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FÖRORD

Projektet har initierats och finansierats av Luftfartsverket.

Syftet med projektet har varit att bestämma de faktorer som har betydelse för resevolym och
fördelning på transportmedlen tåg och flyg.

Ett omfattande arbete har gjorts för att få fram ett datamaterial av god kvalité. Det unika med
detta projekt är att vi har arbetat med detaljerade tidsseriedata samt att vi även har använt oss
av icke-linjära (multiplikativa) modeller och jämfört dem med de vanligare enkla log-linjära
modellerna. Resultaten är positiva.

I projektet har från Luftfartsverket sida Håkan Brobeck, Jan Danielsson, Staffan Karlsson,
Björn Lennartz och Dan Lundvall deltagit. Deras insatser, både med arbete och kunskap, har
bidragit till projektets uppnådda resultat.

Linköping den 17 augusti 1995

Jan R. Eriksson, projektledare
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1 lnledning

Sedan introduktionen av snabbtåget XZOOO på sträckan Stockholm - Göteborg i september
1990 har trafiken successivt utvecklats och omfattade 1995 cirka 8 dagliga (måndag till
fredag) turer i vardera riktningen samt att snabbtåget XZOOO även har satts in på sträckoma

Stockholm - Malmö, Stockholm - Falun, Stockholm - Jönköping och Stockholm - Karlstad.

Erfarenheterna från utlandet visar att introduktionen av snabbtåget som ett nytt utbud för

resandet, har påverkat efterfrågan på persontransporter med flyg, se t ex den franska TGV-

studien av Philippe Domergue [2,3]. Dessa erfarenheter är dock inte direkt överflyttningsbara
till de svenska förhållandena, då flera geografiska förhållanden som befolkningstäthet och den

totala transportinfrastrukturen är skilj aktiga.

VTI har därför från Luftfartsverket fått uppdraget att göra en undersökning av långväga

interurbana inrikesresor. SJ har gjort samma bedömning om behovet av en nationell studie
och givit Nordplan motsvarande uppgift som VTI har fått av Luftfartsverket. Den metodik

VTI har valt för att identifiera de faktorer som över tiden har haft den största inverkan på såväl
transportmedelsvalet som trafikvolymen, är att i huvudsak utföra en tidsserieanalys för
perioden 1978-1994. Nordplans studie baseras främst på användning av enkätstudier och

tvärsnittsanalys.

De färdmedel som omfattas av studien är tåg och flyg. Vart och ett av färdmedlen behandlas
modellmässigt som beroende av utbudet av samtliga färdmedel. I denna rapport är detta helt
genomfört för flyg mellan 22 svenska städer och Stockholm och för tåg enbart för sträckan

Göteborg - Stockholm.

Vårt projekt har flera syften:

- dokumentera hur och förklara varför resandevolymen med flyg har förändrats över tiden,

- förutsäga vad som händer, dels till följd av pris- och kvalitetsförändringar i transportutbudet
för de olika transportmedlen, dels till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Prognosmodeller skulle i en senare etapp kunna kompletteras med en spelteoretisk ansats till

scenariema vad gäller trafikutövarnas handlingsparametrar. Spelteorimodeller har
uppmärksammats i en ökad omfattning under senare år och uppmärksamheten kulminerade

under 1994 i och med att John Nash, John Harsanyi och Reinhard Selten fick Nobelpriset för
studier om spelteori detta år. Aktörema i vårt spel kan antas vara SJ och flygbolagen. Det kan

vara möjligt att hitta en lösning där alla vinner maximalt, som innebär att aktörerna måste

samarbeta (komplettera varandras utbud).
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2 Förutsättningar för undersökningen

2.1 Tillvägagångssätt
Tidsseriedata kan nyttjas för att effektivt analysera och estimera den inverkan som de
variabler har på reseefterfrågan, vilka inte alls eller inte nämnvärt varierar i tvärsnittsunder-

sökningar av transportefterfrågan på olika relationer, tex BNP, priser och inkomster. Detta

har inte tidigare gjorts i så stor utsträckning. Som ett komplement till tidsserieanalysen har
tvärsnittsstudier gjorts med data från programsystemet SAMPLAN som används av

trafikverken vid riksprognoser av långväga personresor, Turist- och resedatabasen (TDB)

respektive Luftfartsverkets egna källor.

VTI har också tillgång till den nya riksomfattande resvaneundersökningen (RiksRVU) 1994.
Den har dock inte kunnat nyttjas till annat än kontroll av data, främst beroende på att

undersöknings-materialet ännu inte är tillräckligt stort.

