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1 BAKGRUND

I samband med att VTI övertog arbetsuppgifter från Transportrådet flyttades även dator-

utrustning, program och modellsystem som Transportrådet utvecklat. Banverket hade tidigare

påbörjat vidareutveckling av Transportrådets modellsystem i samarbete dels med Per Kjell-

man Trañkkonsult och dels med Transek AB. Per Kjellman har varit anställd på Transport-

rådet och arbetat med det aktuella programsystemet. Transek AB har utfört modellestime-

ringar såväl för Transportrådets äldre system som för Banverkets vidareutvecklade.

VTI och Banverket enades om att, i arbetet med prognoser för framtida transporter i Sverige,

nyttja den modellversion som utvecklades i Banverkets regi. I början av november 1992 fick

VTI tillgång till en körbar version av programsystemet SAMPLAN-IC2 som är avsett för

trañkberäkningar inom trañkverkens investeringsplanering och behandlar långväga resor.

2 SYFTE

Syftet med det arbete som redovisas i föreliggande dokument är dels att med nyttjande av

SAMPLAN-IC2 studera det framtida resandet i olika scenarier för ekonomisk utveckling,

trañkutbud, bensinpris etc, dels att genom en känslighetsanalys undersöka hur modell-

systemets resultat påverkas av olika variationer i indata.
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3 STRUKTUR ÖVER PROGRAMSYSTEMET

3.1 SAMPLAst huvuddelar

SAMPLAN består programmässigt av två huvuddelar - EMME/2 och IC2. EMME/2 används
dels för att beskriva trañkutbudet - dvs restider, väntetider, antal byten etc för resor med

kollektiva färdmedel och restider vid färd med bil - dels för att fördela de resor som beräknats

i IC2 på alternativa linjer/vägar mellan start- och målpunkter. Med IC2 bestäms, för olika

kategorier av resande och separat för privat- respektive tjänsteresor, antal resor mellan 504

områden i Sverige samt vilket färdmedel resenärerna använder.

Nedanstående bild visar schematiskt hur de olika program'men används.

            

Indata Pro m Qtdata

Data för kollektivtrafikens Restider, väntetider
linjer. EMME/2 antal byten etc
Vägnätsdata

Parametervärden
Befolkningsdata Antal resor
M., a IC2

att pa
kortväga resor

EMME/2 Nätutläggning

3.2 EMME/2

3 .2. 1 Struktur

EMME/2 består av ett antal programmoduler som aktiveras från en meny. Först reserveras

erforderligt minnesutrymme i datorn och detta görs utifrån uppgifter om antal scenarier, stor-

lek på nätverk, antal linjer och hur många matriser som ska hanteras. Sedan läser EMME/2 -

från filer som anges interaktivt - data om färdsätt, fordonstyper för kollektivtrafik, nätverk

och kollektivtrafildinjer. Länkfunktioner hämtas från ytterligare en fil. Slutligen ges program-

met instruktion om i vilka matriser olika resultat ska sparas, vilka färdsätt som ska behandlas,

turtäthet, påstigningstid och hur olika tidselement ska vägas mot åktiden med respektive
färdmedel. Därefter kan en körning (assignment) göras där väntetider, antal byten, anslut-

ningstid och åktid bestäms för varje par bland de 504 zoner i vilka Sverige indelats. Härvid

ges reseefterfrågan (demand) för kollektiva färdsätt av en matris där alla element har värdet 1,

varigenom resultat erhålls för alla zon-par. Vid körning av EMME/2 kan programmet instru-

eras att läsa en fil och därifrån få de svar som vid interaktiv körning ges från tangentbordet.

När resultaten från EMME/2 bearbetats i IC2 och antalet resor med respektive färdmedel

bestämts för varje par av start- och mål-zon, används EMME/2 för att fördela resorna på
tillgängliga linjer och vägar (se bilden ovan). Tillvägagångssättet är detsamma som när

utbudet bestäms, men matrisen där samtliga element är 1 ersätts med en matris som

innehåller de restal som bestämts i IC2.
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3.2.2 Modeller och teori

EMME/2s teoretiska grunder, både för auto och transit assignment, beskrivs i INROs

användarmanual (1). Här ges en sammanfattning av EMME/25 kollektivtrañkmodul.

Grundläggande teoretiska begrepp i EMME/2

Modellen som implementerats i EMME/2s kollektivtrafikmodul grundas på optimalitets-

begreppet, (Spiess, 1984; Spiess och Florian, 1989), att en resenär väljer att resa på det sätt

som minimerar hans totala förväntade restid. Den förväntade restiden består av en viktad
summa av gång-, vänte-, och åktid. Det innebär att termen restid är en generaliserad kostnad.

Kollektivtrañkmodulen bör inte jämföras med biltrafikmodulen. Det beror på att bilresenären

väljer den rutt ur en mängd möjliga rutter, vilken minimerar hans totala restid. Detsamma

gäller inte för kollektivresenären. En kollektivresenär väljer en mängd linjer som passar hans

ändamål och sedan påstiger han den linje som först angör hållplatsen. Följdaktligen har han

inte bestämt sin rutt på förhand, vilket en bilresenär antas göra. Om problemet i kollektiv-

trañkmodulen skulle begränsas till att hitta den förutbestämda rutt som minimerar restiden, så

betraktas endast ett begränsat problem och därför blir lösningen inte globalt utan bara lokalt

optimal. -

En kollektivresa består i allmänhet av flera reskomponenter, t ex :

- anslutning till hållplats

- väntan på fordon
- avstigning från fordon
- gångtid mellan hållplatser

- anslutning från hållplats

En icke-negativ kostnad används som enhet för dessa reskomponenter med undantag för

"väntan på fordon". "Väntan på fordon" anges av fördelningen av väntetiden då ankomsten av
det första fordonet förväntas, förutsatt att en linje och en hållplats är kända.

Antaganden

Fördelningen av en linjes "väntan på fordon" kan beräknas om följande antagande gäller:

- Det finns ett starkt sammanhängande nätverk och en mängd linjer.

- Varje linje definieras av en nodsekvens och uppgifter om på- och avstigning vid noderna.

- Det finns en mängd definierade gånglänkar.

- Kostnaderna som förknippas med gånglänkarna och linjesegmenten är konstanta och kända.

- För varje nod som trafikeras är fordonens ankomsttider för linjerna kända.

- Ankomstfrekvensen av passagerare till varje nod är känd.

Förutsatt att det finns ett känt antal linjer som passerar en nod går det också att beräkna den

kombinerade förväntade väntetiden för när det första fordonet anländer till noden. Dessutom

kan sannolikheter för att varje linje skall anlända först till en nod beräknas.
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För en kollektivresa gäller följande i EMME/2: '

Varje utgående länk från en nod antas ha en kostnad samt en fördelningsfunktion för
väntetiden. Den fördelningsfunktionen kan erhållas ur fördelningen av linjemas ankomsttider

(turtäthet) samt fördelningen av passagerarnas ankomsttider till hållplatsema.

Strategibegreppet

De Olika resaltemativen i en resenärs valmängd kallas strategier. En strategi är en mängd
regler som anger hur det är möjligt för en resenär att nå sin destinationsnod. En resenärs

valmängd består av alla möjliga strategier. En strategi är möjlig om grafen, som definieras av

de attraktiva linjerna, inte innehåller några cykler.

Den enda information som antas vara tillgänglig för en resenär under en resa är vilken linje

som först passerar bytesnoderna. Resenären kan bestämma sig för att antingen påstiga eller

inte påstiga den först anländande linjen vid en bytesnod. Ett exempel på en strategi ges:

Ex. "Ta det nästa fordonet bland linjerna 1 och 2;

om linje 1 valdes, gå av vid B;
om linje 2 valdes, byt vid nod Y

och ta någon av linjerna 3 eller 4 och gå av vid B."

Det är alltså möjligt att specificera en strategi genom att definiera en icke-tom mängd

attraktiva linjer vid varje nod, utom för destinationsnoden. För varje sådan attraktiv linje

anges avstig-ningsnod. Observera att en strategi har en väl förutbestämd destinationsnod. De

optimala stra-tegier som beräknas i EMME/2 för O/D-paren är de strategier som minimerar de

totala förvän-tade restiderna från varje startnod till destinationsnodema. De totala förväntade

restidema består av viktade summor av förväntade gång-, vänte-, och åktider. Det innebär att

för varje linje i en strategi beräknas en sannolikhet för att just den linjen skall användas. Den

sannolik-heten anger sedan hur stort inflytande just den linjen får i den optimala strategin.

Då en optimal strategi deñnierats för ett O/D-par kan en resas nätutläggning beskrivas på

följande systematiska sätt:

0. Sätt NOD till startnod.

1. Påstig den linje som anländer först utav de attraktiva linjerna för NOD.

2. Avstig vid förutbestämd nod.

3. Om ännu ej destinationsnod, sätt NOD till aktuell nod och gå

till steg 1. Annars är resan fullbordad.

Algoritmen

Lösningsalgoritmen består av två delar. Den första delen beräknar de optimala strategiema

och de förväntade totala restidema från startnodema till varje destinationsnod. Det utförs med
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destinationsnoden som utgångspunkt. Om flera destinationsnoder finns utförs den första

delalgoritmen en gång för varje destinationsnod. En kort beskrivning av beräkning av den

första delalgoritmen följer:

Först initieras variablemas värden. Därefter undersöks restidema för varje nod i tur och

ordning. Den länk som är närmast destinationsnoden väljs sedan ur mängden ej undersökta

länkar. För denna utvalda länk, (i,j), kontrolleras om restiden från nod i till destinationsnoden,

minus väntetid för nod i, är mindre än den aktuella restiden för nod i. Om så är fallet, uppdate-
ras restiden för nod i och länk (i,j) subtraheras från mängden ej undersökta länkar. När alla

länkar undersökts för en destinationsnod avslutas iterationen.

Den andra delen av algoritmen består av nätutläggning av trafikflödet enligt de funna optimala

strategiema. Trañkvolymen fördelas över länkarna i nätverket med avseende på linjemas

sannolikheter. P.g.a. asymmetri som förekommer i kollektivresandet sker nätutläggning med

utgångspunkt från alla startnoder till destinationsnoden samtidigt. Om flera destinationsnoder

finns utförs denna andra delalgoritmen en gång för varje destinationsnod.

3.2.3 Indata och resultat

För att använda transit-assignmentmodulen (gäller kollektivtrafik) i EMME/2 behövs indata i

form av nätverk, färdsätt, länkfunktioner, fordonsspeciñkationer och linjeñler. Motsvarande

indata för auto-assignmentmodulen (gäller biltrafik) är nätverk, färdsätt och länkfunktioner.

Ett nätverk består av länkar och noder och representerar på vald detaljnivå det verkliga trafik-

systemets fysiska utseende. Noderna beskrivs med koordinater och länkarna med till- och

frånnoder. För varje länk anges också ett antal attribut, i form av färdsätt, längd, antal körfält,

länkfunktion och tre stycken valfria indata. Länkfunktionerna definieras så att de anger vad

det kostar resenärerna att åka på länkarna. Kostnaderna kan bestå av tid, avstånd, pengar,
energiförbrukning etc.

För varje kollektivt färdsätt definieras linjer med hjälp av uppgifter från tidtabeller och, för

framtida trafiknät , bedömningar om trañkeringsförändringar . Varje linje definieras i

EMME/2 av linjebeteckning, färdsätt, fordonstyp, turtäthet, hastighet, linjen i klartext

(exempelvis 'Stockholm-Göteborg-Stockholm'), tre valfria uppgifter samt linjebeskrivning.

Linjebeskrivningen består av delänkar och noder som linjen passerar samt restider och

uppehållstider.

