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Hva er ADV RTM?

Arealdataverktøyet er både et 

dataverktøy og en samarbeids-

plattform som hjelper oss med å 

anslå endringer i transportomfang 

og reisemiddelvalg, og effektene 

av dette. Resultatene vises også i 

form av kart som er til hjelp i 

planarbeid og skal gi bedre 

transportanalyser i byområdene.



Hvordan skal ADV brukes?

Arealdataverktøyet (ADV) skal brukes 

sammen med RTM og introduserer 

systematiske arealfaglige vurderinger, 

hensyn til arealplaner og bedre grunnlag for 

å beregne framtidig utslipp fra vegtrafikk 

fra:

• Referansebane/nullalternativ basert på 

kommuneplanens arealdel

• Ulike tiltaksbaner for areal og parkering 

sammen med ulike transporttiltak



ADV skal gi bedre data til 

transportmodellen

• ADV tar utgangspunkt i hvor mange bosatte, 

ansatte og besøk kommuneplanens arealdel gir 

rom for

• ADV gir mulighet for lokale inndata om parkering 

som gir bedre modellering av parkering i RTM

• ADV gir arealfaglig vurdering av hvordan bosatte, 

ansatte og besøk sannsynligvis vil fordele seg i 

kommunen seg i tråd med kommuneplanens 

arealdel



Organisering av ADV

• ADV er utviklet i prosjektsamarbeid mellom KS, 

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Miljødirektoratet og Kommunal- og 

distriktsdepartementet

• Permanent drift og utvikling i egen NTP faggruppe 

areal som del av NTP transportanalyse (fra 2022)

• Etablert ADV-brukernettverk (fra 2022)

Pilotfase er gjennomført, og ADV vil utvikles faglig 

og metodisk parallelt med RTM



Mange konsulenter har 

deltatt i utviklingen av ADV
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Civitas, Rune Opheim – faglig grunnlag / prosjektsekretariat KIT 

2015 - 2021, ADV-veiledere og sjekkliste for programmering

Asplan Viak, Eirik Csak Knutsen, Stein Runar Bergheim  - Utvikling 

av ADV med brukergrensesnitt

Numerika, Tom Hamre - beregninger og integrasjon RTM

Rambøll, Ole-Johan Kittilsen/Andre Uteng – integrert metodikk for 

arealbruksprognoser

Frameworks – Geir Andrew, løsningsarkitektur

Transportøkonomisk institutt – evaluering og organisering

Pilotbyene har gjort en stor jobb: 
Trondheim, Tromsø, Porsgrunn og Skien, 
Kristiansand og Oslo har deltatt som piloter i 
utviklingen av verktøyet.
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ADV•RTM



Verktøyet gjør det mulig å 

kvalitetssikre informasjon fra

SSB ansatte, arbeidsplasser

og besøksgenerering

Justeringene kan enten

gjøres i ADV-verktøyet eller

ved at eksterne datakilder

kan lastes opp.

Bosatte, 

ansatte og 

besøkende



ADV gjør det mulig å legge 

inn forutsetninger om 

parkering som tilgang/antall

plasser, prisnivå mm.

Parkerings

-priser og 

tilgang



...i nye utbyggingsområder

ADV benytter data fra

kommuneplanens arealdel til 

å bestemme hvor vekst fra

SSBs prognoser vil komme

For nye utbyggingsområder

angis det kapasitet

Angi maks 

tillatt

utbygging



for eksisterende

utbyggingsområder angis

fortettingspotensialet som en

prosentandel av gjeldende

situasjon

Angi maks 

fortetting



ADV gjør det også mulig å 

legge inn større enkelttiltak 

som enten vil eller kan 

gjennomføres i løpet av 

analyseperioden.

Slike tiltak enten tilfører eller 

reduserer kapasitet for 

bosetting, 

næringsvirksomhet og 

besøksgenererende

aktiviteter i de 

grunnkretsene som er 

berørte av tiltaket.

Legge inn 

enkelttiltak



Etter hvert som stegene i 

ADV gjennomføres, utføres

det en lang rekke 

beregninger

Disse visualiseres som 

karttema slik at kommunene

kan vurdere effekten av 

input-dataene de har 

benyttet

Man kan for eksempel se

kapasitet for ny utbygging i 

analysår

Kapasitet 

for 

utbygging



Tilsvarende kan man se

kapasitet for fortetting i 

analyseår og ta stilling til 

hvorvidt

mellomregnestykkene gir 

mening før referanse- og 

tiltaksbaner ferdigstilles.

