Sykkelpotensialmodell – høst 2019
Forord
Sykkelpotensialmodellen er utarbeidet som del av arbeidet med rullering av sykkelstrategi Bergen
2019-2030. I sykkelpotensialmodellen blir det testet ut ulike sykkelandeler på ulike avstander
innenfor ulike reiseformål, med siktemål å oppnå tilstrekkelig antall reiser for å nå målet om 10%
sykkelandel. Det blir også vist hvordan dette volumet reiser fordeler seg på lenker i kart.
Arbeidet er gjennomført av Trygve Andresen i Bergen kommune. Hilde Hovland Erstad har vært
bestiller og rådgiver. Modellen er presentert og diskutert i prosjektgruppen for rullering av
sykkelstrategi, som har gitt råd og kommentarer til bruk av rvu-data for håndtering av
trafikkmønster, forventede sykkelandeler på ulike reisestrekninger i 2030 og premisser for
hastighetsmodell. Første versjon av modellen ble lagt på høring høsten 2019, sammen med
høringsutkastet til sykkelstrategi. Modellarbeidet er også presentert for trafikkingeniør Erik
Johannesen i Statens Vegvesen og medarbeidere i bybaneavdelingen i Bergen kommune.

Bergen, 22.10.2019, med korrigeringer av dette tekstdokumentet 15.04.2020.
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Innledning – Om sykkelpotensialmodellen ift. transportmodeller
Hensikten med denne modellen har vært å skissere trafikkpotensial som grunnlag for ny
sykkelstrategi. Og i første rekke den geografiske fordelingen av trafikkvolumet på sykkel ved en
fremtidig sykkelandel på 10 % i Bergen.
Digitale så vel som fysiske modeller er en forenkling av virkeligheten. De kan benyttes til å
konkretisere en bestemt ide, og slik være et ledd på vegen fra ide til realisering. Modeller benyttes
også for å illustrere ulike spesielle fenomener eller teste konsekvensene av ulike endringer i
grunnlaget for det man har illustrert.
Blant trafikkmodeller er det regional transportmodell (RTM) som har sterkest fotfeste i
samferdselsplanleggingen. Denne tar utgangspunkt i at det foregår en turproduksjon fra der folk bor
og til ulike typer formål. Reisevaneundersøkelser (RVUer) brukes som kunnskapsgrunnlag for
reiseaktivitet ifm. ulike formål. RTM er på grunnkretsnivå, det vil si at antall bosatte blir summert per
grunnkrets, og tilsvarende med ulike typer målpunkt. RTM oppdateres med jevne mellomrom, som
en beskrivelse av dagens situasjon, og en framtidssituasjon, f.eks. 2019 og 2040. I slike
framtidsscenarier legges det inn en befolkningsvekst og en arbeidsplassvekst etter kunnskap om hvor
det foregår planarbeid. RTM får/gir da en reisematrise for disse årgangene, og basert på ulike
kunnskapsbaserte faktorer kan modellen gi et svar på en antatt framtidig reisemiddelfordeling.
RTM-modellen har blitt brukt f.eks. til å angi trafikkvolumer langs hovedvegnettet, og analysere
konsekvensen av ulike større utbygginger, slik som bybanen.
Det er godt kjent innenfor transportplanleggingsmiljøet at RTM-modellen har begrensninger i forhold
til å angi en reisemiddelfordeling for myke trafikanter (sykkel- og gangandel). Urbanet Analyse har
gjort en utredning (UA-notat 67/2014) for å forbedre kunnskapen om hvilke faktorer som påvirker
sykkelandelen, men det gjenstår likevel begrensninger i RTM som det antas bunner i
kretsinndelingen (grunnkretsnivået), samt det å skape nettverk i modellen som er presise nok for å
fange opp distanseforskjeller på såpass detaljert nivå som man må for å vurdere sykkel- og
gangandeler. Konkurranseflatene til gange- og sykkel er særlig innenfor 0-7km.
I Norge har vi funnet lite av tilsvarende modeller for sykkel. I England er det utviklet en «propensity
to cycle tool» (https://www.pct.bike/), som ser ut til å ha en tilsvarende tankegang som modellen vi
har utviklet.
I denne modellen angir vi sykkelandeler ut fra en målsetting. Sykkelmodellen er således i
utgangspunktet ikke utviklet for å kunne vurdere konkurranseforholdet mellom de ulike
transportformene. Da måtte i så fall nettverk for de andre transportformene også vært tilrettelagt på
samme måte, og vi måtte foretatt mer avanserte analyser av konkurranseforholdet. Dette kunne for
eksempel vært gjort med utgangspunkt i Urbanet Analyse sitt begrepsapparat knyttet til
Generaliserte Kostnader («UA-modellen»).
Det vi oppnår i dette modelleringsarbeidet er en kvantifisering av hvilke deler av byen som har de
største potensialene for økt sykkeltrafikk, og tallverdiene kan ses som en av flere vurderingskriterier
til dimensjonering av løsninger.
Som input til modellen er sykkelandeler angitt manuelt ut fra diskusjoner om hvor veksten skal
komme for å nå denne sykkelandelen på 10%. Denne diskusjonen i gang- og sykkelgruppen, som er
nødvendig for modelleringen, er også nyttig med tanke på senere valg av løsninger.
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Verktøyet er videre brukt til å teste en potensiell effekt av nye tilbud, gitt de sykkelandelene vi har
lagt inn. I denne omgang er det brukt for å se i hvilken grad en sykkeltunnel gjennom Eidsvågsfjellet
vil øke sykkeltrafikken mellom sentrum og Åsane, samt effekten av en ny (gang- og) sykkelbro over
Puddefjorden.
I gjeldende versjon av modellen er det kun eksisterende boliger og reisemål som ligger til grunn, men
med 10% sykkelandel. I en kommende rullering vil vi innarbeide forventet byutvikling fram til 2040 i
reisegrunnlaget.
Beregningene er utført med ATP-modellen og Network Analyst i ArcGIS som verktøy. ATP-modellen
er utviklet av Asplan Viak, og er et programtillegg i ArcGIS. Network Analyst er en utvidelse av ArcGIS
desktop, som utvikles av ESRI og formidles av Geodata AS i Norge.