Variabeln turtäthet har beräknats på följande sätt. Trañkdygnets timmar subtraheras med res-

tiden för linjen och sedan divideras med antalet turer för linjen. Trafikdygnet antas börja

kl.6:00 och sluta kl.22:00, dvs sammanlagt 16 timmar. Antalet turer är ett genomsnittligt

värde som beräknas utifrån tidtabellen.

Uppgifterna om turtäthet, restider och uppehållstider ges i den aktuella användningen av

EMME/2 på en mer aggregerad form än vad som redovisas i tidtabeller. Eftersom resandet

under ett helt år hanteras i beräkningarna, medan tidtabeller oftast gäller för en kortare period,

är en sådan avvikelse ofrånkomlig.
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De vikter som används för väntetid, anslutningstid och påstigningstid gentemot åktid är

följande. ' '
tåg flyg buss

Väntetid 2 2 1

Anslutningstid 5 5 3

Påstigningstid 5 2 3

Påstigningstiden anges för tåg och flyg till 15 minuter och för buss till 60 minuter.

Vidare anges 'wait time factor' (den del av väntetiden som 'drabbar' resenären) till 0.5 för
samtliga färdsätt.

Det resultat från EMME/2 som används för att beskriva utbudet är en uppsättning matriser,

något varierande mellan de olika färdsätten. Matrisema består av 504 gånger 504 element där

ett enskilt element exempelvis kan gälla åktiden (invehicle times) från en viss start-zon till en

bestämd mål-zon.

Utbudsmatrisema för bil har tagits fram av Vägverket.

3.3 IC2

3.3. 1 Struktur

I IC2 beräknas resfrekvens samt destinations- och färdmedelsval för långväga resor inom

Sverige (resor över 10 mil). Programmet arbetar med Sverige indelat i 504 zoner och

genomlöper beräkningsmässigt ett antal loopar vilket framgår av följ ande bearbetningssteg.

- Läsning av datafiler och tilldelning av parametervärden.

- Yttre loop över de 504 zonema betraktade som startzoner.

- Inläsning av befolkningsdata för startzonen.

- Första inre loop Över de 504 zonema betraktade som målzoner.

- Inläsning av utbudsdata från EMME/2 för zonparet.

- Beräkning av nyttofunktioner för färdsätt och resandekategori.

- Beräkning av färdmedelsandelar.

- Beräkning av nyttofunktioner för målzonen.

- Summering av nyttofunktioner för målzoner.

- Slut första inre loop Över målzoner.
- Beräkning av antal resor från startzonen för varje kategori resande.

- Andra inre loop Över de504 zonema betraktade som målzoner.

- Beräkning av antal resor per färdmedel från start- till målzon.
- Slut andra inre 100p Över målzoner.

- Utskrift av 504 restal till vardera av 8 resultatñler. Separat för privat- och tjänste-

resor en fil för vardera bil-, buss-, flyg- samt tågresor.

- Slut yttre loop över startzoner.

- Utskrift av aggregerade resultat.
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3.3.2 Modeller och teori

De modeller som ingår i IC2 beskrivs närmare i "Prognosmodeller för intercityresor, Teknisk

rapport 1991-12-16" av Staffan Algers.

För privatresor används en modell för simultant val av färdsätt och destination. Den modell-

variant som ingår i IC2 tar hänsyn till anslutningsavstånd (i det ovan angivna dokumentet

finns dessutom en variant där anslutningsresan ingår i form av en sk logsumma från en separat

modell för anslutningsresor). Resgenereringen hanteras i en särskild modell där dock resultatet
från färdsätts- och destinationsvalet beaktas.

Modellerna för tjänsteresor är av samma typ och med samma kopplingar mellan de olika

modellerna som gäller för privatresor. Av naturliga skäl ingår andra parameterskattningar och

delvis avvikande variabeluppsättningar.

3.3.3 Indata, parametrar och resultat

Huvudprogrammet IC2 behöver som indata bl a utbudsñler för de olika fardmedlen. Dessa
utbudsfiler kommer från EMME/2 och sammanställs i ett särskilt program till en fil per

färdmedel. Härvid anges en priskorrigering i förhållande till 1989 för tåg, flyg respektive buss.

Priskonigeringen påverkar den beräknade reskostnaden för tåg och buss multiplikativt, dvs en

faktor 1.1 räknar upp kostnaden för alla 504 gånger 504 relationerna med 10 procent. För flyg

är det priset (Pri) som räknas upp med den angivna faktorn. I IC2 behandlas dessa varibel-

värden som kostnader vid beräkning av en nyttofunktion för respektive färdmedel.

Förutom utbudsmatrisema läser IC2 data för varje zon dels från en fil med befolkningsdata

och dels från en fil med innehåll enligt följande förteckning.

- Total befolkning

- Befolkningstäthet (befolkning per hektar)

- Total dagbefolkning

- Dagbefolkning sysselsatt inom servicenäringar

- Dagbefolkning sysselsatt inom rekreationsnäringen

- Logsummor för privatresor < 10 mil

- Logsummor för tjänsteresor < 10 mil

- Logsummor för privatresor < 40 mil

För varje zon finns tre olika sk logsummor knutna till privat- respektive tjänsteresor över 10

mil samt privatresor över 40 mil. Logsummoma påverkar i vilken utsräckning modellen

genererar långväga resor med startpunkt i den aktuella zonen. En kortväga resa kan vara ett

alternativ och de tre logsummoma är mått på de alternativa resorna kortare än 10 respektive

40 mil för privatresor och kortare än 10 mil för tjänsteresor.

Logsummoma för varje område bestäms på följande vis. Om avståndet mellan området och ett

annat är mindre än 10 mil, beräknas uttrycken

privatresor: (BEFl + 4.8*BEF2)*EXP(-0.007*AVST)

tjänsteresor: BEF3*EXP(-0.00S*AVST)
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De ingående variablema är

BEFl Dagbefolkning totalt

BEF2 Dagbefolkning i näringsgren 29 (rekreation)

BEF3 Dagbefolkning i näringsgrenarna 26, 27 o 29 (service)

AVST Avstånd (i km) mellan områdena

Befolkningsuppgifterna avser det 'andra' området. Dessa uttryck aggregeras för alla områden

som ligger tillräckligt nära det område för vilket logsumvariabeln beräknas. Slutligen logarit-
meras de båda totalsummorna varvid de värden erhålls som ges som indata till IC2.

Logsumman för privatresor kortare än 40 mil beräknas helt analogt med fallet kortare än 10

mil. Samma beräkningsuttryck används, endast urvalskriteriet skiljer.

I systemet finns två ñler med indata - för 1989 respektive 2005. En jämförelse mellan dessa

filer visar att totalbefolkningen för vissa enskilda zoner förändrats avsevärt mellan 1989 och

2005. Detta förklaras av olika aggregeringsrutiner - en del av befolkningen har förts till olika

zoner år 1989 respektive 2005. Uppgiften om befolkning per hektar är identisk 1989 och

2005. Detsamma gäller alla värden på logsummor. Banverket har senare justerat logsummorna

för olika zoner, men härvid låtit summan över alla zoner av respektive logsumma vara

oförändrad.

IC2 läser också en fil där vart och ett av de 504 områdena fördelas mellan sex olika t-regioner.

En zon kan rymma flera t-regioner och filen innehåller sex andelar som anger zonens

fördelning på de olika t-regionema. Andelarna bestäms från invånaruppgiftema.

Förekommande t-regioner är följande.

tl - Stockholm

t2 - Göteborg

t3 - över 25000 invånare

t4 - 5000 till 25000 invånare

t5 - 200 till 5000 invånare

t6 - glesbygd
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Dessutom läser IC2 en fil med värden för tjugo olika parametrar. Vid framtagning av
Banverkets basprognos under hösten 1992 användes parametervärden enligt följande

förteckning.

Parameter 1 89 2 5

Andel hushåll med bilkonkurrens privat: .400 .300

Andel hushåll med bilkonkurrens tjänste: .500 .400

Andel personbilar som är leasade: .100 .100

Andel privatresor som är fritidsresor: .502 .600

Andel privatresor som är fritidshusresor: .065 .070

Andel tjänsteresenärer som är tjänsteman: .280 .350

Andel tjänsteresor i grupp > 4 personer: .050 .050

Andel hushåll med barn <12 år: .150 .150

Andel hushåll med barn >12 år: .100 .100

Andel hushåll med tillgång till fritidshus: .257 .320
Förvärvsfrekvens män: .860 .860

Förvärvsfrekvens kvinnor: .810 .860

Beläggningsgrad personbil privat: 1.800 1.800

Beläggningsgrad personbil tjänste: 1.100 1.100

Kostnadskänslighet privat: 1.100 1.400

( högre värde lägre känslighet)

Kostnadskänslighet tjänste: 1.190 1.850

Bensinförbrukning personbil liter/mil: 1.010 0.900

Bensinpris jämfört med 1985: 0.830 1.189

Endast för 2005:
prisutveckling jmf 1989: 1.150

privat konsumtionsutveckling jmf 1989: 1.270

I IC2 beräknas antal resor från vart och ett av de 504 områdena till varje område bland de 504

till vilket bilavståndet överstiger 100 kilometer. För varje färdmedel skapas en fil med antal

privatresor och en med antal tjänsteresor. Dessutom erhålls från IC2 en resultatsammanställ-
ning på aggregerad nivå.

I ett efterföljande program hanteras ñlema från IC2 för att passa för nätutläggning i EMME/2.

IC2 beräknar endast enkelresor men här adderas, för varje område, resor med start- respektive

målpunkt i området. I ett annat program aggregeras data från IC2 på så vis att de 504

områdena slås samman till 70 A-regioner. Ytterligare program finns inom SAMPLAN för
redovisning av antal resor mellan A-regioner eller från/till en A-region och resten av riket.
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3.4 Körning av SAMPLAN

I detta kapitel beskrivs översiktligt de olika delprogrammen i SAMPLAN och en del erfaren-

heter som inhämtats vid körning av SAMPLAN. Delprogrammen beskrivs i den ordning de

används inom modellsystemet. Istället för specifika årtal anges "xx" vid exempel i kapitlet.

3.4.1 Utbud för buss, veckoslutsbuss, tåg och flyg

Första steget i SAMPLAN-systemet består av att beräkna utbud med hjälp av programpaketet

EMME/Z. Utbudet består av restider, väntetider, antal byten etc för resor med kollektiva färd-

medel samt avstånd och restider vid färd med bil, allt gällande resor mellan 504 zoner i Sve-

rige. I EMME/2 skapas fyra sk scenarier, ett för varje kollektivt färdsätt, dvs buss, veckosluts-

buss, tåg och flyg.

För flyg-, tåg-, buss- och veckoslutsbusscenariema läses indatafiler med uppgifter om färdsätt,

fordon, nätverk, linjer, zonnyckel och länkfunktioner. Det är viktigt att kontrollera att respek-

tive linjeñl och nätverk passar ihop, annars kan inläsning av linjer utebli.

Linjebeskrivningarna i linjefilema bör innehålla uttrycket "path=no" ,annars väljer EMME/2

ut den kortaste vägen mellan de Specificerade nodema. Länkfunktionemas uttryck anger antal

minuter, dvs en konstant restid.

En matris med värdet 1 i alla element skapas för att användas som fiktiv efterfrågan mellan

zonema då utbudet beräknas. Därefter körs transit-assignmentmodulen för varje scenario.

Efter det att assignmentrnodulen körts utförs vissa omräkningar av de framtagna

utbudsmatrisema. Macroñler kan användas för att styra de olika stegen i EMME/Z.

