av byen. Reiser du med bil, er områdene sør for sentrum, langs E6, de mest 

tilgjengelige. Det er disse områdene flest kan nå innenfor 20 minutter med bil fra sitt bosted. 

Det samme mønsteret kan spores også i fra reisemiddelfordelingen. Sentrum og områdene øst 

og sør for sentrum peker seg ut med en lav bilandel, mens korridoren sørover langs E6 har en 

høy bilandel. Perifere deler av kommunen har høy bilandel, og lav tilgjengelighet med bil, altså 

lite samsvar. Det er naturlig at perifert beliggende områder har lav tilgjengelighet, slik det er 

definert i denne analysen. Færre mennesker kan reise hit på en gitt tid, ettersom området 

ligger langt fra resten av byen, relativt sett. 

Gangtilgjengeligheten er størst i området øst for sentrum. Nesten dobbelt så mange kan gå hit 

på 25 minutter, enn for de fleste andre områder i byen. De delene av dette området som ligger 

nærmest sentrum, er også områdene som har høyest gangandel. Det er altså et samsvar 

mellom mønstrene som avtegnes av gangtilgjengeligheten og av gangandelen. 

Kollektivtilgjengeligheten tegner et tredje mønster.  Trondheim sentrum er mest tilgjengelig, 

med korridorer som strekker seg mot sør og øst. Også området Heimdal, sør i kommunen, har 

høy tilgjengelighet med kollektivtransport, mange kan reise hit på under 40 minutter. 

Tyngdepunktet i sentrum finner vi igjen i kollektivandelsillustrasjonen, her er kollektivandelen 

på mellom 16% og 25%, mens resten av kommunen har en kollektivandel på mellom 0% og 

15%. Kollektivtilgjengeligheten vi fant på Heimdal, finner vi ikke igjen i kollektivandelen fra 

reisevaneundersøkelsen.  I området Dragvoll finner vi imidlertid svært høy kollektivandel, selv 

om området altså ikke har høy kollektivtilgjengelighet sammenliknet med områdene rundt. 

Den høye kollektivandelen antas å ha sammenheng med at dette området har flere 

studentbyer, og at studenpopulasjonen i større grad enn andre kan tenkes å benytte 

kollektivtransport. 

Sykkeltilgjengeligheten er høyest sør for sentrum. Hit kan potensielt over 100 000 personer 

sykle på 20 minutter.  Mønsteret fra reisevaneundersøkelsen samsvarer i noen grad med 

dette, vestlige deler av dette området har høy sykkelandel, men denne høye andelen strekker 

seg lenger nord enn det sykkeltilgjengeligheten gjør. I likhet med resultatet for 

kollektivtransport, finner vi at Dragvoll har høy sykkelandel, selv om sykkeltilgjengeligheten 

ikke skiller seg fra områdene rundt.  
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Figur 2.3: Kartlagt biltilgjengelighet ved og registrert bilandel (RVU 2013/2014), Trondheim 
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Figur 2.4: Kartlagt gangtilgjengelighet og registrert gangandel (RVU 2013/2014), Trondheim 



 RVU Dybdeanalyser: Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 98/2017 11 

 

Figur 2.5: Kartlagt kollektivtilgjengelighet og registrert kollektivandel (RVU 2013/2014), Trondheim 
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Figur 2.6: Kartlagt Sykkeltilgjengelighet og registrert sykkelandel (RVU 2013/2014), Trondheim 
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Bergen 

Generelt finner vi færre avvik mellom tilgjengelighetsmønstrene i Bergen, sammenliknet med 

hva vi finner i Trondheim. Bergen sentrum er det mest tilgjengelige området med alle 

transportformer, slik vi har målt det i denne analysen. Vi finner også mindre samsvar mellom 

tilgjengelighetskartleggingene og reisemiddelandelen. 

Biltilgjengeligheten er høyest i sentrum og korridoren sørover mot Fantoft. Samtidig har 

sentrum, og områdene sør for sentrum, den laveste bilandelen i Bergen. Her er det lite 

samsvar mellom tilgjengelighet og transportandel.  

Gangtilgjengeligheten er også høyest i sentrum og sør for sentrum. Her finner vi noe av det 

samme mønsteret også i reisemiddelfordelingen. Gangandelen er også høy i sentrum, men 

høyest er den i utkanten av sentrum, fjellsiden nord for sentrum og mot Sandviken. 

Også kollektivtilgjengeligheten har sitt tyngdepunkt i Bergen sentrum, og den er høy sørover 

gjennom Bergensdalen. Videre mot Nesttun tegnes kollektivstoppestedene tydelig opp. 

Kollektivtilgjengeligheten er også høy nordover fra sentrum gjennom Sandviken. Når vi ser på 

kollektivandelen fra reisevaneundersøkelsen, er også denne høyest i sentrum, og høy i 

Bergensdalen. Området rundt Haukeland sykehus har høy kollektivandel, men peker seg ikke 

ut med høy kollektivtilgjengelighet. 

Sykkeltilgjengeligheten i Bergen, slik den er målt i denne analysen, er høyest i sentrum og 

sørover gjennom Bergensdalen. Aller høyest er den fra området rundt Danmarksplass og 

sørover. Registreringene fra reisevaneundersøkelsen avtegner et svært utydelig mønster for 

sykkelandelen, og vi finner lite samsvar med sykkeltilgjengeligheten.   
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Figur 2.7: Kartlagt biltilgjengelighet og registrert bilandel (RVU 2013/2014), Bergen 
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Figur 2.8: Kartlagt gangtilgjengelighet og registrert gangandel (RVU 2013/2014), Bergen 



 
RVU Dybdeanalyser: Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg  

 

16 Urbanet Analyse rapport 98/2017 

 

Figur 2.9: Kartlagt kollektivtilgjengelighet og registrert kollektivandel (RVU 2013/2014), Bergen 
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Figur 2.10: Kartlagt sykkeltilgjengelighet og registrert sykkelandel (RVU 2013/2014), Bergen 
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3 Statistiske analyser: metodiske tilnærminger 

Vi gjennomgår nå hvilken statistisk metodisk tilnærming vi har benyttet i dette prosjektet. Vi 

starter med å diskutere begrepet forklaringskraft sammen med tilgjengelighet. Deretter 

redegjør vi for de statistiske modellene som er benyttet. 

3.1 Hvordan måle forklaringskraft? 

Målebegreper 

Forklaringskraft sier noe om hvordan og i hvor stor grad et fenomen kan forklare et annet 

fenomen. Vi benytter to ulike operasjonaliseringer av begrepet forklaringskraft i prosjektet. 

Dette for å illustrere hvordan ulike operasjonaliseringer gir litt ulike svar, og dermed hvordan 

forskjellige innfallsvinkler påvirker resultatene. Vi starter først med å definere hvordan vi måler 

variasjonen i transportmiddelbruk, og deretter hvordan vi definerer forklaringskraft på 

bakgrunn av dette. 

Vi definerer ekstern variasjon som variasjon mellom ytterpunktene i 

transportmiddelandel for ulike reisemidler. Videre definerer vi intern variasjon som 

variasjon internt mellom laveste og høyeste transportmiddelandel for ulike reisemidler.  

Forskjellen mellom intern og ekstern variasjon er gitt i figur S2. Intern variasjon er variasjon 

mellom høyeste og laveste transportmiddelandel, mens ekstern variasjon er differansen i 

høyeste og laveste transportmiddelandel, mellom transportmidler.  

Som eksempel viser vi sykkel og bil, hvor hver store prikk representerer en registrering av 

transportmiddelandel i en grunnkrets. Linjene de ligger på viser hvilken transportmiddelandel 

de representerer, når man teller fra 0 % mot 100 % (andelene er ikke ment å være 

representativt, men illustrative).  

Figuren viser at sykkel har mye lavere intern variasjon enn bil; det er mindre avstand mellom 

høyeste og laveste transportmiddelandel for sykkel enn for bil. Dette ser vi fordi sykkelandelen 

varierer har et mindre «utfallsrom» (markert med røde linjer) enn bil. Følgelig er den eksterne 

variasjonen mellom sykkel- og bilandel positiv, i den forstand at laveste transportmiddelandel 

for bil er lavere enn den laveste transportmiddelandelen for sykkel. Eksemplet er ikke ment å 

være realistisk, men heller illustrere et poeng.  

I snitt vil det derfor være lettere å predikere rett transportmiddelandel for sykkel, siden de 

fleste verdiene er nærmere hverandre, sammenlignet med bil. I sistnevntes tilfelle er det mer 

spredt, hvor den interne variasjonen er høyere.  

Vi definerer nå forklaringskraft på to ulike måter for å ta hensyn til definisjonen av variasjon 

ovenfor: 
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 Relativ forklaringskraft: Hvor stor variasjon i transportmiddelbruk kan modellen 

forklare, gitt variasjonen i transportmiddelbruk? 

 Absolutt forklaringskraft: Hvor stor variasjon i transportmiddelbruk, kan modellen 

forklare i absolutt forstand? 

Relativ forklaringskraft vil sier noe om hvor stor andel av den interne variasjonen som 

forklares. Hvis sykkelandelen varierer mellom 4-7 %, vil den relative forklaringskraften 

måle i hvilken grad en sett av variabler bidrar til å forklare variasjonen i sykkelbruk 

mellom nevnte andeler.  

 

Figur 2.1: Intern og ekstern variasjon. 

Absolutt forklaringskraft vil på den andre side også ta hensyn til hvor stor den interne 

variasjonen er. I eksemplet med sykkel, er den interne variasjonen lav; 3 prosentpoeng. 

Hvis man gjetter et tall med 4 og 7, vil man derfor i gjennomsnitt bomme med relativt få 

prosentpoeng. For bil er derimot avstanden mellom største og minste andel mye større, 

og man vil dermed bomme mer i uansett hvilket tall man gjetter.  

Det er viktig å skille mellom absolutt og relativ forklaringskraft fordi lav relativ 

forklaringskraft (forklart variasjon mellom laveste og høyeste transportmiddelandel), 

ikke behøver å bety at man ikke klarer å predikere hvor mange reiser som gjennomføres 

med et gitt transportmiddel. Høy relativ forklaringskraft er viktig dersom man ønsker å 

avdekke hvilke variabler som påvirker valg av transportmiddel, mens absolutt 

forklaringskraft er viktig dersom man ønsker å vurdere hvor godt man treffer på 

transportmiddelfordelingen. Vi har derfor valgt å studere begge deler i denne rapporten.  