Resultater
En kan se nærmere på resultater i web-kart på denne lenken:
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3ed7a8bdb02c4ad186453c0b1
618d966

Modellen oppgir tall basert på en oppskalering av sykkelandelene i RVU for Bergensområdet (2013).
Tallene blir dermed i YDT - yrkesdøgnstrafikk. Det betyr at tallet angir gjennomsnittlig døgntrafikk på
hverdager gjennom året. Sykkeltrafikken i dag har stor sesongvariasjon, noe vi trolig vil se også i
fremtiden.

4

Input til modellen
Vi kan si at sykkelpotensialmodellen består av:







Et boligdatasett
Turproduksjon fra hver boenhet ifm. ulike reiseformål er basert på erfaringsdata fra RVU
Et nettverk med stigning og en hastighetsmodell
Sykkelandeler er definert ut fra målsettinger innenfor de ulike reiseformålene
Et eller flere målpunktsdatasett per reiseformål, inkludert en sonestruktur i de tilfellene hvor
beregningene er kompliserte og trenger aggregering

Boligdatasett og turproduksjon
Boliger er hentet fra matrikkelen, lastet ned januar 2019. Med i modellen er både eksisterende
boliger, og de som på nedlastingstidspunktet er gitt ramme- eller igangsettingstillatelse til, totalt
146.548 boenheter. 3348 av boenhetene er studentboliger, som tas ut av beregningen i de tilfellene
hvor studenter ikke utgjør en viktig del av kundegrunnlaget, f.eks. ifm reiser til grunnskole.
Avhengig av det enkelte reiseformåls kompleksitet må det vurderes ulike aggregeringer. For de fleste
tema er boligdatasettet aggregert til et 50m rutenett. Dette nivået av aggregering vurderes å ikke gi
noe nevneverdig tap i presisjon. Hvilken type aggregering som er brukt er angitt som del av omtalen
av det enkelte reiseformål lengre bak i notatet.
Turproduksjon følger av RVU. De ulike reiseformålene består av handels- og servicereiser,
arbeidsreiser og fritidsreiser, i tillegg til omsorg-/følgereiser, skolereiser, tjenestereiser og annet.
Hjemreiser er en kategori som håndteres på ulike måter i ulike sammenhenger. I denne
sammenhengen er hjemreisen regnet som en returreise fra det formålet man reiser ut på. I tillegg er
sykling til store kollektivterminaler tatt med (ikke egentlig eget reiseformål i RVU, men tas med som
forbindelse hvor det er mulig å bruke sykkel). Disse reisene er så slått sammen til en samlet modell
for sykkelreisene.

Figur 1: Fordeling av reiseformål i RVU 2013

Det var ca. 250 000 innbyggere eldre enn 9 år i kommunen den 1.1.2019. Reisegrunnlaget i modellen,
forut for fordeling på reisemidler, er kalibrert til å oppnå cirka 750 000 kommuneinterne reiser per
dag. For å oppnå riktig fordeling på reiseformål er det gjort følgende tilpasninger i grunnlaget:
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Arbeidsreise – Ved å definere en gjennomsnittlig stillingsprosent på 72,5% for alle
ansettelsesforholdene i arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret får vi totalt 183 150
arbeidsreiser, dvs. 24,5% av 750 000.
Handels- og servicereiser – 1,45 reiser per boenhet per dag gir 218 285 handels- og
servicereiser (29,1%). Disse forutsettes å ha 50/50 fordeling mellom dagligvare og øvrig
handel og service.
Fritidsreiser – 1,23 reiser per boenhet per dag gir 180 200 fritidsreiser (24%). Disse
forutsettes å ha 50/50 fordeling mellom kultur/bevertning/øving, og sport/natur
Utdanning (universitet/høgskole og videregående skole) – 1,8 reise per student og VGS-elev
pr dag. Det er først plassert 1 student per studentbolig og kjente hybel, før resten av de
30000 studentene er fordelt på boligmassen - tilsvarende 0,11 studenter per resterende
bolig, og 0,075 VGS-elever pr bolig. Totalt 72 900 utdanningsreiser (9,7%).
Grunnskole og barnehage – For grunnskole er det brukt faktiske elevdata fra skoleåret 20192020. Hver elev er regnet å ha en reise hver veg per dag. For barnehage er det brukt 0,11
følgereiser per bolig, tilsvarende 15200 totalt (kun 1 pr barn, pga. ofte del av rundreise).
Totalt 49210 (6,6%) skole- og følgereiser til barnehage.
Reiser til kollektivterminal er kun regnet for de store terminalene. Det er lagt inn 0,5 reiser til
kollektivterminal for boliger innen 15min sykkelavstand fra terminalen, tilsvarende ca. 50.000
reiser. Dette er ikke regnet som et reiseformål i RVU, men er med her.

Summen av reiseformålene utenom kollektiv blir 93,9% av de 750 000. De resterende 6,1% er
«annet», tjenestereiser og en resterende del av omsorgsreisene.