Utbudet beräknas alltså med EMME/Zs transit-assignmentmodul. Det grundläggande antagan-

det i denna modul är att resenären beter sig på det sätt som minimerar hans totala förväntade

restid, vilken är den viktade summan av den förväntade gång-, vänte- och åktiden. Det antas

att resenären valt ut en mängd möjliga resvägar och sedan vid hållplatsen väljer första avgång

för de valda resvägarna. Vid beräkning av väntetiden innebär det att om flera linjer än en finns

mellan ett zonpar, blir resenärens förväntade väntetid en linjär kombination av linjemas

vänte-tider. Väntetid för en linje deñnieras som linjens halva turtäthet. Dessutom beräknas för

varje linje en sannolikhet för att just den linjen kommer att belastas. Desto fördelaktigare en

linje är för resenären desto högre sannolikhet får linjen. Det betyder att utbudet som fås ur

EMME/2 representerar aggregerade värden och inte kortaste resealtemativet mellan zonparen.

För tåg utförs ytterligare en assignmentkörning för att få en utbudsmatris med avstånd.

3.4.2 Utbud för bil

Ett scenario för bil skapas i EMME/2 och följande indata läses in: färdsätt, nätverk,
zonnyckel, länkfunktioner och O/D-matris. Vid beräkningarna i EMME/2 används inte O/D-

matrisen, men en sådan måste ändå anges.

Bilutbudet som beräknas består av två matriser, en med avstånd och en med restid mellan de

504 zonema. Restidsmatrisen beräknas genom nätutläggning med trängselfunktioner och det

är EMME/Zs auto-assignmentmodul som används för detta ändamål. Avståndsmatrisen

beräknas också i auto-assignmentmodulen men då sätts alla trängselfunktioner till värdet

VTI NOTAT 27-94



"length". Dessutom skall antalet assignmentiterat

11

\

ioner anges som noll stycken varvid kortaste

väg erhålls som lösning.

3.4.3 EMIC

Matrisema som matas ut ur EMME/Z måste formateras om för att passa IC2 och det görs med

programmet EMIC. En utbudsmatris i taget läses in och formateras om i EMIC.

Utbudsmatriserna som fås ur EMME/2 och som formateras om i EMIC är:

Utbudsmatris

Buss:

busxxlwt.det

busxxans.det

busxxbyt.det

busxxtid.det

Veckoslutsbuss:

vsbxxtid.det

vsbxxans.det

vsbxxbyt.det

Flyg:

flyxx 1 wt.det

flyxxans.det

flyxxbytdet

flyxxtid.det

flyxxtundet

flyxxpri.det

Tåg:
togxxlwt.det

togxxans.det

togxxbyt.det

togxxtid.det

togxxtur.det

togxxdis.det

Bil:

bilxxtid.det

bilxxdis.det

_D_e_ñn.ili0_n

Första väntetiden innan påstigning av fordon.

Anslutningsavstånd till busstation inom zon.

Antal byten.

Restid.

Restid.

Anslutningsavstånd till busstation inom zon.

Antal byten.

Första väntetiden innan påstigning av fordon.

Anslutningsavstånd till flygplats inom zon.
Antal byten.

Restid.

Bytestid.

Biljettpris i normalpris.

Första väntetiden innan påstigning av fordon.

Anslutningsavstånd till tågstation inom zon.
Antal byten.

Restid.

Bytestid.

Kortaste avstånd mellan zonerna.

Restid.

Kortaste avstånd mellan zonerna.

Utdatamatrisema namnges likadant men med 'dat' istället för 'det'.
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3.4.4 UTE-programmen

Programmen UTBBIL, UTBBUS, UTBFLY och UTBTOG förbereder utbudsmatrisema för

IC2. UTE-programmen läser in respektive omformaterade utbudsmatriser *.dat och ger som

utdata en utbudsñl vardera. Följande indata och utdata gäller för de fyra UTE-programmen.

Program Indatañler Utdatañler

UTBBIL bilxxtid.dat bilxx.dat

bilxxdis.dat

UTBBUS busxxlwt.dat busxx.dat

busxxans.dat

busxxbyt.dat

busxxtid.dat

busxx 1wt.dat

vsbxxtid.dat

vsbxxbyt.dat

vsbxxans.dat

bilxxdis.dat

UTBFLY flyxxlwt.dat flyxx.dat

flyxxans.dat

flyxxbyt.dat

flyxxtid.dat

flyxxturdat

flyxxpri.dat

bilxxdis.dat

bilxxtid.dat

UTBTOG togxxlwt.dat togxx.dat

togxxans.dat

togxxbyt.dat

togxxtid.dat

togxxtur.dat

togxxdis.dat

Vid körning av UTE-programmen, förutom UTBBIL, skall också en priskorrigeringsfaktor i

förhållande till år 1989 anges.

I UTBBUS vägs veckoslutsbuss och buss ih0p till ett utbud för buss. För restiden gäller att om

både buss och veckoslutsbuss finns adderas värdena och delas med 2. Om bara ett av värdena

finns tas det värdet. Anslutningsavståndet vägs ihop på samma sätt som restiden. För första

väntetiden innan påstigning av fordon antas bussvärdet om det finns. Om bara veckoslutsbuss

finns sätts första väntetiden till 720, dvs 12 timmar. Bussavståndet antas vara detsamma som

bilavståndet, bilxxdis.dat, och räknas om till en avståndsberoende kostnad (detta görs på

samma sätt som vid modellestimeringen, Algers 1991). Om både buss och veckoslutsbuss

ñnns adderas värdena och delas med 2. Om bara ett värde finns används det och om båda
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alternativen saknas sätts värdet till 0. Slutligen multipliceras värdet med priskorrigerings-

faktorn och används, tillsammans med ev övernattningskostnad, som kostnadsvariabel i IC2.

I UTBFLY multipliceras biljettpriset, flyxxpri.dat, med priskorrigeringsfaktorn. Flygpriset är i

normalpris och används som det är för tjänsteresor men halveras för privatresor. Bilrestiden

och bilavståndet används för att jämföra bil- och flygaltemativet. Om bilavståndet är under 20

mil och flygresenären måste göra ett byte och tidsvinsten jämfört med bil är mindre än halva V

bilrestiden, kommer flygrestiden i IC2 att sättas till ett så högt värde att detta färdsätt ej väljs.

De zon-par där bil är snabbare eller bilavståndet är under 12 mil behandlas på samma sätt.

I UTBTOG räknas avståndet om till en kostnad som multipliceras med priskorrigerings-

faktorn och sedan , tillsammans med övemattningskostnad, används som kostnadsvariabel i

IC2.

I både UTBFLY och UTBTOG reduceras bytestiden med första väntetiden som behandlas

separat och därför inte ska ingå i bytestiden.

3.4.5 _IQ_2_

Indata till IC2 utgörs av utbudsmatriser, befolkningsdata, data för beräkning av respektive

zons attraktivitet som målpunkt samt sk logsummor (se 3.3.3). I IC2 beräknas resfrekvens,

destinations- och fárdmedelsval. Utdata som erhålls ur IC2 är dels en fil med en del aggrege-

rade resultat, dels en fil som anger vilka indata som använts. Dessutom skapas för varje

färdsätt två filer med antalet privat- respektive tjänsteresor mellan varje par av zoner.

Indatafiler Utdatañler

zon504_2.dat togxxpr.ext

befolk.ext togxxtj.ext

attrak.ext busxxpr.ext

indata.ext busxxtj.ext

bus.ext bilxxpr.ext

bil.ext bilxxtj.ext

fly.ext flyxxpr.ext

tog.ext flyxxtj.ext

3.4.6 ICEM

Programmet ICEM kan köras för att göra om resematrisema, som fås ur IC2, till EMME/2-

matn'ser. ICEM körs en gång för varje fardmedel. Indata till ICEM utgörs lämpligen av en

tj änste- och en privatresematris. Observera att vid körning av ICEM kan användaren välja

mellan att läsa in en eller två resematriser. I den använda programversionen är det dock

nödvändigt att samtidigt behandla båda matriserna. Utdata från ICEM är en resematris som

innehåller totala antalet resor, dvs summan av privat- och tjänsteresor, för varje par av zoner.

Om antalet resor för någon relation Överstiger 320000 sätts antalet resor för den relationen till

320000 och en varningstext skrivs ut på skärmen vid körningen av programmet.

VTI NOTAT 27-94



14

Utdatamatrisema från ICEM kan läsas in i EMME/2 och där användas för att göra nätutlägg-

ningar. Observera att efter IC2 så är buss och veckoslutsbuss hoplagt och nätutläggning måste

därför ske i ett gemensamt scenario i EMME/2 med linjer både för buss och veckoslutsbuss.

3.4.7 TRAFUT

Tjänste- och privatresematrisema som erhålls ur IC2 kan även ges som indata till programmet_

TRAFUT, vilket beräknar antalet resor mellan A-regioner eller alternativt antalet resor från/till

en A-region. Resoma från/till en A-region är uppdelade i attraherade och genererade resor. En

genererad resa är en resa med startpunkt i vald A-region, dvs resenären har sin mest varaktiga

punkt i A-regionen.. En attraherad resa är en resa med målpunkt i A-regionen, dvs resenären
uträttar sitt ärende i A-regionen.
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4 BEFOLKNINGSDATA

Filer med befolkningsdata har erhållits från Banverket, en för år 1989 och en för prognosåret
2005. Befolkningsuppgiftema har hämtats från det material TPR använde för rapport 1990: 10

'Framtida trafik 1995-2000-2020'. Uppgifterna har Banverket dock på totalnivå och ålders-

klassvis anpassat till SCB:s senare befolkningsprognos (SCB, 'Sveriges framtida befolkning.

Prognos för åren 1991-2005'). Filema innehåller för vart och ett av de 504 områdena uppgifter
om befolkningens storlek med uppdelning på bildisponerande och ej bildisponerande hushåll,

dessutom uppdelat på kön, fem åldersklasser (15-17, 18-24, 25-45, 46-64 respektive 65-74

år)och sju inkomstklasseri 1985 års prisnivå (0-39, 40-79, 80-99,100-119, 120-159, 160-199
samt 200 tusen kronor och uppåt). Summering av data från de bägge ñlema ger följande.

Befolkning ÅR 1989 ÅR 2005 Förändring från 1989 :111
2005 (%)

Totalt 15-74 år 6368000 6484300 + 1.8

Kvinnor 3172800 3245800 + 2.3

Män 3195300 3238500 + 1.4

Ej bildisp hushåll 2438700 2096800 - 14.0

Bildisp hushåll 3929300 4387500 + 11.7

Kvinnor ej bildisp 1643200 1427000 - 13.2

Kvinnor bildisp 1529600 1818800 + 18.9

Män ej bildisp 795500 669800 - 15.8

Män bildisp 2399700 2568700 + 7.0

Total befolkning:

Län 1 1184900 1321400 + 11.5

Län 3 175100 203000 + 16.0

Län 4 191800 198400 + 3.5

Län 5 304700 312400 + 2.5

Län 6 228100 221900 - 2.7

Län 7 128800 135200 + 5.0

Län 8 183500 170300 - 7.2

Län 9 42200 38900 - 7.9

Län 10 116600 113600 - 2.5

Län 11 186000 176900 - 4.9

Län 12 593700 601700 + 1.3

Län 13 154100 151800 - 1.5

Län 14 512600 557700 + 8.8

Län 15 387500 398300 + 2.8

Län 16 197200 180200 - 8.6

Län 17 212900 201500 - 5.3

Län 18 208800 205700 - 1.5

Län 19 199000 192800 - 3.1

Län 20 220500 211000 - 4.3

Län 21 236100 216800 - 8.2

Län 22 207100 201800 - 2.6

Län 23 102600 102100 - 0.5

Län 24 188300 183900 - 2.3

Län 25 205900 187300 - 9.0
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Samma befolkningsmängder uppdelade på de olika inkomstklasserna återfinns nedan.