Et utbredt mål på forklaringskraft, spesielt innen såkalte regresjonsmodeller, er andelen av 

variasjon i avhengig variabel som kan forklares ved de uavhengige variablene, ofte kalt R^2. 

Som nevnt, vil ikke dette målet ta hensyn til ekstern variasjon. Det vil imidlertid forklare den 
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interne variasjonen, altså i hvor stor grad man treffer på faktisk sykkelbruk med et gitt sett av 

variabler. 

Definisjon av målevariabler 

Vi gjennomgår nå definisjon av målevariablene vi har benyttet. 

For å måle økning absolutt forklaringskraft benytter vi det gjennomsnittlige absolutte avviket 

mellom RVU- og modellpredikert transportmiddelandel (MAE = Mean Absolute Error). For 

måle økning i relativ forklaringskraft benytter vi det gjennomsnittlige avviket i prosent (MAE = 

Mean Absolute Percentage Error). For å måle nivået på relativ forklaringskraft benytter vi R^2 

fra en vanlig OLS-modell. 

Den gjennomsnittlige differansen mellom modell og RVU beregnes ved å benytte en estimert 

modell til å predikere transportmiddelfordeling i de ulike punktene i datasettet og beregne 

forskjellen med RVU-tall. Dette gjøres i to omganger: 

1. Prediksjon uten noen tilgjengelighetsvariabler. Dette er i praksis likt som å 

benytte et gjennomsnittstall for hele modellområdet.  

2. Prediksjon med en modell med tilgjengelighetsvariabler. Dette viser hvor 

stor økning i treffsikkerhet man oppnår ved å inkludere 

tilgjengelighetsvariabler, sammenlignet med gjennomsnittsnivået. 

For begge modellene beregner man en predikert andel for hver transportmiddel, 𝛼𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙,𝑖, 

først ser man på absoluttverdien til differansen opp mot transportmiddelandel fra RVU 𝛼𝑅𝑉𝑈,𝑖. 

Deretter tar man et gjennomsnitt over de N ulike punktene man ser på. Formelen er gitt som: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ |𝛼𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙,𝑖 − 𝛼𝑅𝑉𝑈,𝑖|

𝑖

 

Hvor «| |» betegner absoluttverdi (verdier «uten minus»). Vi beregner også avviket i relativ 

forstand, det vil si, i forhold til transportmiddelandel. Dette gjøres ved hjelp av følgende formel 

(MAPE = Mean Average Percentage Error): 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑ |

(𝛼𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙,𝑖 − 𝛼𝑅𝑉𝑈,𝑖)

𝛼𝑅𝑉𝑈,𝑖
|

𝑖

 

Ved å se på forskjeller i disse målene kan vi få en pekepinn på absolutte og relativ økning i 

forklaringskraften. Dersom en variabel både har høy MAE og MAPE, indikerer dette at den 

både i relativ og absolutt forstand får en markant økning i forklaringskraft. Siden vi 

sammenligner tilgjengelighetsmodellene med en modell uten variabler (kun 

gjennomsnittsandel), vil det mest sannsynlig bli en økning i forklaringskraft, siden modellen vi 

sammenligner med er svært enkel. Det mest interessant vil dermed være hvilke 

transportmidler som får økt forklaringskraft, og hvordan dette forholder seg relativt til andre.  
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Til denne delen av oppgaven benyttes en såkalt fractional multinomial logit model (Buis, 2008) 

som er en forlengelse av den dikotome modellen for å beregne andeler (Papke & Wooldridge, 

1996).  

Ved evaluering av modelltilpasning med ikke lineære-modeller (som logit) er det vanlig å 

benytte såkalt kryss-validering. Denne metoden reduserer faren for å «overforklare» data ved 

å legge til ekstra variabler som tilfeldigvis korrelerer signifikant med utfallet i datasettet, men 

som ikke gjør tilsvarende i populasjonen.  

Kryss-validering innebærer at vi setter til side en tilfeldig del av datasettet, benytter resten til å 

estimere modellen, og predikerer så sannsynligheter for delen vi satte til side. Det er flere 

måter å gjennomføre dette på i praksis, og vi har valgt såkalt 10-folders validering, der 

prosessen ovenfor gjennomføres ved å splitte datasettet opp i ti like store deler. Man 

gjennomfører så estimeringen sekvensielt for alle datasettene, og beregner en gjennomsnittlig 

MAE/MAPE.  

Vi er i utgangspunktet kun interessert i den forbedrede forklaringskraften, altså endring i MAE 

og MAPE. For å kunne undersøke om forskjellen i økt forklaringskraft er signifikant eller ikke, 

gjennomfører vi en såkalt bootstrap av kryssvalideringen for å beregne konfindensintervall. 

Dette gjøres med 1000 repetisjoner, og er dokumentert i appendikset. Da testen er 

beregningsmessig tung, er det kun gjennomført for MAE. Resultatene vil trolig være like, og 

testene viser en at effekten er meget presist estimert.  

Det er viktig å være oppmerksom på at RVU-tallene også er beheftet med usikkerhet, selv om 

vi her behandler dem som faste. Dette burde være et mindre problem, da vi har mye data, slik 

at eventuelle forstyrrelser renskes ut, men svært store avvik kan ha betydning hvis de 

eksisterer.  

3.2 Måling av konkurranseflater 

Vi benytter konkurranseflater i tilgjengelighet som et forsøk på å forklare hvordan ulike nivåer 

av tilgjengelighet er assosiert med ulik transportmiddelfordeling. Dette gjør vi for å kunne 

diskutere årsaken til funnene vi gjør med hensyn til økt forklaringskraft.  

Konkurranseflater måles gjennom hvor stor endring tilgjengelighet for et transportmiddel 

påfører endring i transportmiddelfordeling til et annet. Dette gjøres på to måter. Først 

beregner vi elastisiteter mellom tilgjengelighet og transportmiddelandel, dernest har vi laget 

en tilgjengelighetsmodell som beregner endring i transportmiddelandel ved endring i 

tilgjengelighet. 

Elastisiteter 

Endring i konkurranseflatene beregnes gjennom såkalte elastisiteter: Hvor stor prosentvis 

endring i transportmiddelandel for et transportmiddel ved en prosents endring i relativ 

tilgjengelighet for et annet transportmiddel. For eksempel vil elastisiteten for gange med 
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hensyn til bil, vise prosentvis endring i gangeandel, når den relative tilgjengeligheten for gange 

mot bil øker med ett prosentpoeng.  

Elastisitetsmålet vil kunne fortelle oss noe om hvordan endring i tilgjengelighet assosieres med 

ulike nivå på transportmiddelfordelingen. Siden vi kun har et tverrsnitt av, og ikke data som 

viser hvordan tilgjengelighet for reisemiddelfordeling har endret seg over tid, må estimatene 

tolkes med forsiktighet. Med henvisning til neste avsnitts diskusjon rundt bakenforliggende 

variabler, står vi i fare for å trekke med effekten av andre forhold enn tilgjengeligheten, da vi 

mangler observasjoner over tid. Man kan imidlertid argumentere for at flere av de 

bakenforliggende variablene vil kunne påvirkes av tilgjengelighet, eksempelvis at man velger 

bil på steder hvor bil har god tilgjengelighet. I så tilfelle må resultatene tolkes som 

langtidseffekter, hvor andre variabler som går i tospann med tilgjengelighet også endres. Siden 

vi ikke kan være sikre på at alle variabler som korrelerer med tilgjengelighet også påvirkes av 

den, står man fortsatt igjen med en viss fare for at effektene under- eller overestimeres.  

Konkurranseflater måles som det relative forholdet mellom tilgjengelighet for 

transportmidlene. Flatene vil beskrive den relative tilgjengeligheten for et transportmiddel i 

forhold til et annet. Eksempelvis vil konkurranseflaten mellom bil og gange, være definert som  

𝐾𝐺𝐵 =  
𝑡𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝐺𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑡𝑖𝑙𝑔𝑗𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝐵𝑖𝑙
 

Det vil naturlig nok være andre måter å operasjonalisere konkurranseflatene på, men den 

nåværende formuleringen er den som gjør det enklest å tolke resultater i en modell. For å 

måle effekten av konkurranseflater på transportmiddelfordelingen har vi laget en modell for 

hvert transportmiddel, hvor konkurranseflatene fra de øvrige inkluderes som 

forklaringsvariabler.  

For eksempel vil modellen for transportmiddelandelen for gange (𝛼𝐺), skrives som en funksjon 

av et konstantledd (𝑏), konkurranseflaten mellom gange og bil (𝐾𝐺𝐵), gange og sykkel (𝐾𝐺𝑆) og 

gange og kollektiv (𝐾𝐺𝐵): 

ln (
𝛼𝐺

1 − 𝛼𝐺
) = 𝑏 + 𝑎1𝐾𝐺𝐵 + 𝑎2𝐾𝐺𝑆 + 𝑎3𝐾𝐺𝐾 

Transformasjonen av den avhengige variabelen gjennom den naturlige logaritmen («ln»), 

sikrer at transportmiddelandelen teoretisk sett aldri går utenom null og en. Modellen 

estimeres som en generalisert lineær modell. 

Tilgjengelighetsmodell 

Tilgjengelighetsmodellen viser hvordan endring i tilgjengelighet for et transportmiddel påvirker 

reisemiddelfordelingen i absolutt forstand (konkret reduksjon i prosentpoeng, og ikke 

elastisiteter). Dette gjøres ved å bruke modellene estimert for å beregne elastisiteter til å 

predikere reisemiddelfordeling, og deretter benytte estimerte parametere til å spore effekten 

av endret tilgjengelighet på fordelingen.  
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Modellen tar utgangspunkt i faktiske transportmiddelandeler, og vil derfor vise effekten av 

endret tilgjengelighet i absolutt forstand, i motsetning til relativ, som elastisitetene viser. Dette 

viser derfor hva den faktiske effekten på reisemiddelfordelingen blir, under de samme 

begrensninger hva gjelder elastisitetene. Dette vil si at forstyrrelser fra bakenforliggende 

variabler fortsatt er til stede, og at effektene i beste fall kan tolkes som langsiktige. Videre 

gjelder det fortsatt at effekten kan over- eller underestimeres på bakgrunn av forholdet 

mellom de bakenforliggende variablene og tilgjengelighet. 