Nettverksbeskrivelse
Nettverket i foreliggende sykkelmodell er etablert i GIS, og det er gjort en forholdsvis nøye kartbasert
gjennomgang av hvilke traseer som er egnet for sykkel. Det er viktig at flest mulig av alle aktuelle
traseer er inkludert, men bare en gang (unngå f.eks. å vise to parallelle, nærliggende tilbud, da dette
heller er å regne som én trase, for å få sluttvisningen til å bli riktig).
Blant viktige faktorer som påvirker sykkelandelene er:




Avstand (i meter)
Kumulativ høydeforskjell
Framkommelighet (konfliktgrad/behov for lav gjennomsnittshastighet av ulike årsaker)

Disse faktorene er det tatt høyde for i nettverket, ved å angi reiseavstandene i tid, og manipulere
hastighetene som ligger til grunn for tidsberegningene.
I tillegg kommer vær og tid på året som viktige faktorer. Modellen angir et snitt for året.
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Figur 2: Figurer fra Urbanet Analyse sitt notat 67/2014: Sykkel i dagens transportmodeller

I virkeligheten vil hastigheten i unnabakke som regel være større enn den er i motbakke. Dette er
dokumentert blant annet i TØI sin rapport «Fartsmodell for sykkel og elsykkel» (TØI, 2017). Samtidig
vil en reise oftest bli foretatt med en returreise som går noenlunde i samme trase. Enkelte ganger
kan det imidlertid være snakk om en rundreise.
Modellen behandler alt som enkle tur-/returreiser. Dette er en forenkling av virkeligheten grunnet
tekniske begrensninger. Siste RVU skal ha søkt å gjøre datafangst for å lære mer om omfang og
hvordan rundreiser foretas. Resultater derfra er foreløpig ikke kjent. Det antas at tur/retur-reisene
uansett utgjør en viktig andel av alle reiser, og at avviket som følger av rundreisene ikke er veldig
stort.
En fordel med å regne alt som enkle tur-/returreiser er at vi kan ta høyde for kumulativ
høydeforskjell ved å regne alle bakker som motbakker, og dermed sette hastigheten på de ulike
lenkene deretter. I og med at syklisten vil møte bakken som unnabakke på halvparten av tur/returreisen bør denne ulempen ikke settes for høyt. En kan også f.eks. anta en viss andel el-sykler,
som reduserer betydningen av høydeforskjeller. I den nevnte TØI-studien fra Oslo var 25% av
observasjonene sykkelturer utført med el-sykkel. Hastighetene for el-sykkel lå gjennomsnittlig 1,4
km/t over hastighetene til vanlig sykkel (17,7 km/t mot 16,3 km/t). Avviket var som ventet større i
motbakke, og mindre i unnabakke. Det som er lagt inn i nettverket i denne kjøringen av modellen kan
studeres bakerst, se Nærmere om tilpasseringer til hellingsgrad.
Framkommelighet er også modellert i nettverket, ved å øke hastigheten på lengre strekninger med
lav konfliktgrad og god tilrettelegging, og redusere hastigheten der hvor konfliktgraden er høy. Dette
er kun enkle justeringer som er gjort noen steder for å sikre bedre rutevalg. Det har ikke vært noen
ambisjon på dette stadiet å ta en full gjennomgang av alle lenkene. Modellen vurderes å være fullt
brukbar for å skissere geografisk fordeling av trafikkvolum som grunnlag til ny sykkelstrategi.
Eventuelle supplerende klassifiseringer kan gjøres på et senere tidspunkt dersom man har behov for
høyere presisjon.
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Figur 3: Her er en oversikt som viser hele nettverket i modellen. Hastighet i nettverket defineres ut fra stigning. Denne
figuren viser alle linjer med hastigheter som avviker fra standardoppsettet.
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Definerte sykkelandeler
Ettersom vi her tar høyde for høydeforskjeller og fremkommelighet er tid i minutter brukt som
avstandskriterium for å skille mellom de ulike sykkelandelene.
Sykkelandelene er satt nokså høyt innenfor 4-30 min sykkelavstand. Dette mener vi er forsvarlig ut
fra at sykkel typisk vil ha et konkurransefortrinn på den distansen dette tilsvarer. Ved å bruke tid som
avstandsparameter får vi tatt høyde for høydeforskjeller og framkommelighetsvariasjoner som
beskrevet tidligere. Det vil selvfølgelig også være faktorer i konkurranseforholdet som kan variere en
del avhengig av hvor man er i byen, som vi ikke får tatt høyde for her. Det er en teoretisk modell.

Figur 4: De ulike reisemidlenes konkurransekraft på ulike reiselengder. Linjene viser generaliserte reisekostnader for ulike
transportformer etter reiselengde. Generalisert reisekostnad er et mål på hvor belastende en reise er for trafikanten. Kilde:
UA rapport 51, 2014.

