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1. Inledning

Antalet personbilar och personer som disponerar bil är viktiga förutsättningar vid uppskatt
ning av framtida resande. Det påverkar både det totala resandet och personers val av färdme
del, vilket är av stor betydelse vid planering av framtida infrastruktur. På uppdrag av Vägver
ket har VTI tagit fram en beräkningsmodell för prognostisering av regionalt bilinnehav och 
bildisposition.

Förutom antalet bilägare och bilar i vaije SAMS-område[, beräknas bilrelaterade indata till 
trafikanalyssystemen IC3 och Fredrik. Under det gemensamma namnet RBP95 har de utveck
lade modellerna implementerats som ett antal datorprogram för IBM-kompatibel PC. RBP95 
är ett programverktyg för prognostisering och analys av framtida bilinnehav, samt för beräk
ning och sammanställning av indatafiler till IC3 och Fredrik.

I denna handledning beskrivs användningen av programmen och formaten för deras styr- och 
indatafiler. Tillsammans beskriver dessa filer aktuella prognosförutsättningar, t.ex. antagen 
inkomst- och BNP-utveckling. Inledningsvis ges en kortfattad beskrivning av prognosmo
dellen. Detta avsnitt kan dock hoppas över utan att den fortsatta läsningen nämnvärt påverkas. 
För en mera fullständig modellbeskrivning hänvisas till en kommande VTI-rapport.

Särskilt viktiga avsnitt markeras i fortsättningen med symbolen (QGl.

2. Kortfattad beskrivning av prognosmodellen

Den beskrivna prognosmodellen har skattats utifrån observerade data under tiden 1980-1992. 
År 1992 utgör det s.k. basåret, från vilket prognoser för framtida bilinnehav utgår. För basåret 
krävs särskild statistik som f.n. bara finns tillgängliga för 1992. Prognosmodellen syftar till 
uppskattning av bilinnehavet år 2010 och 2020. För dessa båda prognosår krävs tillgång till 
bl.a. detaljerade befolkningsprognoser på SAMS-nivå.

Modellen baseras på en geografisk uppdelning av Sverige i ett antal B-regioner. Dessa bildas 
genom sammanslagning av homogena, men ej säkert sammanhängande, kommuner. Med ho
mogena kommuner avses här sådana som t.ex. har liknande kollektivtrafikstandard. Uppdel
ningen i B-regioner syftar till att kombinera kommuner som till sin karaktär liknar varandra, 
så att bilinnehavet i dessa kan prognosticeras med samma modell.

I föreliggande arbete har vi som B-regioner valts att använda SCB:s sju H-regioner, som de
finieras enligt följande:

1. Stockholm/Södertälje
2. Göteborg
3. Kommuner med mer än 90.000 invånare inom en 30 kilometers radie från kommuncentrum.
4. Kommuner med mellan 27.000 och 90.000 invånare inom ovanstående radie samt med mer 

än 300.000 invånare inom 100 kilometers radie från kommuncentrum.
5. Enl. 4 men med mindre än 300.000 invånare inom 100 km radie.
6. Kommuner med mindre än 27.000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum.
7. Malmö/Lund/Trelleborg_____________________________________________________________________

För varje B-region har modeller skattats för individers in- och utträdesbenägenhet till/från 
bilägarskap; modeller som alltså anger billösa invånares benägenhet att bli bilägare, respektive 
bilägande invånares benägenhet att under aktuellt år göra sig av med bil. Karaktäristiskt för

1 Sverige delas enligt SCB:s definition in i cirka 9400 s.k. SAMS-områden. Dessa fungerar som atomer vid bil
dande av många högre geografiska områden, t.ex. kommuner, län och olika prognosområden.
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kommuner i samma B-region är att personers in- och utträdesbenägenheten i dessa antas ha 
samma beroende på förklaringsvariablerna.

För skattning av personers in- och utträdesbenägenhet används icke-linjära regressionsmodel- 
ler bestående av potens- och exponentialfaktorer. Dessa ges av :

a  = C(ikg, ag, sex, reg) ■ I c'• BCß ■ T Ct

ß = C(ikg, ag, sex, reg) ■ I c'.eCA'A+c^ ' LSB

a = Skattad inträdesbenägenhet för en person år t.
(3 = Skattad utträdesbenägenhet för en person år t.
I = Personens årsinkomst år t i 1992-års penningvärde.
B = Bensinpris år t i  1992-års penningvärde.
A = Personens ålder år t.
T = Tidsfaktor år t.
BNP = Relativ BNP-ökning (i procent) år t.
LSB = Andel bilar av den totala personbilsparken som år är leasade mer än 1 år.
P = 1 om A=65, annars 0.

Tidsfaktorn T gör det möjligt att i modellen ta hänsyn till generationsskillnader i bilinnehavet. 
Speciellt innebär detta att t.ex. de högre åldersgrupperna i framtiden antas svara för ett större 
bilinnehav än vad motsvarande grupper gör idag. Vi definierar tidsfaktorn år som den an
del av den då vuxna befolkningen (18 år och äldre) som år 1968 var högst 18 år. Dessa indivi
der betraktas som ”bilvana” och antas därför ha ”normalt” in- och utträdesbeteende. Övriga 
individer antas på grund av deras generationstillhörighet ha reducerad inträdesbenägenhet. 
Även utträdesbenägenheten är påverkad av samma anledning. Numeriska värden på T har 
beräknats genom skattade dödsrisker. Det exakta valet av brytpunktsåret 1968 i ovanstående 
definition har inte någon större betydelse för den skattade modellens beteende, utan påverkar 
framför allt motsvarande modellkoefficient.

För vissa B-regioner och en viss åldersgrupp ersätts åldersfaktorn e med en potensfaktor på 
formen (6-A/10)°. Vidare ersätts åldern A med (A-70)/10 och (A-59)/10 för män respektive 
kvinnor då utträdesbenägenheten beräknas i den äldsta av tre åldersgrupper. I in- och utträdes- 
funktionema svarar C(ikg,ag,sex,reg) mot en justeringsfaktor som beror av aktuell inkomst
grupp, åldersgrupp, kön och B-region.

Koefficienterna c* har för de olika B-regionema skattats från ett totalmaterial, omfattande alla 
in- och utträden under tiden 1980-1992 för i landet folkbokförda individer äldre än 16 år.

Givet de olika modellerna för in- och utträdesbenägenhet, beräknas antalet bilägare genom 
framskrivning av utgångsläget vid basåret. Antalet bilägare år i av en viss ålder och av ett visst 
kön, uppskattas genom att till antalet bilägare i samma kohort år addera det förväntade 
antalet inträdare och dra ifrån det förväntade antalet utträdare. Justering skall då också ske 
med hänsyn till förändringar av kohorternas storlek (dödsfall eller emigrationen) mellan år 
och t. För att uttrycka detta matematiskt, låt beft(k,å,s) och pbt(k,å,s) för kommun k och år t 
beteckna antalet personer respektive antalet bilägare i ålder å och av kön s. Framskrivning 
sker då enligt relationen:
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där

ejpbt.i(k,å-l,s)=beft.i(k,å-l,s)- pb,.i(k,å-l,s)

är antalet invånare i aktuell ålder, kön och kommun som vid slutet av föregående år ägde 
bil;

imgr,(k,å,s)= bef,(k,å,s)- beft.i(k,å-l,s)

är den studerade kohortens nettoökningen från år r-1 till år t; g(k,å,s) betecknar befolknings
gruppens genomsnittliga andel bilägare. In- och utträdesbenägenheten, betecknade a^å,s) 
respektive (5 t(å,s), beror på ålder å och kön s, men är också beroende av variabler såsom in
komst, bensinpris och BNP-utveckling.

Genom rekursiv framstegning med ovanstående uttryck fås för prognosåren uppskattningar av 
antalet bilägare per kommun, med uppdelning på ålder och kön. Regionalisering med avseen
de på lokala skillnader i befolkningens åldersstruktur, fördelar sedan skattade förändringen i 
antalet bilägare inom respektive kommun på berörda SAMS-områden.

Modellerna för in- och utträdesbenägenhet ger alltså en prognos för antalet bilägare per 
SAMS-område. Övergången till motsvarande antal bilar sker genom en enkel modell som 
uppskattar nettoökningen av antalet bilar under en given ökning av antalet bilägare. Antalet 
förmånsbilar beräknas så att deras andel av alla hushållsdisponerade personbilar på riksnivå 
blir den som har specificerats. Régionaliseras till SAMS-nivå sker utifrån data om antalet 
förmånsbilar per län.

Generellt baseras modellen på hushållens och de personliga företagens bilar. Kombinerat med 
ovan nämnda modell för förmånsbilar, prognostiseras antalet personer som äger, eller de facto 
äger, bil som disponeras av hushållen.