Siden vi benytter modellene estimert for elastisiteter, betyr dette at 

transportmiddelfordelingen ikke nødvendigvis summeres til en. Dette ville ikke vært tilfellet 

med modellen benyttet til prediksjon. Da vi ønsker å diskutere elastisitetene direkte opp mot 

tilgjengelighetsmodellen, valgte vi heller å benytte samme modell, med et korreksjonsledd. 

Vår oppfatning er at dette ikke vil påvirke resultatene stort, da vi i hovedsak er ute etter 

retning og størrelse på effekter, ikke det nøyaktige nivået. 

Modellen er mer inngående dokumentert i appendikset. 

Alle signifikanstester og regresjonsutskrifter knyttet til denne delen finnes i appendikset. Vi 

gjør oppmerksom på at parameterne i prediksjonsmodellen er upresist estimert, men presist 

estimert når vi måler konkurranseflater. Siden vi ikke er interessert i parameterne i 

prediksjonsmodellen, kun endring i gjennomsnittlig prediksjonsfeil, har ikke dette noen 

betydning. Vi har i tillegg beregnet statistisk signifikans av endring i forklaringskraft, som er 

informasjonen vi er ute etter. I alle tilfeller viser modellene som forklares under mer presist 

estimerte parametere som benyttes i forbindelse med simuleringer av endret tilgjengelighet.  

3.3 Forholdet mellom forklaringskraft og tilgjengelighet 

Forklaringskraft, eller om en variabel kan bidra til å forklare verdien på en annen variabel, er et 

viktig, og mye diskutert tema innen transportforsking. Slike forklaringsmodeller kausale fordi 

man hevder at variabel X forårsaker variabel Y. Slike sammenhenger kan ofte være særdeles 

utfordrende å estimere av flere årsaker.  

Først og fremst er det vanskelig å verne analysen mot såkalte bakenforliggende årsaker, 

eksempelvis en tredje variabel som forårsaker X, og derigjennom Y. Slike «spuriøse» 

sammenhenger finnes det utallige eksempler på, hvor noen fremstår som tydelig «gale», mens 

andre og mer subtile er vanskeligere å kategorisere. Et eksempel på det motsatte: Det er en 

sterk sammenheng mellom konsum av mozzarella per innbygger og antall doktorander innen 

ingeniørvitenskap i USA3, uten den ene nødvendigvis forklarer den andre.  

Videre kan det eksistere et tosidig forhold mellom X og Y der X påvirker Y, mens Y også 

påvirker X i en «spiral». Et eksempel fra areal- og transportpolitikken er forholdet mellom 

arealbruk og transport. Arealbruk kan påvirke transportbruken, for eksempel gjennom å senke 

befolkningstettheten, slik at gjennomsnittlig reiseavstand øker. Dermed benytter flere bil, som 

                                                           
3 For flere eksempler, se: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations 
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igjen kan lede til en bilbasert transportkultur. Dette kan igjen påvirke arealbruken gjennom 

ytterligere spredning av bosetting.  

Når det gjelder forklaringskraft for tilgjengelighet spiller begge disse komplikasjonene en rolle. 

Den første (bakenforliggende variabler) bakes gjerne naturlig inn i selve definisjonen, gjennom 

å definere tilgjengelighet som påvirket av personlige preferanser (individuell komponent). Når 

vi da måler assosiasjonen mellom tilgjengelighet og transportmiddelfordeling, vil deler av 

sammenhengen reflektere hvordan ulike individer vurderer ulike aktiviteter som attraktive, 

f.eks. hvor mange som liker kino, versus hvor mange som kan reise til en kino innen 20 

minutter.  

Videre, kan forskjeller i hvor mange bosatte på et sted som kan nå et gitt punkt ha 

sammenheng med befolkningstetthet, og derigjennom konkurranseflater, bilhold, inntekt og 

utdannelse, alle faktorer som kan påvirke reisemiddelfordelingen. Slike komplikasjoner oppstår 

fordi tilgjengelighet er et begrep vi selv har definert og fylt med innhold, og derfor vil hva vi 

forklaringsmessig kan tolke betinges på vår definisjon. Fenomenet er illustrert i figur 2.2 

merket med årsakspilen merket «(1)». Her påvirkers transportmiddelbruk av de 

bakenforliggende variablene via (1’), men også tilgjengelighet via (1). Derfor kan hele, eller 

deler av forholdet mellom tilgjengelighet og transportmiddelbruk forklares av påvirkningen fra 

de bakenforliggende variablene.  

 

Figur 3.1:. Illustrasjon tilgjengelighet sammensatt av flere punkter. 

 
For det andre kan det tenkes at tilgjengelighet påvirker transportmiddelfordelingen, og at 

transportmiddelfordelingen påvirker tilgjengelighet. Sett at det i et område blir en større andel 

som går enn som kjører bil (f.eks. grunnet økte parkeringsavgifter eller bompenger). En mulig 

konsekvens er at man bygger ut infrastruktur for gående med flere og bedre gangveier. Dette 

kan igjen påvirke tilgjengeligheten, og derigjennom øke andelen gående ytterligere, som igjen 

øker investeringer i infrastruktur osv. Fenomenet er illustrert i figur 2.2 merket med 

årsakspilen merket «(2)». 

(2) 

(1) 

Bakenforliggende variabler 

Tilgjengelighet 

Transportmiddelbruk 

(1’) 
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Effekter som skissert ovenfor er vanskelige å skille fra hverandre, og vil gjerne kreve veldig 

gode og mye data. Siden tilgjengelighet fanger opp effekter av arealbruk og transportflater 

etter dens definisjon, vil det være naturlig å inkludere dette når vi snakker om forklaringskraft. 

På den annen side kan vi ikke være sikre på at endret tilgjengelighet vil føre til samme endring i 

transportmiddelfordeling som den vi har beregnet. Eksempelvis kan man tenke seg at 

tilgjengelighet er positivt assosiert med befolkningstetthet, og at sistnevnte øker gangandelen. 

Hvis man endrer tilgjengeligheten for gående, uten å endre befolkningstettheten, vil effekten 

bli forskjellig fra den vi har estimert.  

Undersøkelser som ser på effekter av tilgjengelighet, befolkningstetthet og konkurranseflater 

samtidig er fåtallige. Noen indikasjoner tyder på at tilgjengelighet har øker sannsynligheten for 

å velge kollektivtransport på arbeidsreiser selv etter at man kontrollerer for bilhold, 

reisekostnader og befolkningstetthet (Cervero, 2002). Det kan derfor finnes grunnlag for å 

hevde at tilgjengelighet har en effekt utover enkelte bakenforliggende variabler som er 

nærliggende å tro at påvirker reisemiddelfordelingen.  

Oppsummert kan vi si at begrepet tilgjengelighet lett kan fange opp effekter fra bilhold, 

konkurranseflater og geografi, til dels fordi begrepet er definert slik. Hva som er 

forklaringskraften til tilgjengelighet, vil derfor avhenge av hva man inkluderer under begrepet; 

hvilke komponenter ovenfor som inkluderes. I så måte er det viktig å understreke at en 

endring i tilgjengelighet kan inneholde effekten av andre variabler som ikke nødvendigvis, men 

mulig endres samtidig med tilgjengelighet.  

På bakgrunn av dette har vi valgt å se på forklaringskraft primært som prediksjonskraft; i 

hvilken grad tilgjengelighetsvariabler kan predikere transportmiddelfordelingen, men supplert 

med beregninger av hvordan endret tilgjengelighet er assosiert med endret 

transportmiddelfordeling, uten å trekke bastante konklusjoner om hvor mye som kan tilskrives 

bakenforliggende variabler. Streng tatt eksisterer et skille mellom prediksjon og forklaring 

(Shmueli, 2010), men gitt egenskapene ved tilgjengelighet diskutert ovenfor, mener vi dette er 

den mest hensiktsmessige metoden for vårt analyseformål.  

En betydelig fordel er at vi ikke behøver å ta direkte stilling spuriøse og simultane 

sammenhenger i sin fulle bredde (Marschak & Andrews, 1944), med den bakdel at nøyaktige 

estimater på effekten av å endre tilgjengeligheten ikke nødvendigvis blir identifisert med full 

sikkerhet (Pearl, 2009). Vi tror likevel, i praktisk forstand, at metoden vil gi gode anslag på 

hvordan konkurranseflater mellom transportmidler påvirkes av endret tilgjengelighet, om enn 

ikke med det nøyaktige antallet desimaler.  
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4 Statistiske analyser: resultater 

I denne delen presenteres resultatene fra analysen av forbedret forklaringskraft. Resultatene 

presenteres i tre steg, som hver for seg utgjør en hoveddel av analysen. 

 Første steg – Hvor stor økning i forklaringskraft? Vi starter med å beregne hvor stor 

økningen i forklaringskraft blir dersom man inkluderer tilgjengelighetsvariabler. 

Økningen måles mot en gjennomsnittsberegning. Gjennomsnittsberegningen 

innebærer at alle geografiske områder har samme transportmiddelfordeling som hele 

Trondheim, eller Bergen (case-byene vi har valg). Eksempelvis vil sykkelandelen i 

Florida i Bergen være lik Sentrum, som igjen er det samme som snittet for Bergen. 

Økningen måles deretter ved å predikere transportmiddelfordeling for et teppe av 

geografiske punkter i en modell hvor tilgjengelighetsvariabler inkluderes. Dette gjør vi 

gjennom å måle hvor godt en statistisk regresjonsmodell som beregner 

reisemiddelandeler ved hjelp av tilgjengelighetsvariabler samsvarer med den 

observerte reisemiddelandelen fra siste reisevaneundersøkelse.  

