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Bakgrunn: SEV

Sykkelekspressvei (SEV)

 høystandard og sammenhengende sykkelveg som er forbeholdt 

syklister og tilrettelagt for rask (opptil 40 km/t) og direkte sykling 

over lengre avstander (5-20 km) ….» (Statens vegvesen (2014)

SEV: Lillestrøm- Bryn

 Planlagt åpningsår 2022

 Lengde: cirka 16 km

 Investeringskostnader rundt 1,7 mill kroner
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SEV og antatt influensområde
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Alle reiser bortsett fra interne reiser i A1 og interne reiser i A4
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Bakgrunn: transportmodeller

Dagens strategiske transportmodeller (RTM23+) er 

inndelt/aggregert i geografiske soner 

 for grovkornet for detaljerte sykkelanalyser

Løsningsforslag her: agentbaserte simuleringsmodeller

 Ingen bruk av soner («eksakte koordinater»)

Mikroskopisk rutevalg: Vi analyser hvert enkeltperson («agent») i 

Oslo/Akershus

 Programvare: MATSim (open-source)

4



Side

Video basisscenario
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Data: Etterspørselsiden

15265 reisedagbøker fra spørreundersøkelse «Ruter 

MIS» 

Skalert opp til en full syntetisk populasjon (N≈900 000)
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Nettverk 

– OpenStreetMap
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Fordel: Mer detaljert og mange flere «svarveier» 

sammenlignet med «offisielle» kart

Nettverket er noen forenklet ved implementering i 

MATSim
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Effekter av SEV som fanges opp i vår 

MATSim modell
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Hva styrer syklistens adferd i 

modellen?
Rutevalg er basert på

 Sykkelfart (raskeste rute)

 Sykkelinfrastruktur (komfortelement)

 Vektene for infrastruktur

 Faktor for SEV: antatt 10% mer komfortable enn en vanlig sykkelvei 

 Mer sammenhengende sykling, mindre kryss

 Stokastiske termer (skaper realisme fordi ikke alle mennesker er like)

Valg av transportmiddel og avreisetidspunkt

 Agenter vil bruke minst mulig tid i transport og ankomme til sine 

aktiviteter på de planlagte tidspunkter

 Tillate ulik «komfort» i ulike transportmidler
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Sykkelfart

Sykkelfart er avhengig av

 Sykkelinfrastruktur

 Stigning

 (Køer)

Basisfart ved 0% stigning (Flügel mfl 2017)

 Ikke tilrettelagt (veibanen eller fortau): 16,3 km/t

 Gang og sykkelvei: 16,8 km/t

 Sykkelfelt: 18,7 km/t

 Separert sykkelvei: 19,0 km/t

 SEV (basert på «Tour-de-finance»): 23,3 km/t
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Video (med og uten SEV)
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Individuelle tilpasninger 

1. For relasjoner som «krysser» SEV (nord  sør)

A. Ingen vesentlig endring

B. Betydelige endringer i rutevalg for å utnytte SEV  

2. For relasjoner «langs» SEV  (vest  øst)

A. Mindre endringer i rutevalg - SEV fører til betydelige lavere 

reisetider

B. Store omveier for å komme seg på SEV (selv om reisetiden 

blir lavere; men «komfortgevinst»)  
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Eksempel 1B:
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14 minutter,

46 sek

14 min,

2 sek

Agent

kjører en annen rute

for å benytte 

SEV
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Eksempel 2A: mindre endringer i 

rutevalg men raskere framføring
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66 minutter

60 minutter
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Eksempel 2B (omvei for økt sykkelkomfort)
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53 minutter,

26 sek

55 min,

19 sek
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Endring i simulert reisedistanse, fart og 

reisetid for sykkel

16

Reisedistanse totalt: +2.7%

A1 A2 A3 A4

A1 -0.7 % -3.6 % -3.2 %

A2 0.1 % -2.0 % -4.4 % 14.5 %

A3 -4.7 % 0.0 % 0.0 % -3.8 %

A4 -5.8 % 0.0 % -3.9 %

Reisetid totalt: -1.4%

Fart: +4.1%

A1 A2 A3 A4

A1 2.8 % 7.6 % 19.9 %

A2 2.5 % 5.2 % 6.2 % 12.0 %

A3 5.6 % 0.0 % 0.8 % 3.4 %

A4 11.6 % 0.0 % 4.7 %

A1 A2 A3 A4

A1 2.1 % 3.7 % 16.1 %

A2 2.6 % 3.0 % 1.5 % 28.2 %

A3 0.6 % 0.0 % 0.9 % -0.5 %

A4 5.1 % 0.0 % 0.6 %
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Fasit

Sykkelekspressveien mellom Bry og Lillestrøm medfører 

raskere og mer komfortabel sykling

Fører til endringer i individuell rutevalg

Man kjører omveier for å øke sykkelkomfort

 Gjennomsnittlig med +2,7%

 Sykkelfarten øker 

 Gjennomsnittlig med +4,1%

 Reisetiden reduseres 

 Gjennomsnittlig -1,4%

 Men store individuelle forskjeller!
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Spørsmål?
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