Følgende er lagt inn i modellen:
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Disse sykkelandelene gir 2-3 ganger økning av sykkelandeler innenfor hvert reiseformål i forhold til
dagens sykkelandeler. Detaljerte tall presenteres som del av resultatpresentasjonen for hvert
reiseformål og i oppsummeringen bakerst.
2 minutter sykkeltid er brukt som nedre grense for hvor korte reiser bosettingen foretar med sykkel.
Dette tilsvarer normalt cirka 500m (ved 15km/t).
For å konvertere mellom tidsintervallene og avstand kan en bruke cirka 4 minutter per kilometer
(15km/t). På lengre avstander vil imidlertid oftest høydeforskjellene redusere
gjennomsnittshastigheten en del, slik at tidsbruk per kilometer går opp. En 30minutters reise på
flatmark uten spesiell tilrettelegging tilsvarer 7,5 km, mens er det kupert underveis og lite
tilrettelegging, så kan f.eks. avstanden bli redusert til 5km eller mindre. Unntaket er langs de mest
tilrettelagte rutene, der en i noen tilfeller kan ha hastigheter opp mot 3 min/km (20 km/t).
Bysykler er ikke vurdert spesielt i modellen, men kan påvirke reisemønstre og volumer i sentrum noe.
For eksempel til og fra kollektivterminal, utdanning- og kulturtilbud kan vi anta at det er en del bruk
av bysykler. Disse vil til dels inngå i det materialet vi her har utarbeidet, men kan også f.eks. bidra til
at sykkelandelen i sentrum er høyere enn lengre ut i kommunen, og noe økt trafikk på noen lenker.
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Gjennomgang av hvert reiseformål
Arbeidsreiser
Som datagrunnlag ble det i første utgave av modellen brukt et boligdatasett og et bedriftsregister.
For arbeidsreisene er dette datagrunnlaget nå byttet ut med arbeidsgiver- arbeidstaker-registeret
(AA-registeret). Dette registeret viser hvor den enkelte bor og jobber, slik at vi får rede på det
faktiske transportbehovet knyttet til arbeidsreiser, og dermed ikke trenger å gjette oss til hvor de
bosatte jobber.
Ulempen med å bruke AA-registeret er at det representerer et øyeblikksbilde av virkeligheten.
Gjennom at både folk og bedrifter flytter vil det kunne skje endringer i disse strømmene. På et
overordnet nivå vil vi imidlertid regne med at de største endringene vil være knyttet til steder det
kommer mye nytt byggeareal, mens trendene imellom eksisterende boliger og arbeidsgivere vil
holdes noenlunde konstant, etter «de store talls lov». (Når vi trekker et tilfeldig utvalg, vil vi med
økende antall i utvalget stadig redusere usikkerheten til representativitet). Et grovt eksempel er at vi
ikke uten videre forventer noe stort skifte i bydelsfordelingen mellom hvor ansatte på Haukeland
sykehus kommer fra. Bosettingsmønsteret til de ansatte der vil i hovedsak følge noen
grunnprinsipper som ligger der allerede i dag.
Det vil være mulig å gjøre beregninger for en framtidig situasjon ved å kombinere ulike grunnlag.
I AA-registeret ligger det 178654 arbeidsforhold for bosatte i Bergen. Cirka 30 000 av
arbeidsforholdene går ut av kommunen, dvs. at arbeidsstedet ligger i en nabokommune, eller
utenfor regionen. Utenfor regionen er det Oslo som er klart viktigst, med 6650 arbeidsforhold,
deretter har Stavanger/Sandnes med cirka 2000. I Bergensregionen har 3282 bosatte i Bergen
arbeidsforhold i Fjell kommune, 2376 har arbeidsforhold i Askøy, 1401 i Lindås og 1167 i Os.
I sykkelpotensialmodellen har vi først fjernet alle arbeidsforhold utenfor kommunen. Selv til
nabokommunene vil slike pendlerreiser utgjøre forholdsvis lange reiser. En og annen sykkelreise
forekommer helt sikkert, men i modellen er dette ikke regnet som et volum.
Stedfestingen i bedriftsregisteret er noe usikker. I de fleste tilfellene vil den være korrekt, mens det
kan være tilfeller f.eks. av virksomheter som har hoveddelen av arbeidet ute i felt, f.eks.
hjemmesykepleie, vektere, osv. Disse er likevel registrert med oppmøtested på bedriftens registrerte
adresse, da vi ikke har bedre data. Det kan også forekomme feil og unøyaktigheter i stedfestinger.
Store virksomheter, slik som UiB og HUS er i virkeligheten spredt utover større områder, men i
datasettet kun samlet i hver sine enkeltpunkt. Det var også ca. 4% av arbeidsforholdene i Bergen som
mangler koordinat. For 3 av de 4 prosentene evnet vi å koordinatfeste gjennom ulike typer søk, mens
den siste prosenten er utelatt fra den videre beregningen.
Dataene fra AA-registeret viser en tydelig trend i at folk flest bor nokså nær jobb. Dette er godt nytt i
forhold til å vurdere realismen i høye målsettinger for sykkelandel.
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Figur 5: Bosatte i Bergen sin avstand til arbeidsplass (avgrenset til de som både bor og jobber i Bergen – dvs at pendling over
kommunegrenser er holdt utenfor).

Det er enkelte bosatte som står oppført med flere arbeidsgivere. Vi har dessverre ikke fått tilgang til
stillingsprosenter, og har derfor tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig arbeidsprosent 72,5% per
innbygger i registeret, og der en person har flere arbeidsgivere er stillingsprosenten fordelt likt
utover per arbeidssted. Det vil si at dersom en bosatt har 3 arbeidsgivere i Bergen, er det regnet 30%
som stillingsprosent per arbeidssted. Det er 16203 personer som står oppført med 2, 3 eller flere
arbeidsgivere, mens 112135 personer er oppført med 1 arbeidsgiver.
Sonestruktur
Detaljeringsgraden bør som vist innledningsvis helst være nokså høy skal man få gode resultater i en
sykkelmodell.
Det å gjøre beregninger og samleoppstillinger av reiseruter for over 100 000 forbindelser samtidig er
imidlertid krevende i programvaren som er brukt. Det har derfor vært behov for å gjøre en
aggregering til et sonenivå.
Det er 363 grunnkretser i Bergen av varierende størrelse. Selve antallet er ikke så problematisk, men
grensene ble i sin tid tegnet kun med henblikk på befolkningsstatistikk, ikke på å skape en presis
transportmodell. Spesielt for sykkel, som har sitt konkurransefortrinn på relativt korte avstander, er
det behov for å nyansere grensene noe. Sonestrukturen som er tatt i bruk her er en bearbeiding ut
fra grunnkretsnivået, til en mer tilpasset inndeling etter denne modellens behov.
Det er laget en soneinndeling hver for boligtemaet og for arbeidsplasstemaet. Arbeidsplasstemaet er
noe mer grovmasket enn boligtemaet, av den grunn at arbeidsplassene i noe større grad har klare og
sterke konsentrasjoner, mens det innenfor bolig kan være nokså store geografiske områder med
«mellomtett» bebyggelse. For modellen er det laget 551 boligsoner, og 342 arbeidsplass-soner.
Det har vært et siktemål å gjøre avgrensinger som ivaretar en god representasjon av nabolag og
høydelag. Det vil si at gjennomgangen for bolig er gjort med boligdatasettet, nettverksdatasettet og
en høydelagsinndeling som bakgrunn. På denne måten får vi «spisset» den opprinnelige
grunnkretsinndelingen til å være mer presis. Arbeidsplassonene er laget etter samme prinsipp.
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Figur 6: Eksempel på soneinndeling etter høyde- og nabolag. Dette gir et nokså godt presisjonsnivå sammenliknet med
grunnkretsene (vist med tykk grå strek).