 Andre steg – Hvorfor øker forklaringskraften? For å forklare hvorfor forklaringskraften 

eventuelt øker, beregner vi hvordan endret tilgjengelighet samvarierer bruk av 

transportmiddel. Dette gjøres ved å beregne såkalte elastisiteter, som synliggjør 

hvordan og hvor mye ulik tilgjengelighet potensielt påvirker 

transportmiddelfordelingen. 

 Tredje steg – Konkrete eksempler på hvordan tilgjengelighet påvirker. Vi viser med et 

konkret eksempel hvordan konkrete endringer i tilgjengelighet gir opphav til endret 

transportmiddelfordeling. Dette gjøres ved å benytte resultatene fra de foregående 

stegene i en egenutviklet statistisk modell som angir predikert transportmiddel-

fordeling ut fra endringer i tilgjengeligheten transportmidlene imellom. 

 Ekstra steg – Effekten av flere variabler. Vi tester effekten av å legge til en rekke 

øvrige variabler, deriblant befolkningstetthet og ulike mål på sentralitet og 

infrastruktur for å undersøke hvorvidt forklaringskraften kan økes ytterligere ved å 

inkludere flere variabler. 

Vi starter imidlertid med å presentere dagens transportmiddelfordeling, som beregnet ved 

metodikken beskrevet i forrige kapittel. Tabell 3.1 viser den gjennomsnittlige 

transportmiddelandelen for punktene og standardavvik (variasjon) i Bergen og Trondheim. Vi 

ser at sykkel utgjør 8 % i Trondheim, som er relativt høyt, sammen med en høy gangandel på 

26 %. Dette gjenspeiles i noe lavere bil- og kollektivdel sammenlignet med Bergen. I vårt 

datasett er faktisk gå-andelen høyere i Trondheim (med en forskjell 4 prosentpoeng). Det 

samme gjelder sykkel.  
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Når vi ser på standardavviket til transportmiddelandelene, er bildet relativt sammenfallende. 

Størst variasjon i ligger i bil og gange, mens sykkel og kollektiv har omtrent like stor variasjon. 

Vi ville derfor forvente, alt annet likt, at det var enklere å predikere kollektiv- og sykkelandel, 

sammenlignet med bil og gange, siden variasjonen er lavere.  

Tabell 4.1: Gjennomsnittlig transportmiddelandel og standardavvik (variasjon) for Bergen og Trondheim. 
Kilde: RVU 13/14 

Transportmiddel Gjennomsnittsandel Standardavvik 

Trondheim   

Sykkel                8 %                 5 %  

Gange                26 %                 10 %  

Kollektiv                9 %                 5 %  

Bil                58 %                 14 % 

Bergen  

 Sykkel                  3 %                 4 %  

 Gange                 22 %                 12 %  

 Kollektiv                 11 %                 6 %  

 Bil                 63 %                 16 %  

4.1 Hvor mye øker forklaringskraften? 

I dette delkapitlet viser vi hvordan forklaringskraften endres når ved bruk av 

tilgjengelighetsvariabler til å forutsi transportmiddelandeler. Formålet er altså måling av økt 

forklaringskraft. Vi referer kort hovedresultatene før vi går inn i detaljer: 

 Forklaringskraften øker mest for gange, sykkel og bil, både i absolutt og relativ forstand 

 Økningen er mindre for kollektiv 

 Modellen med tilgjengelighetsvariabler treffer i gjennomsnitt ett prosentpoeng nærmere 

transportmiddelandelene for gange og sykkel, og to prosentpoeng for bil. 

 Tilgjengelighetsvariablene forklarer omkring 30 % av gangandelen, 18 % av sykkelandelen 

og 29 % av bilandelen i Trondheim, men nesten ingenting i Bergen 

Hva er mye øker forklaringskraften med tilgjengelighetsvariabler? 

Resultatene for økt forklaringskraft vises først ved hjelp av absolutt (MAE), og deretter av 

relativ forstand (MAPE). Vi måler her økning i forklaringskraft som redusert prediksjonsfeil. 

Som vist i metodekapitlet, er prediksjonsfeilen definert som forskjellen mellom faktisk og 

predikert transportmiddelandel.  

Alle resultater vises i tabell 2.2 hvor «Absolutt» er reduksjon i prediksjonsfeil i absolutt 

forstand og «relativ» i relativ forstand. Resultatene vises separat for Bergen og Trondheim.  

«Snittmodell» viser den gjennomsnittlige prediksjonsfeilen når man benytter et 

gjennomsnittlig RVU-tall for hele området. Det vil si, forskjellen mellom gjennomsnittet for 

området og RVU-andel i de enkelte punktene vi har beregnet. «Tilgjengelighet» viser forskjell 
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mellom predikert og RVU-andel i en modell hvor tilgjengelighetsvariablene er inkludert. 

Sistnevnte måles mot førstnevnte for å avdekke reduksjon i prediksjonsfeil ved bruk av 

tilgjengelighetsvariabler. En lavere prediksjonsfeil (avstand mellom beregnet og RVU-andel i 

punktene) tolkes som økt forklaringskraft. Alle verdier er statistisk signifikante på alle 

konvensjonelle nivå, se appendiks for detaljer.  

Vi tar utgangspunkt i tabellen, men benytter først og fremst grafiske fremstillinger i 

presentasjonen. 

Tabell 4.2: Redusert prediksjonsfeil. Absolutt og relativ forstand. 

Relativ (Enhet = Prosent/100) Absolutt (Enhet = Prosentpoeng/100) 

Trondheim 

  Gange Sykkel Kollektiv Bil Gange Sykkel Kollektiv Bil 

Snittmodell  0.47  0.65  0.50  0.22  0.075 0.040 0.036 0.107 

Tilgjengelighet 0.38  0.57  0.46  0.17  0.064 0.029 0.033 0.084 

Diff (%) 18 % 13 % 7 % 25 % 14 % 28 % 9 % 22 % 

Prosentpoeng N/A N/A N/A N/A -1.07 -1.12 -0.33 -2.31 

Bergen 

  Gange Sykkel Kollektiv Bil Gange Sykkel Kollektiv Bil 

Snittmodell 0.67  0.58  0.59  0.25  0.094 0.028 0.051 0.118 

Tilgjengelighet 0.63  0.59  0.59  0.24  0.090  0.028  0.050  0.114  

Diff (%) -6 % 2 % 0 % -4 % 4 % 1 % 1 % 3 % 

Prosentpoeng N/A N/A N/A N/A -0.38 -0.03 -0.05 -0.38 

 
Av tabellen kan vi se hvor stor feilprediksjon (i prosentpoeng) man får i et gitt punkt ved å 

benytte et gjennomsnittstall for et område, brutt ned på enkelte punkter, under «snittmodell» 

i kolonnen «absolutt». Denne er lavest for gange i Bergen og kollektiv i Trondheim. I begge 

byer er bil estimert med størst feil, og sykkel deretter.  

Reduksjon i prediksjonsfeil målt i absolutt forstand vises i figur 3.1, separat for Bergen, 

Trondheim og fordelt over ulike transportmidler. Figuren viser prosentpoengs endring i 

gjennomsnittlig avvik mellom transportmiddelandel fra RVU og som predikert av modellen 

med tilgjengelighetsvariabler. I praksis viser den hvor mye mindre avstanden mellom predikert 

og RVU-andel blir i forhold til avstanden mellom en gjennomsnittlig transportmiddelandel for 

hele området og RVU-andel. Bildet er delt mellom de to byene. Mens modellen med 

tilgjengelighetsvariabler forbedrer prediksjonskraften for Trondheim til dels betydelig, er 

endringen knapt merkbar for Bergen.  
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Figur 4.1: Prosentpoengs forbedret absolutt prediksjonskraft av tilgjengelighetsvariabler 

 
Med tilgjengelighetsvariabler øker prediksjonskraften med 1 prosentpoeng for gange i 

Trondheim, men kun 0,4 i Bergen, som utgjør en forskjell på ca 188 % mellom byene. Sykkel 

har en økning på 1,1 prosentpoeng bedret prediksjonskraft i Trondheim, men kun 0.03 i 

Bergen. For kollektiv er tallene hhv 0.3 og 0.05 for Trondheim og Bergen, mens for bil det 2,3 

og 0.4. Forbedringen i Trondheim ligger mellom 200 og 3 000 % høyere enn i Bergen som må 

kunne sies å være en dramatisk forskjell.  

Ser vi på forbedringen i den relative prediksjonskraften, er bildet nesten helt likt som det i figur 

3.1. Bil øker mest, mens sykkel og gange følger deretter, med kollektiv på siste plass. Bruk av 

tilgjengelighetsvariabler forbedrer derfor både den absolutte og relative prediksjonskraften.   

 

Figur 4.3: Forbedret relativ prediksjonskraft (i prosent) av tilgjengelighetsvariabler 
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Som man ser, forbedres prediksjonskraften lite av nye variabler i Bergen, mens dette er noe 

annerledes i Trondheim. Når man inkluderer tilgjengelighetsvariabler, er altså 

forklaringskraften høyere i Trondheim for alle transportmidler.  

Samlet sett ser vi at forklaringskraften forbedres mest for gange, sykkel og bil, men kun i 

Trondheim. I gjennomsnitt treffer man 1 prosentpoeng bedre for sykkel og gange, og 2 

prosentpoeng for bil. Relativt til transportmiddelandel, er forbedringen størst for gange og 

sykkel, men også relativt stor for bil. Forklaringskraften for kollektiv påvirkes i langt mindre 

grad enn de øvrige transportmidlene.  

Hva er forklaringskraften med tilgjengelighetsvariabler? 

Den relative forklaringskraften viser hvor stor andel av variasjon i transportmiddelandeler 

tilgjengelighetsvariabler kan forklare. Dette er et relativt mål, siden variasjonen kan være ulike 

for transportmidlene. I tilfeller hvor det er lite variasjon, vil man forvente at det er lettere å 

forklare en større andel av variasjonen. Ovenfor har vi vist hvor mye forklaringskraften øker 

sammenlignet med et gjennomsnitt for hele området. Her viser vi nivået på forklaringskraften. 

Altså, hvor stor variasjon som kan forklares og ikke hvor mye forklaringskraften øker. 