Tidsseriema skulle idealt omfatta uppgifter om alla transportmedel, relationer och år under

perioden 1978-1994, men vi har här fått göra vissa begränsningar, främst på grund av att vi
saknar uppgifter om resandevolymer avseende tåg - undantaget sträckan mellan Göteborg och

Stockholm. Inom studien används resandevolym med flyg som beroende variabel. Då vi inte
har uppgifter om resandevolymer på tåg kan vi inte säga någonting om färdmedlens andelar av

den totala passagerarvolymen, utom på relationen Stockholm - Göteborg.

Som förklaringsvariabler har vi bland annat använt uppgifter som beskriver transportutbudets

karakteristiska, t ex biljettpris, restid och turtäthet för respektive färdmedel, med hänsyn till

säsongsvariationer inhämtade från tidtabellema som gäller i oktober. Socioekonomiska
uppgifter så som BNP, befolkning och sysselsättningsgrad har inhämtas från offentlig statistik.

Undersökningen fokuserar på resorna till/från Stockholm. Vi skiljer inte mellan resande som
har Stockholm som start- eller måldestination och resande som använder sträckan till/från
Stockholm som en delsträcka. Det är möjligt att särskilja dessa med hjälp av LFV:s transfer-

och transitstatistik 1988 till 1994 samt uppgifter från Turist- och resedatabasen 1990 till 1994.
För perioden 1978-1987 finns dock inga uppgifter, så vi har avstått från att göra den
uppdelningen. Vi betraktar med andra ord möjligheten att resa vidare via Stockholm som en

del av dess attraktionsförmåga.

I undersökningen betraktats i första hand tjänsteresandet. Det kan på goda grunder antas att
denna grupp av resande är mer tidskänslig och mindre priskänslig än personer som reser
privat. Utbudet för flyg och tåg/XZOOO representeras därför av fullprisresa på flyget och

förstaklassresa på tåg/XZOOO påvardagar. I TDB anses personer som utför resor i arbete vara
tj änsteresenärer.

Vi har modellerat tjänsteresoma på ett förenklat sätt i tidsserieanalysen genom att vi antagit att
andelen tj änsteresenärer av samtliga flygresenärer från respektive ort i undersökningen är

konstant över tiden. På grund av att datamaterialet inte är tillräckligt omfattande har vi inte
kunnat modellera hur andelarna förändrats över tiden.

I tvärsnittsanalysen har uppgifter ur TDB använts för att få fram andelen tjänsteresor på de 22
relationerna till/från Stockholm under perioden 1990 till 1994. Tjänstereseandelen ligger i

genomsnitt på 63% enligt TDB för perioden 1990-1994. Dessa överensstämmer relativt bra med
resultaten av en undersökning som Luftfartsverket genomförde under våren 1994. Inom den
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studien frågades resande på ett antal flygplatser efter resärendet. Andelen varierar dock för de

olika relationerna, den är större än genomsnittet för de stora flygplatserna: På Landvetter är 70% '
av alla resor tjänsteresor, på Sturup 66%, Arlanda I 71%, Arlanda H 76%, Arlanda III 80% och
Bromma 62%.

Anslutningsresorna är av stor betydelse i tvärsnittsanalys medan de för tidsserieanalys i det
närmsta saknar betydelse, om inte anslutningsresornas karaktär förändras drastiskt över tiden.
En sådan drastisk förändring vore t ex att en snabbtågförbindelse infördes mellan Arlanda och
Stockholms centrum. Då vår analys i huvudsak är en tidsseriestudie har inte

anslutningsresoma behandlats.

Det finns en del störningar i början av 1990-talet, som eventuellt har påverkat efterfrågan på
ett sätt som inte fångas upp fullständigt av deordinarie förklaringsvariablema, och som man

måste beakta. Dessa är till exempel inrikesflygets avreglering, införandet av moms på resor
1991 samt Saddam-effekten. Med Saddam-effekten avses att flygresenärer skrämdes av

bombhot mot flygbolag världen över under Gulfkriget.

Arbetet omfattade från början 26 av de större städerna i Sverige. Av dem har Västerås och
Uppsala utgått på grund av att de saknar flygförbindelse med Stockholm. Falun-Borlänge samt
Helsingborg-Ängelholm, som parvis delar flygplats, representeras av Borlänge respektive
Helsingborg i undersökningen.

2.2 Variabelbeskrivning
Här följer en beskrivning av hur datamaterialet behandlats, och vilka avvägningar som gjorts

för att få materialet så rättvisande och konsekvent bearbetat som möjligt. Generellt har

reseutbudet i riktning mot Stockholm beskrivits och fått representera relationen, även om
resevolymen gäller båda riktningarna.