Som indata till IC3-modellen beräknas för varje prognosområde2 hur befolkningen simultant 
fördelas över kategorierna kön/åldersgrupp/inkomst/bildisposition. Personer som bor i hushåll 
där någon hushållsmedlem äger bil, inkl. förmånsbilar och personliga företags bilar, sägs här 
disponera bil. Även barn under 18 år kan enligt denna definition vara bildisponerare. En mer 
detaljerad beskrivning av indata till IC3-modellen ges i bilaga D.

Indata till Fredrik-modellen {attraktions- och genereringsdata) består dels av en demografisk 
beskrivning av prognosområdena3 och dels av ett antal bilrelaterade variabler. Till de senare 
hör andelen bildisponerande personer, genomsnittlig bilkonkurrens och uppgifter om kör- 
korts-innehav. Detaljerna skiljer sig något åt mellan SAMM och övriga tillämpningsområden 
för Fredrik. Delprogrammet INFRED sammanställer indatafiler för de båda fallen. I bilaga C 
ges en detaljerad beskrivning av Fredrik-indata.

För en utförligare beskrivning av prognosmodellen hänvisas till följande arbetspapper, som 
kommer att ersättas av en planerad VTI-rapport.

- $ t(å,s)-pbh!(k,å-l,s) + g(k,å,s)'imgr,(k,å,s)

2 IC3-modellen bygger på en indelning av Sverige i 668 SAMS-baserade prognosområden.
3 Fredrik-modellen, som syftar till regionala trafikprognoser, bygger på uppdelningar av de olika tillämpningsom
rådena (se bilaga C) i ett antal prognosområden. Dessa är, på samma sätt som i IC3-fallet, bildade genom sam
manslagning av SAMS-områden.
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[ 1 ] Jönsson, Matstoms; Skattning av regionalt bilinnehav. 95-02-02.
[2] Björketun, Jönsson, Matstoms; Regional bilinnehavsprognos 1995 Kortfattad beskrivning. 95-04-03.
[3] Matstoms; Beräkning av regionalt antal bilar och bildisponerare. 95-04-12.
[4] Jönsson, Matstoms; Tidsseriemodeller avseende in- och utträden till/från bilinnehav i Sverige 1980-1992. 

95-05-12
[5] Matstoms; Beräkning av bildisposition för IC3-modellen. Handskrivet manuskript. 95-05-31.
[6] Matstoms; Beräkning av vissa bilrelaterade variabler för Fredrik. 95-08-08.
[7] Matstoms; Prognostisering och regionalisering av körkortsinnehav. Handskrivet manuskript 95-10-05.

3. Installation

Program och data levereras på ett antal disketter för PC (MS-DOS). Installation sker antingen 
utanför Windows eller, om minnesutrymmet så medger, i ett MS-DOS fönster i Windows. 
Totalt kräver RBP95 cirka 30 Mb diskutrymme. Acceptabla beräkningstider förutsätter PC av 
modell 486 eller Pentium. Starta installationen genom att sätta i diskett #1 och ge kommandot:

y  A :install

Installation kan också ske från en s.k. ZlP-fil (RBP95.ZIP) på hårddisk. Ovanstående instruk
tion ersätts då av nedanstående. Observera att fullständig path måste anges.

S  install3 {path j\RBP95.ZIP

I ovanstående båda fall installeras RBP95 på den enhet (hårddiskspartition eller nätverksen
het) som var vald då installationen genomfördes.

Program och data samlas genom installationen under \RBP95 med arbetskatalogema:

-BIN Program.
- GENDATA Data genererade av programmet BEFIP.
-IC3 Resultat för IC3-modellens prognosområden.
- INDATA Levererade data (behöver aldrig ändras).
- KEYS Nyckelfiler för aggregering av SAMS-data till prognosområden.
- PROGNOS Arbetskatalog. Här ligger indatafiler som definierar aktuellt scenarie.
-SAMS Resultat på SAMS-nivå.
- PALT etc. Resultat för respektive FREDRIK-område.

Var resultatfiler hamnar avgörs av styrfilen för aktuellt program. Ovanstående struktur skall 
alltså bara ses som ett förslag. Användaren själv kan genom att ange rätt katalognamn i styrfi
lerna se till att resultat hamnar på önskad plats. Den föreslagna detaljerade strukturen gör att 
samma filnamn kan användas för motsvarande data på olika geografisk nivåer. Vid sidan av 
ovanstående kataloger, ligger under katalogen YRBP95 också ett par textfiler: RBP95.LIC är 
en s.k. licensfil som beskrivs senare och VERSION.DAT anger versionsdatum och en lista 
över installerade filer.

4. Användning

I detta avsnitt beskrivs normal användning av RBP95-systemet. Av det tjugotal program som 
ingår i paketet, beskrivs bara de viktigaste. För en beskrivning av övriga program och för en 
mera detaljerad redogörelse av de program som beskrivs nedan hänvisas till referensguiden i
u : i  aunaga rv.

Samtliga program körs under MS-DOS; antingen utanför Windows eller, om minnesutrym
met så medger, i ett MS-DOS-fönster under Windows. I det senare fallet kan en särskild ikon 
koppas till nedanstående startprogram.
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a  Starta RBP95-systemet med kommandot: RBPSTART

Prognosmodellen förutsätter tillgång till detaljerade årsvisa befolkningsfiler för kommunerna; 
från basåret till och med det sista prognosåret. De anger för vaije kommun befolkningens 
storlek uppdelad på ålder och kön. För att spara minnesutrymme levereras inte befolkningsfi- 
lema (knappt 0.4 Mb/år) vid installationen. Istället används programmet BEFIP, som genom 
interpolation av befolkningsdata mellan bas- och prognosåren beräknar erforderliga data. För 
bas- och prognosåren finns befolkningsdata tillgängliga från installationen. Resultatet av 
BEFIP är de efterfrågade årsvisa befolkningsfilema för samtliga kommuner.

Om mer än ett prognosår förekommer, för vilka befolkningsprognoser på SAMS-nivå skall 
användas, måste BEFIP köras i flera separata steg. Först för åren mellan basåret och det första 
prognosåret, därefter mellan de två första prognosåren etc. Olika styrfiler måste defineras för 
varje köming. I bilaga B ges exempel på styrfiler för det fall då två prognosår skall analyseras. 
Detta är det normala fallet, varför dessa styrfiler också finns levererade från installationen.

Kör BEFIP enligt nedan med de styrfiler som ges inom parentes.

H BEFIP (Styrfil: BEFIP.STR)

S  BEFIP (Styrfil: BEFIP2.STR)

För att spara minnesutrymme under en tid då RBP95 inte skall användas kan genererade data 
raderas. Detta görs med programmet RBPCLEAN. När data senare på nytt skall användas 
upprepas proceduren med BEFIP enligt ovan. Observera att så länge inte befolkningsdata ra
deras så blir exekveringen av BEFIP en engångsföreteelse.

På liknande sätt måste körkortsinnehavet per SAMS-område uppskattas före andra beräk
ningar kan ske. Detta görs genom en regionaliseringsmodell som har implementerats i pro
grammet KORKORT. Indata består av en prognos för antalet körkort i landet och resultatet är 
en skattning av antalet körkort per SAMS-område. Kör programmet enligt nedan med den 
styrfil som ges inom parentes.

B  KORKORT (Styrfil: KORKORT.STR)

Prognosen för antalet körkort i riket anges i styrfilen. Så länge inte prognosen för det totala 
antalet körkort i riket ändras behöver programmet inte köras om. KORKORT och BEFIP körs 
alltså normalt bara i samband med installationen av RBP95.

Utifrån de framtagna modellerna för personers in- och utträdesbenägenhet, beräknar RBP95 
antalet bilägare och bilar vid angivna prognosår. Detta sker genom att utgå från data för ba
såret och stega fram i tiden. För varje år och kommun appliceras skattade in- och utträden på 
befolkningen, uppdelad på bilägare respektive icke bilägare. Beräknade data för kommunerna 
régionaliseras sedan till SAMS-nivå.