Figur 3.4 viser hvor stor andel av variasjonen i transportmiddelandel tilgjengelighetsvariablene 

bidrar med. Modellen med tilgjengelighet forklarer altså 30 % av gangandelen i Trondheim, 

nesten ingenting i Bergen. Videre i Trondheim og Bergen hhv 18 og 3 % for sykkel, 9 og 3 % for 

kollektiv og 29 og ingenting for bil. I Bergen bidrar tilgjengelighetsvariablene til liten 

forklaringskraft, mens dette er helt motsatt i Trondheim. 

 

Figur 4.4: Forklart variasjon i transportmiddelandel av tilgjengelighetsvariabler 

 
Vi ser altså at sykkel, gange og bil har høyest forklaringskraft ved bruk av 

tilgjengelighetsvariabler. Dette betyr at selv om variasjonen i transportmiddelandel er høy for 
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bil og gange, bidrar tilgjengelighetsvariablene med signifikant forbedret prediksjon av 

transportmiddelandel i begge tilfeller, men kun i Trondheim. Disse tre transportmidlene står 

derfor ut som de hvor det samlet sett er størst økning i forklaringskraft, mens sykkel er 

transportmidlet hvor tilgjengelighetsvariabler forklarer størst andel.  For kollektiv er bildet noe 

annerledes, og tilgjengelighet forklarer mindre, både i absolutt og relativ forstand, 

sammenlignet med øvrige variabler.  

Hva kan forklare forskjellen mellom Trondheim og Bergen? 

Analysen har avdekket stor forskjell i hvilken økning av forklaringskraft tilgjengelighet kan 

bidra med i de to byene. I Trondheim øker forklaringskraften i gjennomsnitt med 16 prosent 

over de ulike transportmidlene, med betydelig intern variasjon. I Bergen er forholdet helt 

motsatt, her bidrar tilgjengelighetsvariabler med under 2 prosent økt forklaringskraft i 

gjennomsnitt.  

Denne analysen har ikke fullt ut funnet grunnen til denne forskjellen mellom de to byene, og 

ytterligere analyser må til for å avdekke dette. Virkningen kan ha sammenheng med flere 

faktorer. Tilgjengelighet og befolkningstetthet kan til en viss grad måle de samme 

underliggende variablene. Videre er Bergen mer sentrert, her har alle transportmidler høyest 

tilgjengelighet i sentrum med fallende verdier lenger utover. Dermed blir det mindre variasjon 

å ta utgangspunkt i når man skal estimere effekter. Denne sentreringen finner vi også i 

Trondheim, men ikke i like stor grad.  

 

Figur 4.5: Tilgjengelighet for ulike transportmidler i Trondheim kommune. 
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Figur 4.6: Tilgjengelighet for ulike transportmidler i Trondheim kommune. 

4.2 Hvorfor øker forklaringskraften? 

I dette delkapitlet forsøker vi å belyse hvorfor forklaringskraften øker ved bruk av 

tilgjengelighetsvariabler. I forrige avsnitt målte vi økningen, mens vi nå ønsker å forklare 

hvorfor økningen finner sted.  

Metoden vi benytter er å beregne elastisiteter mellom tilgjengelighet og 

transpormiddelandeler. Dette viser hvordan endring i tilgjengelighet for ett transportmiddel 

kontra en annet, påvirker reisemiddelfordelingen, både i retning og styrke. Vi benytter 

modellen på data fra Trondheim, siden vi ikke har klart å estimere noen meningsfylt 

sammenheng mellom tilgjengelighet og reisemiddelfordeling i Bergen. 

Vi argumenterer for at økningen i forklaringskraft først og fremst skyldes at tilgjengelighet 

forklarer hvordan kollektiv, sykkel og gange påvirkes av tilgjengelighet for bil. Der hvor det er 

relativt sett god tilgjengelighet for bil, benytter man bil istedenfor kollektiv, gange og sykkel. 

Det er trolig først og fremst denne dimensjonen tilgjengelighet fanger opp når den bidrar til 

økt forklaringskraft. 

Elastisiteter 

Vi har beregnet elastisiteter for endring i transportmiddelandel med hensyn til relativ 

tilgjengelighet. Relativ tilgjengelighet er definert som tilgjengelighet for et gitt transportmiddel 

i forhold til et annet. Dersom et transportmiddel øker sin relative tilgjengelighet i forhold til et 

annet, betyr dette at tilgjengeligheten for transportmidlet har økt i forhold til det andre. 

Elastisitetene viser hvor stor endring i transportmiddelandel som finner sted dersom et 

transportmiddel øker sin relative tilgjengelighet med en prosent i forhold til et annet.  

Resultatene vises i tabell 3.3. Cellene lengst til venstre viser hvilken transportmiddelandel 

elastisiteten berører under «Andel for…». Cellene under neste kolonne fra venstre, 

«Transportmiddel», viser transportmidlet elastisiteten for endring i relativ tilgjengelighet er 

beregnet for. Deretter kommer selve elastisiteten, og til sist p-verdien til estimatet. Vi 
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gjennomgår nå hvert transportmiddel separat, før vi knytter noen oppsummerende 

kommentarer til funnene.  

Når tilgjengeligheten for bil relativt til sykkel styrkes med 10 %, er det forventet en økning i 

bilandelen på 1.6 %, som man kan se av første rad i tabellen. Dette er en relativt presist 

estimert effekt, med lav p-verdi. Anslagene for gange og kollektiv er langt mer usikre, noe som 

reflekteres i den høye p-verdien, som antyder et upresist estimat. Man bør derfor være 

varsom med konklusjoner, men estimatene ser ut til å virke i samme retning som sykkel: Økt 

tilgjengelighet for bil øker bilbruken.  

Effektene for kollektiv er mer presist estimert. Det anslås en 1 % økning i kollektivandelen for 

hver 10 % økning i tilgjengelighet for kollektiv i forhold til sykkel. For bil er tallet 1.7 %, altså et 

noe høyere anslag. Vi har imidlertid ikke testet om det er en statistisk signifikant forskjell på 

disse to. Begge er rimelig presist estimert som det fremkommer av p-verdiene. Dette indikerer 

at det finnes et konkurranseforhold av endret tilgjengelighet mellom sykkel, kollektiv og bil, 

hvor flaten er anslagsvis er størst mot sistnevnte. 

Gange er derimot estimert til en negativ effekt. Dette skulle tilsi at økt tilgjengelighet for 

kollektiv i forhold til gange reduserer kollektivbruken. Siden estimatet er upresist estimert, og 

kan forstyrres av bakenforliggende variable, bør man ikke legge for mye vekt på dette 

resultatet.  

Sykkel-elastisitetene viser klare effekter for gange og bil, og noe mindre klart for kollektiv. 

Gange har en elastisitet på 0.08 som indikerer at en 10 % forbedring i tilgjengelighet for sykkel 

relativt til gange, gir 0.8 % høyere sykkelandel.  Bil har den største elastisiteten med et anslag 

på 0.57, som betyr at 10 % høyere tilgjengelighet for sykkel kontra bil gir ca. 6 % høyere 

sykkelandel. Denne effekten er veldig presist estimert, med en lav p-verdi. Kollektiv har negativ 

elastisitet som indikerer at økt tilgjengelighet for sykkel kontra kollektiv reduserer 

sykkelbruken. Effekten er noe upresist estimert, med en p-verdi på 0.1. Samtidig kan fortegnet 

forklares av hvordan bakenforliggende variabler muligens påvirker sykkel og kollektiv.  
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Tabell 4.3:. Elastisiteter for endret relativ tilgjengelighet med hensyn til transportmiddelandeler. 
Tegnsetting: * p<0.05, ** p<0.01 *** p <0.001. 

 

Elastisitetene for gange er relativt upresist estimert med unntak av bil. Estimatene antyder en 

økning i gangandel ved forbedring av den relative tilgjengeligheten for alle transportmidler, 

men sykkel og kollektivt har svært høye p-verdier som gjør det vanskelig å trekke noen 

bastante konklusjoner omkring eventuelle effekter. For bil er den estimerte effekten mye 

høyere sammenlignet med kollektiv og gange. For hver 10 % forbedring av relativ 

tilgjengelighet mellom bil og gange i favør av gange, er det forventet en økning på 2 % i 

gangandelen. Gitt at gange har en relativt stor markedsandel, vil dette trolig være en betydelig 

økning av gangandelen.  

 

 

Andel for.. Transportmiddel PP økning P-verdi 

Bil 

Sykkel 0.16 0.00*** 

Gange 0.09 0.46 

Bil   

Kollektiv 0.04 0.46 

Kollektiv 

Sykkel  0.11 0.04* 

Gange -0.08 0.11 

Bil  0.17 0.01** 

Kollektiv     

Sykkel 

Sykkel   

Gange  0.08 0.03* 

Bil  0.57 0.00*** 

Kollektiv -0.18 0.10 

Gange 

Sykkel  0.03 0.66 

Gange   

Bil  0.20 0.00*** 

Kollektiv  0.02 0.54 
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Figur 4.7: Konkurranseflater basert på tilgjengelighet for ulike transportmidler. Tall beregnet på 
bakgrunn av Trondheimsdata. 

 
Vi har til sist forsøkt å fremstille resultatene på overordnet nivå, for å gi et helhetsinntrykk. 

Dette er gjort i figur 3.7, hvor vi har summert elastisitetene for hvert transportmiddel, og 

deretter beregnet hvor stor andel av summen enkeltelastisitetene utgjør. Kort fortalt vil 

størrelsen på «kakene» indikere hvor stor påvirkning endring i tilgjengelighet relativt til et 

annet transportmiddel har. 

På denne måten vil elastisiteter som er større relativt til de andre vises som en større del av 

diagrammet, og antatt, vise en større konkurranseflate. I arbeidet har vi utelatt elastisiteter 

som gir misvisende resultater, eksempelvis elastisitetene med hensyn til kollektiv for sykkel og 

gange, som viste motsatt fortegn av hva ville forventet.  