Inkomstklass År 1989 År 2005
i tusentals kr antal procent antal procent

0 - 39 577200 9.1 413600 6.4

40 - 79 1394400 21.9 1200000 18.5

80 - 99 8115100 12.8 1001400 15.4

100 - 119 903000 14.2 892200 13.8

120 - 159 1494500 22.1 1398300 20.2

160- 199 707000 11.1 913100 14.1

200 - 576000 8.9 755700 11.7

Summa 6368000 100 6484300 100

I programmet IC2 används respektive klassmitt för att representera de olika klasserna i
beräkningarna. Den Öppna klassen över 200000 ges värdet 220000. Den parameter som

angetts som 'privat konsumtionsutveckling jmf 1989' (se avsnitt 3.3.3) används för att räkna

upp klassmitterna för prognosåret.
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5 KÄNSLIGHETSANALYS

5.1 Parametervariation

De olika parametrarna enligt nedanstående förteckning ges som indata till IC2. De har vid

framtagning av basprognosen för år2005 varierats på så vis att de, en i taget, multiplicerats

med 1.1 respektive 0.9 (anges som '2005-låg' respektive '2005-hög' i nedanstående tabell).

Programmet IC2 har körts fyrtio gånger, varje gång med ändrat värde på en parameter.

Resultaten från IC2 påverkas i varierande grad. En del parametrar har endast inverkan på viss
typ av resa (privat- eller tjänsteresa), någon påverkar endast resandet för dem som disponerar

bil. Den enskilda parameter som vid dessa kömingar påverkat det totala resandet mest är den

privata konsumtionsutvecklingen. Parametem har i basprognosen värdet 1.27 och anger

utvecklingen jämfört med år 1989. I IC2 används den för uppräkning av inkomstklassema för

befolkningen. En sänkning av denna faktor med 10 procent minskar det totala antalet resor

med 3.3 procent, medan en ökning av faktorn med 10 procent ökar totala antalet resor med 3.4
procent.

Parameter 2_5 Mg m

Andel hh med bilkonkurrens privat (BILK_PR): .300 .270 .330

Andel hh med bilkonkurrens tjänste (BEK_TJ): .400 .360 .440

Andel personbilar som är leasade (BIL_LEAS): .100 .090 .110

Andel privatresor som är fritidsresor (FRITID): .600 .540 .660

Andel privatresor som är fritidshusresor (FR_HUS): .070 .063 .077

Andel tjänsteresenärer som är tjänsteman (ANDTJ): .350 .315 .385

Andel tjänsteresor i grupp > 4 personer (GROUP4): .050 .045 .055

Andel hh med barn <12 år (KID_12): .150 .135 .165

Andel hh med barn >12 år (PERS_12): .100 .090 .110

Andel hh med tillgång till fritidshus (FRITHUS): .320 .288 .352

Förvärvsfrekvens män (ARBFRVM): .860 .774 .946

Förvärvsfrekvens kvinnor (ARBFRVK): .860 .774 .946

Beläggningsgrad pb privat (BELPR): 1.800 1.620 1.980

Beläggningsgrad pb tjänste (BELTJ): 1.100 0.990 1.210

Kostnadskänslighet privat (CST_PR): 1.400 1.260 1.540

( högre värde lägre känslighet)

Kostnadskänslighet tj änste (CST__TJ): 1.850 1.665 2.035

Bensinförbrukning pb liter/mil (BENSIN): 0.900 0.810 0.990

Bensinpris jämfört med 1985 (BEN_PRI): 1.189 1.0701 1.3079

Prisutveckling jmf 1989 (PRIUTV): 1.150 1.035 1.265

Privat konsumtionsutveckling jmf 1989 (KPI): 1.270 1.143 1.397

Beläggningsgrad i personbil har för tjänstemän getts värdet 0.99 i kolumnen 2005-låg.

Rätteligen borde värdet ha satts till 1 då lägre värden ej kan förekomma, men inverkan på

resultatet av denna avvikelse bedöms vara försumbar.
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Följande stapeldiagram visar den procentuella förändringen i antal resor när respektive

parametervärde räknas upp med tio procent. '
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Parameter

Andel hushåll med bilkonkurrens, privat (BILK PR)

Parametern anger, bland hushåll med bil, den andel hushåll som har fler körkort än bilar.

Endast privatresoma påverkas. Om bilkonkurrensen minskar med 10 procent ökar det totala

antalet privatresor med 0.3 procent. Ökar däremot bilkonkurrensen med 10 procent minskar

resorna med 0.3 procent. Det bör påpekas att endast antal resor för dem som disponerar bil

påverkas - ökar resp minskar med 0.4 procent - medan antalet privatresor för dem som ej

disponerar bil är oförändrat. Den ändrade bilkonkurrensen medför att antalet privatresor med

bil ökar respektive minskar med 0.9 procent. Antalet resor med Övriga färdmedel förändras i

motsatt riktning, dvs när bilresandet ökar minskar resorna med tåg, flyg och buss och när

bilresoma minskar ökar antalet resor med övriga färdmedel. Förändringarna är drygt två

procent och lika för tåg, flyg och buss.

Andel hushåll med bilkonkurrens, tj änste (BILK TJ 1

Motsvarande parameter för tjänsteresor.

Endast tjänsteresor påverkas och förändringarna är för dessa 0.6 procent. På samma sätt som

vid bilkonkurrensens inverkan på privatresor, är det endast resandet för dem som disponerar

bil som påverkas. Det ändras med 0.7 procent medan resandet för dem som ej disponerar bil är

oförändrat. Tjänsteresorna med bil ökar resp minskar med 1.2 procent. För övriga färdmedel

går förändringarna åt andra hållet och är 0.6 procent för tåg och 0.4 procent för flyg.
Tjänsteresandet med buss är försumbart.
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Andel personbilar som är leasade (BIL LEAS)

Variationer av andel leasade personbilar påverkar endast antalet privatresor. Den procentuella

förändringen i det totala antalet privatresor är liksom förändringen i antal privatresor med bil

dock mindre än 0.05 procent. När andelen leasade privatbilar ökar, ökar också de privata

bilresoma. På motsvarande vis följs även minskningama åt. Antalet resor med övriga

färdmedel ändras med 0.1 procent -lika för tåg, flyg och buss - och i motsatt riktning mot

bilresoma.

Andel privatresor som är fritidsresor (FRITID)

Med ökad andel av resandet som är fritidsresande ökar också totala antalet resor. Ökar andelen

med 10 procent ökar resorna med 0.3 procent. Samma siffror gäller för minskningarna.

Förändringarna i antal privatresor är plus respektive minus 0.4 procent (tjänsteresoma

påverkas ej). Andelen fritidsresor påverkar i varierande utsträckning antalet resor med olika

färdmedel. Om andelen fritidsresor minskar med 10 procent minskar de privata bilresoma med

0.7 procent och de privata bussresoma med 8.0 procent, medan privata tåg- och flygresor ökar

med drygt 3 procent. Om andelen fritidsresor i stället ökar erhålls samma förändringar som

vid minskning men med omvänt tecken (buss dock +8.6%).

Andelen privatresor som är fritidshusresor (FR HUS)

Andelen privatresor som är fritidshusresor påverkar totala antalet privatresor, men ej
tjänsteresor, så att en ökning/minskning av andelen med 10 procent ökar/minskar antalet resor

med 0.1 procent. Privatresoma med bil ökar/minskar med 0.2 procent medan privatresor med
tåg, flyg eller buss minskar/ökar med ca 0.5 procent.

Andelen tjänsteresenärer som är tjänsteman (ANDTJ 1

Denna parameter påverkar endast antalet tjänsteresor. En ökning/minskning avparametems

värde med 10 procent ökar/minskar antalet tjänsteresor med 3.4 (3.3) procent. Resor med flyg

ändras med drygt 4 procent vilket är något mer än resor med övriga färdmedel som ändras

med drygt 3 procent.

Andel tjänsteresor i grupp > 4 personer (GROUP4)

På den aggregerade nivå resultaten från IC2 erhålls, ger förändringar i denna parameters värde

ändringar mindre än 0.05 procent i olika antal tjänsteresor. Ett undantag finns och det gäller

tjänsteresor med buss som ökar med tre procent när parametem ökar med 10 procent. Det

gäller dock en ökning från en väldigt låg nivå (från 33 till 34 tusen resor).

Andel hushåll med barn < 12 år (KID 12)

Ändringar av parametems värde påverkar endast antalet privatresor. Ökar/minskar parametem

med 10 procent, minskar/ökar totala antalet privatresor med 0.1 procent. Samma förändring

erhålls för dem som disponerar respektive ej disponerar bil och för alla olika färdmedel.

Andel hushåll med barn > 12 år (PERS 12)

Förändringar i denna parameters värde påverkar endast antalet privatresor, men alla

förändringar är mindre än 0.05 procent.

Andel hushåll med tillgång till fritidshus (FRITHUS)

Förändringar i parametems värde påverkar endast antalet privatresor. En ökning/minskning av

parametem med 10 procent ökar/minskar totala antalet privatresor med 1.2 procent. Resandet
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förändras lika mycket för dem som disponerar respektive ej disponerar bil. Antalet privatresor

med respektive färdmedel ökar också med 1.2 pröCent:

Förvärvsfrekvens bland män (ARBFRVM)

Förvärvsfrekvensen påverkar endast antalet tjänsteresor och då både för dem som disponerar
respektive ej disponerar bil. Parametern bestämmer, rent multiplikativt, hur stor andel av den

manliga befolkningen, som är aktuell för tjänsteresor. Detta befolkningsantal är sedan en mul-_

tiplikativ faktor vid bestämning av antal tjänsteresor. Detta innebär att en ökning av parame-
tem ARBFRVM med tio procent, ökar antalet tjänsteresor förmän med tio procent. Om

parameterns värde ökar/minskar med 10 procent, ökar/minskar antalet tjänsteresor med 7.8

procent för dem som disponerar bil och 5.2 procent för dem som ej disponerar bil - för

tjänsteresor totalt blir det 7.4 procent. Förändringarna för respektive färdmedel är lika och

drygt 7 procent (buss avviker något).

Förvärvsfrekvens bland kvinnor (ARBFRVK)

Förvärvsfrekvensen påverkar endast antalet tjänsteresor och då både för dem som disponerar

respektive ej disponerar bil. Parametern har samma inverkan på kvinnors tjänsteresor som pa-

rametern ARBFRVM har på männens. Om parameterns värde ökar/minskar med 10 procent,

ökar/minskar antalet tjänsteresor med 4.8 procent för dem som ej disponerar bil och med 2.2

procent för dem som disponerar bil - för tjänsteresor totalt blir det 2.6 procent. Förändringarna

för respektive färdmedel är lika och knappt 3 procent (buss avviker något).

Beläggningsgrad personbil privat (BELPR)

Endast antalet privatresor påverkas. En ökning/minskning avparameterns värde med 10

procent ökar/minskar antalet privatresor med 0.1 procent. Antalet bilresor ökar/minskar med

0.3 procent medan resorna med övriga fárdmedel minskar/ökar med nästan 1 procent.

Beläggingsgrad personbil tjänste (BELTJ 1

Vid variationen av parameterns värde kom det lägre värdet att sättas till 0.99 - det torde aldrig

kunna vara under 1. Inverkan på resultatet bedöms dock som försumbar. Endast antalet

tjänsteresor påverkas. En ökning/minskning av parameterns värde med 10 procent ökar/ mins-

kar antalet tjänsteresor, såväl totalt som för dem som disponerar respektive ej disponerar bil,

med ca 1 procent. Antalet tjänsteresor med bil ökar/minskar med ca 2 procent medan tjänste-

resoma med tåg och flyg minskar/ökar med ca 1 procent (för tjänsteresor med buss redovisas

ingen ändring).