2.2.1 Antal avgångar

- 1 klass saknas

Då tåget ska konkurrera med flyget om tjänsteresenärerna i vår modell har vi utgått från
förstaklassresor. Bussförbindelser, som finns medtagna i SJs tidtabeller och där alltså SJs

biljetter gäller, och avgångar som enbart medför andraklassvagnar har dock tagits med på

enstaka avgångar och där de är snabbare än tåget.

- Tågbyten

Ofta går det att ta sig till Stockholm på olika vägar. Vi har strävat efter att vara konsekventa i
behandlingen av materialet, och tagit med samma sträckningar på en relation under hela
perioden. Ibland kan på grund av detta flera avgångstider anges för samma ankomsttid, eller
flera ankomsttider för samma avgångstid. Då har avgången med kortast restid räknats.

Undantag är nattåg, då man kan föredra att en längre nattsömn framför en kortare restid, och
då den snabbare restiden orsakas av att förbindelsen går med XZOOO. I dessa fall räknas de

som två separata avgångar.

Ett liknande problem som man måste ta ställning till är hur långa väntetider som är rimliga vid
tågbyte. Någon absolut regel är svår att sätta upp, men vi har ställt väntetiden i relation till den

totala restiden, dvs undvikit oproportionerligt långa väntetider genom att acceptera längre

väntetider under en långresa än under en kortare resa.
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- Oregelbundna avgångar _
Turlistan varierar ibland mellan veckodagarna. Som tidigare nämnts utgår vi från
vardagstraflken (måndag till fredag). För att en förbindelse ska tas med i materialet krävs att

den går minst fyra vardagar i veckan, eventuellt med någon mindre variation.

2.2.2 Restid

- Snabbast eller median
Tågets restid varierar ofta kraftigt under traflkdygnet. I många fall går ett snabbt direkttåg på
morgonen, medan många restider ligger något högre och några förbindelser är riktigt

långsamma. Därför har mediantid angivits för tågförbindelsema. Flygets restid är däremot
mycket jämn, så där har snabbaste restid använts.

- Byten och väntetid
Vi har inte särbehandlat väntetid vid byten, utan den ingår i restiden. Om byte förekommer
eller ej har använts som variabel i modellarbetet.

2.2.3 Biljettpris

- Biljettpris
För tåg redovisas priset på en enkel förstaklassbiljett och i förekommande fall priset inkl.
X2000-tillägg. För flyg redovisas priset på en enkel fullprisbiljett. Efter avregleringen, då flera
flygbolag trafikerar samma relation, kan olika biljettpriser förekomma. Vi saknar uppgifter om
resandevolymer per flygbolag, och kan därför inte beräkna ett korrekt genomsnittspris. Vi har

använt oss av SAS biljettpriser, och eftersom de än så länge är dominerande på marknaden,

räknar vi med att SAS priser och genomsnittsprisema inte avviker mycket från varandra.

- Moms
Under perioden har moms införts på resor, och momssatsen har också ändrats ett flertal
gånger. Tjänsteresenärerna påverkas inte nämnvärt av detta då momsen är avdragsgill för de

flesta. I våra modeller används dessutom kvoten mellan flyg- och tågbiljettprisema som
variabel, och den påverkas inte då samma förändring sker i både tälj are och nämnare.

De resandevolymuppgifter vi använder gäller dock det totala resandet, och detta kan ha

påverkats av att det blev dyrare för personer utan avdragsrätt att resa.

- Fasta priser
Eftersom vi i modellerna använder kvoter mellan flyg- och tågbiljettpriser behöver inte
priserna deflateras till fasta priser. I tvärsnittsstudiema är priserna i samma penningvärde från

början, och behöver alltså inte heller korrigeras.

2.2.4 X2000-förbindelser

För modellskattningarna delas materialet i två grupper tåg och X2000.

tåg: Startorter och år där XZOOO-förbindelse till Stockholm ej existerar.
X2000: Startorter och år med XZOOO-förbindelse till Stockholm.

Totalt ger detta 374 celler med 347 för tåg och 27 för X2000.
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kommunnr 1978-90 1991 1992 1993 1994