Styrfilen RBP95.STR finns tillgänglig från installationen och kan modifieras efter behov. 
Normalt kan den dock användas utan någon ändring. Vaije ändring av prognosförutsättningar, 
t.ex. ändrade bensinpriser eller ny inkomstutveckling, kräver att körningen av RBP95 uppre
pas. Typisk användning av RBP95-systemet innebär alltså att indatafiler ändras med avseende 
nya prognosförutsättningar, och att sedan motsvarande prognos beräknas genom att program
met RBP95 körs:
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a  RBP95 (Styrfil: RBP95.STR)

SAMS-områden utgör generellt den lägsta geografiska nivå som data beräknas på. Framför 
allt prognostiserar RBP95 antalet bilar och bilägare per SAMS-område. Data blir dock i prak
tiken användbara först då aggregering till lämplig högre nivå har skett, t.ex. till kommun- eller 
prognosområde. Detta utförs av programmet SUMSAMS,

a SUMSAMS

som läser angiven indatafil och aggregerar till önskad nivå. Aggregeringsnivå ‘P’ (frågetecken 
ger en lista över möjliga alternativ) svarar mot allmänna prognosområden. Detta alternativ 
kräver dock en definitionsfil (nyckelfil) som anger kopplingen mellan SAMS-områden och 
valt prognosområde. Observera att aggregering från SAMS-nivå är ett allmänt problem, var
för användningen av SUMSAMS kan sträcka sig utanför det modellsystem som beskrivs här.

Huvudsakligen tre sätt att använda prognosresultat från RBP95 kan identifieras:

1. Prognostisering av bilägande/bilantal på t.ex. läns- eller kommunnivå.
2. Beräkning av befolkningsmatriser för IC3-modellen.
3. Beräkning av attraktions- och generationsdata för Fredrik-modellen.

I de två senare fallen måste indata först aggregeras till prognosområdesnivå. Med prognosom
råde avses i andra fallet IC3-modellens indelning av riket i 668 prognosområden och i det 
tredje fallet prognosområdena inom Vägverkets regionala tillämpningsområden. Eftersom 
flera prognosår och många olika typer av indata förekommer kräver detta upprepade körningar 
av SUMSAMS.

Automatisk uppdatering av alla datafiler på önskad nivå sker med programmet SUM_m'vå, 
t.ex.

B  SUM_PALT

SUMSAMS exekveras då för alla nödvändiga filer. Bildisposition, uttryckt som befolkningsfi- 
ler för IC3-modellen, beräknas av programmet BILDISP:

B  BILDISP

För varje IC3-område beräknas antalet bildisponerande resp. ej bildisponerande personer med 
simultan uppdelning på ålders- och inkomstklasser. Indata består av antalet bilägare och be
folkningen uppdelad efter inkomst, ålder och kön (ej simultant med avseende på ålder och in
komst). En detaljerad beskrivning av befolkningsfilen ges i bilaga D.

Attraktions- och genereringsdata för Fredrik-modellema beräknas med programmet INFRED: 

B  INFRED

Styrfiler för de olika tillämpningsområdena finns färdiga från installationen. Dessa har namn 
på formen INF_m'vå.STR, där nivå t.ex. kan vara PALT eller SAMM. Se vidare referensgui
den i bilaga A.
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LÅG, BAS eller HÖG
Indata avseende antalet förvärvsarbetande och dagbefolkningens uppdelning på SNI-grenar 
beror på vilket ekonomiskt framtidsscenario som antas (låg, bas eller hög). Promptem under 
RBP95 (t.ex C: \r b p95\prognos [b a s ] >) anger vilket scenario som f.n. utnyttjas. För att 
byta scenario körs programmet SCEN. Detta måste göras innan programmen SUM_mvå och 
INFRED/BILDISP körs. Se figur 1. Observera dock:

1. att ändring av scenario enligt ovan inte påverkar resultatet från RBP95, som därför
inte behöver köras om efter SCEN. Detta beror på att befolkningen under olika scenarier 
är konstant. Enbart förvärvsfrekvensen påverkas, vilket inte ingår i bilinnehavsmodellen.

2. att SCEN bara påverkar SNI- och befolkningsfilerna. Bl.a. inkomstutveckling, som ofta 
också ingår i de olika scenarierna, måste definieras på vanligt sätt. Efter en sådan föränd- 
ring måste dock RBP95 köras om._________________________________

Normal användning av prognosprogrammen omfattar upprepade körningar under olika pro
gnosförutsättningar, t.ex. olika antaganden om bensinpris- och BNP-utveckling. Sådana förut
sättningar definieras av motsvarande indatafiler i arbetskatalogen PROGNOS. Varje ändring 
av dessa filer kräver att RBP95 körs om och att sedan resultatfilema eventuellt aggregeras till 
önskad nivå, t.ex. till IC3- eller Fredrik-nivå. I det senare steget används enklast SUM_mvå. 
Därefter kan indata till IC3 och Fredrik beräknas. Figuren nedan visar hur de olika delpro
grammen normalt används i samband med ändrade prognosförutsättningar. Siffrorna i figuren 
svarar mot ovan nämnda typiska sätt använda resultat från RBP95. Programmet ALLDATA 
kör automatiskt de inrutade programmen för IC3 och Fredrik-modellens alla tillämpningsom
råden.

Programmet PERREG sammanfattar resultatet från RBP95 genom att ge regionvisa bilinne- 
havsdata för bas- och prognosåren.

Man kan matematiskt visa att en bilinnehavsmodell baserad på skattad in- och utträdesbenä- 
genhet under vissa enkla antaganden leder till ett stabilt system med ett visst asymptotiskt bil
innehav. Programmet

B  ABI
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Figur 1. RBP95 med olika former av efterbearbetning.



beräknar under givna antaganden det asymptotiska bilinnehavet för män och kvinnor i ålder 
från och med 17 år. Uppdelning sker på de olika B-regionema. För analys av t.ex. bilinneha
vets känslighet för inkomst- och bensinprisförändringar, är ABI ett bra alternativ till RBP95.

Körningar med RBP95-systemet avslutas med kommandot:

B  RBPSTOPP

Figur 2 nedan anger relationen mellan alla de olika delprogram som ingår. Normal måste pro
gram i figuren köras ovanifrån och nedåt. Prognosprogrammet RBP95 måste t.ex. köras före 
motsvarande indata till IC3 (BILDISP) och Fredrik (INFRED) beräknas.

Figur 2. Delprogrammen i RBP95 och deras inbördes relation.

5. Styrfiler

Flera av programmen läser instruktioner från styrfiler, som bl.a. anger namn på aktuella inda
tafiler. Formatet och i vilken ordning indata skall anges beskrivs under respektive program i 
referensguiden. Exempel på styrfiler ges i bilaga B. Generellt tolkas rader som inleds med # 
som kommentarer. I de fall filnamn innehåller aktuella årtal används en generell form där årta
let markeras med yyyy. För program som utnyttjar styrfiler består hela användardialogen av en 
fråga om namnet på styrfilen. Innanför hakparenteser ges då eventuellt ett förvalt ( 
alternativ.

OBS! Sista raden i en styrfil måste vara en kommentarrad som böljar med #.
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6. Filformat

Hela programsystemet bygger på ett stort antal in- och utdata filer med ofta olika dataformat. I 
princip förekommer tre typer av filer:

Grunddata: Underliggande statistik och prognosresultat, t.ex. befolknings- och hushålls-
data, som ligger till grund för bilprognosen. Dessa data skall normalt inte 
ändras. Grunddata består framför allt av filer levererade av SCB och SIKA.

Modelldata: Modellkoefficienter och data för olika delmodeller.

Prognosdata: Prognosförutsättningar avseende bensinpris, BNP-utveckling och allmän 
inkomstutveckling.

Formatet för alla förekommande indatafiler beskrivs i bilaga E.

7. Tidsbegränsad användarlicens

Programpaketet kommer med stor säkerhet att successivt utvecklas och modifieras, så att be
räkningsmodeller och antaganden med tiden kan förfinas. Det är av den anledningen särskilt 
viktigt att inte gamla programversioner sprids och används. Som ett sätt uppmuntra användare 
att alltid hålla sig med en modema version utnyttjas tidsbegränsade programlicenser. Dessa 
fungerar på så sätt att vissa program inom RBP95-systemet från en särskild licensfil läser li
censkoden, och omvandlar denna till ett sista giltighetsdatum för programmet. Före utgången 
av licensperioden har detta ingen påverkan på programmens funktion. Efter licensperiodens 
utgång kan programmet inte längre användas. Den gamla licenskoden måste då ersättas av en 
ny4.

Byte av licenskod sker genom att i licensfilen 

\_RBP95_ \R B P 9 5 . L JC

ersätta befintlig kod med en ny. Om licenskoden inte accepteras svarar programmet med nå
gon av följande felmeddelanden:

Licensfrågor besvaras av: Pontus Matstoms
VTI
581 95 Linköping 
Telefon: 013-204135
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4 Giltighetstiden förbi.



