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MPM23 er et brukervennlig, regnearkbasert modellverktøy for analyser av transportmiddelvalg i 
Oslo og Akershus. Modellen beregner endringer i markedsandeler for bil (fører og passasjer), gange, 
sykkel, tog, buss og trikk/t-bane som følge av tiltak. MPM23 kan derfor – i motsetning til mange 
andre etterspørselsmodeller – brukes for å studere konkurranseflatene mellom forskjellige kollektive 
driftsformer. Førsteinntrykket av modellen (versjon 1.0) er at den indikerer en relativ sterk 
substitusjon mellom kollektive driftsformer og en (noe uventet) svak substitusjon mellom 
kollektivtransport og bil, gange og sykkel. MPM23 segmenterer resultater på delmarkeder (etter 
reiseformål, distanse, og storsoner) og illustrerer hvor heterogent transportmiddelvalget innenfor 
Oslo/Akershus er.   

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra og i samarbeid med Ruter utviklet 
en modell for transportmiddelvalg basert på data fra Ruters 
Markedsinformasjonssystem (MIS). Formålet med modellutviklingen har vært å 
etablere en metode for å belyse hvilke forhold som påvirker transportmiddelvalget 
for reiser i Oslo og Akershus.  

Ved gjennomføringen har vi delt prosjektet i to hovedbolker. I første del har vi 
jobbet mot å finne og etablere variabler som forklarer individets transportmiddelvalg 
(som rapportert i MIS), og å estimere variablenes marginale effekter (koeffisienter) 
ved hjelp av statistiske modeller. I andre del har vi tatt utgangspunkt i resultatene fra 
estimeringen og utviklet et verktøy for å analyse effekter av ulike tiltak på 
transportmiddelfordelingen totalt eller på utvalgte geografiske områder i Oslo og 
Akershus. Analyseverktøyet er implementert i Excel, og går under navnet «MPM23» 
(MarkedsPotensialModell for Akershus (2) og Oslo (3)).  
 
MPM23 beregner markedsfordelingen mellom transportmidler i Oslo og Akershus. 
Dette gjøres ved at modellen beregner individuelle valgsannsynligheter (for hver 
enkelte reise i datasettet) ved hjelp av en statistisk modell (nested logit modell). 
MPM23 er implementert i Excel, noe som gjør det mulig å endre modellens 
forklaringsvariabler og predikere nye (individuelle) valgsannsynligheter. De 
individuelle valgsannsynlighetene kan deretter aggregeres opp for å illustrere 
(aggregerte) markedsfordelinger. For noen segmenter (f. eks storsoner eller 
reisehensikter) har vi lagt inn en automatisk aggregering av resultatene i Excel. For 
disse segmentene kan man øyeblikkelig lese av effekter av endringer i en eller flere av 
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forklaringsvariablene. Typiske tiltaksendringer er endringer i reisekostnader, gratis 
parkering eller tilfredshet med kollektivtilbudet. 
 
I tabell S1 presenterer vi en sammenligning av egenskaper og analysemuligheter for 
transportmodellene MPM23 og RTM 23+. RTM23+ er den nettverksbaserte 
regionale transportmodellen tilpasset Oslo og Akershus og er en del av 
transportetatens felles modellsystem.  

Tabell S1: Sammenligning av egenskaper ved RTM23+ og MPM23 Versjon 1.0. 

Egenskaper RTM23+ MPM23 (Versjon 1.0) 

Hvilket geografisk område 
dekkes? 

Oslo og Akershus. I tillegg 
inkluderes deler av Buskerud, 
Ringerike, Hadeland og nordre 
Østfold («plussområdet») 

Oslo og Akershus 

Hvilke dager dekkes? Hverdager  Hverdager 

Hvilke transporttyper dekkes? Persontransport unntatt 
skolereiser (skolereiser og 
godstransport inngår som fast 
matrise ved modellering av 
transportavvikling) 

Persontransport (med 
skolereiser)  

Aggregert eller disaggregert 
estimeringsopplegg? 

Disaggregert, basert på 
nasjonal og Prosam RVU 
(2001). Re-estimering av 
arbeidsreiser på oppdaterte 
LoS data i 2009/2010. 