Den dominerende konkurranseflaten for endring i tilgjengelighet er mellom bil og kollektiv, 

gange og sykkel. Dette fremkommer av den store andelen bil utgjør av diagrammene. Dette 

betyr at den største konkurranseflaten for tilgjengelighet er mot bil for kollektiv, sykkel og 

gange. For sykkel er det en viss flate mot gange, og for kollektiv en viss flate mot sykkel. Videre 

har gange en liten flate mot sykkel og kollektiv, men dette er langt fra presist estimert. For bil 
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har sykkel den største flaten fulgt av kollektiv og gange. De to sistnevnte er har derimot svært 

usikre effekter, statistisk sett.  

Oppsummert, viser analysen av elastisitetene størst konkurranseflate mot bil ved økt 

tilgjengelighet for kollektiv, gang og sykkel, mens bil har størst flate mot sykkel, slik vi har målt 

tilgjengelighet i denne rapporten. Vår vurdering er at dette belyser hvorfor forklaringskraften 

øker ved bruk av tilgjengelighetsvariabler: Der hvor det er relativt sett god tilgjengelighet for 

bil, benytter man bil istedenfor kollektiv, gange og sykkel. Det er trolig først og fremst denne 

dimensjonen tilgjengelighet fanger opp når den bidrar til økt forklaringskraft. 

4.3 Eksempel på hvordan tilgjengelighet påvirker 

Tilgjengelighetsmodell 

Vi går nå videre og viser eksempler på hvordan tilgjengelighet påvirker 

transportmiddelfordelingen, beregnet ved hjelp av tilgjengelighetsmodellen. Mens 

elastisitetene tar transportmiddelandel for gitt, beregner simuleringsmodellen effekter av 

endret tilgjengelighet med utgangspunkt i faktiske andeler. Som nevnt, kan en stor elastisitet 

ikke nødvendigvis indikere en stor effekt, da transportmiddelandelen den beregnes fra kan 

være lav. Simuleringsmodellen er utviklet for å ta hensyn til slike forhold. 

Vi ønsker altså å studere hvilke transportmidler som øker, hvor mye de øker, og hvilke som 

synker når tilgjengeligheten endres for å illustrere konkurranseflater. Bil er det eneste 

transportmidlet som er valgt med negativt fortegn. Dette skyldes vår oppfatning om bilen som 

et viktig transportmiddel å begrense tilgjengelighet for, slik at gående og syklende opplever en 

økning.  

Videre gjør metoden oss i stand til å vise hvordan effekten varierer når vi kun endrer 

tilgjengelighet for bil alene, og når vi samtidig øker tilgjengeligheten for andre transportmidler. 

Man kan dermed sette sammen en «effektpakke», som får høyere påvirkning enn ved å 

begrense bilbruk alene. Et annet formål med modellen er å vise hvordan tilgjengelighet 

potensielt kan benyttes som et planleggingsverktøy, gitt dens effekt på 

transportmiddelfordelingen.  

Modellen benyttes på fire ulike scenarier (se tabell 3.4 for en scenario-oversikt) som 

sammenlignes med dagens situasjon. Modellen er estimert med samme metode og modell 

som elastisitetene, men kalibrert mot reisemiddelfordelingen i tabell 3.1 for å være 

sammenlignbar med øvrige analyser. Første scenario sammenligner dagens 

transportmiddelfordeling med et tilfelle der tilgjengeligheten til bil er redusert med 50 %. I 

neste scenario økes tilgjengeligheten for gående med motsatt fortegn, videre legges det til 

samme endring for sykkel og kollektiv i scenario 3 og 4.  
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Tabell 4.4. Beregnede scenarier med tilgjengelighetsmodellen 

  Endret tilgjengelighet 

Transportmiddel 
Scenarier 

                            
1  

                     
2  

                     
3  

                      
4  

 

Bil -50 % -50 % -50 % -50 % 

Koll    50 % 

Sykkel   50 % 50 % 

Gange  50 % 50 % 50 % 

 

Resultater 

Vi presenterer først de overordnende funne fra dette delkapitlet, før vi gjennomgår de enkelte 

scenariene. Samlet sett viser resultatene at: 

 Redusert tilgjengelighet er effektivt for å redusere bilandelen 

 Dersom man kombinerer redusert tilgjengelighet for bil med økt for gange og sykkel 

blir den samlede effekten større; man får en større reduksjon i bilandel, og en høyere 

økning for gange og sykkel 

 Modellen gir noen resultater som er vanskeligere å tolke når tilgjengeligheten for 

kollektiv endres. Dette kan tyde på at tilgjengelighet i mindre grad er egnet til å 

forklare reisemiddelvalg for kollektive transportmidler sammenlignet med bil, gange 

og sykkel. 

Vi presenterer nå de ulike scenariene som forklart i forrige avsnitt. Resultatet fra scenario 1 er 

vist i figur 3.6, hvor tilgjengelighet for bil er redusert med 50 %. Dette innebærer at antall 

mennesker som kan nå et gitt punkt innen 20 minutter med bil har falt med 50 %. Vi ser at 

gange og sykkel øker mest, mens bil faller. Dette reflekterer funnene i forrige delkapittel, at 

økt forklaringskraft skyldes forbedret modellering av forholdet mellom bil og de øvrige 

transportmidlene.  

Detaljene viser at endringen leder til en nedgang for bil på 9 %, fra 58 til 53 % av reisene. Både 

kollektiv og gange styrkes med omkring 8-9 % hver, og mellom et halvt og to prosentpoeng. 

Kollektiv har fortsatt 9 %, mens gange går opp til 28 % av reisene. Sykkel derimot, har den aller 

største økningen i relative termer med ca. 30 % økning i transportmiddelandel opp to 

prosentpoeng fra 8 til 10 %. Dette stemmer godt overens med elastisitetene mellom sykkel og 

bil, som var blant de aller høyeste. Det ble estimert at sykkelandelen økes med ca. 6 % for hver 

prosentenhets reduksjon i sykkel kontra biltilgjengelighet, mot ca. 2 % for kollektiv og gående. 

Det er viktig å merke seg at vi kun ser på effekten av ren endring i tilgjengelighet for bil, og at 

den relative tilgjengeligheten for de andre transportmidlene kun endres gjennom dette.  
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Figur 4.2: Beregnet effekt på transportmiddelfordelingen i Trondheim av 50 % reduksjon i 
biltilgjengelighet 

 
I scenario to har vi lagt til en økning i tilgjengelighet for gående på 50 %. Dette betyr at antallet 

personer som kan nå et gitt punkt har økt med 50 % for Trondheim. Samtidig beholder vi 

reduksjonen på 50 % for bil.  

Effekten av tiltaket er en ytterligere nedgang i bilandelen, nå til 51 %, som representerer et 12 

% lavere nivå enn nåsituasjonen. Samtidig dobles økningen for gående sammenlignet med 

scenariet hvor tiltaket utelukkende medførte redusert tilgjengelighet for bilen. Gange øker 20 

%, til 31 % av reisemiddelfordelingen. Videre dras kollektiv opp med ett prosentpoeng. Dette 

kan skyldes at gange og kollektiv til dels er komplementære transportmidler, hvor den ene 

brukes i sammenheng med den andre, for eksempel til og fra holdeplass.  

Sist merker vi oss at sykkel kun øker 9 % i forhold til nåsituasjonen, som er en tredel av 

effekten uten forbedret tilgjengelighet for gange. Dette stemmer også overens med 

elastisitetene vi fant ovenfor. Ved 10 % reduksjon i den relative tilgjengeligheten mellom 

gange og sykkel, synker sykkelandelen med ca 1 %.  

Samlet sett tyder resultatene på en viss konkurranseflate mellom sykkel og gange når det 

gjelder tilgjengelighet i Trondheim, og en komplementaritet mellom gange og kollektiv. Videre 

viser resultatene at en kombinert satsning på reduksjon i tilgjengelighet for bil og forbedret for 

gange gir en større effekt enn dersom man kun gjør byen mindre tilgjengelig for bil. 



 RVU Dybdeanalyser: Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 98/2017 39 

 

Figur 4.3: Beregnet effekt på transportmiddelfordelingen i Trondheim av 50 % reduksjon i 
biltilgjengelighet og 50 % økning i gangtilgjengelighet. 

 
I scenario tre har vi lagt til en økning i sykkeltilgjengelighet på 50 %, som betyr at antallet 

personer som kan reise til punktene på kartet innen 25 minutter med sykkel har økt med 50 %. 

Videre beholder vi endringene fra de øvrige scenariene ovenfor.  

I dette scenariet faller bilreiser ytterligere, samtidig som sykkel øker med 19 % sammenlignet 

med nåsituasjonen. Videre får, noe overraskende, både gange og kollektiv en økning. Dette 

skyldes at modellen gir en negativ sammenheng mellom relativ tilgjengelighet for sykkel og 

kollektiv, og transportmiddelandel for sykkel. Sagt på en annen måte, hvis sykkel-

tilgjengeligheten øker, øker syklingen, men flere reisende går over til kollektiv fra sykkel. Dette 

er et noe underlig resultat i modellen som også reflekteres i elastisiteten mellom sykkel og 

kollektiv, på -0.2, som indikerer at en 10 % økt tilgjengelighet for sykkel versus kollektiv leder 

til 2 % færre sykkelreiser. Dette kan bety at i områder hvor det er god sykkeltilgjengelighet, er 

det også et godt kollektivtilbud som ikke fanges opp i modellen, og at dette fungerer som en 

«bakenforliggende» variabel som forstyrrer sammenhengen. 
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Figur 4.4: Forklart variasjon i transportmiddelandel av tilgjengelighetsvariabler 

 
I scenario fire kommer det noe underlige forholdet mellom kollektiv og sykkel muligens enda 

tydeligere frem. Her øker sykkel veldig mye etter økt tilgjengelighet for kollektiv, mens 

kollektiv faller noe. Det samme gjelder gange. En mulig forklaring er selvsagt at det finnes en 

komplementaritet mellom sykkel og kollektiv, men vi ville da forvente at begge øker.  

Resultatet kan delvis tilskrives negativ elastisitet mellom kollektiv og gange. Denne er 

imidlertid ikke presist estimert, slik at man ikke skal legge for mye vekt på reduksjonen. 