B i l a g a  A 

Referensguide

> ABI Beräkning av långsiktigt bilinnehav
> ALLDATA Generering av data för alla Fredrik-områden och för IC3-modellen.
> BEFIP Generering av befolkningsdata för kommuner.
> BILDISP Beräkning av bildisposition.
> CHK_ALL Kontroll av samtliga SAMS-indatafiler.
> CHKSAMS Kontroll av enstaka SAMS-datafil.
> GENKEY Generering av nyckelfil för SUMSAMS.
> HEAD Skriver ut delavsnitt av textfil på bildskärmen.
> IC3SUM Summation av befolkningsmatris för IC3.
> INFRED Skapar attraktions- och genereringsfiler för Fredrik.
> KORKORT Regionalisering av körkortsinnehav till SAMS-nivå.
> OMNY Villkorlig exekvering av DOS-kommando.
> PERREG Regionvis sammanfattning av bilinnehavsprognosen.
> RBP95 Bilinnehavsprognos.
> RBPCLEAN Radering av data som kan omgenereras av BEFIP.
> RBPSTART Starta en RBP-köming.
> RBPSTOPP Avsluta en RBP-köming.
> SCEN Val av ekonomiskt framtidsscenario.
> SORTERA Sortering av alla SAMS-datafiler.
> SORTSAMS Radvis sortering av SAMS-data efter ökande SAMS-id.
> SUMSAMS Aggregering av SAMS-data till kommun, län, rike eller prognosområde.
> SUM_m'vå Fullständig uppdatering av datafiler för aktuell nivå.
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ABI - Beräkning av långsiktigt bilinnehav

Beräkning av asymptotiskt bilinnehav och motsvarande inkomst- och 
bensinpriselasticiteter under antagande av konst in- och utträdesbenägenhet.

Antag att in- och utträdesbenägenheten för personer (män eller kvinnor) av ålder 
k är konstanta med värdena a* respektive (3k. Låt vidare befolkningen av ålder k 
betecknas Tn,k- Om kohorternas storleksvariation över åldrarna (kohortkvoter) är 
konstant över tiden, Tn-i,k-i /Tn_k = b*, så konvergerar bilinnehavet för ålder k mot
gk,

8k = (1 — kP jt ))#*-l 0
Detta asymptotiska värdes inkomst- eller bensinpriselasticitet ges av

_  (gk ~bk®' k )ek- 1 ~ ( Cia k +  i^/P* + ^kCl^-k
t k ~  ’

gk

där a  och d/ betecknar motsvarande koefficient i in- respektive utträdesmodel 
len. Programmet ABI beräknar för varje B-region ovanstående värden. Även 
sammanfattande värden på riksnivå anges.

Som indata anges läget vid den tidpunkt då in- och utträdesbenägenheten antas 
vara konstant. Indata består således av årtal, bensinpris, inkomstnivå5, årlig 
BNP-förändring (per capita), andel leasingbilar.

I resultatfilema (ABI_INK.DAT och ABI_BENS.DAT) svarar raderna mot åldrar 
18-100 år. Varje rad består av sammanlagt 28 värden. Paret (gk, ef) anges för 
alla B-regioner; först för män och sedan för kvinnor. För riket anges också det 
sammanlagda asymptotiska bilinnehavet med uppdelning på män och kvinnor.

Styrfil: # Fil med inträdeskoefficienter
XXX
# Fil med utträdeskoefficienter
XXX
# Inkomstprofil för basåret
XXX
# Inkomstvariation mellan B-regionerna
XXX
# Kohortkvoter (b_k)
XXX

Dialog: B  Styrfil.........................
B  Å r..............................
B  Bensinpris..................
B  Inkomstnivå...............
B  BNP-tillväxt (% ).......
B  Andel leasingbilar (%)

5 Inkomstnivån avser här relativa skillnaden (i fast penningvärde) jämfört med 1992. Faktorn 1.0 svarar alltså mot 
oförändrade reala inkomster.

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:
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ALLDATA - Beräkning av alla indatafiler för Fredrik och IC3

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Dialog:

Se också:

Beräkning av attraktions- och genereringsdata för alla Fredriks 
tillämpningsområden, samt befolkningsmatriser för IC3-modellen.

Normal användning innebär ofta att RBP95 körs under givna antaganden.
Utifrån den beräknade prognosen sker sedan aggregering till tillämpnings
områden för Fredrik och beräkning av indatafiler för Fredrik (INFRED) eller IC3 
(BILDISP). ALLDATA utför dessa steg automatiskt för alla Fredriks tillämp 
ningsområden och för IC3-modellen.

Se styrfilema INF_m'vå.STR

Se styrfilema INF_mvå.STR

SUM_mvå, BILDISP, INFRED
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BEFIP -

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Styrfil:

Exempel:

Dialog:

Interpolation av befolkningsdata

Uppskattar kommunernas befolkning, uppdelat på kön och ålder (1-årsgrupper), 
för varje år mellan bas- och prognosåret.

Den rekursiva framstegningen (med avseende på in- och utträden) av antalet 
personer som äger bil förutsätter tillgång till årsvisa befolkningsprognoser. Vid 
installation levereras dessa data enbart för bas- och prognosåren. Utifrån denna 
information uppskattar BEFIP motsvarande data för alla mellanliggande år. Att 
data för alla år inte levereras direkt beror främst på att varje årsfil är relativt stor 
och att minneutrymme därmed kan sparas genom att på nytt räkna fram informa 
tionen.

- Observerade dödsrisker efter ålder och kön.
- Kommunernas befolkning uppdelat på ålder (1-årsgrupper) och kön för basåret.
- Uppskattad SAMS-befolkning efter ålder (flerårsgrupper) och kön för 

prognosåret.

- Kommunernas befolkning uppdelat på ålder (1-årsgrupper) och kön för alla år 
mellan bas- och prognosåret.

# Fil som anger observerade dödsrisker 
xxx
# Basår 
xxx
# Fil med befolkningsdata (kommun) för basåret 
xxx
# Åldersintervall för basårsdata 
x x, xx
# Prognosår 
xxx
# Fil med befolkningsdata (SAMS) för prognosår 
xxx
# Namn på resultatfiler 
xxx
#

Se filerna BEFIP.STR och BEFIP2.STR 

S  Styrfil [BEFIP.STR]
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BILDISP - Bildisposition

Syfte: Beräkning av bildisposition (befolkningsfiler) för IC3-modellen.

I detalj: Programmet beräknar antal personer, uppdelat på åldersgrupper, kön och 
inkomst, som per IC3-område disponerar resp. inte disponerar bil. Se vidare 
Bilaga D.

Indata: O

- Alder- och inkomstfördelning per IC3-område.
- Antal bilägare per IC3-område.

Utdata: Bildisposition enligt ovanstående definition

Styrfil: # Åldersfördelning per IC3-område.
XXX
# Inkomstfördelning per IC3-område.
XXX
# Antal bilägare per IC3-område (resultat från RBP95+SUMSAMS)
XXX
# Dataunderlag 
BILD_DAT.DAT
# Resultatfil
XXX
# Prognosår
XXX

XXX
#

Log-filen BILDISP.LOG ger utförlig sammanfattande information.

Exempel: Se filen BILDISP.STR

Dialog: 3  Styrfil [BILDISP.STR]

Se också: SUM nivå
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CHK_ALL - Kontroll av samtliga SAMS-indatafiler

VTI notat 52-1995

Syfte: Kontroll av samtliga SAMS-indatafiler.

I detalj: CHK_ALL kontrollerar genom CHKSAMS följande SAMS-filer:

areal.dat 
bef12020.dat 
befh2010.dat 
hushl992.dat 
inkl991.dat 
snil992.dat 
snib2010.dat 
snih2020.dat

befl992.dat 
befb2010.dat 
befh2020.dat 
hush2010.dat 
ink2010.dat 
snil2010.dat 
snib2020.dat

bef12010.dat 
befb2020.dat 
bill992.dat 
hush2020.dat 
ink2020.dat 
snil2020.dat 
snih2010.dat

Indata: -

Utdata: Resultatfilen CHK_ALL.RES.

Dialog: -

Se också: CHKSAMS



Syfte: Kontroll av indatafiler på SAMS-nivå.

I detalj: CHKSAMS anger

- Antalet rader och kolumner
- Sorteringsstatus
- Varning om SAMS-id svarar mot existerande kommuner
- Varning om alla kommuner finns representerade i filen

Indata: Namn på en SAMS-fil.

Utdata: Enligt ovan.

Dialog: S  Indatafil.

Indatafilen kan också anges direkt på kommandoraden.

Se också: CHK_ALL

CHKSAMS -Kontroll av enstaka SAMS-indatafil
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GENKEY - Skapar nyckelfil

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Dialog:

Utifrån en områdesbeskrivning genereras nyckelfil för SUMSAMS.