I beregningen blir hver enkelt sone representert som et punkt i nettverket. Det er da i tillegg til selve
grenseoppgangen viktig å ettergå noenlunde nøyaktig hvor dette punktet plasseres, særlig der hvor
sonene er store i areal. Representasjonspunkter for hver enkelt sone er forsøkt plassert i sonenes
tyngdepunkt ift. hvor det bor, eller jobber flest.
Med denne soneinndelingen gikk beregningen ganske raskt. Det er mulig å teste mer finmaskede
inndelinger, men hver iterasjon krever sitt arbeid og behovet for optimalisering av de ulike delene av
modellen må vurderes opp mot nytteverdien.

Resultat
Med sykkelandelene som definert ovenfor, og når AA-registeret blir knyttet til den beskrevne
sonestrukturen, får vi 34 438 arbeidsreiser (tur/retur) som foretas med sykkel. Sammenlikner vi disse
sykkelreisene med det totale antallet arbeidsreiser som følger av arbeidsforholdene i AA-registeret
(2*126 309 * 72,5% stillingsprosent = 183 148), får vi en sykkelandel for de kommuneinterne
arbeidsreisene på 19%.
Inndelingene i kartet er tilpasset å skulle kunne brukes på alle delresultatene.
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Figur 7: Delresultat for arbeidsreiser
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Handels- og servicereiser
Denne kategorien reiser er delt i to deler:



Dagligvarereiser
Reiser ifm øvrig handels- servicetilbud.

Handels- og servicereisene har som vi så innledningsvis omtrent like mange daglige reiser som
arbeidsreisene. Men på grunn av at målpunktdataene er forskjellig og vi angir andre sykkelandeler
innenfor dette deltemaet, blir det resulterende volumet sykkelreiser annerledes. Studentboliger er
inkludert i boliggrunnlaget.
Det er vurdert å kun være nødvendig å beregne avstand til nærmeste butikk/handelskonsentrasjon.
Vi har gode data for dagligvareforretningene. Det finnes 201 dagligvareforretninger med flere enn 5
ansatte i Bergen. 97,5% av alle boligene har en dagligvareforretning innenfor 3km fra bolig.
For å identifisere øvrig handel og service er det først gjort uttrekk av relevante virksomheter fra
virksomhets- og foretaksregisteret og utført tester med tetthetsanalyser på ulike komponenter
herfra. I praksis viser det seg at bydelssentrene og kjøpesentrene i stor grad utgjør tyngdepunktene
for denne typen tilbud. Disse senterområdene er derfor valgt som representasjonspunkt for den
øvrige handels- og servicetrafikken.
Som sykkelandeler er følgende benyttet:

Resultat
Disse sykkelandelene gir 7588 sykkelreiser ifm dagligvare, og 9222 sykkelreiser ifm øvrig handels- og
servicetilbud. Det vil si at det ligger 16810 sykkelreiser innenfor handels- og servicereiser i modellen.
I kartet på neste side er samme skala som for arbeidsreisene brukt i tegnforklaringen, for å kunne
sammenlikne utslagene. Som vi ser gir handels- og servicereisene mye mindre utslag enn
arbeidsreisene. Dette henger sammen med at reisene er mye mer spredt utover og nokså lokale.
Hadde vi brukt en noe mer findelt skala i tegnforklaringen hadde imidlertid volumene kommet fram.
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Figur 8: Delresultat for handels- og servicereiser
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Fritidsreiser
Fritidsreisene er lik handels- og servicereisene delt i to kategorier:



Tur/idrettsreiser: Dette kan være reiser med idretts-, tur- eller fritidsformål, f.eks. gåturer,
trening, reiser til idrettssenter eller idrettsanlegg, byfjell osv.
Kultur- og utelivsreiser: Dette omfatter reiser til fritidstilbud som aktivitet på kulturhus og
religiøse bygg, uteliv på kino/pub, restaurant etc.