Kapasitet 

for 

fortetting



ADV gir tilgang til en lang 

rekke tema som ikke bare er 

av interesse for RTM-

kjøringer men som kan ha 

bred anvendelse i kommunal 

planlegging av areal og 

tjenester

Prognose 

for bosatte, 

ansatte og 

besøk



Man kan se antall

parkeringsplasser og 

gjennomsnittlig pris samt 

hvor lett det er å finne plass i 

fremtidige analyseår

Fremtidige

parkerings

-forhold



Etter at data er 

ferdigbehandlet i RTM lastes

de tilbake i ADV for bruk til 

visualisering

Det finnes et sett av 

dashboard som gir tilgang til 

data for ferdige baner

Et viktig dashboard viser 

beregnede utslipp som følge 

av fremtidig trafikkarbeid i 

analyseårene

Utslipps-

dashboard



Et annet viktig dashboard 

viser hvordan utviklingen i 

transportvolumer vil bli i 

analyseår relativt til dagens 

situasjon

Trafikk-

arbeid



Data fra RTM visualiseres

på veglenke nivå slik 

Resultat-

nettverk



Hva nå?

• ADV RTM kan nå tas i bruk for byanalyser 

sammen med RTM

• Oppdatering og videreutvikling parallelt 

med RTM-oppdateringer 2022

• Referansebaner kan oppdateres hvert 

partallsår

• Verktøyet kan tas i bruk i flere byområder

ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by_stedsutvikling/arealdataverktoy-adv/adv-pa-1-2-3/id2900312/?expand=factbox2900320


I byområdene skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres gjennom 

effektiv arealbruk og ved at veksten i 

persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange.



Bokmål mal: Diagram

Areal og parkering kan nå håndteres etter felles 

metodikk og mer transparent

Kilde: Vegdirektoratet



Referansebanen –

utviklingen uten nye tiltak

Selv med lav befolkningsvekst blir det vanskeligere å 

nå nullvekstmålet:

• Økt elbilandel gjør personbilen mer 

konkurransedyktig – trafikkarbeidet øker mer enn 

befolkningsveksten (typisk ca. 10 prosent vekst 

fram mot 2030)

• Betydelig kapasitet og planreserver i alle 

byområdene – KPA er i liten grad førende for 

arealutviklingen (veksten fordeler seg jevnt i hele 

analyseområdet)

• Klimagassutslippene fra personbilene går 

betydelig ned, men flere tiltak nødvendig for å nå 

halvering i 2030 og utfasing i 2050?



Arealbruk som tiltak

• Fortetting (bosatte, ansatte og besøk) gir 

signifikant lavere trafikkarbeid enn referansebanen

• Lav befolkningsvekst i byområdene

• Foreløpige resultater fra tiltaksbanene gir en effekt 

på mellom 1 – 6 prosent reduksjon av 

trafikkarbeidet fram mot 2030

• Ikke nok for å nå nullvekstmålet, og effekten 

varierer fra byområde til byområde

• Byene er ulike mht. bosettingsmønster

• Referansebanene er ulike på fortetting



Erfaringer og prosess

• Pilotfase med kontinuerlig læring 

og faglig utvikling

• Utviklingsfasen har tatt lengre tid 

og vært mer kompleks enn vi 

trodde

• Pilotbyene har måttet være 

tålmodige

• ADV må tas i bruk og vil utvikles 

videre!



Hvordan komme i gang?

• Definere og starte opp et prosjekt i 

byområdet (veileder 2)

• Tilrettelegge plandataene i ADV 

(veileder 6)

• Kartlegging av parkering og vurdere 

enkeltvirksomheter og besøkssteder 

(veileder 3 og 4)

• Arealfaglig vurdering av plangrunnlaget



Støtte fra NTP faggruppe 

areal

• NTP faggruppe areal gir innføring 

og opplæring i dataverktøy

• Delta i ADV-brukernettverk

• Asplan Viak gir teknisk support
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Bruksområder

• Bruke RTM med ny befolkningsframskriving for 

2022 for å lage referansebaner

• Faglig grunnlag for transportanalyser og 

konsekvensutredninger knyttet til:

• Regionale areal- og transportplaner

• Strategiske arealkart

• Kommuneplanens arealdel

• Vurdering av ulike tiltak for å nå nullvekstmålet

• Sentralt som input til oppdaterte byanalyser for 

neste NTP