SUMS AMS baseras på binära random access filer som anger kopplingen 
mellan prognos- och SAMS-områden. Utifrån en ascii-beskrivning av 
dessa relationer, genererar GENKEY en binär nyckelfil.

Textfil som för varje SAMS-område anger associerade prognosområden. I de 
fall då SAMS-områden är delade mellan två olika prognosområden anges 
delningsfaktorer för båda prognosområdena i en separat fil med extension DEL.

Format på "basfilen" är:
Rad 1: Maximalt antal uppdelningar av ett SAMS-område i aktuell region.
Rad 2-: SAMS-id prognosid

Inledande rader som börjar med # tolkas som kommentarer.

Format på "delningsfilen" är:

SAMS-id delningsantal prognosidi faktori prognosid2 fakto^ ... 

Exempel:
11210003 2 812103 0.5 812102 0.5
11210004 2 812104 0.25 812102 0.75

I vissa fall har SCB:s SAMS-nr ersatts av nya nummer i de regionala nycklarna. 
Denna information redovisas i delningsfilen med ett negativt delningsantal samt 
de nya SAMS-numren i en följd efter data enligt ovan.

Exempel:
Nya SAMSid:

11810004 -3 818123 0.158 818124 0.254 818125 0.588 11812300 11812400 11812500
12610007 -3 826123 0.502 826124 0.348 826125 0.15 12612300 12612400 12612500
12810056 -2 828192 0.358 828193 0.642 12819200 12819300

Indatafilerna kan t ex ligga på ett eget bibiliotek, ex vis C:\RBP95\KEYS. Om
basfilen för Skåneregionen heter SKANEKEY.TXT, så förutsätter programmet 
att delningsfilen heter SKANEKEY.DEL.

- Random accessfil. Utdatafilen bör ha extensionen .KEY.
- Logfil GENKEY.LOG.

S  Indatafil 
S  Utdatafil
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HEAD - Visar (del av) textfil

Syfte: Visar hela eller delar av innehållet i angiven textfil.

I detalj: HEAD motsvarar TYPE i MS-DOS men klarar dessutom att visa enbart rader i
valt intervall. Förenklad version av head i Unix.

Indata: - Filnamn
- Radnummer för första rad som skall visas.
- Radnummer för sista rad som skall visas.

Utdata: Specificerat intervall av angiven fil.

Dialog: B  head filnamn [frånrad [tillrad]]
(hakparenteser anger valfria argument. Utan angivet intervall visas rad 1-10)
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IC3SUM - Summerar befolkningsfil för IC3

Syfte: Summerar befolkningsdata för olika prognosområden i befolkningsfilen (IC3) till
en riksmatris.

I detalj: Varje prognosområde svarar mot en 20x7-matris. Dessa summeras till en matris
av samma storlek.

Indata: - Indatafil, t.ex. bildispositionsdata från BILDISP (DISP2010.DAT).
- Utdatafil

Utdata: - Riksmatrisen.
- Logfil IC3SUM.LOG

Dialog: 5  Indatafil:
S  Utdatafil:
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INFRED - Indata till Fredrik

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Styrfil:

Exempel: 

Dialog: 

Se också:

Beräkning av indatafiler till Fredrik-modellen.

Programmet sammanställer och beräknar indata (attraktions- och genereringsda 
ta) till Fredrik. Indata skiljer sig något åt mellan SAMM och övriga regionala 
prognosområden, varför dessa behandlas separat. Huvudsakligen består indata av 
befolkningsdata och variabler relaterade till bil- och körkortsinnehav. Observera 
att resultatfilema för Fredrik inte kan summeras (t.ex. kvoter och andelar). Ag 
gregering skall därför ske före programmet exekveras, dvs på indata snarare än 
på utdata. Automatisk aggregering fås med programmet SUM_m'vå.

- Befolkning uppdelat på kön, åldersgrupp och förvärvsarbete.
- Antal hushåll
- Antal bilägare (resultat från RBP95)
- Dagbefolkning efter näringsgren
- Körkortsinnehav (resultat från KORKORT)

- Genereringsdata enligt specifikation i bilaga C.
- Logfil INFRED.LOG

# Fil med befolkning per prognosområde, 
xxx
# Fil med antal hushåll 
xxx
# Fil med antal bilägare och bilar (resultat från RBP95) 
xxx
# Fil med dagbefolkning efter näringsgren 
xxx
# Fil med antal körkortsinnehavare per prognosområde 
xxx
# Fil med areal per prognosområde 
xxx
# Resultatfil för attraktionsdata 
xxx
# Resultatfil för genereringsdata 
xxx
# Nyckelfil för aktuell aggregeringsnivå, 
xxx
# SAMM (JA/NEJ) 
xxx
# Prognosår 
xxx

xxx
#

För de olika tillämpningsområdena finns förberedda styrfiler med namn på 
formen INF_mvå.STR. Möjliga värden på är PALT, SKAN, SO, SAMM 
och VAST.

Se filen INFRED.STR

B Styrfil [INFRED.STR]

SUM nivå
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KORKORT - Regionalt körkortsinnehav

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Styrfil:

Exempel:

Dialog:

Beräkning av antal körkortsinnehavare per SAMS-område.

Från en given befolkningsprofil (över ålder och kön) och motsvarande länsvisa 
data avseende körkortsinnehavs, skattas antal körkortsinnehavare per SAMS- 
område. Justering sker sedan eventuellt eventuell mot angivna totalsummor för 
riket. I det senare fallet skall prognoser för antalet körkort anges i styrfilen.

- Körkortsinnehav (per län) över ålder och kön.
- Befolkningsdata
- Prognos över antalet körkort i Sverige.

- Skattat antal körkortsinnehavare per SAMS-område.

# Fil med körkortsinnehav per län, ålder och kön. 
xxx
# Befolkning per SAMS-område 
xxx
# Resultatfil 
xxx
# Prognosår 
xxx

xxx
# Justering mot angivna totalsummor för riket (ja/nej) 
xxx
# Totalsummor för respektive prognosår 
xxx

xxx
#

Se filen KORKORT.STR.

S  Styrfil [KORKORT.STR]
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OMNY - Villkorlig exekvering av DOS-instruktioner

Syfte: Hjälprutin för effektiv exekvering av BAT-filer. Kommandot

OMNY fili fib  DOS-instruktion 

utför DOS-instruktion om fil/ är nyare än

I detalj: I många fall skall program exekveras bara om indata har förändrats sedan senaste
körningen. Ett sådant exempel är SUMSAMS, där ny aggregering bara behöver 
ske om grunddata på SAMS-nivå har förändrats. Ett annat exempel är program
kompilering. Ny kompilering behöver bara ske om källkoden är nyare än den 
exekverbara filen (EXE). OMNY utför givet kommando (t.ex. SUMSAMS 
och FL) bara om angiven fil (fib) är nyare än en annan

I DOS-instruktionen kan fib  och fib  refereras med #1 respektive #2.

Format: OMNY/j'// fib  DOS-instruktion

Exempel:

OMNY \RBP95\SAMS\BIL1992.DAT \RBP95\PALT\BIL1992.DAT SUMSAMS #1 P #2 PALT.KEY 

OMNY RBP95.FOR RBP95.EXE FL #1

Anm: OMNY används flitigt i programmen SUM_m'vå.
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PERREG - Regionvis sammanfattning av bilprognos

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Dialog:

Anm:

Se också:

Regionvis utskrift av absolut och relativt bilinnehav.

För varje region (aggregeringsnivåer i SUMSAMS) skrivs för basåret och 
prognosåren ut antalet bilar och antalet bilar per invånare. Data hämtas från 
relevanta filer under \RBP95\SAMS. Utskriftsformatet är enligt:

Reg 1992 2010 2020
id #bilar (#bilar/inv) #bilar (#bilar/inv) #bilar (#bilar/inv)

Programmet läser befolknings- och bildata på SAMS-nivå. 

Resultatet hamnar i filen PERREG.RES 

B  Aggregeringsnivå:

Vägregioner numreras enligt följande:

Nummer Vägregion Län
1 Norr 24-25

' 2 Mitt 20-23
3 Stockholm 1,9
4 Väst 13-17
5 Mälardalen 3-4, 18-19
6 Sydost 5-8, 10
7 Skåne 11-12

SUM_mvå
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RBP95 - Regional bilinnehavsprognos

Syfte: Prognosticering av antalet bilägare och bilar per SAMS-område.

I detalj: Se Användarhandledningens avsnitt 2.

Indata: - Antal bilägare per kommun, ålder och kön för basåret.
- Befolkningsdata för kommuner (utdata från BEFIP)
- Befolkning på S AMS-nivå för bas- och prognosåren.
- Koefficienter i modeller för in- och utträden.
- Bensinpris- och BNP-utveckling
- Inkomstprofil (ålder och kön) och regional inkomstvariation för basåret.
- Generell inkomstutveckling (basåret=1.0)
- Länens andel av rikets totala antal förmånsbilar.