Disaggregert, basert på MIS 
(September 2014 – August 
2015) 

Predikeringsnivå Aggregert på grunnkretsnivå Disaggregert, basert på enkelte 
reiser i MIS (September 2014- 
August 2015) 

Predikeres totalt antall reiser? Ja (befolkningsvekst og 
endring i reisefrekvens er 
inkludert)  

Nei, kun markedsandeler    

Destinasjonsvalg Ja Nei 

Transportmiddelvalg  Ja, men kollektivtransport 
behandles samlet i 
etterspørselsmodellen 
(kollektivtransport inkluderer 
båt/ferge) 

Ja, skiller også mellom 
driftsformer for 
kollektivtransport (båt/ferge er 
utelatt*) 

Rutevalg/transportavvikling Ja Nei 

Valg av avreisetidspunkt Veldig begrenset  Nei 

LoS-data for reisetid i bil Reisetid i bil bestemmes 
endogent i likevektsmodell 

Fra RTM23+ (gitt eksogent) 

Modellering av tilfredshet 
med kollektivtilbudet 

Nei Ja (men forenklet) 

*) Dette innebærer at alle båtreiser fra Nesodden er ekskludert. Man bør unngå å gjøre spesifikke analyser for 
Nesodden med MPM23 Versjon 1.0. 

Tabellen viser at MPM23 er underlagt flere forenklinger sammenliknet med 
RTM23+. Fordelen med MPM23 er at det er en enkel modell, hvor det er enkelt og 
raskt å gjøre analyser. 
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I estimeringsmodellen bak MPM23 har vi brukt grupperingen («nests») som vist i 
Figur S1. 

Figur S1: Struktur i nested logit modell for MPM23 Versjon 1.0. 

 
 
Forklaringsvariabler i modellen er: 

• LoS-variabler (reisekostnad, ombordtid, ventetid, gangtid til/fra stasjon, 
antall påstigninger per reise) 

• Reiseavstand  
• Reiseformål 
• Geografiske storsoner  
• Førerkort/tilgang til bil (avgjør om bilfører er et «tilgjengelig» valgalternativ) 
• Gratis parkering 
• Tilfredshet med kollektivtilbudet 
• Andre variabler (kjønn, årstid, konstantledd) 
• Nest-parameter (måler korrelasjon innenfor grupper av transportmidler) 

 
Alle de 120 koeffisientene som er estimert har forventet fortegn (og mange er 
statistisk signifikante). Dette gir en viss trygghet for at modellen predikerer «riktig» 
retning på effektene. Også størrelsen og størrelsesforholdet på variablene virker 
rimelige, men vi finner at verdien av reisetid er noe lave i forhold til øvrige variabler. 
Dette indikerer at kostnadene vektes relativt høyere enn tid. Vi finner en relativ høy 
«nest-parameter» for gruppen «kollektivtransport». Dette fører til at substitusjonen 
mellom alternative driftsformer innenfor kollektivtransport (buss, tog og trikk/t-
bane) er relativt sterk, mens substitusjonen mellom alternative 
transportmiddelgrupper (kollektivtransport og bil/gang/sykkel) er relativt svak.  
 
Tabell S2 viser (kryss-)elastisiteter som er beregnet i MPM23 (Versjon 1.0). 
Elastisiteter beskriver virkinger på etterspørsel etter reiser med et transportmiddel 
ved endring i en variable knyttet til dette transportmiddel. F. eks av økt 
bilførerkostnader på etterspørsel etter bilførerturer. Elastisiteten kan (tilnærmet) 
tolkes som prosentvis etterspørselsendring ved en prosentendring i kostander. 
Krysselastisitet tolkes som prosentendring i etterspørsel etter reiser med ett 
transportmiddel ved en prosentendring i en variable knyttet til en annet 
transportmiddel.     
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Tabell S2: Beregnede egen- og krysselastisiteter i MPM23 V. 1.0. 

 
 
 
Rapporten inneholder en brukerveiledning for regnearkmodellen MPM23 og et 
kapittel om forbedringspotensialet og videre utvikling av modellen. 
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