Kostnadskänslighet privat (CST PR)

Parametern inverkar så att ett högre värde medför lägre kostnadskänslighet. Endast privat-

resorna påverkas och en ökning/minskning av parameterns värde med 10 procent ökar/mins-

kar totala antalet privatresor med 0.3 procent. Resoma med bil ändras marginellt (mindre än

0.05 procent) och även resandet med buss ändras i ringa utsträckning (0.1 procent).

Tågresoma ökar/minskar med drygt 1 procent och flygresoma med mellan 5 och 6 procent (-

5.9 respektive +5.2).

Kostnadskänslighet tjänste (CST TJ 1

Parametern påverkar endast antalet tjänsteresor. Ökar parameterns värde med 10 procent, ökar

antalet tjänsteresor med 3 procent. Motsvarande minskning av parameterns värde minskar

antalet tjänsteresor med 3.5 procent. Den procentuella förändringen är några tiondelar större

för dem som ej disponerar bil än för dem som disponerar bil. Förändringarna varierar något
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mellan olika färdmedel - för bil drygt 2 procent, för tåg drygt 1.5 procent, för flyg mellan 7

och 8 procent och för buss ca 3 procent. För varje fardmedel gäller - liksom totalt - att de

procentuella ökningarna är något mindre än minskningama.

Bensin ris 'ämfört med 1985 BENPRI

En ökning/minskning av parametems värde med 10 procent minskar/ökar totala antalet

privatresor med 0.1 procent och tjänsteresor med 0.4 procent. Det innebär att totalantalet resor

minskar /ökar med 0.2 procent. För privatresor gäller att bilresoma minskar/ökar med 0.3

procent medan antalet resor för vart och ett av de övriga färdmedlen ökar/minskar med 0.7

procent. Tjänsteresor med bil minskar/ökar med nästan 1 procent medan tjänsteresoma med

tåg och flyg ökar/minskar med 0.4 procent.

När bensinprisparametem ökas med 10 procent innebär det en faktor 1.308 i förhållande till
1985. En extra körning av IC2 har gjorts med värdet 1.486 på parametem, vilket innebär att

även en bensinprishöjning på 25 procent från och med 1993 har inkluderats. Det är den i andra

"krispaketet" beslutade bensinskattehöjningen och den svenska kronans fall i förhållande till

dollarn som bedöms leda till denna bensinprishöjning (Jan Owen Jansson, Henrik Swahn).

Med detta parametervärde, som är 25 procent högre än vad som användes i basprognosen för

år 2005, minskar det totala antalet resor med 0.5 procent - privatresoma med 0.3 procent och

tjänsteresoma med 1.1 procent. Privatresoma med bil minskar med 0.7 procent medan

privatresoma med övriga färdmedel ökar med nästan 2 procent. Tjänsteresoma med bil

minskar med 2.2 procent och tåg- och flygresorna ökar med ca 1 procent, bussresoma med 2.9

procent.

Bensinförbrukning personbil, liter/mil (BENSIN)

Ändring av parametems värde med 10 procent ger samma procentuella förändringar i antalet

resor som erhålls vid variation av parametem för bensinpriset.

Prisutveckling jämfört med 1989 (PRIUTV)

Parametern påverkar driftkostnaden för bil, exkl. bensinkostnad, och övemattningskostnaden.

Dessutom sätts en övre gräns för flygpriset till 1300*PRIUTV. En ökning/minskning av

parametems värde med 10 procent minskar/ökar antalet privatresor med 0.1 procent och

antalet tjänsteresor med ca 1.5 procent. Privatresor med bil förändras procentuellt på samma

sätt som det totala privat-resandet. Förändringarna för privatresor med tåg är likastora men

med omvänt tecken. Även de privata bussresoma ökar/minskar när parametems värde

ökar/minskar men förändringarna är något större (+O.3 resp -O.2). Det privata flygresandet

påverkas mest av en ändrad prisutveckling . Ökar parametems värde med 10 procent, minskar

antalet flygresor med 1.4 procent, medan 10 procents minskning av parametems värde ger en

ökning av antalet flygresor med 2.0 procent.

Ett ändrat parametervärde har en försumbar inverkan på antalet tjänsteresor med tåg och buss.

Ökar parametems värde med 10 procent, minskar tjänsteresoma med bil med drygt 2 procent

och flygresorna med 0.4 procent. En minskning av parametems värde med 10 procent ökar i

stället bilresoma med drygt 2 procent och flygresorna med nästan 1 procent.

Privat konsumtionsutveckling jämfört med 1989 (KPI)

Förändringar i parametems värde påverkar endast privatresoma. En ökning/minskning av

parametems värde med 10 procent medför en ökning/minskning avantalet privatresor med ca

4.5 procent. I stort sett samma procentuella förändringar erhålls för varje färdmedel.
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5.2 Övriga variationer i indata.

Bensinpris och priskorrigering

Förutom den extra variation av parametem för bensinpris, som redovisats ovan, som innebar

att parametervärdet sattes till 1.486, har i samma körning av IC2 andra utbudsñler använts för_

flyg och buss. När dessa filer tas fram anges en priskorrigering i förhållande till 1989. I bas-

prognosen används priskorrigeringen 1.21 för flyg och 1.25 för buss. Efter kontakter med

Luftfartsverket och SweBus har dessa faktorer satts till 1.0 resp 1.1. Då har hänsyn tagits till

den kända prisutvecklingen från 1989 och till detta har fogats ett antagande om en real

prissänkning med 0.5 till 1.0 procent per år under återstående år fram till 2005. Dessa tre
ändringar av indata - bensinpris och priskorrigeringar för flyg respektive buss - ger tillsam-
mans en ökning av totala antalet resor med 0.1 procent (alternativ 'VTI' i kapitel 6).

Privatresorna minskar med 0.2 procent medan tjänsteresoma ökar med 1.0 procent.

Privatresorna med bil minskar med 1.0 procent men privatresor med övriga färdmedel ökar -

tågresor med 1.3 procent, flygresor med 12.2 procent och bussresor med 3.3 procent.

Tjänsteresorna med bil minskar med 3.6 procent och tjänsteresoma med tåg minskar med

knappt 1 procent. Tjänsteresoma med flyg ökar med drygt 16 procent och de med buss ökar

med nästan 3 procent.

Priskorrigering för tågresor
I basprognosen ingår utbudsdata för tåg där priskorrigeringen i förhållande till 1989 är 1.23.
På samma sätt som vid variationen av olika parametrars värden har denna priskorrigering

multiplicerats med 1.1 resp 0.9. Ökningen/minskningen medför att antalet tjänsteresor

minskar/ökar med 0.2 respektive 0.3 procent. Tjänsteresorna med bil och flyg ökar/minskar

med 0.2 procent, medan tjänsteresoma med tåg minskar/ökar med knappt 3 procent.

Förändringen av antalet privatresor är försumbar.

Logsummor för kortväga resor

För vart och ett av de 504 områdena anges tre logsummor som påverkar sannolikheten för att

en långväga resa ska göras (se avsnitt 3.3.3).

I två körningar av IC2 har indata modiñerats genom att alla dessa logsummor multiplicerats

med 1.1 respektive 0.9. I övrigt har alla indata varit desamma som i Banverkets basprognos

för år 2005 (se avsnitten 3.2.3 och 3.3.3 samt kapitel 4). Inverkan av dessa förändrade

logsummor är betydande. Med tanke på beräkningsuttrycken är detta inte förvånande. Om

endast ett annat område ligger på ett avstånd kortare än 10 mil, innebär multiplikationen med
1.1 dels att avståndet görs 10 procent längre, dels att befolkningsfaktom upphöjs till 1.1. För

en befolkning på 50000 svarar det mot en uppräkning till 147525.
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De procentuella förändringar som erhålls jämfört med basprognosen redovisas nedan.

1.1*logsummor 0.9*logsummor

Summa resor totalt: - 20.5 + 24.9

Summa resor privat: - 17.0 + 19.1

Summa resor tjänste: - 30.4 + 41.3

Privatresor bildisponerare: - 16.9 + 19.0

Privatresor ej bildisp: - 17.3 + 19.6

Tjänsteresor bildisponerare: - 30.2 + 40.7

Tjänsteresor ej bildisp: - 31.7 + 44.5

Tusentals privatresor med

bil - 17.0 + 19.1

tåg - 17.0 + 19.1

flyg - 16.2 + 17.9
buss - 17.1 + 19.1

Tusentals tjänsteresor med

bil - 30.2 + 40.9

tåg - 31.2 + 43.0

flyg - 30.4 + 41.3

buss - 28.6 + 42.9

5.3 En studie av flygutbudsberäkningar

Vid körning av SAMPLAN uppstod orimliga skillnader mellan en del scenarier beträffande

andelen flygresor. Flygandelen var i en del fall närmast dubblerad jämfört med andra scenarier.

Vid kontroll upptäcktes att en förväxling av nätverk hade skett vid arbetet med flyg i EMME/2.

Då flygutbudet beräknades för år 1989 hade nätverket för år 2005 använts, men i övrigt var

indata de för år 1989 avsedda.

Nedan redovisas kortfattat den undersökning som gjordes för att fastställa hur förväxlingen av

nätverk kunde ge så drastiska förändringar.

5.3.1 Jämförelse av flyglänkar

Den enda skillnad som finns för huvudfärdsättet flygs länkar är att ytterligare två länkar ingår

i nätverket för år 2005 jämfört med nätverket för år 1989. Det gäller en flygförbindelse mellan

Umeå och Vilhelmina, en länk i vardera riktningen. I övrigt är nätverken exakt lika för huvud-

färdsättet.

Anslutningslänkarna för flyg uppvisar dock fler avvikelser. De skillnader som finns består

dels av länkar som finns i båda nätverken men som har olika attribut, dels av länkar som

endast existerar i ett av nätverken. De unika anslutningslänkarna är 113 stycken i 1989 års

nätverk och 55 stycken i 2005 års nätverk. Alla dessa länkar förekommer i båda riktningarna.
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Förekommande ändringar för volume-delay-funktioner i nätverk för år 2005 jämfört med

nätverk för år 1989. '
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De totalt 50 ändringarna gäller även för länkarna i omvänd riktning.

Ändrad länklängd från 1989 till 2005:
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De totalt 15 ändringarna gäller även för länkarna i omvänd riktning.
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5.3.2 Jämförelse av flygutbud

Följande tabeller visar hur flygutbudet år 1989 förändrades då nätverket för år2005 användes

istället för 1989 års nätverk.

Första Anslutnings- Byten Restid Bytestid

väntetid avstånd
(minuter) (km) (antal) (minuter) (minuter)

Ökning
totalt 41 296 331 58 1 84. 1 1 8595 50427

antal 1 504 3683 21 8 660 1 880

per förändring 27.5 9.0 0.8 28.2 26.8

per 0.16 0.13 0.00 0.07 0.20
zonpar

Minskning

totalt 3275 55839 30.56 1 3097 1021 8

antal 218 20160 34 2169 1346

per förändring 15.0 2.8 0.9 6.0 7.6

per 0.01 0.22 0.00 0.05 0.04
zonpar

Summa

totalt 38021 -22681 1 53.54 5498 40209

antal 1 722 23843 252 2829 3226

per förändring 22.1 -1 .0 0.6 1 .9 12.5

per 0.15 -0.09 0.00 0.02 0.16
zonpar

Totalt för nätverken gäller följande.

Nätverk Första Anslutnings- Byten Restid Bytestid

väntetid avstånd
(minuter) (km) (antal) (minuter) (minuter)
1WT ANS BYT TID TUR

År1989 12059574 23492740 2073953 24150098 21768255

År 2005 12097595 23470059 2075488 24155596 21808464

Förändring i % 0.32 -0. 10 0.07 0.02 0.18

Observera att TID och TUR i ovanstående tabeller ej räknats om enligt UTBFLY, avsnitt

3.4.4.