Effekten kan også tilskrives faktorer vi ikke har inkludert i modellen, og som påvirker både 

sykkel og kollektivs fulle konkurranseflater, som tar innover seg flere forhold enn 

tilgjengelighet. Man bør derfor ikke tillegge dette resultatet for mye vekt.  

 

Figur 4.5: Forklart variasjon i transportmiddelandel av tilgjengelighetsvariabler 
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Det er imidlertid noen forhold som lar seg lettere forklare. Bilandel faller eksempelvis 

ytterligere, mens gange faller under sitt nivå i scenario 3. En mulig forklaring på det sistnevnte 

funnet er at økt kollektivtilgjengelighet leder til færre gangturer, men at bedre 

gangtilgjengelighet leder til flere kollektivturer. Det vil si at effekten avhenger av hvilket 

transportmiddel som får endret tilgjengelighet. Er det gange, vil kollektivt øke, mens ved 

kollektiv, faller gange. Disse effektene er imidlertid nokså usikre, som gjenspeiles i 

elastisitetenes høye p-verdier (større usikkerhet) i elastisitetstabellen. 

4.4 Flere variabler 

En del av oppdraget består i å kartlegge hvordan øvrige data påvirker forklaringskraften med 

hensyn til reisemiddelvalg. I den forbindelse har vi testet ut effekten av å legge til flere 

variabler til modellene for å se om dette bedrer prediksjonen. Disse variablene er hentet fra et 

tidligere prosjekt gjennomført av Asplan Viak (Asplan Viak, 2016). Vi referer kort til 

hovedresultatene, før vi gjennomgår et eksempel på hvordan man tolker figurene. 

Resultatene fra denne analysen viser at  

 Befolkningstetthet er den eneste av de øvrige variablene som bidrar til økt 

forklaringskraft, og utelukkende i Bergen. 

 De øvrige variablene bidrar ikke til forbedret forklaringskraft i Trondheim. Dette kan 

skyldes at tilgjengelighet er korrelert med befolkningstetthet, og at effekten dermed 

fanges av tilgjengelighet i Trondheim. 

 Samlet sett er forklaringskraften i Trondheim og Bergen omtrent lik når man benytter 

både tilgjengelighets- og øvrige variabler. I Bergen forklares imidlertid alt av 

befolkningstetthet, mens tilgjengelighet gjør det samme i Trondheim. 

Eksempel 

Før vi gjennomfør analysen av variablene viser vi kort hvordan metoden vi har benyttet 

fungerer. Vi måler det gjennomsnittlige prediksjonsavviket i absolutt forstand for hver av de 

nye modellene, og sammenligner dette med kjøringene med og uten tilgjengelighetsvariabler.  

Figur 3.10 viser prinsippet med konstruerte tall. Hver søyle representerer en modell (et sett 

med forklaringsvariabler). Jo lavere søylen er, jo bedre treffer modellen. For sykkel faller 

høyden i for hver modell. Dette betyr at forklaringskraften øker for hver nye variabel. For 

gange er dette annerledes. Her er «kurven» helt flat, som indikerer ingen forbedring av 

forklaringskraft.  
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Figur 4.6: Eksempelfigur til forklaring av metodikken. 

Modeller og analyse 

Vi går nå gjennom de ulike modellene vi har estimert. Disse er som følger: 

 Befolkningstetthet: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler og befolkningstetthet i 

grunnkretsen. 

 Radius 1000 m: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler, befolkningstetthet i 

grunnkretsen og befolkning innen 1000 meter radius (sentralitetsmål). 

 Radius 2500 m: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler, befolkningstetthet i 

grunnkretsen og befolkning innen 2500 meter radius (sentralitetsmål). 

 Begge radius: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler, befolkningstetthet i 

grunnkretsen og befolkning innen 2500 og 1000 meter radius (sentralitetsmål). 

 Veilengde per dekar: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler, befolkningstetthet i 

grunnkretsen, befolkning innen 2500 og 1000 meter radius (sentralitetsmål) og 

veglengde per dekar. 

 Arbeidsplass per bosatt: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler, befolkningstetthet i 

grunnkretsen, befolkning innen 2500 og 1000 meter radius (sentralitetsmål), 

veglengde per dekar og arbeidsplass per bosatt. 

 Arbeidsplass per dekar: Modell med alle tilgjengelighetsvariabler, befolkningstetthet i 

grunnkretsen, befolkning innen 2500 og 1000 meter radius (sentralitetsmål), 

veglengde per dekar og arbeidsplass per dekar. 

Modellene er kjørt separat for Bergen og Trondheim, og resultatene vil presenteres i samme 

rekkefølge. Resultatene viser i figurer, og tabell 3.5. 

Figur 3.11 viser resultatene for Bergen etter gjentatte kjøringer av de ulike modellene. Disse 

viser at øvrige variabler har positiv effekt på forklaringskraften for sykkel og bil, og i noen grad 

kollektiv og gange. Det er viktig å understreke at vi ikke har beregnet hvorvidt forskjellene 

mellom modellene er signifikante, slik at små forskjeller må tolkes med særskilt varsomhet.  



 RVU Dybdeanalyser: Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg 
 

 

 Urbanet Analyse rapport 98/2017 43 

Forklaringskraften for sykkel og kollektiv påvirkes lite, både når det gjelder tilgjengelighet og 

ekstra variabler. For gange øker befolkningstetthet forklaringskraften, men utover dette er det 

ingen større økning ved å inkludere flere variabler. Forklaringskraften øker for bil når man 

inkluderer befolkningstetthet, og i mindre grad av de øvrige variablene. Samlet indikerer 

tallene en liten effekt av øvrige variabler, med unntak av befolkningstetthet som øker 

forklaringskraften for bil og gange, samt sentralitet for sistnevnte. Deler av forskjellen kan 

muligens forklares av hvordan reiseavstander og kostnader ved bilbruk varierer med 

befolkningstetthet. Eksempelvis vil gjerne områder med høyere tetthet ha høyere tomtepriser, 

som kan drive parkeringskostnader opp, men reiseavstand ned. Til sist ser vi at 

befolkningstetthet forklarer mye mer enn tilgjengelighetsvariablene i Bergen, som nesten ikke 

bidrar til modellens forklaringskraft.  

 

Tabell 3.5. Redusert prediksjonsfeil (differanse mellom predikert og faktisk transportmiddelandel) ved 

inkludering av ekstra variabler. Enhet = Prosentpoeng/100.  

  Bergen 

  Gange Sykkel Kollektiv Bil 

Tilgjengelighet             0.09                                                     0.03                                                     0.05                     0.11  

Befolkningstetthet             0.08                                                     0.03                                                     0.05                     0.10  

Radius 1000 m             0.07                                                     0.03                                                     0.05                     0.09  

Radius 2500 m              0.07                                                     0.03                                                     0.05                     0.09  

Begge radius             0.07                                                     0.03                                                     0.05                     0.09  

Veilengde per dekar             0.07                                                     0.03                                                     0.05                     0.09  

Arbeidsplass per bosatt             0.07                                                     0.03                                                     0.05                     0.09  

Arbeidsplass per dekar             0.07                                                     0.03                                                     0.05                     0.09  

  Trondheim 

  Gange Sykkel Kollektiv Bil 

Tilgjengelighet             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Befolkningstetthet             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Radius 1000 m             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Radius 2500 m              0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Begge radius             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Veilengde per dekar             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Arbeidsplass per bosatt             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  

Arbeidsplass per dekar             0.06                                                     0.03                                                     0.03                     0.08  
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Figur 4.11: Redusert prediksjonsfeil (differanse mellom predikert og faktisk transportmiddelandel) i 
Bergen ved inkludering av ekstra variabler. Enhet = Prosentpoeng/100. 

 
Figur 3.12 viser resultatene for Trondheim. Reduksjonen i feilprediksjon (økt forklaringskraft) 

kommer her ved inkludering av tilgjengelighetsvariabler i modellen, mens de øvrige variablene 

ikke legger til noen forklaringskraft av betydning. Dette ser man fordi alle søyler etter 

«Tilgjengelighet» har helt lik høyde, de legger altså ikke til noen øvrig forklaringskraft.  

 

Figur 4.12: Redusert prediksjonsfeil (differanse mellom predikert og faktisk transportmiddelandel) i 

Trondheim ved inkludering av ekstra variabler. Enhet = Prosentpoeng/100. 
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Figur 4.13: Gjennomsnittlig forklaringskraft av tilgjengelighets- og øvrige variabler. 

 
Figuren 3.13 viser at økningen i den samlende forklaringskraften er omtrent likelydende i de to 

byene, i modeller hvor tilgjengelighet og øvrige variabler er med. I gjennomsnitt over 

transportmidlene gir tilgjengelighetsvariablene 1.2 prosentpoeng forbedret prognose 

Trondheim. I Bergen gir tilgjengelighetsvariablene i gjennomsnitt 0.2 prosentpoeng forbedret 

prognose, mens de øvrige variablene gir omkring 1.1 prosentpoeng forbedring. Totalt havner 

den samlede forbedringen på 1.3 prosentpoeng for Trondheim og 1.4 i Bergen. Samlet sett 

bedres forklaringskraften omtrent lik, mens variablene som bidrar er helt ulike i de to byene.  
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Appendiks 

Tilgjengelighetsmodell 

Modellen tar utgangspunkt i følgende lineære indeks: 

𝜇(𝑨)𝑘 = 𝛽𝑘 + ∑ 𝜋𝑗𝑘𝐴𝑗𝑘

∀𝑗≠𝑖

𝜔𝑗𝑘(𝒙) 

Hvor 𝛽𝑘 er et konstantledd, 𝜋𝑘𝑗 en koeffisient, 𝐴𝑗𝑘 relativ tilgjengelighet for transportmiddel k 

i forhold til j, og 𝑥𝑗 tilgjengelighet for transportmiddel j. Til sist er 𝒙 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛} 

tilgjengelighet for de n ulike transportmidelene, og 𝐴𝑗𝑘 = 𝑥𝑘/𝑥𝑗. Dette summeres over alle 

transportmidler som ikke er gjeldende (k). Dette er modellen lik den estimerte modellen fra 

forrige avsnitt. I tillegg legges det inn følgende korreksjonsformel som beregner endring i 

relativ tilgjengelighet som en funksjon av prosentvis endring i tilgjengelighet for de ulike 

transportmidelene: 

𝜔𝑘(𝒙) = (1 + 𝛾(𝑥𝑘)) ∏
1

1 + 𝛾(𝑥𝑗)
∀𝑗≠𝑖

 

Hvor 𝛾(𝑥𝑘) er prosentvis endring i tilgjengelighet for transportmiddel k, mens 𝛾(𝑥𝑗) for de 

øvrige. Leddet benyttes til å justere den relative tilgjengeligheten (𝐴𝑗𝑘) ved endring i 

tilgjengelighet for ett enkelt transportmiddel, 𝑥𝑗.  