Den første kategorien, tur/idrett er uoversiktlig med mange målpunkt og lite kunnskap om hvordan
reisene faktisk foretas. I en del tilfeller er det nok aktuelt å reise med sykkel, f.eks. fra hjemme til et
idrettsanlegg, men en stor andel turer vil også være f.eks., en gå- eller joggetur i nærområdet, til
nærmeste byfjell eller parkområde, eller med andre reisemidler til treningssenteret. Denne
kategorien reiser er derfor i første omgang holdt utenfor. Store idrettsplasser som Stemmemyren,
Vadmyra og Nymark vil generere sykkeltrafikk inn mot anlegget. I sum blir det likevel ikke store
volum. Idrettsanleggene er målpunkt vi må ta hensyn til i plasseringen av sykkelnettet, selv om de
ikke inngår i reisemodellen.
Blant kultur- og utelivsreisene er det mulig å identifisere konsentrasjoner av tilbud i de ulike
bydelssentrene og i sentrum. Dette er gjort ved å gjøre analyser av bygnings- og virksomhetsdata. Se
kart for hvor målpunktene er plassert på neste side.
Vi vet ikke hvordan reisene foregår mellom de ulike boligene og målpunktene. Det som er lagt til
grunn her er at halvparten av kultur- og utelivsreisene skjer til nærmeste lokale kultur-/utelivstilbud,
mens den andre halvparten går til Bergen sentrum.
Som sykkelandeler er det lagt inn:

Resultat
Sykkelandelene ovenfor gir 8 360 sykkelreiser per dag innenfor fritidsreiser (kultur/uteliv).
I kartet på neste side ser vi at de fleste av disse reisene er inn mot sentrum. Kategoriinndelingen på
kartet er holdt lik den for arbeidsreiser for å gjøre det sammenliknbart. Dette gjør at noen av
nyansene i bydelene forsvinner, men vi kan fortsatt se at modellen også gir noen sykkelreiser inn mot
de lokale kulturtilbudene.
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Figur 9: Delresultat for fritidsreiser (kun reiser ifm kultur er inkludert).
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Utdanningsreiser (studenter og elever på VGS)
For studentene er det brukt ulike data som grunnlag for hvor de bor. Vi har data om studentboliger,
og kommunen gjorde et kartleggingsprosjekt i 2014, der en fant bostedet/hybelen til studenter
folkeregistrert utenfor kommunen. Til sammen dekker disse grunnlagene omtrent halvparten av de
30 000 studentene. Resten av studentene er i modellen spredt jevnt utover på den øvrige
boligmassen (0,11 studenter per boenhet). Hver student antas å ha 0,9 turer i hver retning hver dag
(1,8 turer inkl hjemreisen).
Studentene er fordelt på de ulike studiestedene etter antall studieplasser på hvert studiested. For
eksempel antas det at fra en blokk med 100 studenthybler, går 55 av studentene til ulike steder på
UiB, 20 antas å gå på Høgskolen på Vestlandet osv. Det er gjort et unntak for studentboligene rundt
NHH, der vi antar at 80% av beboerne går på NHH. NHH er vurdert som spesiell i denne
sammenheng. De øvrige studiestedene har ikke en like opplagt sammenheng mellom bosted og
studiested.
Antall studenter på de ulike studiestedene er funnet basert på nettsøk. De er plassert geografisk
basert på bedriftsregister, bygningsdata og nettsøk.
Reiser til videregående skoler er basert at det finnes 10500 elevplasser på videregåendeskolene i
Bergen, det vil si gjennomsnittlig 0,073 elev per boenhet. I ytre bydeler er det tatt utgangspunkt i at
elevene går på nærmeste skole. Dette gir noen små skjevheter ved at enkelte skoler blir tildelt flere
elever enn de har plass til, særlig i Fana. Men som vi ser i kartet på neste side er konsekvensen av
VGS-reisene uansett ganske små. Det er derfor ikke brukt videre ressurser her på å nyansere
metoden.
I sentrale bydeler er elevene fordelt på de ulike skolene etter antall elevplasser på hver skole, lik
metoden for studiestedene ovenfor. Det er regnet en tur og en retur per elev per dag.
Det er lagt inn sykkelandeler som følger:

Resultat
Sykkelandelene ovenfor gir 3485 daglige sykkelreiser for videregående-elevene og 6286 sykkelreiser
for studentene, totalt 9 771 daglige sykkelreiser ifm. høyere utdanning.
Som forventet ser vi at det er studentreisene som gir de største utslagene.
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Figur 10: Delresultat for utdanningsreiser (høyere utdanning og VGS).

20

Grunnskole- og barnehagereiser
Reisene for grunnskoleelevene (barne- og ungdomsskole) er basert på faktiske elevdata fra bolig til
den skolen de går på (data mottatt fra skoleavdelingen i Bergen kommune). Det er kun elever fra
5.klasse og oppover som er regnet med (sum 8800 5.-7.-klassinger og 8205 ungdomsskoleelever),
dette er ytterligere omtalt under resultat. Privatskoleelevenes reiser er også inkludert for de samme
klassetrinnene (730 ungdomsskoleelever og 420 barneskoleelever i tillegg).
Omsorgsreiser til barnehage er basert på at det er cirka 15200 barn med barnehageplass i Bergen,
det vil si gjennomsnittlig i overkant av 0,1 barn per bolig. Disse reisene er beregnet til nærmeste
barnehage. Barnehagereisene foretas ofte som del av en reisekjede. I denne sammenheng er de
derfor kun telt én veg.
For sykkelandeler er det nødvendig å ta skoleskyssordning i betraktning, i tillegg til aldersmessige
begrensninger i rekkevidde. Hastigheten på syklende barn er generelt lavere, noe som også bør
speiles igjen i kortere intervaller. Det som er lagt inn i modellen er som følger:

Det modellerte reisevolumet gir en samlet sykkelandel på ca. 14 % for barn på mellomtrinnet.
Sammen med en liten økning i dagens gangandel på 64 %, vil målet om 80 % gs-andel oppnås.
Av spørreundersøkelsen gjennomført ifm. strategiarbeidet, oppga respondentene at ca. 4% av barn
6-9 år som oftest sykler til skolen. Tilsvarende tall for aldersgruppen 10-13 var 8%. De yngste barna er
ikke med i modellen. Det er ønskelig at også denne gruppen barn sykler mer, men vi må anta at deres
sykkelaktivitet blir lavere enn for de eldre barna.
Resultat
Sykkelandelene ovenfor gir 400 sykkelreiser for ungdomsskoleelevene, 2378 sykkelreiser for
barneskoleelevene, 168 sykkelreiser for privatskoleelever, og 465 sykkelvognreiser for
barnehagebarna. Til sammen blir dette 3411 sykkelreiser. I tillegg kommer småtrinnselever, se under.
400 sykkelreiser for ungdomsskoleelever er kanskje litt overraskende få. Denne delen av beregningen
er derfor undersøkt litt nærmere. Det viser seg at kun 13% av elevene bor innenfor den definerte
sykkelavstanden til skole. Dette henger trolig sammen med at det er et relativt lavt antall skoler (24
stk, mot 66 barneskoler), i tillegg til at gjennomsnittlig 17% benytter seg av muligheten for å gå på en
annen skole enn den de er i skolekrets til (fritt skolevalg). På grunn av skoleskyssordning har vi trolig
allerede strukket akseptert sykkelavstand langt.
Disse volumene gir små utslag i kartet. Av de strekningene som har flere enn 100 sykkelreiser per dag
er det mindre enn 1km i sum. Modellen slik den er lagt opp synliggjør altså veldig lite sykkelpotensial
innenfor barns reiser.
Barna på småtrinnet er ikke inntatt i modellering. Planlagt re-modellering for å inkludere dem ble
forsinket. Om vi antar at småtrinnselevene sykler like mye som barna på mellomtrinnet gir det en
dobling i sykkelreisevolumet for barneskolereiser. Det totale volumet av reiser vil likevel være så lavt
at det ikke blir synlig i vesentlig grad ut i nettet. Ved fremtidig re-modellering bør imidlertid en større
del av barneskolebarna inngå i modelleringen.
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Figur 11: Delresultat for grunnskole- og barnehagereiser.
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Reiser til kollektivterminal
For kollektivreisene er det kun regnet 0,5 reise per bolig innenfor 3km avstand fra hver terminal. Det
er regnet 5% sykkelandel for de som har mellom 4-15 min sykkelavstand.
Det er kun de større terminalene som er regnet med.
Til togstasjon, dvs i sentrum og i Arna er det mulig at potensialet er noe større enn her beregnet,
men til gjengjeld er det kanskje mindre til de øvrige terminalene.
Resultat
Dette gir 1720 sykkelreiser til kollektivterminaler.
Som vi ser gir det små utslag i kartet.
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Figur 12: Sykkelreiser til kollektivterminaler
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Summering
Vi har altså lagt følgende sykkelandeler til grunn i modellen:
Reisehensikt
Arbeidsreiser:
Arbeidsreiser
Handel & service:
Dagligvare
Annen H&S
Fritidsreiser:
Natur og idrett
Kultur, bevertn.
Utdanningsreiser:
Høyere utd.
VGS
Barns reiser:
Ungdomsskole
Barneskole
Følge til bhg
Kollektivterminal:
Kollektivterminal

2-4 min
10%
2-4 min
5%
3%

2-4 min
5%
0%
2-4 min
5%
10%
5%
2-4 min

Definerte sykkelandeler innenfor ulike reisetider
4-20 min
20-30 min
30-45 min
40%
30%
15%
4-15 min
15-30 min
>30 min
15%
5%
12%
7%
3%
4-20 min
20-30 min
20%
5%
4-12 min
12-20 min
20-30 min
30%
20%
10%
30%
15%
5%
4-10 min
10-15 min
15-20 min
30%
20%
10%
20%
10%
0%
5%
5%
5%
4-10 min
10-15 min
15-20 min
5%
5%

45-60 min
5%

Dette gir:

Reiseformål
Arbeidsreise (inkl
hjemreise)
Handels- og servicereiser
Fritidsreiser (kun
kultur/bevertning,
sport/turreiser er ikke
tatt med her)
Reiser ifm høyere
utdanning
Skole- og omsorgsreiser
ifm barnehage,
grunnskole og VGS
Reiser til
kollektivterminal
SUM reiser i modell

Totalt
reisegrunnlag i
modellen
183 148

Antall sykkelreiser
som følge av
sykkelandelene
34 437

Dvs
Andel av sum
sykkelandel sykkelreiser
pr formål
19 %
46 %

218 215
90 098

16 810
8 360

8%
9%

23 %
11 %

72 900

9 771

13 %

13 %

49 210

3 411

7%

5%

50 000

1 720

3%

2%

697 651 *)