5.3.3 Diskussion

Frågan är hur de redovisade nätverksskillnaderna kunde orsaka den stora Ökningen av

flygandelen.

Någon avsevärd skillnad mellan flyglänkarna för huvudfárdsättet kan ej upptäckas. Den enda

skillnaden är att det finns ytterligare två länkar i nätverket för år 2000. I Övrigt är de två
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nätverken identiska för huvudfärdsättet. Denna mindre förändring kan ej ha varit den

avgörande orsaken till andelsökningen. '

Flygets linjeñl, vilken innehåller beskrivningar av deaktuella linjerna, består endast av länkar
betecknade med huvudfárdsättet. Det är bara de länkar som ingår i linjeñlen som kopplas till

länkfunktionema. Då linjeñlen var densamma och huvudfárdsättets länkar förändrats endast

försumbart mellan nätverken, kan länkfunktionema knappast ha orsakat den stora ökningen. ,

Det som förändrats märkbart är anslutningslänkarna. En del av förändringarna från år 1989 till år

2005 gäller länkar som finns i båda nätverken. Dessa förändringar består mest av ändrade länk-
typer och länkfunktioner. Olika länktyper är endast ett sätt att klassificera länkar och ovan nämn-

des varför länkfunktionema ej spelade någon roll. I några få fall har länklängden ändrats. Det kan

i någon mindre grad ha bidragit till andelsökningen.

Det som var den avgörande faktorn till ökningen av andelen flygresor, var den förändring som

gjorts från år 1989 till år 2005 genom att 113 anslutningslänkar tagits bort och 55 lagts till,

alla förekommande i båda riktningarna. För att beräkna anslutningsavstånden används

anslutningslänkarnas hastigheter och längder. Anslutningslänkarnas hastigheter var desamma

vid kömingarna. Länklängden påverkar tillgängligheten till flygplatserna och den ökade

andelen flygresor tyder på att nätverket för år 2005 ger bättre anslutning till flygplatserna,

trots att det totala antalet anslutningslänkar minskat. Vilken betydelse de ändrade

anslutningslänkama har för det totala flygresandet är givetvis beroende av hur stor andel av

resenärerna som berörs, men vilka zoner som påverkats har ej analyserats närmare.

Utbudsmatrisema för restid, bytestid, första väntetid och antal byten förändrades också till

viss del vid kömingarna. Dessa förändringar har förmodligen också orsakats av att

anslutningslänkama förändrats. Över lag har anslutningsavstånden minskat medan de övriga

utbuden försämrats.

Denna studie visar att nätverksindata till EMME/2 har betydande inverkan på utbudet, som i

sin tur påverkar färdmedelsfördelningen i SAMPLAN. Användare av SAMPLAN och

EMME/2 måste därför lägga stor vikt vid en korrekt kodning av nätverken.
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Vid körning av IC2, med samma indata (se avsnitten 3.2.3 och 3.3.3 samt kapitel 4) som

användes av Banverket vid framtagning av basprognosen under hösten 1992, erhålls summerat

för hela riket resultat enligt tabell 6.1 för år 1989 respektive år 2005. I tabellen har alla

uppgifter om antal resor och personkilometer multiplicerats med två då IC2 endast beräknar
enkelresor. Antalet resor ges i tusental och personkilometer i miljontal.

Tabell 6.1 Basprognos avseende långväga personresor åren 1989 och 2005.

Observera att personkm beräknats med bilavstånd för alla färdmedel.

Summa resor totalt

Summa resor privat

Summa resor tjänste

Privatresor bildisponerare

Privatresor ej bildisponerare

Tjänsteresor bildisponerare

Tjänsteresor ej bildisponerare

Tusentals privatresor med

bil

tåg

flyg
buss

Tusentals tjänsteresor med

bil

tåg

flyg
buss

Privatresor miljoner personkm

bil

tåg

flyg
buss

totalt

Tjänsteresor miljoner personkm

bil

tåg

flyg
buss

totalt
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År 1989

112431

89042
23389

65895

23147

19197

4192

74088
9458
2564
2924

16244

2638

4456

48

20624

3206

1556

748

26134

3924

800

2314

14

7052

83.2
10.6
2.9
3.3
100 %

69.5

11.3

19.1

0.2

100 %

78.9

12.3

6.0

2.9

100 %

55.6

11.3

32.8

0.2

100 %

År 2005

147335

109121

38214

85502

23619

32272

5942

89092
13364
2988
3670

24286

5842

8012

70

24734

4638

1740

920

32032

6146

1966

4238

22

12372

81.7

12.2

2.7

3.4

100 %

63.6

15.3

21.0

0.2

100 %

77.2

14.5

5.4

2.9

100 %

49.7

15.9

34.3

0.2

100 %

Förändring (%)

1989-2005

+ 31.0

22.5

63.4+
+

29.8

2.0

68.1

41.8+
+
+
+

20.3

41.3

16.5

25.5+
+
+
+

+ 49.5

+121.5

+ 79.8

+ 45.8

+ 19.9

+ 44.7

+ 11.8

+ 23.0

+ 22.6

+ 56.6

+145.8

+ 83.1

+ 57.1

+ 75.4
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Tabell 6.1, fortsättning

Medelreslängd privat (km) :

bil tåg flyg buss totalt

1989: 278.4 339.0 606.8 255.4 293.5

2005: 277.6 347.1 582.2 250.9 293 .6

Medelreslängd tjänste (km):

bil tåg flyg buss totalt

1989: 241.5 303.1 519.4 304.3 301.5

2005: 253.1 336.6 528.9 303.1 323.7

Andel privatresor i avståndsklasser år 1989

200 - 300 - 400 -

<200km 300km 400km 600km >600km

bil 35.5 30.3 16.8 13.7 3.8

tåg 28.8 25.4 16.0 20.5 9.3

fly .8 8.7 15.0 38.9 36.6

buss 39.8 32.6 14.8 11.0 1.8

totalt 33.9 29.2 16.6 15.1 5.3

Andel privatresor i avståndsklasser år 2005
200 - 300 - 400 -

<200km 300km 400km 600km >600km
bil 35.9 29.8 16.9 13.7 3.7
tåg 25.8 23.9 17.5 23.5 9.3
fly 1.3 10.6 17.4 37.0 33.6
buss 42.3 30.3 14.8 10.9 1.7
totalt 33.9 28.6 16.9 15.5 5.1

Andel tjänsteresor i avståndsklasser år 1989
200 - 300 - 400 -

<200km 300km 400km 600km >600km
bil 43.0 33.5 13.9 8.3 1.3

tåg 34.0 26.7 15.1 18.1 6.2

fly 1.0 12.2 17.0 44.1 25.7

buss 29.0 29.4 17.6 19.1 4.8

totalt 33.9 28.7 14.6 16.2 6.5

Andel tjänsteresor i avståndsklasser år 2005
200 - 300 - 400 -

<200km 300km 400km 600km >600km
bil 40.1 33.1 14.8 10.0 2.0

tåg 25.8 25.5 17.2 23.1 8.4

fly 1.7 12.8 16.3 41.7 27.5

buss 29.5 28.9 17.4 19.5 4.7

totalt 29.8 27.7 15.5 18.6 8.3
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Av de värden som redovisas i tabell 6.1 framgår att antalet resor totalt ökar med 31 procent

och att Ökningen är väsentligt större för tjänsteresor än för privatresor - 63 respektive 23

procent. Vidare kan konstateras att nästan hela Ökningen av antalet privatresor enligt

modellen är att hänföra till bildisponerarnas resande. Även för tjänsteresor är Ökningen

väsentligt större för dem som disponerar bil.

En jämförelse mellan de olika färdmedlen visar att det främst är tågresandet som ökar, detta

gäller såväl för privat- som för tjänsteresor. Flyg är det färdmedel som har den svagaste ök-
ningen när det gäller privatresor, men Ökar näst mest när det gäller tjänsteresor. Andelsmässigt

är det bilresor som går tillbaka både för privat- och tjänsteresor. Ökade andelar redovisas

främst för tågresor men även för tjänsteresor med flyg.

Medelreslängden förändras främst för flygresor privat som blir 25 km kortare, medan

tågresoma blir 8 km längre. Den genomsnittliga tj änsteresan blir längre för alla fa'rdmedel

utom buss. Observera att alla reslängder, oavsett färdsätt, gäller bilavstånd.

De förutsättningar som trañkverken använt för de framtida utbuden redovisas kortfattat. För

bil har antagits att biltätheten ökar från 420 bilar/1000 innevånare 1990 till 480 bilar/1000

innevånare år 2005. Vägnätet byggs ut för 4 mdr sek/år plus LTA-medel och satsningar i form

av storstadspaket. Bussutbudet innebär delvis avreglering och utökat linjenät. För tåg har

investeringar om 3 mdr sek/år antagits. Flygutbudet består av högre turtätheter och fler

direktlinjer till/från Göteborg och Malmö. Flygets avreglering har beaktats och ger upphov till

5% lägre biljettpriser. Alternativet Stockholm/Bromma har ej inkluderats.

Alternativa prognoser år 2005

Förutom den basprognos som redovisas i tabell 6.1 har ett antal alternativa prognoser studerats

för år 2005. Alternativen utgörsav variationer i utbudet samt ett annat antagande om

bensinprisutvecklingen. Utbudet som det beskrivs i EMME/2 bestäms av nät och - för de

kollektiva färdmedlen - linjer. Antingen kan utbudet avse år 1989 eller år 2005. I

nedanstående förteckning anges utbudsåret med '89' respektive '05'. Priskorrigeringen i

förhållande till 1989 sätts i flertalet alternativa prognoser till 1.0, vilket innebär ett oförändrat

pris mellan utgångsåret 1989 och prognosåret 2005. Värdet på 'benpri' anger bensinpriset

jämfört med 1985. I basprognosen används värdet 1.189, i Övriga prognoser värdet 1.486 som

även inkluderar en 25-procentig prishöjning vid årsskiftet 1992/1993.
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Alternativ Utbud Priskorrigering Benpri

bil buss tåg flyg ' * buss tåg flyg

Bas 05 05 05 05 1.25 1.23 1.21 1.189

VTI 05 05 05 05 1.1 1.23 1.0 1.486

Tåg 1 89 89 05 89 1.25 1.0 1.0 1.189

Tåg 2 89 89 05 05 1.25 1.0 1.0 1.189

Tåg 3 89 89 05 05 1.25 1.0 1.0 1.486

Tåg 4 89 89 05 89 1.25 1.0 1.0 1.486

Väg 1 05 05 89 05 1.0 1.0 1.0 1.189

Väg 2 05 05 89 05 1.0 1.0 1.0 1.486

VTI A 89 89 89 89 1.0 1.0 1.0 1.486

VTI B 05 05 89 89 1.0 1.0 1.0 1.486

VTI C 05 05 89 89 1.0 0.5 1.0 1.486

Avr 1 05 05 89 89 1.0 1.0 1.0 1.486

Avr 2 05 05 89 05 1.0 1.0 1.0 1.486

Alternativet 'Bas' är identiskt med vad som i tabell 6.1 redovisas för år 2005. I tabellerna 6.2 -

6.7 finns detta alternativ med för att underlätta jämförelser. Alternativ 'VTI' är ett scenario

VTI bedömt som troligt med avreglerad buss- och flygmarknad samt ett högre bensinpris än i
'Bas'. Det högre bensinpriset inkluderar bensinskattehöjningen vid årsskiftet 1992/93.

De olika 'Tåg'-altemativen är avsedda att spegla en satsning på tåg som ges utbud för år 2005,
medan vägbundna transportmedel beskrivs med utbud från 1989.

De två 'Väg'-alternativen innebär istället en vägsatsning medan utbudet av tågtrafik från år
1989 antas oförändrat.