Utdata: Antingen sker regionalisering, varvid antalet bilägare, bilar och förmånsbilar per
SAMS-område beräknas, eller så beräknas antalet bilägare per kommun med 
uppdelning på ålder och kön. Filen RBPTOT.DAT ger bilinnehavet i riket per 
ålder och kön. Format: År, män (17 år),...,män (100 år),kvinnor (17 år),..., kvinnor (100 år)

Styrfil: # Regionalisering (JA/NEJ)
XXX
# Resultatfil
XXX
# Fil med antal bilägare och bilar per SAMS för basåret
XXX
# Fil med bilägare fördelat på kommun, ålder och kön
XXX
# Fil med befolkning per kommun, ålder och kön för alla
# år mellan bas och prognosår.
XXX
# Fil med SAMS-befolkning för bas- och prognosår.
XXX
# Fil med defintion av B-region
XXX
# Fil med inträdeskoefficienter
XXX

# Fil med utträdeskoefficienter
XXX
# Fil med bensinpriser i 1992-års penningvärde
XXX
# Fil med andel leasade bilar
XXX
# Fil med BNP-utveckling
XXX
# Fil med inkomstprofil för basåret
XXX
# Fil med generell inkomstutveckling
XXX

# Fil som beskriver inkomstvariationen mellan B-regionerna
XXX
# Fil med andel förmånsbilar per län
XXX
# Basår
XXX
# Prognosår
XXX
XXX
#

Exempel: Se filen RBP95.STR

Dialog: S  Styrfil [RBP95.STR]
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RBPCLEAN - Rensning av datafiler

Syfte: Raderar datafiler under \  RB P 9 5 \  GENDATA \

I detalj: Datafiler i katalogen \ RBP9 5 \ GENDATA\  genereras av programmet BEFIP
och kan enkelt återskapas. Radering av dessa filer är alltså ett sätt att spara 
minnesutrymme.

Indata: 

Utdata:

Dialog: B  Vill du radera datafilerna i \RBP95\GENDATA <J,N>?

Se också: BEFIP
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Syfte: Start av RBP95-systemet.

Indata:

Utdata:

Dialog:

RBPSTART - Före användning av RBP95
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Syfte: Avslutar körningar med RBP95-systemet.

Indata:

Utdata:

Dialog:

RBPSTOPP - Efter användning av RBP95
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SCEN - Val av ekonomiskt framtidsscenario

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Dialog:

Anm:

Val av ekonomiskt framtidsscenario (låg, bas eller hög).

Valet av ekonomiskt framtidsscenario påverkar vilket prognosmaterial avseende 
antalet förvärvsarbetande och dagbefolkningens uppdelning på SNI-grenar som 
skall användas. Detta har i sin tur inverkan på programmen INFRED och 
BELDISP.

B  Ange önskat scenario (Låg, Bas eller Hög):

Programmet accepterar också argument (L, B eller H) direkt på kommandoraden.

Byte av scenario kan ske efter köming av RBP95, men måste ske före 
summation till prognosområdesnivå och exekvering av INFRED/BILDISP.
Se figur 1 och 2. Promptem i RBP95 anger vilket scenario som f.n. är aktuellt, 
t.ex. C: \RBP95\PROGNOS [HÖG]>
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SORTERA - Automatisk sortering av SAMS-data

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Se också:

Sortering av alla SAMS-datafiler under \R B P 9 5 \S A M S \.

Många av RBP95-programmen förutsätter eller fungerar bäst då indata på 
SAMS-nivå är radvis sorterade efter ökande identitetsnummer. SORTERA är 
en enkel rutin som genom SORTSAMS ser till att alla aktuella datafiler är 
sorterade.

Sorterade datafiler med samma namn som före sorteringen. För att det sorterade 
datamaterialet skall läggas i en fil med nytt namn måste SORTSAMS istället 
användas.

SORTSAMS
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SORTSAMS - Sortering av SAMS-data

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Dialog:

Anm:

Se också:

Sortera SAMS-datafil efter ökande SAMS-id.

En del av programmen i RBP-systemet fungerar effektivast om grunddata på 
SAMS-nivå är radvis sorterade. Söktiden i SUMSAMS är t.ex. starkt beroende 
på sortering. SORTSAMS sorterar rader efter SAMS-id. Data på SAMS-nivå 
antas vara ordnade radvis med kolumner separerade med blankslag, 
kommatecken eller semikolon.

Fil med data på SAMS-nivå. Varje rad skall svara mot ett SAMS-område och 
den första kolumnen i respektive rad skall ange SAMS-kod med 7 eller 8 siffror.

Resultatfd med data sorterade enligt ovan.

B  Indatafil:
B  Utdatafil:

Angiven indatafil ges alltid som default-svar på frågan om utdatafil. Angiven fil 
kommer då att ersättas med sorterade data.

SORTERA
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SUMSAMS - Aggregering av SAMS-data

Syfte:

I detalj:

Indata:

Utdata:

Dialog:

Anm:

Se också:

Aggregering av data på SAMS-nivå.

SUMSAMS aggregerar radvisa data på SAMS-nivå till kommun-, län-, riks- 
eller prognosområdesnivå. Data för SAMS-områden antas vara ordnade radvis 
med kolumner separerade med blankslag, kommatecken eller semikolon.

- Fil med data på SAMS-nivå. Varje rad skall svara mot ett SAMS-område och 
den första kolumnen i respektive rad skall ange SAMS-kod med 7 eller 8 siffror.
- Önskad aggregeringsnivå:

A: A-regioner
B: B-regioner
K: Kommun
L: Län
P: IC3/Fredrik-områden
R: Riket
V: Vägverkets vägregioner

Resultatfil med data aggregerat till angiven nivå.

B  Indatafil:
S  Aggregeringsnivå:
B  Utdatafil:
B  Nyckel SAMS —» prognosområden:

Programmet kan också exekveras genom att ge samtliga argument, i ovanstående 
ordning, direkt på kommandoraden.

SUMSAMS indatafil aggregeringsnivå utdatafil [nyckelfil]

Denna möjlighet är speciellt användbar då SUMSAMS skall köras med 
kommandofiler (BAT-filer).

Nyckelfil för prognosområden måste anges om aggregeringsnivå ‘P’ väljs. 
Följande nyckelfiler finns tillgängliga:

Region
IC3
Fredrik/PALT 
Fredrik/Skåne 
Fredrik/Sydost 
Fredrik/Väst 
Fredrik/SAMM

Basfil
IC3KEY.DAT 
PALTKEY.DAT 
SKANEKEY.DAT 
SOKEY.DAT 
VASTKEY.DAT 
SAMM3KEY.DAT

Delningsfil
IC3KEY.DEL 
PALTKEY.DEL 
SKANEKEY.DEL 
SOKEY.DEL 
VASTKEY.DEL 
SAMM3 KEY.DEL

Nyckelfil
IC3.KEY 
PALT.KEY 
SKANE.KEY 
SYDOST.KEY 
VAST.KEY 
SAMM.KEY

Nyckelfiler för nya områden kan genereras med programmet GENKEY. 
Använd numrering av vägregioner definieras under PERREG.

SUM_mvå
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SUM_mvå - Automatisk exekvering av SUMSAMS

Syfte:

I detalj:

Indata: 

Utdata: 

Se också:

Automatisk uppdatering av datafiler för Fredrik- och IC3-modellen.

Programmen BILDISP och INFRED, som genererar indata för IC3- respektive 
Fredrik-modellen, kräver att data på SAMS-nivå är aggregerat till prognos
områdesnivå. Detta kan åstadkommas genom upprepade körningar av 
SUMSAMS. SUM_wvd utför detta automatiskt genom att känna efter vilka filer 
som måste uppdateras, dvs sådana där indata har ändrats sedan senaste körningen 
av SUM_mvd eller SUMSAMS.

I det allmänna programnamnet SUM_mvd skall nivå ersättas med aktuellt 
tillämpningsområde enligt:

Tillämpningsområde
IC3 
PALT 
SAMM 
Skåne 
Sydost 
Väst

Indatafiler på SAMS-nivå 

SAMS-data aggregerat till tillämpningsområden.