74 510

10,7 %

100%

*) Det er i hovedsak sport/turreisene som mangler i forhold til et antatt totaltall på 750 000 daglige
kommuneinterne reiser per dag. Disse er vanskelig å få fullgod oversikt over og er derfor utelatt.
Det er vist et resultatkart på neste side. De ulike verdiene kan også undersøkes nærmere i webkartet.
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Figur 13: Sumkart for sykkelpotensialmodellen. YDT-tall må leses som snitt gjennom året.
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Diskusjon og utprøving
Hva modellen viser, og vurdering av endrede parametere
Som vi ser i tabellen i summeringen, utgjør arbeidsreisene den viktigste bidragsyteren, med hele 46%
av alle reisene. Fra RVU 2018 utgjør arbeidsreisene en større andel av sykkelreiser i dag (53%).
Reiser ifm sport, tur og idrettsanlegg er ikke med i beregningen. Man kunne f.eks. se for seg at vi fikk
modellert inn reiser til idrettsanlegg. Dette ville påvirket i nokså liten grad ettersom den typen reiser
har et mindre reisevolum i utgangspunktet. Anslagsvis kunne vi sett for oss et antall på 4000
sykkelreiser fra et slikt målpunktstema. Som vi har sett i andre små tema, gir dette små utslag i
kartet.
Vi kunne valgt å forsøke å øke sykkelandelen f.eks. innenfor skolereiser, men fordelingen av
reisegrunnlaget er uansett slik at vi er avhengig av at arbeidsreisene må ta en stor del av veksten.
Dette kan ses i sammenheng med demografiske data (Bergen, 2019):
SUM
Andel Kategori
9-17 år
27666 11 % Skoleelever
18-24 år
28706 12 % Ofte studenter
25-67 år
160264 66 % Voksne
67-80 år
25578 11 % Eldre
SUM
242214
Arbeidsreisene er også logisk å satse på av andre grunner – det er i rushtrafikk vi har
toppbelastningen i trafikksystemene, og det er dette vi må dimensjonere infrastrukturen for.
Samtidig er arbeidsreisende relativt lette å påvirke til å velge alternative reisemidler på grunn av
framkommelighetsutfordringene med både bil og kollektivtransport i det aktuelle tidsrommet,
rushtidsavgift, etc. For de fleste er også arbeidsreisen rutinepreget, og nye reiserutiner vil fort gjelde
alle arbeidsreisene for den enkelte.
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Test av mulige nye lenker
Det er utført beregninger hvor Eidsvågstunnelen og en mulig ny gang- og sykkelbro Laksevåg-Dokken
er lagt inn. Nedenfor vises sammenlikninger på kartutsnittene (nb! Justert kategoriinndeling).
Beregningene er kun gjort for arbeidsreiser. «Før» og «Etter»-situasjonene er sammenliknbare med
hverandre, men sett opp mot hovedmodellen, må volumet av sykkeltrafikk på de uttestede lenkene
omtrent dobles.

Eidsvågstunnel
Før:

Etter:

Vi ser at tunnelen blir populær, med 880 sykkelarbeidsreiser per dag. Denne forbedringen av tilbud
mellom sentrum og Åsane gjør at det blir økt sykkeltrafikk generelt på strekningen. Blant annet ser vi
at det på nordsiden, mellom Ervik og Åstveit er 480 flere syklister, dvs. over 100 % økning, etter
etablering av tunnelen. På sørsiden forbi NHH er det 650 flere syklister, også mer enn en dobling. I
tillegg kan det komme flere syklister fra de andre reiseformålene. Særlig studentreiser og reiser til
idrettsanlegget må kunne påregnes.
I makstime tilsvarer det at cirka 340 syklister vil bruke tunnelen/makstime.
Tunnelen lå ikke i nettverket i hovedmodellen da en ved oppstart av modellkjøring ikke forventet at
den er klar innen 2030.
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Laksevåg/Dokken
En eventuell ny bro over
Puddefjorden er prøvd ut som vist i
kartet nederst på denne siden.
I modellen gir broen nytt og bedre
alternativ for de som sykler mellom
Laksevåg og sentrum, slik at
eksisterende Puddefjordsbro og
Nygårdshøyden blir vesentlig
avlastet. Modellen beregner
potensial for 1370
sykkelarbeidsreiser per dag på den
nye broen. Fyllingsveien blir en
viktig forbindelse mellom ny bro og
Carl Konows gate. Modellen viser
også at Jekteviken – Teatergaten
oppstår som ny, viktig forbindelse.
Med fremtidig utbygging langs
sjøen på Laksevåg, i samsvar med
strategisk planprogram, vil effekten
av en ny bro trolig ble langt større.
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Nærmere om tilpasseringer til hellingsgrad
Hellingsgrad Normal
trase
0-2%
15 km/t
2-4%
14 km/t
4-6%
13 km/t
6-7%
12 km/t
7-8%
11 km/t
8-9%
10 km/t
9-10%
9 km/t
10-11%
8 km/t
11-12%
7 km/t
12-13%
6 km/t
13-14%
5 km/t
14-15%
4 km/t
15-16%
3 km/t
>16%
2 km/t

Eksempel

Øvregaten, bakken forbi Birkesenteret opp mot Helgesens gate (5%)

Christies gate opp mot Universitetsmuseet (10%)

Johan Blytts veg / Haukelandsbakken, mellom Sollien barnehage og
Haukeland sykehus (17%)

Det er gjort enkle tilpassinger til fremkommelighet i veinettet i modellen. Basishastighet for
«ekspressykkelruter» er satt til 20 km/t, mens øvrige godt tilrettelagte ruter er gitt 17 km/t. Enkelte
gangveger/ særlige konfliktstrekninger er satt ned til ganghastighet 5 km/t. Dette gjelder f.eks.
fortauet langs bybanen mellom Danmarksplass og Gamle Nygårdsbro, jf kart i Figur 3.

Relevante lenker












Kart for resultater https://bergen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3ed7a8bdb02c4ad186
453c0b1618d966
Lignende modell utviklet i England - https://www.pct.bike/
Om trafikkmodeller - https://www.tiltak.no/0-overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-ogverktoey-som-hjelpemidler/bruk-av-modellverktoy-til-transportanalyse/
Fartsmodell - https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=45144
En lokal RVU-presentasjon https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00268/Grethe_Vikane_SVV_2686
70a.pdf
Urbanet Analyase notat 67/2014 – Sykkel i dagens transportmodeller
Reisevaneundersøkelse Bergen 2013 - http://bergensprogrammet.no/wpcontent/uploads/2014/03/Reisevaneundersøkelse-for-Bergenområdet-2013.pdf
ATP-modellen - http://www.atpmodell.no/#id=1
Spørreundersøkelse om gange og sykling i Bergen
https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T536939901
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