Linköping 580 tåg tåg tåg X2000 X2000
Norrköping 581 tåg tåg tåg X2000 X2000
Jönköping 680 tåg X2000 X2000 X2000 X2000
Växjö 780 tåg tåg tåg tåg tåg
Kalmar 880 tåg tåg tåg tåg tåg
Ronneby 1 081 tåg tåg tåg tåg tåg
Kristianstad 1 180 tåg tåg tåg tåg tåg
Malmö 1 280 tåg tåg tåg tåg tåg
Helsingborg 1 283 tåg X2000 X2000 X2000 X2000
Halmstad 1 380 tåg X2000 X2000 X2000 X2000
Göteborg 1 480 tåg X2000 X2000 X2000 X2000
Karlstad 1 780 tåg tåg X2000 X2000 X2000
örebro 1880 tåg tåg tåg X2000 X2000
Borlänge 2081 tåg tåg tåg X2000 X2000
Gävle 21 80 tåg tåg tåg tåg tåg
§undsvall 2281 tåg tåg tåg tåg tåg
Qmsköldsvik 2284 tåg tåg tåg tåg tåg
Ostersund 2380 tåg tåg tåg tåg tåg
Umeå 2480 tåg tåg tåg tåg tåg
Skellefteå 2482 tåg tåg tåg tåg tåg
Luleå 2580 tåg tåg tåg tåg tåg
Kiruna 2584 tåg tåg tåg tåg tåg

Tabell 2.1 Förekomst av X2000-förbindelser

2.2.5 BNP

Bruttonationalprodukten representerar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. För att
undvika inflationsberoende används BNP i fast penningvärde.

2.2.6 Dummyvariabler

Vi har använt oss av ett antal dummyvariabler. En dummyvariabel är en variabel som antar
värdet 0 eller 1, beroende på om ett visst kriterium är uppfyllt. På så sätt kommer dess
parameter bara att påverka modellen om kriteriet är uppfyllt, och säga hur modellen påverkas

av den aktuella variabeln.

- Tågbytesdummy
Anger om resenären vanligen behöver byta tåg på vägtill Stockholm.

- X2000-bytesdummy
Anger om resenären vanligen behöver byta till X2000 på väg till Stockholm.

- X2000-dummy
Anger om X2000 trafikerar sträckan.

- Kommundummy
I vissa modellskattningar har en dummyvariabel för varje kommun tagits med för att fånga
upp sådant som är specifikt för kommunen och anpassa modellen bättre till de observerade

, resevolymerna.
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- 1991-dummy
1991-dummyn fångar upp effekter av många händelser som inträffade i början av 1990-talet.

1991 lades det moms på resor, Gulfkriget skrämde resenärerna från flyget (Saddam-effekten)
och avregleringen av flygmarknaden innebar en omstrukturering av utbudet.

- Brommadummy
Anger om det finns möjlighet att flyga till Bromma flygplats.

2.3 Olika modeller

I vårt arbete har vi beaktat tre olika typmodeller: linjär, multiplikativ och log-linjär modell. I

modellbeskrivningama nedan har variablema priskvot, tidkvot och BNP använts. Med
priskvot avser vi flygbiljettpris / tågbiljettpris och med tidkvot restid med flyg/ restid med
tåg. BNP anges i fasta priser för att undvika inflationsberoendet.

2.3.1 Linjär modell

Linjära modeller har fördelen att tolkning av parametervärden är intuitivt enkla och grafiskt
enkla att åskådliggöra. Linjära modeller används med fördel när förändringar av

variabelvärden är av måttlig storlek och när samvariation av variabler inte förekommer i

någon större utsträckning. Ett exempel på en linjär modell är:

vnyg = co + cl * priskvot + 02 * tidkvot + C3 * BNP

där vnyg avser trañkvolymen (antal personresor) för flygresandet. Vi finner inte denna modell
vara användbar för våra tillämpningar eftersom det händer så mycket under 1990-talet och
flera av variablema samvarierar.

2.3.2 Multiplikativ modell

En multiplikativ modell är ett specialfall av en ickelinjär modell. Den kräver hög kvalité hos

den använda programvaran krävs samt kunnighet av den som använder den. Ett exempel på en

multiplikativ modell är:

vnyg / befGöteborg = co * priskvot °1 * tidkvot °2 * BNP°3

där vnyg / befGÖteborg avser antalet personresor med flyg per invånare i Göteborg (i båda

riktningarna).

2.3.3 Log-linjär modell

Om man logaritmerar den multiplikativa modellen, kan linjär regression användas på

log (vnyg / befGöteborg) för att bestämma parametrarna. Denna modell kallas därför för den

log-linjära modellen och skrivs:

log (vf,yg / befGÖtebmg) = co + cl * priskvotlog + c2 * tidkvotlog + C3 * BNP

Denna typ av modell används ofta som ett alternativ till den äkta multiplikativa modellen,
eftersom även sämre programvara kan användas. Parametrarna i den log-linjära modellen kan
lämpligen användas som en startapproximation till den äkta multiplikativa modellen.
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3 Tidsseriestudier

