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Hvilke data har vi og hvordan bruker vi 

dem? 

Oslo, 11.03.19

Oskar Kleven

Foto: Jernbanedirektoratet
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Viktigste
kunnskapskilde for vårt
reisemønster 

Nasjonale

reisevaneundersøkelser i Norge
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Oppdragsgivere:

Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen

Nye veier

Jernbanedirektoratet

Kystverket

Avinor

Nasjonale

reisevaneundersøkelser i Norge
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15.03.2019

• Nasjonalt utvalg på 10 000 intervjuer

• Tilleggsundersøkelser, utgjør et stort tillegg til 
de nasjonale undersøkelsene

• Faktaark

• Dybdeanalyser

Leveranser fra de nasjonale 

reisevaneundersøkelsene
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Faktaark fra RVU 2013/2014
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15.03.2019

Dybdeanalyser basert på RVU 2013/14

- gjennomført i 2015 og 2016

- Større forklaringskraft ved reisemiddelvalg

- Inntekt og bilbruk

- Betydning av topografi og sykkeltiltak for sykling

- Potensial for endring av arbeidsreiser

- Påkoding av parkeringsdata fra en parkeringsundersøkelse

- Tilgang til kollektivtransport og bruk, oppfatning kontra virkelighet

- Reisekjedens struktur og betydning av transportmiddel

- Velferd og mobilitet blant barnefamilier

- Effekter av førerkortutviklingen blant ungdom
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15.03.2019

Lokale RVU’er versus Nasjonale

- Frem til RVU 2013/14 var det både lokale og nasjonale RVU’er

- I hovedsak like, men med noen forskjeller som gjorde utfordrende å 
sammenligne datasettene

- Viktig med koordinering inn mot det forberedende arbeidet med 
kontinuerlig RVU og kommende byvekstavtaler

- Felles RVU-grunnlag gjør at vi drar i samme retning
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15.03.2019

- Oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å utrede mulighet for 
overgang til kontinuerlig reisevaneundersøkelser

- Nordiske naboland hadde kontinuerlig undersøkelser

- Utvalgsstørrelsen tilsier at kontinuerlige undersøkelser er mer 
kostnadseffektivt enn RVUer annethvert år.

- Kontinuerlige undersøkelsene gir større fleksibilitet; det blir mulig for 
fylkeskommuner og kommer å melde seg på med større utvalg i 
perioder etter behov

- Potensial for enklere innkjøpsprosessen ved at det vil være mulig å 
inngå mer langsiktige kontrakter

- Sikrer en fleksibilitet knyttet til bruk av reisevaneundersøkelser i 
bymiljø-/byvekstavtalene

Overgang til kontinuerlige 

reisevaneundersøkelser
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Faglig vurdering av nye innsamlingsmetoder  

15.03.2019

Utsjekk blant fagmiljøer i Sverige, Danmark og Norge på 
innsamlingsmetoder og teknologi i 2013

- Transportøkonomisk institutt
- Sintef Transportforskning
- Danmarks Tekniske Universitet
- Trivector

Entydig anbefaling: 

• Kombinasjon av telefon og web

• Mye spennende på gang, blant annet undersøkelser via 
mobil, men løsningene var fortsatt for premature til bruk i 
Nasjonal RVU
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15.03.2019

Organisering

Ansvar og roller er tredelt

Tverretatlig arbeidsgruppe for reisevaneundersøkelser:
- Anskaffelse, kontrakter, koordinering, fremdriftsansvar 

Epinion:
- Gjennomføre intervjuer på telefon og web
- Presentere resultater

- Utvalgskontroll og frafallsanalyse

- Stedfesting

Transportøkonomisk institutt

- Rådgiver til oppdragsgiver
- Bistå med spørreskjema
- Kvalitetssikre arbeidet til Epinion

(stedfesting, utvalgskontroll og frafallsanalysene)
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Reisevaneundersøkelsen i oppfølgingen av 

byvekstavtalen

• RVU skal brukes for å rapportere om følgende 

indikatorer: 

– Trafikkarbeid

– Transportmiddelfordeling

– Tilgang til parkering ved arbeidsplassen

15.03.2019
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15.03.2019

- Datasettet for hvert tertial og for hvert år lagres hos Statens 
vegvesen iht til det sikkerhetsnivå som kreves

- Det etableres en utleveringsavtale med hver part som har 
finansiert

- Utleveringsavtale inneholder en taushetserklæring og en 
beskrivelse av hva datasettet skal benyttes til

- Egen utleveringsavtale for hver part

Tidsplan: 

Datautlevering

Datasett Utlevering

RVU 2016/17 Mars 2019

RVU 2018 April 2019

RVU 2019 April 2020
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15.03.2019

Hvilke andre datasett har vi?
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Hvilke trafikkdata registreres?