Bland alternativen VTI A, VTI B och VTI C ger de två första möjlighet till studium av

effekterna av en ren utbudsförändring på vägsidan. De två sista är avsedda att ge besked om

effekten av en priskorrigering endast för tåg, allt annat oförändrat.

De två alternativen 'Avr' ska spegla en avreglerad busstrafik år 2005. Jämfört med övriga

alternativ ingår här ett förändrat bussutbud 2005 genom att en rad linjer som tidigare varit

veckoslutslinjer gjorts om till dagstrañk (enligt Per Kjellman 1991 'Avreglering av långväga

busstrafik - resultat enligt transportrådets prognossystem').

Aggregerat för hela riket erhålls resultat enligt tabellerna 6.2 - 6.7 för de olika prognoserna.
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Tabell 6.2 Antal långväga resor i tusental år 2005.

ÄBas

'V73

'Tågl
Tåg 2

Tåg3

Tåg 4
*Vågl

Väg 2

Totalt

147335

147468

148380

148416

147720

147682

146913

146194

VTI A 146129

VTIB 146139

VTI C 146581

1Åvr1

Avr 2

146260

146312

Privatresor

totalt

109121

108868

109183

109241

108941

108882

108870

108560

108489

108498

108661

108616

108677

bildis- ej bildis

pOIlCI'are pOI'lCI'are

Tjänsteresor
totalt bildis-

ponerare

85502

85276

85537

85570

85318

85284

85363

85104

85065

85070

85161

85133

85167

23619

23592

23645

23671

23623

23597

23507

23456

23423

23428

23501

23483

23510

38214
38600
39198
39175
38779
38800
3am3
37633
37640
37641
37920
37644
37636

32272

32556

33078

33042

32703

32738

32107

31757

31781

31782

32012

31783

31758

Tabell 6.3 Antal långväga resor i tusental med olika fárdmedel år 2005.

ÄBas

\WTI

Tåg]
Tåg2
Tåg3
Tåg 4
*Vägl

Väg 2

Totalt

bü

113378

111600

112826

112388

111184

111626

115166

113988

VTI A 114544

VTI B 114476

VTI C 113506

Avr 1 113950

Avr 2 113476

tåg
19206
19338
20122
19954
20264
20436
14934

15176

15340
15322

16898
15136
14994
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nys
11000
12660
11794
12460
12596
11916
12836
12984
12272
12268
12160
12198
12906

buss

3740

3862

3628

3606

3668

3690

3966

4038

3962

4066

4008

4968

4930

Privat

bü

89092

88178

88890

88528

87854

88220

90676

90030

90490

90422

89610

89896

89516

tåg
13364
13540
14004
13898
14150
14258
10888
11090
11204
11186
12264
11000
10908

ñyg
2988
3354
2722
3272
3332
2774
3406
3472
2898
2894
2848
2828
3396

Tjänme

buss bil

3670 24286

3790 23422

3560 23936

3538 23860

3600 23330

3622 23406

3894 24490

3964 23958

3890 24054

3992 24054

3934 23896

4888 24054

4852 23960

ej bildis-
ponerare
5942

6045

6120

6134

6076

6061

5936

5876

5859

5859

5908

5860

5877

tåg
5842
5798
6118
6056
6114

6178
4046
4086

4136

4136
4634
4136
4086

Hyg
8012
9306

9072

9188

9264

9142

9430

9512

9374

9374

9312

9370

9510

buss

70

72

68

68

68

68

72

74

72

74

74

80

78
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Långväga resor år 2005. Andel av totala antalet resor samt privat- respektive
tjänsteresor som uträttas med de olika färdmedlen.

Tabell 6.4

Privat

bil

81.7

81.0

81.4

81.0

80.6

81.0

83.3

82.9

83.4

83.3

82.5

82.8

82.4

Totalt

bil

77.0

75.7

76.0

75.7

75.3

75.6

Tjänste

bil

63.6

60.7

61.1

60.9

60.2

60.3

64.4

63.7

63.9

63.9

63.0

63.9

63.7

buss

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

flyg
21.0
24.1
23.1
23.5
23.9
23.6
24.8
25.3
24.9
24.9
24.6
24.9
25.3

tåg
15.3
15.0
15.6
15.5
15.8

15.9

10.6
10.9
11.0

11.0

12.2
11.0
10.9

buss

3.4

3.5

3.3

3.2

3.3

3.3

3.6

3.7

3.6

3.7

3.6

4.5

4.5

flyg
2.7
3.1
2.5
3.0
3.1
2.5
3.1
3.2
2.7
2.7
2.6
2.6
3.1

tåg
12.2
12.4
12.8
12.7
13.0
13.1
10.0
10.2
10.3
10.3
11.3
10.1
10.0

buss

2.5

2.6

2.4

2.4

2.5

2.5

2.7

2.8

2.7

2.8

2.7

3.4

3.4

flyg
7.5
8.6
7.9
8.4
8.5
8.1
8.7
8.9
8.4
8.4
8.3
8.3
8.8

tåg

13.0
13.1
13.6
13.4
13.7
13.8
10.2
10.4
10.5
10.5
11.5
10.3
10.2

Bas

VTI

Tåg 1

Tåg 2

Tåg 3

Tåg 4

Vägl 78.4

Väg 2 78.0

VTI A 78.4

VTI B 78.3

VTI C 77.4

Avr 1 77.9

Avr2 77.6

Långväga resor år 2005. Miljontal personkilometer med respektive färdmedel.
Observera att alla resor mellan två zoner,oavsett färdmedel,

ges den längd som gäller för bilavståndet mellan zonerna.

Tabell 6.5

Tjänste

bil

Privat

bil

Totalt

bil tåg flyg buss summa
12372

tåg flyg busssumma tåg flyg busssumma
Bas

VTI

Tåg 1

Tåg2

Tåg3

Tåg4
Väg 1

Väg2

30880 6604 5978

30168 6646 6832

30728 7004 6666

30580 6922 6722

30044 7034 6798

30192 7120 6734

942 44404

974 44620

924 45322

916 45140

932 44808

942 44988

31378 4984 6916 1004 44282

30842 5068 6996 1022 43928

VTIA 31024 5146 6918 1016 44104

VTIB 31008 5140 6916 1030 44094

VTIC 30722 5808 6854 1014 44398

Avrl 30840 5072 6878 1578 44368

Avr2 30684 5004 6952 1560 44200
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24734 4638 1740

24302 4702 1934

24686 4924 1570

24558 4868 1884

24202 4960 1920

24330 5020 1600

25186 3696 1956

920

952

904

896

912

920

982

24834 3768 1994 1000

24988 3826 1668 994

24972 3820 1666 1008

24730 4286 1638 992

32032

31890

32084

32206

31994

31870

31820

31596

31476

31466

31646

24804 3752 1630 1550 31736

24674 3704 1952 1532 31862

6146 1966 4238

5866 1944 4898

6042 2080 5096

6022 2054 4838

5842 2074 4878

5862 2100 5134

6192 1288 4960

6008 1300 5002

6036 1320 5250

6036 1320 5250

5992 1522 5216

6036 1320 5248

6010 1300 5000

22

22

20

20

20

22

22

22

22

22

22

28

28

12730

13238

12934

12814

13118

12462

12332

12628

12628

12752

12632

12338
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Tabell 6.6 Långväga resor år 2005. Andel av personkilometer totalt respektive för privat-

och tjänsteresor som uträttas med de olika färdmedlen.

Observera att alla resor mellan två zoner, oavsett färdmedel, ges den längd som

gäller för bilavståndet mellan zonema.

Totalt Privat Tjänste

bil tåg flyg buss bil tåg flyg buss bil tåg flyg buss _
Bas 69.5 14.9 13.5 2.1 77.2 14.5 5.4 2.9 49.7 15.9 34.3 0.2
VTI 67.6 14.9 15.3 2.2 76.2 14.7 6.1 3.0 46.1 15.3 38.5 0.2
Tåg 1 67.8 15.5 14.7 2.0 76.9 15.3 4.9 2.8 45.6 15.7 38.5 0.2
Tåg 2 67.7 15.3 14.9 2.0 76.3 15.1 5.8 2.8 46.6 15.9 37.4 0.2
Tåg 3 67.1 15.7 15.2 2.1 75.6 15.5 6.0 2.9 45.6 16.2 38.1 0.2
Tåg 4 67.1 15.8 15 2.1 76.3 15.8 5.0 2.9 44.7 16.0 39.1 0.2
Väg 1 70.9 11.3 15.6 2.3 79.2 11.6 6.1 3.1 49.7 10.3 39.8 0.2
Väg 2 70.2 11.5 15.9 2.3 78.6 11.9 6.3 3.2 48.7 10.5 40.6 0.2
VTI A 70.3 11.7 15.7 2.3 79.4 12.2 5.3 3.2 47.8 10.5 41.6 0.2
VTI B 70.3 11.7 15.7 2.3 79.4 12.1 5.3 3.2 47.8 10.5 41.6 0.2
VTI C 69.2 13.1 15.4 2.3 78.1 13.5 5.2 3.1 47.0 11.9 40.9 0.2
Avr 1 69.5 11.4 15.5 3.6 78.2 11.8 5.1 4.9 47.8 10.4 41.5 0.2
Avr 2 69.4 11.3 15.7 3.5 77.4 11.6 6.1 4.8 48.7 10.5 40.5 0.2

Tabell 6.7 Medelreslängd i kilometer för privat- respektive tjänsteresor gällande resor

med olika färdmedel.

Observera att alla resor mellan två zoner, oavsett färdmedel, ges den

längd som gäller för bilavståndet mellan zonema.

Privat Tjänste

bil tåg flyg buss totalt bil tåg flyg buss totalt
Bas 277.6 347.1 582.2 250.9 293.6 253.1 336.6 528.9 303.1 323.7
VTI 275.6 347.2 576.8 251.4 292.9 250.5 335.3 526.5 302.1 329.8
Tågl 277.7 351.7 576.7 253.8 293.9 252.4 339.8 561.7 305.3 337.7
Tåg2 277.4 350.3 576.0 253.5 294.8 252.4 339.2 526.6 304.2 330.2
Tåg3 275.5 350.6 576.5 253.6 293.7 250.4 339.2 526.5 304.1 330.4
Tåg4 275.8 352.0 577.2 253.9 292.7 250.4 339.9 561.5 305.3 338.0
Vägl 277.8 339.5 574.0 252.1 292.3 252.8 318.2 525.9 302.8 327.5
Väg2 275.8 339.8 574.5 252.2 291.1 250.8 318.2 525.8 302.7 327.7
VTIA276.1 341.4 575.2 255.4 290.1 250.9 319.3 560.1 306.5 335.5
VTIB 276.2 341.5 575.4 252.6 290.0 250.9 319.3 560.1 303.9 335.5
VTIC 276.0 349.5 575.2 252.3 291.3 250.8 328.2 560.2 303.8 336.3
Avrl 275.9 341.1 576.6 317.0 292.2 250.9 319.3 560.1 356.6 335.6
Avr2 275.6 339.5 575.0 316.0 293.2 250.8 318.2 525.8 354.0 327.8
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A-regioner

En del av resultaten från IC2, enligt föregående avsnitt, kan även erhållas aggregerade per A-

region. För varje A-region bestäms hur många resor som har sin startpunkt respektive mål-
punkt inom regionen. Detta görs med uppdelning dels på privat- och tjänste-resor, dels på

olika fardmedel. A-regionerna kan sedan läggas samman till län. Härvid måste man dock föra
några A-regioner till ett län, trots att de omfattar kommuner i två och i något fall tre olika län.

Följ ande kartbilder visar för varje län hur antalet resor med respektive färdmedel ökat från år

1989 till år 2005.