SUMSAMS

Programnamn
SUM_IC3
SUM_PALT
SUM_SAMM
SUM_SKAN
SUM_SO
SUM_VAST
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B i l a g a  B 

Exempel på styrfiler
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Styrfil: ABI.STR

# Styrfil för ABI
#
# Inträdeskoefficienter 
\RBP95\INDATA\INKOEFF. DAT
#
# Utträdeskoefficienter 
\RBP9 5\INDATA\UTKOEFF. DAT
#
# Inkomstprofil basåret 
\RBP95\INDATA\INKPROF.DAT
#
# Inkomstrelationer mellan B-regioner 
\RBP95\INDATA\INKBREG.DAT
#
# Kohortkvoter 
X RB P 9 5\INDATA\KH_KVOT.DAT
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Styrfil: BEFIP.STR

# Styrfil för BEFIP *** Tidsperioden 1992-2010 ***
#
#     ----------------------------------
# Dödsrisker
\RBP95\INDATA\MORTAL.DAT
#
# Basår 
1992
#
# Befolkningsdata för basåret (Varje årsgrupp)
\RBP95\INDATA\ KBEF199 2.DAT
#
# Åldersintervall för basårsdata 
17 100
# Slutår 
2010
#
# Befolkningsdata (på SAMS-nivå) för slutåret (flerårsklasser)
\RBP9 5\SAMS\BEFyyyy.DAT
#
# Filnamn för mellanliggande år (yyyy betecknar aktuellt årtal)
\RBP9 5\GENDATA\KBEFyyyy.DAT j
 #  ___________________________________________________
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Styrfil:BEFIP2.STR

# Styrfil för BEFIP. *** Tidsperioden 2010-2020 ***
#
# ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Dödsrisker
\RBP95\INDATA\MORTAL.DAT
#
# Basår 
2010
#
# Befolkningsdata för basåret (Varje årsgrupp)
\RBP95\G ENDATA\KBEF2010.DAT
#
# Åldersintervall för basårsdata 
17 100
# Slutår 
2 0 2 0
#
# Befolkningsdata (på SAMS-nivå) för slutåret (flerårsklasser)
\RB P 9 5\SAMS\BEFyyyy.DAT
#
# Filnamn för mellanliggande år (yyyy betecknar aktuellt årtal) 
\RBP95\GENDATA\KBEFyyyy.DAT
#
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Styrfil: BILDISP.STR

# Styrfil för BILDISP
#
# Pontus Matstoms; 1995-05-24
 # --------------------------------------------------------------------
# Befolkningens åldersstruktur per IC3-område. 
\RBP95\IC3\BEFyyyy.DAT
#
# Befolkningens inkomststruktur per IC3-område. 
\RBP95\IC3\INKyyyy.DAT
#
# Antal bilägare/bilar per IC3-område. 
\RBP95\IC3\BILyyyy.DAT
#
# Dataunderlag för beräkning av bildisposition. 
\RBP95\INDATA\BILD_DAT.DAT
#
# Resultatfil 
\RBP95\IC3\DISPyyyy.DAT
#
# Prognosår 
1994
2010
2 020
#
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Styrfil: INF_PALT.STR

# Styrfil för INFRED (PALT)
#
# Pontus Matstoms; 1995-07-11
 #    ----------------------------------------------
# Befolkningens åldersstruktur (på SAMS-format) per prognosområde. 
\RBP95\PALT\BEFyyyy.DAT
#
# Antal hushåll per prognosområde 
\RB P 9 5\PALT\HUSHyyyy.DAT
#
# Antal bilägare/bilar per prognosområde 
\RB P 9 5\PALT\BILyyyy.DAT
#
# Dagbefolkningens uppdelning på näringsgrenar 
\RB P 9 5\PALT\SNIyyyy.dat
#
# Antal körkortsinnehavare per prognosområde.
\RBP95\PALT\KKyyyy.DAT
#
# Areal per prognosområde.
\RB P 9 5\PALT\AREAL.DAT
#
# Nyckelfil (SAMS->Prognosområde)
\RB P 9 5\KEYS\PALT.KEY
#
# Resultatfil (genereringsdata)
\RB P 9 5\PALT\FGENyyyy.DAT
#
# Resultatfil (attraktionsdata)
\RBP95\PALT\FATTyyyy.DAT
#
# Prognosområde = SAMM (JA/NEJ)
NEJ
#
# Prognosår 
1992
2010
2 0 2 0
#
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Styrfil: KORKORT.STR

# Styrfil för KORKORT
#
# Pontus Matstoms; 1995-07-17
 #   ----------------
# Körkortsinnehavet per ålder, kön och län.
\RBP95\INDATA\KK_ANDEL.DAT
#
# Befolkningens inkomststruktur per prognosområde.
\RBP 9 5\SAMS\BEFyyyy.DAT
#
# Resultatfil
\RBP95\SAMS\KKyyyy.DAT
#
# Prognosår 
1992
2010
2 0 2 0
#
# Justering mot angivna totalsummor för riket (ja/nej) 
ja
#
4600000
5100000
5300000
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Styrfil: RBP95.STR

# Styrfil för RBP95
#
#   -------------------
# Regionalisering 
JA
#
# Resultatfil (yyyy markerar årtalet)
\RBP9 5\SAMS\BILyyyy.RES
#
# Bilrelaterade variabler på SAMS-område vid basåret.
\RBP95\SAMS\BIL1992.DAT
#
# Antal fysiska personbilsinnehavare per kommun,ålder,kön (basåret) 
\RBP95\INDATA\KPB1992.DAT
#
# Kommunala befolkningsprognoser (för varje år, inkl basåret)
\RBP 9 5\GENDATA\KBEFyyyy.DAT
#
# Befolkningsprognos på SAMS-nivå (för bas- och prognosåren)
\RBP95\SAMS\BEFyyyy.DAT
#
# Definition av B-region 
\RBP95\INDATAXHREGION.DAT
#
# Inträdeskoefficienter 
\RBP9 5\INDATA\INKOEFF.DAT
#
# Utträdeskoefficienter 
XRBP95\INDATAXUTKOEFF.DAT
#
# Bensinpris
X RB P 9 5\PROGNOS\BENSIN.DAT
#
# Andel leasade bilar
X RB P 9 5\PROGNOS\LEASING.DAT
#
# BNP-utveckling
X RB P 9 5 X PROGNO S\BNP.DAT
#
# Inkomstprofil basåret 
XRBP95\INDATA\INKPROF.DAT
#
# Generell inkomstutveckling 
XRBP95XPROGNOS\INKUTV.DAT
#
# Inkomstrelationer mellan B-regioner 
X RBP95\INDATA\INKBREG.DAT
#
# Länens respektive andel av det totala antalet förmånsbilar i riket. 
XRBP95\INDATA\FM_LAN.DAT
#
# Basår 
1992
#
# Prognosår 
2010
20 2 0
#

VTI notat 52-1995 42



B i l a g a  C 

Beskrivning av indata till Fredrik.
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Utifrån genereringsdata uppskattar Fredrik-modellen antalet resor med olika färdmedel och 
dess fördelning på olika ärendetyper. Genereringsdata består av en demografisk uppdelning av 
befolkningen på åldersgrupper, kön och status beträffande förvärvsarbete, och uppgifter rö
rande bil- och körkortsinnehav.

Fredrik-modellen bygger på en indelning av riket i fem s.k. tillämpningsområden:

Tillämpningsområde Vägregioner (län)
PALT Norr + Mitt (AC+BD+X+Y+W+Z)
SAMM Mälardalen + Stockholm (AB+C+D+I+T+U)
Skåne Skåne (L+M)
Sydost Sydost (E+F+G+H+K)
Väst Väst (N+O+P+R+S)

Indata skiljer sig något åt för SAMM jämfört med övriga tillämpningsområden. Nedan ges en 
detaljerad indatabeskrivning för båda fallen.

Variabel Ej SAMM SAMM
1 Områdesnummer
2 Män 13-17 år, ej förvärvsarb.
3 Män 13-17 år, förvärvsarb.
4 Kv. 13-17 år, ej förvärvsarb.
5 Kv. 13-17 år, förvärvsarb.

Områdesnummer 
Män 12-15 år (sysselsatta) 
Män 12-15 år (ej sysselsatta) 
Kv. 12-15 år (sysselsatta) 
Kv. 12-15 år (ej sysselsatta)

6 Män 18-24 år, ej förvärvsarb.
7 Män 18-24 år, förvärvsarb.
8 Kv. 18-24 år, ej förvärvsarb.
9 Kv. 18-24 år, förvärvsarb.
10 Män 25-44 år, ej förvärvsarb.

Män 16-24 år (sysselsatta) 
Män 16-24 år (ej sysselsatta) 
Kv. 16-24 år (sysselsatta) 
Kv. 16-24 år (ej sysselsatta) 
Män 25-44 år (sysselsatta)

11 Män 25-44 år, förvärvsarb.
12 Kv. 25-44 år, ej förvärvsarb.
13 Kv. 25-44 år, förvärvsarb.
14 Män 45-64 år, ej förvärvsarb.
15 Män 45-64 år, förvärvsarb.