Vår studier är, som tidigare nämnts, i huvudsak en tidsserieanalys för perioden 1978-1994. I

våra analyser har vi prövat olika ansatser. Dels har vi använt både log-linjär och multiplikativ

modellansats, dels har vi använt modeller med och utan kommundummyer. Dessutom har vi

provat olika variabeluppsättningar. I modellerna används följande variabler och beteckningar:

flygresor Antal ankommande och avresande flygpassagerare till/från Stockholm

bef Folkmängd 31/12 resp. år i den A-region där flygplatsen ligger

priskvot Flygbiljett normalpris / tågbiljett 1 klass
tidkvot Restid flyg/ restid tåg

frekkvot Antal flygavgångar / antal tågavgångar

BNP Bruttonationalprodukten i fast pris

tågbyte Tågbyte (dummy)
X2000-byte Byte till X2000 (dummy)

Bromma Möjlighet att flyga till Bromma (dummy)

X2000 X2000 trafikerar sträckan (dummy)

1991 1991-dummy

3.1 Resultat med användning av log-linjära modeller
De log-linjära modellerna som vi använt oss av här utgörs av hela den nedanstående modellen
eller delar därav:

log (flygresor / bef )= co
+ cl * priskvotlog
+ c2 * tidkvotlog
+ C3 * frekvenskvotlog
+ C4 *

+ C5 * tågbytedummy
+ 06 * X2000-bytedummy
+ c7 * Brommadummy
+ C3 * X2000-dummy
+ C9 * 1991-dummy
+ _c_10 * kommundummyer

där flygresor avser antalet resande i båda riktningama och bef' är befolkningen i startpunktens

A-region.

Vi har även studerat fallet med BNP(innevarande år)/BNP(föregående år) tillsammans med
alla övriga variabler i modellen för att försöka fånga upp olikheter mellan stigande och
fallande BNP. I stort sett blev det ingen förändring av modellparametrarnas värden. Detta
beror troligen på att BNP-nedgången fångas upp av 1991-dummyn.

Kommundummyvariablema ger samma effekt som om man har separata värden för CO för
varje kommun. De kan därför fånga upp tj änstereseandelar, kommunernas olika resandebehov
beroende på näringslivets struktur, effekter av kommunernas olika geografiska lägen och' allt

annat som är kommunspecifikt, konstant över tiden och inte fångas upp av övriga
förklaringsvariabler. Tyvärr kan även de befintliga förklaringsvariablema påverkas.
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Nedanstående tabell visar värdena på parametrarna när modellen har estimerats på vårt
utvalda datamaterial, i det här fallet bestående av Luftfartsverkets flygplatsstatistik, tåg- och
flygtidtabeller och BNP direkt erhållen från SCB:

Utan kommundummver Med kommundummver

  

signifikant håla_ signifikant be_la_

Förklaringsgrad 0,793 0,796 0,972 0,973
C0 -7,50 -7,00 -14,40 -13,99
priskvot -0,88 -0,90 - -0,06
tidskvot -0,95 -0,99 - -0,09
frekkvot 0,42 0,41 0,10 0,10
BNP 2,85 2,77 3,96 3,88
tågbyte - -0,06 - 0,04
X2000-byte - 0,23 - -0,05
Bromma - -0,05 - -0,02
X2000 - -0,05 -0,04 -0,04
1991 -0,10 -0,06 -0,13 -0,12
# medtagna - - 18 21
kommundummyer

Tabell 3.1 Resultat av log-linjära modellen med resp. utan kommundummyer

Vid införandet av kommundummyer försvinner det starka beroendet av tid, pris och frekvens.

Dessa variabler kan vara kraftigt kommunberoende och således fångas upp av respektive

kommundummy. Kommundummyvariablema ökar givetvis modellens förklaringsgrad och
fungerar bra vad gäller att modellera kommunernas flygreseutveckling.

För att öka förklaringsgraden ytterligare estimeras modellen separat för varje kommun.

Parameterestimeringen kan i detta fall inte bli särskilt god, då det finns maximalt 17
observationer per kommun. Resultatet ger ändå vissa möjligheter till analys. För nästan

hälften av kommunerna i materialet visar modellen enligt Tabell 3.2 ingen känslighet för

utbudsvariablerna tid, pris och frekvens. Denna del av materialet kännetecknas av BNP-
beroende och långa avstånd till Stockholm (förutom från Norrköping). I det övriga materialet

dominerar tidsberoendet utbudsvariablerna. '
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Malmö
Sundsvall
Östersund
Umeå