 

ÖKNING AV GENERRADE + ATTRAHERADE RESOR FRÅN 1989 TILL 2005

          

BIL

Bil Buss

.127.55t0135.12 (6) .132.73101937 (6)

.1251181012755 (6) I 124.9 ?0132.73 (6)
E121.19t0125.48 (6) änsesto 124.9 (6)

  

 

  

FLYG

          

 

  

  

Hyg-
I 174.36to 306.87 (6)
I 160.24T0 174.36 (0)
E 153.86t016024 (6)

129.01 to 153.86 (6)

Tåg

I 166.91 to 203.71 (6)

157.37 TO 166.91 (6)

E 152.32 to 157.37 (6)

102.43 to 152.32 (6)
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7 DISKUSSION

Modell- och programsystemets komplexitet gör det svårt att urskilja vad som egentligen

händer vid ändrade antaganden. Först när resultaten studeras mer i detalj upptäcks exempelvis

den stora skillnaden i antal resor för dem som disponerar respektive ej disponerar bil. Enligt

tabell 6.1 ökar privatresoma för dem som disponerar bil med nästan 30 procent mellan 1989

och 2005, medan motsvarande ökning för dem som ej disponerar bil blott är 2 procent.

Logsummor resa < 10 mil.

Generering av privat- och tjänsteresor bestäms i modeller där de resande indelas efter

socioekonomiska variabler. Bland övriga variabler som ingår i modellen finns en logsumma

för resor kortare än 10 mil (se avsnitt 3.3.3). Den speglar resenärens möjlighet att genom en

kortväga resa uppnå sitt ressyfte och således ej behöva göra den längre resan. Ju större värde

på logsumman, desto mindre sannolikhet att göra en långväga resa. Vid beräkning av dessa

logsummor beaktas, för en given startzon, alla zoner till vilka bilavståndet är kortare än 10 mil

- dock inte startzonen. Det innebär att om exempelvis Uppsala är startzon, en ökad befolkning

i Stockholm, som ligger inom ett avstånd av 10 mil, minskar uppsalabomas benägenhet att

göra långväga resor. Däremot påverkar en ökad befolkning i Uppsala inte denna benägenhet,

vilket är förvånande. En ökad befolkning torde medföra ett större serviceutbud och därmed

minska behovet av långväga resor. Exkluderingen av startzonen torde vara ett

programmeringsmässigt misstag, vilket kan ha påverkat behovet av kalibreringar.

Kalibrering

Resultaten från IC2 har använts för kalibreringar mot ett känt resande år 1989. Kalibreringen

har resulterat i diverse konstanter som används för att programmet ska ge resultat som

tillräckligt väl överensstämmer med resandet 1989. Kalibreringskonstantema ingår sedan i

IC2 och påverkar således programresultaten för alla prognosår.

Kalibreringskonstantema fångar upp sådant som modellerna ej lyckas återge och kan därmed
anses peka på brister i modellspeciñkationen.

Iden ursprungliga modellen för kombinerat val av färdsätt och destination finns färdmedels-

konstanter för tåg, flyg respektive buss. Dessa konstanter uttrycker nyttan för resenären att

välja ett visst färdmedel i stället för bil, utöver vad resten av nyttofunktionen mäter. För

privatresor har konstanten för respektive färdmedel värdet 0. 1915 (tåg), -O.90l4 (flyg) och -

1.085 (buss). Motsvarande kalibreringskonstanter är -O.6, -O.4 respektive 0.2. Dessutom ingår

en kalibreringskonstant för bil med värdet 0.6. I tjänsteresemodellen återfinns

färdmedelskonstantema -1.616 (tåg), -2.564 (flyg) och -6.024 (buss) och där är motsvarande

kalibrerings-konstanter -O.6, 1.5, 0.1 och en bilkonstant med värdet -0.4. Det innebär att

kalibreringskonstantema för såväl privat- som tjänsteresor har lika stor inverkan som flera av

de variabler som ingår i den ursprungliga modellspeciñkationen.

Indata-parametrar till IC2.

De olika parametrar som programmet IC2 läser från en fil redovisas i avsnitt 3.3.3. De olika

parametervärdenas inverkan på antal resor av olika slag (privat, tjänste och olika färdmedel)

framgår av känslighetsanalysen i kapitel 5. När det gäller prognoser för tidpunkter i en mer
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eller mindre avlägsen framtid, kan det vara svårt att veta vilka värden parametrarna ska ges.

Prognosresultaten får bedömas tillsammans med sina förutsättningar, som då inte enbart är

antaganden om bensinpris, konsumtionsutveckling, framtida trañkering med olika kollektiva

fardmedel etc, utan exempelvis också gäller andel tjänsteresor i grupp om fler än fyra personer.

Känslighetsanalysen i kapitel 5 visar att flera av parametrarna endast har en obetydlig

inverkan på resultaten. Detta antyder att det borde vara möjligt att skatta modeller, som inte

innehåller de variabler som hör till parametrarna med ringa inverkan.

Modeller

I de modeller som IC2 bygger på (se Algers "Prognosmodeller för InterCityresor - Teknisk

rapport 1991-12-16") ingår inkomst inte som en variabel för tjänsteresandet, vare sig när det

gäller generering av resor eller val av färdsätt och destination. Detta medför att privat konsum-

tionsutveckling endast påverkar antalet privatresor.

Logitmodellema i IC2 modellerar olika diskreta val. Att göra eller inte göra en långväga resa;

att resa till område 1 eller 2 eller 504; att resa med bil, buss, tåg eller flyg. Är detta val som

görs av de människor vars resande ska beskrivas eller skulle vissa val, med ytterligare några

beskrivande (exempelvis socioekonomiska) variabler vara helt deterministiska? Fanns sanna

väljare bland dem som besvarat frågorna i RVU-84/85 vilka legat till grund för modellskatt-

ningarna? Även om alternativa resor/ färdsätt beskrevs, hur säkerställs att resenären i valsitua-

tionen känt till och övervägt alternativen? I frågeformuläret som användes för RVU-84/85

ingick frågor om avstånd från hemmet till närmaste hållplats/station, turtätheten vid denna
station samt en fråga om intervjupersonens möjlighet att åka kollektivt till arbetsplats/skola

(den aktuella mätdagen) och hur lång tid det skulle tagit. Vid modellskattningarna har dock

Transportrådets basutbudsñl för det inomregionala prognossystemet utnyttjats. Uppgifter om

alternativa fardmedel för den långväga resan har ej erhållits från intervjupersonen utan tillförts
datamaterialet i efterhand.

EMME/2

Användare av trañkberäkningsmodeller ställs ibland inför problem då indata skall samman-

ställas. Det kan behövas avvägningar och beräkningar för att få indata på den form som

modellen kräver. Detta leder till frågan om hur utförs en relevant beskrivning av det verkliga

trañksystemet ska göras?

Frågan är uppenbarligen komplicerad. Helst skulle trafikberäkningsmodellen spegla det

verkliga trañksystemet exakt, men det är i det närmaste omöjligt och därför måste beräkningar

av medelvärden o.d. utföras vid kodning av indata. I samband med EMME/2 kan följande

frågor ställas:

- Hur många och vilka trañklinjer skall beaktas?

- Hur skall turtäthet behandlas?

- Hur skall länkfunktioner definieras?

- Hur skall vänte- och bytestider definieras?

Buss- och flygtidtabeller för Sveriges län som är giltiga ungefär under perioden augusti 1992

till juni 1993 har studerats. Listor över flyglinjer och busslinjer har färdigställts och sedan
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jämförts med de gamla linjeñlerna från 1989, vilka gjordes av TPR. Endast ett urval av buss-

linjer betraktades ( linjer över 10 mil långa). Det Visade sig att buss- och flyglinjema har

förändrats en hel del sedan 1989. Förändringar som skett är att en del linjer försvunnit, nya

linjer har tillkommit, fler/färre antal turer för några linjer och förläggningen av linjer har
ibland ändrats.

Vid kodning av linjefiler för buss kan endast ett urval av linjer tas med eftersom antalet linjer

är stort. Något sådant urval behöver inte göras för flyg och tåg. Det är svårtatt formulera en

definition på urvalet av busslinjer. När TPR kodade busslinjefiler för långväga persontrans-

porter användes kriteriet : "linjer > = 10 mil tas med för långväga resor". Då den definitionen

används betyder det att mycket få busslinjer för södra Sverige inkluderas i linjeñlen och

nästan alla linjer för norra Sverige. Det beror på Sveriges geografiska utseende. Urvalet bör

dock göras så att de linjer som har betydande inverkan på resultaten inkluderas.

Vid studier av tidtabeller framstår beräkning av variabeln turtäthet som ett komplext arbete.

Regularitet över dagen, veckan och året kan variera en hel del. Ett förekommande exempel på
ojämnheter i strukturen är att linjer kan ha täta avgångar på förmiddagen men få på eftermid-

dagen. Vid sådana fall kan approximativa värden beräknas för turtäthet.

Alternativ lösning för att undvika alltför grova approximationer på turtäthet kan vara att dela

upp dagen, veckan och året i olika intervall och lösa olikadelproblem. Ju mer detaljerad

beskrivningen av trañksystemet blir, desto mer arbete krävs dock för att koda indata. Alltför

långtgående problemseparation kan också innebära att de delresultat som erhålls ur modellen
blir svårtolkade. En ökad detaljnivå kan innebära mer arbete i samband med kodning och att

resultaten ändå inte blir lättare att tolka.

Ett problem i samband med utbudsberäkning i SAMPLAN är den inkonsistens som råder

mellan EMME/2 och IC2. EMME/2s utbud består av aggregerade medelvärden. IC2 är

däremot estimerad på individbas. En sådan konflikt programdelar emellan innebär osäkerhet i

modellsystemet. Det vore önskvärt att uppnå konsistens mellan de tre delarna efterfrågan,

utbud och modellestimat. Det innebär att hänsyn måste tas till vilka uppgifter som finns till-

gängliga för efterfrågan och vilken upplösning den aktuella RVU:n har.

Resenäremas färdmedelsval i IC2 är baserade på de nyttovariabler och nyttokonstanter som
finns i färdmedelsvalsmodellen. Då en resenär valt det färdmedel som bäst gagnar syftet med

resan, återstår det att välja den rutt/linje som minimerar reskostnadema, vilket utförs i nätut-
läggningsmodellen. Eftersom nyttovariabler och nyttokonstanter inkluderats i fardmedelsvals-

steget behöver sådana faktorer ej tas med i EMME/ZS länkfunktioner. Länkfunktionerna i

EMME/2 utgörs av reskostnader i termer av tid och det är en tillräcklig definition för att nät-

utläggningarna ska vara acceptabla.

Forslag till vidare utveckling

Flera av de brister i modellsystemet som påpekats ovan har sin grund i bristfälliga resvane-

data. I samband med en ny resvaneundersökning bör berörda parter bevaka att den information

som samlas in kan ligga till grund för modeller, som bättre beskriver resenärernas agerande.

Det gäller både privat- och tjänsteresor men kanske speciellt resegenereringen beträffande

tjänsteresor där det fåtal förklarande variabler som ingår närmast är att betrakta som kategori-

indelande. Dagbefolkning i vissa näringsgrenar beaktas både vid beräkning av en zons
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förmåga att dra till sig resor och vid beräkning av närliggande zoners möjlighet att erbjuda

alternativ till långväga resor. Rimligen kan man önska modeller som i större utsträckning tar

hänsyn till varierad resebenägenhet i olika näringsgrenar och deras lokalisering inom landet.

De problem med indata till EMME/2 som berörts ovan torde motivera ett fortsatt arbete vars

främsta syfte är att finna metoder för att så långt som möjligt automatisera övergången från
befintliga tidtabeller till linjefiler för EMME/Z.
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