Motorkjøretøy:
» Trafikkmengde

» Fart

» Reisetid

» (Vekt)

Sykkel: 
» Trafikkmengde

» (Fart)

Med mulighet for varierende tidsoppløsning på data

Skal kunne brukes til sanntidsinformasjon og statistikk 

Nasjonal vegdatabanke(NVDB)/ 

Trafikkdata
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Trafikkregistreringsstasjoner

Nasjonal vegdatabanke(NVDB)/ 

Trafikkdata
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15.03.2019

Trafikkdata.no
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15.03.2019

• 2000 punkt for motorkjøretøy og i 

underkant av 100 sykkelpunkt

• I portalen ligger time-, døgn-, 

måneds- og års-verdier for 

trafikkmengde for motorkjøretøy og 

sykkel. 

• Alle verdiene kan filtreres på alle, 

felt. Time og døgn kan også filtreres 

på lengdeklasser. Vi arbeider med å 

lage filtrene bedre samt presentere 

kvaliteten på registreringene bedre.

Trafikkdata.no
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15.03.2019

www.vegvesen.no
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15.03.2019

www.vegvesen.no
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Nasjonal vegdatabank(NVDB)
1. Stedfestingsmekanisme til vegnettet
2. Nasjonalt vegreferansesystem
3. Datafangst- Registreringsflate for prosjekter
4. Vegnettsleveranser til SVVs fagsystemer
5. Vegnettsleveranser til eksterne fagsystemer
6. Ruteplantjeneste
7. Vegkart – Tilgang til alle landets vegdata. Innsyn og nedlasting.
8. Melde feil i vegdata - FixVegdata
9. Digitalt navigerbart vegnett, 10 årlige leveranser
10. Grunnlag for Veglistene
11. Grunnlag for trafikkstyring (VTS) og beredskap
12. Grunnlag for MOTIV beregninger
13. Underlag for ITS- pilotene
14. Objektliste til utbyggingsprosjekter 
15. Grunnlag for drift og vedlikeholdskontrakter
16. Nasjonal statistikk for veg, årlig leveranse til SSB
17. Grunnlag for plan, prosjektering og utbygging.
18. Brukertilgang til alle landets kommuner
19. Brukertilgang til konsulentselskap
20. Brukerstøtte til Nye Veier AS
21. Brukerstøtte til fylkeskommunene



24

15.03.2019

www.SSB.no



25

15.03.2019

www.SSB.no
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Transportmodeller – bruke av mange ulike 

datasett

Personmodellene

- Estimering av etterspørselsmodellene  

- Kalibrering av transportmodellene

- Trafikktellepunkt

- Avstandssjekk

- Pendlermatriser

- Arbeidsplassturer

- EnTur data

15.03.2019



27

Datainnsamling i framtid

15.03.2019
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RVU 2019-2023

Hva er framtiden?

• Telefon?

• Telefon+web?

• Telefon+web+app?

• Telefon+app?

• App?
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Bilen som sensor
• Road Status Information 

(RSI) prosjektet viser at 
det er fullt mulig å sanke 
data direkte fra bil til 
NVDB

• Bilen som sensor for 
høsting av data om 
veginfrastrukturen virker 
effektiv

• Test på datafangst fra bil 
gjennomføres sammen 
med ITS miljøet i 
Trondheim 

Datafangst

15.03.2019 Per Andersen, Statens vegvesen
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Bruk av droner til datafangst

Nye datafangstmetoder

Ikke helt ny teknologi. Julius Neubronner, Tyskland 1907
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Bruk av google

Eksempel på datasett

15.03.2019

* 2015-2011 

Alle modi, hverdager mellom 07-16, ikke jul, ikke sommer.
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Rapporter kan lastes ned her www.ntp.dep.no

Foto: Tommy Johansen

http://www.ntp.dep.no/