Ijlelsingborg
Ornsköldsvik
Luleå
Norrköping

Bodänge
Halmstad

Kristianstad
Linköping
Jönköping
Karlstad
Gävle

Ronneby
Kalmar
Göteborg
Växjö

Skellefteå
Kiruna

Örebro

grad

0,893
0,891
0,878
0,866

0,915
0,875
0,849
0,825

0,958
0,946

0,988
0,984
0,982
0,974
0,973
0,950
0,943
0,917
0,914
0,911
0,695
0,573

förklarings
(_39

-14,69
-7,67
-26,4

-11,38

-16,57
-20,82
-10,85
-22,89

-25,86
-16,44

-12,33
-48,17
-36,34
-30,27
-12,15
-28,6
-8,17

-25,67
14,15
-17,57
9,84

18,42

pns-
kvot

-0,81

-2,32

tid-
k_v_qt

-1,89
-1,03
-2,64
-0,85

-1,62

-4,43

-1,04
-1,81
4,95

frek-

   

kvot BNP Bromma X2000 1991

4,01
3,13
5,67
3,67

4,26 -0,25
4,92 -0,26
3,67 -0,14
4,86 -0,7

5,49 -0,47 -0,3
4,24 0,49

0,45 3,29 -0,2
-0,31 8,17 -0,22

6,38 -0,24 -0,11
5,96 -0,15
3,69 -0,29 -0,29
5,46

0,42 3,1
4,52 0,49

0,86
4,12 -0,25

Tabell 3.2 Resultat av separata loglz'nja'ra kommunmodeller

Med tanke på att förklaringsgraden för modellen med kommundummyer är så pass hög,

jämfört med de flesta förklaringsgraderna för kommunmodellema, samt att observationema är
så få i de senare modellerna, bör inte de senare modellerna användas. Vidare kan man med

tanke på förklaringsgraden välja modellen med kommundummyer för att prediktera nivån på
flygvolymen för enskilda kommuner. Däremot minskar möjligheten att förutsäga reaktioner på
förändringar av utbudet. Detta beror på en överföring av effekter från utbudsvariabler till
kommundummyer. Att förklaringsgraden är mindre för modellen utan kommundummyer
beror givetvis på att antalet variabler inklusive dummyer är väsentligtmindre.
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3.2 Resultat med användning av multiplikativa modeller
En multiplikativ modell är ett specialfall av en ickelinjär modell. Parametrarna i den

log-linjära modellen kan lämpligen användas som en startapproximation till den äkta
multiplikativa modellen.

vodo-flyg / befo-reg = CO

* priskvot Cl
* tidkvotcz
* frekvenskvot C3

* BNP c.4,
* e cs* tågbytedummy

* e 06* X2000-bytedummy

* e C7* Brommadummy

* e 08* X2000-dummy

c * l991-dummy
* e 9

g kommundummyer
:0: e 10*

En multiplikativ modell utan kommundummyer har skattats med följande resultat:

Signifikanta + tåq- + X2000-

    

Hela modellen delen bvte Que_ +Br0mma +X2000

Förklaringsgrad 0,721 0,714 0,714 0,716 0,719 0,714
C0 (4,61) (0,22) (0,41) (0,27) (1,56) (0,22)

priskvot -0,81 -0,90 -0,86 -0,90 -0,85 -0,91
tidkvot -0,67 -0,80 -0,71 -0,79 -0,77 -0,80

frekkvot 0,68 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66
BNP 1,66 2,06 1,98 2,02 1,79 2,06

tågbyte (0,07) - (0,07) - - -
X2000-byte (0,55) - - 0,48 - -

Bromma (-0,09) - - - (-0,09) -
X2000 (-0,04) - - - - (-0,01 )
1991 -0,11 -0,14 -0,15 -0,15 -O,11 -0,14

Tabell 3.3 Resultat av multiplikativa modellen utan kommundummyer (parametervärden inom

parentes är insignifikanta)

Utbudsvariablernas parametrar har i dessa skattningar stabila och signifikanta värden. Även
BNP-parametern är stabil och signifikant. Den signifikanta delen utökas med de insigniñkanta
dummyvariablerna, en i taget. Att ta med X2000-byte-dummyn ger en ny bättre lösning, som

troligen är optimal. X2000-byte har i vår undersökning erhållit värdet 1 för Halmstad,
Jönköping och Örebro de år X2000-delsträckeförbindelse ñnns, och värdet 0 för övriga år och

relationer. Sammantaget: detta är en väl fungerande modell.
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Då kommundummyer införs i den multiplikativa modellen reduceras även här beroendet av
tid, pris och frekvens, dock inte lika mycket som i det loglinjära fallet. Följande
parametervärden erhölls:

Hela Siqnifikanta +priskvot-tidkvot +pkvot-fkvot
modellen delen

Förklaringsgrad 0,971 0,971 0,972 0,969
CO (0,004) (0,005) (0,002) (0,0002)

pkvot (-0,1 1) (-0,1 1) (-0,09)
tkvot 0,19 0,20 - 0,21
fkvot 0,15 0,16 0,16
BNP 2,79 2,77 2,85 3,23

tågbyte (0,12)
X2000-byte (-0,02)

Bromma (0,002)
X2000 (-0,03)
1991 -0,14 -0,13 -0,12 -0,13

# signifikanta 9 13 12 13
kommundummyer

# medtagna 21 21 21 21
kommundummyer

Tabell 3.4 Resultat av multiplikativa modellen med kommundummyer

Tidkvoten får i tabellen fel tecken när den är med. Detta kan bero på att vi har fått ett för stort
utslag på något annat parametervärde, och att detta kompenseras via tidparametern. Vi har
nedan valt att redovisa resultatet för den signifikanta delmodellen för att så bra som möjligt
prediktera resandevolymen. De olika modellerna förväntas dock ge ungefär samma resultat, då

parametervärdena och förklaringsgraden inte skiljer sig nämnvärt åt mellan modellerna.

Figurema nedan visar__antalet resor med flyg i tusental mellan olika kommuner och

Stockholm under perioden 1978- 1994, både observerat värde (0) och värdet enligt den

multiplikativa modellen med kommundummyer (I).

Resande Linköping-Stockholm Resande Norrköping-Stockholm
tusental passagerare/år , tusental passagerare/år

Modell

-I-Observerat -l-Observerat

 

78 80 82 84 86 89 91 93
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Resande Jönköping-Stockholm

tusental passagerare/år

300

250

200

1 50

100

50 -I-Observerat

78 80 82 84 86 88 90 92

Resande Kalmar-Stackholm

tusental passagerare/år

250

200

1 50

100

-0- Modell
50

-I-Observerat

 

788082848688909294

Resande Kristianstad-Stockholm

tusental passagerare/år

200

1 80

1 60

140

1 20

1 00

80

60

40

20

+Modell

-I-Observerat

 

78 80 82 84 86 88 90 92 94
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Resande Växjö-Stackholm
tusental passagerare/år

250

200

150

100

50

 

0

788082848688909294

Resande Ronneby-Stockholm
tusental passagerare/år

250

200

1 50

100

50

 

0

788082848688909294

Resande Malmö-Stockholm
tusental passagerare/år

+Modell

-I-Observerat

788082848688909294
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Resande Helsingborg-Stockholm Resande Halmstad-Stockholm

   

tusental passagerare/år tusental passagerare/år

450 250 v

400 V

350 200 ;

300 i
150;

250 :

200
100

150
100 50 Modell

Observerat
50

0, 0

788082848688909294 788082848688909294

Resia"dethterÅZgg'iZägralm Resande Karlstad-Stockhalm
"se" 3 pa ge tusental passagerare/år

1200 350

1000 300

800 250

600

150%
400 i

100:-O-Modell +Model|

20° -I--Observerat 50 -I--Observerat

0 0

788082848688909294 788082848688909294

Resande Örebro-Stockholm Resande Borlänge-Stockholm
tusental passagerare/år tusental passagerare/år

250

200

150

100

+Modell Mode"
+Observerat 50 -I-Observerat

0

82 85 86 88 89 90 91 92 93 94 78 80 82 84 86 88 90 92 94
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Resande Gäv|e.Stockho|m Resande Sundsvall-Stockholm
tusental passagerare/år tusemal Passagerare/ål'

500 g
450 5
400 i
350 g
300 I
250
200
150
100
50
0

 

79 81 83 85 88 90 92 94 78 80 82 84 86 88 90 92 94

Resande Östersund-StockholmResande Örnsköldsvik-Stockholm
tusental passagerare/årtusental passagerare/år

 

180 450
160 400

140 350

120 30°
100 25°
80 200

50 150
40 100 Modell

Observerat
20 50
0 0

78 80 82 84 86 88 90 92 94 78 80 82 84 86 88 90 92 94

ResaNÖe Umeå-StOCKhOW Resande Skellefteå-Stockholm
tusental PassageraTE/år tusental passagerare/år

700 350

600 300

500 250

400 200

300 150

200 Mode" 10° Modell
100 +Ob$ewerat 50 Observerat

 

78 80 82 84 86 88 90 92 94 78 80 82 84 86 88 90 92 94
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ResanÖe LUIEå'StOCkhmm Resande Kiruna-Stockholm

 

tusental passagerare/år tusental' passagerare/år

900 160 .i

80° " 140
700

120 g
600

100 ;g
500

80
400

300 60

200 Modell 40 Modell

Observerat -I-Observerat
100 20
O 0

78 80 82 84 86 88 90 92 94 78 80 82 84 86 88 90 92 94

Figur 3.1 Uppmätta resp. modellbestämda flygresevolymer mellan undersökningens
kommuner och Stockholm

Utvecklingen av de modellerade och reala värden stämmer bra överens för de flesta
relationerna, så som till exempel för Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Malmö,
Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Sundsvall, Umeå och Luleå.