Män 25-44 år (ej sysselsatta) 
Kv. 25-44 år (sysselsatta)
Kv. 25-44 år (ej sysselsatta) 
Män 45-65 år (sysselsatta) 
Män 45-64 år (ej sysselsatta)

16 Kv. 45-64 år, ej förvärvsarb.
17 Kv. 45-64 år, förvärvsarb.
18 Män 65-79 år, ej förvärvsarb.
19 Män 65-79 år, förvärvsarb.
20 Kv. 65-79 år, ej förvärvsarb.

Kv. 45-64 år (sysselsatta) 
Kv. 45-64 år (ej sysselsatta) 
Män 65-99 år (sysselsatta) 
Män 65-99 år (ej sysselsatta) 
Kv. 65-99 år (sysselsatta)

21 Kv. 65-79 år, förvärvsarb.
22 Förvärvsarbetande dagbefolkning
23 Bilkonkurrens
24 Andel hushåll med biltillgång
25 Andel personer som dagligen använder bil i tjänsten.

Kv. 65-99 år (ej sysselsatta) 
Bildisposition
Andel bildisponerare med körkort.
Bilkonkurrens
Andel leasingbilar

26 Genomsnittlig hushållsstorlek
27 Områdets yta [m2].

Andel personer med fri parkering på arbetsplatsen. 
Genomsnittlig hushållsstorlek.

Definitioner:

Med bildisposition avses andelen personer som bor i hushåll där någon hushållsmedlem äger 
egen bil eller disponerar leasingbil.

Bilkonkurrens anger antalet bilar per körkort.
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Attraktionsdata används av FREDRIK för att beräkna resor med olika färdmedel och ärenden 
till respektive område.

Var. Ej SAMM SAMM
1 Områdesnummer Områdesnummer
2 Summa befolkning alla åldrar Summa befolkning alla åldrar fr o m 16 år
3 Ant. arb.pl. i dagligvaruhandel SNI 62, 95 Totalt ant. sysselsatta (alla näringsgrenar)
4 Ant. arb.pl. i sällanköpshandel SNI 63, 72 Ant. arb.pl. i dagligvaruhandel SNI 62, 95
5 Ant. arb.pl. i servicenäringar SNI 81, 82 Ant. arb.pl. i servicenäringen SNI 63,72,81,82
6 Ant. arb.pl. i restaurang, kultur, etc SNI 935, 939, 94 Ant. arb.pl. i restaurang, kultur, etc SNI 935, 939, 94
7 Ant. arb.pl. i grundskola och gymnasium SNI 93101 m fl Ant. arb.pl. i grundskola och gymnasium SNI 93101 m fl
8 Ant. arb.pl. i eftergymnasial utbildning SNI 93103, 932 Ant. arb.pl. i eftergymnasial utbildning SNI 93103, 932
9 Ant. arb.pl. i övriga näringsgrenar Områdets yta [ 100-tal m2]
10 Kommunnummer [län*100+kommun] Parkeringskostnad/timme [kr]
11 Göteborgs zoner6 Dummy för stormarknad (används ej för närvarande)
12 Ö-dummies (0 ej ö/l ö) Dummy för centrumområde ex vis innerstad (0/1)
13 Parkeringskostnad/timme [kr] Dummy för regionalt centrum (0/1)
14 Parkeringskostnad/dag för arbetsresor [kr]

6 0 ej Gtgb. 1 innanför vallgraven. 2 övriga centrala Gtbg. 3 övriga Gtbg. 
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B i l a g a  D  

Befolkningsmatriser till IC-modellen
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Genom s.k. befolkningsmatriser till IC3-modellen anges för varje prognosområde hur befolk
ningen simultant fördelas över ålder- och inkomstklasser och över bildisponerande respektive 
ej bildisponerande personer. Med bildisponerare avses här personer som lever i hushåll där 
någon hushållsmedlem äger egen bil eller disponerar en förmånsbil.

Befolkningsmatrisema definieras för varje prognosområde av en 20x7-matris. De 7 kolum
nerna svarar mot inkomstklasserna (tkr i 1994 års penningvärde):

0-94, 94-188, 188-235, 235-282, 282-376, 376-470,470-

De 10 första raderna för respektive område anger simultant den icke-bildisponerande befolk
ningens fördelning över kön och åldersgrupper enligt:

Män 15-17 oar
Kv. 15-17 oar
Män 18-24 oar
Kv. 18-24

etc. 25-44 oar
45-64 oar
65-74 oar

Därefter följer motsvarande simultana uppdelning för bildisponerande personer.
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B i l a g a  E  

Format för in- och utdatafiler

VTI notât 52-1995 48



Datafil Beskrivning Format
AREAL. DAT

b e f  yy y y  da t
BENSIN.DAT  

BILD_DAT. DAT
b i l  yyyyd a t

Areal per SAMS-område 
Befolkning per SAMS-område 
Bensinprisutveckling 
Dataunderlag för BILDISP 
Resultatfil RBP95

SAMS-id, Areal i m2
SAMS-id, män_fv (ågI)7,.män_ejfv(ågi)..,män_fv (åg]9), män_ejfv (ågJ9), D:o kv. 
År, Bensinpris (1992-års penningvärde)
Se kommentarer i filen.
SAMS-id, Antal bilägare, Antal bilar (hushåll + pers. företag), Antal förmånsbilar

BNP. DAT 
D IS P y y y y . DAT 
FATTyyyy.DA T  
FGENyyyy.DAT  

FM_LAN.DAT

BNP-utveckling 
Befolkningsmatris för IC3 
Attraktionsdata för Fredrik 
Genereringsdata för Fredrik 
Leasingbilamas fördeln. på län

Är, Relativ BNP-förändring8 (procent) sedan föregående år.
Se bilaga D 
Se bilaga C 
Se bilaga C
Län (1-25), Andel av rikets totala antal leasingbilar (förmånsbilar).

HREGION.DAT 
H USHyyyy.DAT  

INKBREG. DAT 
INKOEFF. DAT 
INKPROF. DAT

Definition av B-regioner 
Antal hushåll
Inkomstvariation min B-reg. 
Koefficienter för inträden 
Inkomstprofil ålder/kön

Kommun ,̂ B-region 
SAMS-id, Antal hushåll
B-region, Faktor i förhållande till riksgenomsnitt. 
Internt format
Internt format. Se programkoden RBP95.FOR

INKUTV.DAT 
IN K y y y y . DAT 

K B E F yyyy. DAT 
KK_ANDEL. DAT

k k y yy y  da t

Generell inkomstutveckling 
Befolkningens inkomststruktur 
Befolkning per kommun 
Rel. körkortsinnehav per län 
Antal körkort per SAMS-omr

Är, Relativ inkomstförändring’0 (procent) sedan föregående år.
SAMS-id, män (igi)11,..., män (igi5),kvinnor (igi),..., kvinnor (igis) [Antal] 
Kommun9, män (17 år),...,män (100 år), kvinnor (17 år),..., kvinnor (100 år) 
Se kommentarer i filen.
SAMS-id, körkort (män), körkort (kvinnor)

LEASING. DAT 
MORTAL. DAT 

S N Iy y y y .D A T  
UTKOEFF. DAT

Andel leasade bilar 
Skattade dödsrisker 
Anställda i olika näringsgrenar 
Koefficienter för utträden

Är, Leasade bilars andei (procent) av alla personbilar (hushåil + pers. föret. + leasing) 
Ålder, dödsrisk män, dödsrisk kvinnor
SAMS-id, SNI92+95, 63+72, 81+82, 935+939+94, 93101 etc. 93103,övriga 
Internt format

Kommentar; I ovanstående filnamn betecknar yyyy aktuellt årtal. För flera av filerna avser data antingen detaljerade SAMS-data (\RBP95\SAMS) eller data 
aggregerat till prognosområdesnivå (t.ex. \RBP95\PALT). SAMS-id kan i tabellen därför också avse prognosid.
Ovan betecknar fv och ejfv förvärvsarbetande respektive ej förvärvsarbetande.

7 Med ågk avses åldersgrupper enligt: 0-6, 7-12, 13-15, 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34,..., 80-84, 85-
8 Här avses förändring i BNP per capita.
9 Kommuner anges alltid med län/kommun-koden (t.ex. Linköping=0580)
10 Med inkomstförändring avses inkomst per capita (individinkomster).
11 Med igk avses inkomstgrupper i 1992-års penningvärde (tkr) enligt: 0, -20, -40, -80, -100, -120, -140, -160, -180, -200, -220, -260, -300, -400.
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