Den lineære indeksen knyttes til transportmiddelandel via følgende funksjon: 

𝛼 = 𝑔(𝜇(𝑨)𝑘) 

I vårt tilfelle har vi estimert g som en logit, hvilket betyr at 𝑔( ) er logistisk. Dermed blir 

predikert transportmiddelandel lik følgende uttrykk: 

𝛼(𝒙)𝜆 =
exp[𝜆𝑘(𝛽𝑘 + ∑ 𝜋𝑗𝑘𝐴𝑗𝑘∀𝑗≠𝑖 𝜔𝑗𝑘(𝒙))]

1 + exp[𝜆𝑘(𝛽𝑘 + ∑ 𝜋𝑗𝑘𝐴𝑗𝑘∀𝑗≠𝑖 𝜔𝑗𝑘(𝒙))]
 

Her gis transportmiddelandel som en funksjon av tilgjengelighet for alle transportmidler, 𝒙. Vi 

har kalibrert modellen mot RVU-tall beregnet i prosjektet via parameteren 𝜆𝑘 for hvert 

transportmiddel, gjennom å minimere den kvadrerte differansen mellom 

transportmiddelandel fra modell og RVU. Dette er gjort ved å løse følgende 

minimeringsproblem for alle n transportmidler 

min
𝜆𝑘

(𝛼𝑅𝑉𝑈 − 𝛼(𝑨)𝜆)2 
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Til sist legges det på en korreksjonsfaktor slik at andelene summeres til én, gitt som: 

𝜂 = −
1

𝑛
(1 − ∑ 𝛼𝑗(𝒙)𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

) 

Den endelige transportmiddelandelen blir dermed gitt av summen mellom den kalibrerte 

modellen og korreksjonsfaktoren: 

𝛼�̃�(𝒙) = 𝛼𝑘(𝒙)𝜆𝑘
+ 𝜂 

Vi benytter denne modellen til å beregne effektene som vist i kapittel 2. Under vises 

kalibreringsparameterne og konstantledd estimert fra modellen.  

Transportmiddel Konstanter (β) Kalibrert λ Konstanter (β) GLM 

Bil 0.71 0.76  0.94 

Koll -2.46 0.95  -2.60 

Sykkel -2.64 0.87  -3.03 

Gange -1.33 0.93  -1.42 
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Regresjonsmodeller 

Prediksjonsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

        _cons     3.199041   .6036838     5.30   0.000     2.015843     4.38224

til_kollektiv     .0050475   .0046707     1.08   0.280    -.0041069    .0142019

      til_bil     -.909945   .1983743    -4.59   0.000    -1.298752   -.5211384

    til_gange    -.0002871   .0004963    -0.58   0.563    -.0012598    .0006857

   til_sykkel     .0514256    .047772     1.08   0.282    -.0422057    .1450569

eta_t_bil      

                                                                               

        _cons    -.3779567   .5204835    -0.73   0.468    -1.398086    .6421723

til_kollektiv     .0026611   .0049712     0.54   0.592    -.0070823    .0124045

      til_bil    -.0011569   .1447372    -0.01   0.994    -.2848367    .2825228

    til_gange    -.0007728   .0011346    -0.68   0.496    -.0029965    .0014509

   til_sykkel     .0645705   .0475464     1.36   0.174    -.0286187    .1577598

eta_t_koll     

                                                                               

        _cons     .6854132   .4917543     1.39   0.163    -.2784075    1.649234

til_kollektiv     .0074207   .0046791     1.59   0.113    -.0017501    .0165914

      til_bil     .0211283   .1192804     0.18   0.859    -.2126569    .2549135

    til_gange    -.0007024   .0006142    -1.14   0.253    -.0019062    .0005014

   til_sykkel     .0587574   .0478818     1.23   0.220    -.0350892    .1526039

eta_t_gange    

                                                                               

                     Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                            (Std. Err. adjusted for 404 clusters in GRUNNKRETS)

Log pseudolikelihood = -4507.2864                 Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(12)   =     455.44

ML fit of fractional multinomial logit            Number of obs   =       4250
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Konkurranseflate-modell 

Bil 

 

Kollektiv 

 

                                                                               

        _cons     .9374862   .1091718     8.59   0.000     .7235133    1.151459

t_Gange~il_20    -4.641252   1.084295    -4.28   0.000    -6.766431   -2.516072

t_Kolle~il_20    -.1913984   .2579999    -0.74   0.458    -.6970689    .3142721

t_Sykke~il_20    -1.221835   .3722003    -3.28   0.001    -1.951335   -.4923361

                                                                               

        t_bil        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                            (Std. Err. adjusted for 404 clusters in GRUNNKRETS)

Log pseudolikelihood = -1913.363054                BIC             = -35236.62

                                                   AIC             =  .9022885

Link function    : g(u) = ln(u/(1-u))              [Logit]

Variance function: V(u) = u*(1-u/1)                [Binomial]

Pearson          =  1062.595558                    (1/df) Pearson  =   .250258

Deviance         =  237.3261653                    (1/df) Deviance =  .0558941

                                                   Scale parameter =         1

Optimization     : ML                              Residual df     =      4246

Generalized linear models                          No. of obs      =      4250

                                                                               

        _cons    -2.598152   .1244313   -20.88   0.000    -2.842033   -2.354271

t_Kollekti~40            0  (omitted)

t_Kolle~el_20     .0731248   .0354402     2.06   0.039     .0036633    .1425863

t_Kollekti~25    -.0056291   .0034396    -1.64   0.102    -.0123706    .0011124

t_Kolle~il_20     .4253697   .1693491     2.51   0.012     .0934516    .7572878

                                                                               

       t_koll        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                            (Std. Err. adjusted for 404 clusters in GRUNNKRETS)

Log pseudolikelihood =  -918.911353                BIC             = -35335.01

                                                   AIC             =  .4343112

Link function    : g(u) = ln(u/(1-u))              [Logit]

Variance function: V(u) = u*(1-u/1)                [Binomial]

Pearson          =  146.9570079                    (1/df) Pearson  =  .0346107

Deviance         =  138.9335789                    (1/df) Deviance =  .0327211

                                                   Scale parameter =         1

Optimization     : ML                              Residual df     =      4246

Generalized linear models                          No. of obs      =      4250
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Sykkel 

 

Gange 

 

  

                                                                               

        _cons    -3.025258   .2732688   -11.07   0.000    -3.560855   -2.489661

t_Sykkel_2~40     -.215612   .1304843    -1.65   0.098    -.4713567    .0401326

t_Sykke~el_20            0  (omitted)

t_Sykkel_2~25     .0081075   .0037248     2.18   0.030      .000807    .0154081

t_Sykke~il_20     2.224497    .782773     2.84   0.004     .6902898    3.758704

                                                                               

     t_sykkel        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                            (Std. Err. adjusted for 404 clusters in GRUNNKRETS)

Log pseudolikelihood = -864.5601547                BIC             = -35350.37

                                                   AIC             =  .4087342

Link function    : g(u) = ln(u/(1-u))              [Logit]

Variance function: V(u) = u*(1-u/1)                [Binomial]

Pearson          =  221.9852762                    (1/df) Pearson  =   .052281

Deviance         =  123.5803486                    (1/df) Deviance =  .0291051

                                                   Scale parameter =         1

Optimization     : ML                              Residual df     =      4246

Generalized linear models                          No. of obs      =      4250

                                                                               

        _cons    -1.419143   .0704117   -20.15   0.000    -1.557147   -1.281138

t_Gange_25~40     .2593092   .4223367     0.61   0.539    -.5684555    1.087074

t_Gange~el_20     .2559393   .5850948     0.44   0.662    -.8908255    1.402704

t_Gange_25~25            0  (omitted)

t_Gange~il_20     6.635739    1.15227     5.76   0.000     4.377331    8.894147

                                                                               

      t_gange        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                            (Std. Err. adjusted for 404 clusters in GRUNNKRETS)

Log pseudolikelihood = -1649.350756                BIC             = -35298.66

                                                   AIC             =  .7780474

Link function    : g(u) = ln(u/(1-u))              [Logit]

Variance function: V(u) = u*(1-u/1)                [Binomial]

Pearson          =  176.1907161                    (1/df) Pearson  =  .0414957

Deviance         =  175.2858845                    (1/df) Deviance =  .0412826

                                                   Scale parameter =         1

Optimization     : ML                              Residual df     =      4246

Generalized linear models                          No. of obs      =      4250
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Bootstrap-signifikanstest av prediksjonsfeil 

Testing av signifikans for forbedret prediksjonskraft gjøres ved hjelp av såkalla bootstrap. Dette 

består i at vi kjører gjentatte estimeringer ved bruk av kryssvalidering, hvor utvalget trekkes 

tilfeldig med tilbakelegging fra datasettet vi benytter. Vi estimerer så standardfeil, og lager en 

signifikanstest av differansen mellom «snittmodell» og «tilgjengelighetsmodell».  

Under vises resultater for Trondheim og Bergen separat. 

Tabell A1. Signifikanstest av forbedret prediksjon, Trondheim 

Variabel Differanse p-verdi 

Gange          -0.0109  0.00 

Sykkel           -0.0113  0.00 

Kollektiv          -0.0031  0.00 

Bil          -0.0234  0.00 

 

Tabell A2. Signifikanstest av forbedret prediksjon, Bergen 

Variabel Differanse p-verdi 

Gange          -0.0038  0.00 

Sykkel           -0.0004  0.00 

Kollektiv          -0.0005  0.00 

Bil          -0.0037  0.00 
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