För vissa relationer minskar skillnaden mellan modellerade och observerade resandevolymer

när antal flygresande Ökar över tiden. Det är till exempel sant för Ronneby, Kristianstad,
Karlstad, Örnsköldsvik, Östersund och Skellefteå.

Vad det gäller utvecklingen efter 1991 med den negativa ekonomiska utvecklingen samt

avreglering av inrikesflyget, införandet av moms på resor, införandet av snabbtåget X2000
och Saddam-effekten , så stämmer antalet modellerade och observerade flygresor ganska bra
överens. Undantag är till exempel Ronneby, Umeå och Sundsvall, där nedgången i
verkligheten var mindre än den modellerade nedgången.

För några relationer uppstår större avvikelser mellan av deobserverade och de modellerade

värdena, så som för Norrköping (med ca 17 000 flygresande till/från Stockholm 1994), Gävle

och Örebro (ca. 25 000 år 1994), Kiruna (ca 100 000 år 1994) och Borlänge (ca 120 000 år
1994). Att avvikelsema för dessa orter är så stora beror bl a på att antalet resor inte är så stort,
då de alla har ett kort avstånd till Stockholm. Modellkonstruktionen är sådan att den
modellerar små resandevolymer med relativt låg noggrannhet.

Den multiplikativa modellen gör det möjlig att förutsäga hur olika faktorer påverkar på den
totala resevolymer. Med hjälp av känslighetsanalyser är det till exempel möjligt att analysera

hur möjligheten att åka X2000 till/från Stockholm eller möjligheten att åka till Bromma

påverkar flygresandevolym.

När vi har estimerat modellerna har observationerna viktats med flygresevolymen. Effekten av
detta blir att modellen överensstämmer bättre med observerade data när resevolymen är stor. I
sin tur innebär det att anpassningen är bättre i slutet av tidsperioden än i början. En annan
fördel är att vi får en bättre anpassning för relationer med stora resevolymer. Vi har valt att

göra på detta sätt för att kunna prediktera framtida resevolymer så bra som möjligt. När det
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gäller att studera känslighet i utbudsvariablema förordar vi möjligheten att använda modellen

utan kommundummyer.

Vi ser det som en stor fördel att vi med i princip samma modell kan både prediktera

resevolym (modellen med kommundummyer) och studera känslighet (modellen utan

kommundummyer).
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4 Tvärsnittsstudier

4.1 Tvärsnittsstudie med SAMPLAN-data
Från SAMPLAN-systemet finns för 1989 data gällande resor mellan 504 zoner i Sverige,
uppdelat på privat- och tjänsteresor Och för varje restyp separat för de olika färdsätten bil, tåg,
flyg och buss. Trañkverken har i sitt arbete med SAMPLAN gjort diverse kalibreringar av

modellen mot data för trafik och resande 1989. Därför kan resultatet från SAMPLAN för 1989

betraktas som en kombination av modelldata och observerade data.

Det nyttjade materialet från SAMPLAN kommer från kömingar som gjordes i november 1993
av VTI.

4.1.1 Områdesdefiniering

Till varje start- respektive målpunkt i vår tvärsnittsmodell hör ett befolkningsområde som
genererar resandet. Våra startområden består av en vald SAMPLAN-zon, tillhörande en

kommun. Målområdet, Stockholms kommun (180), består av följande 13 zoner:

Zon-namn Löpnr 1-504
STH NORRMALM MM 1

STH SÖDERMALM MM 2
SOLNA/SUNDBYBERG 3
STH KISTA MM 4

STH VÄSTERORT 5
STH SYDVÄST 6

DANDERYD 7

JÄRFÄLLA 8
STH VANTÖRMM 9
TYRESÖ/ÖHANINGE MM 10
NACKA 446

HUDDINGE 448

BOTKYRKA 449

Tabell 4.1 SAMPLAN-zoner i Stockholm

Några av zonnamnen anger andra kommuner än Stockholm, men zonerna har ändå i det

fortsatta modellarbetet inom LFV-projektet räknats till kommun 180.

Vid VTI:s modellskattningar har resor från 26 kommuner till någon av zonerna i Stockholms
kommun enligt ovan studerats. De studerade 26 kommunerna omfattar ett varierande antal

zoner enligt följande:
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Kommun kod Antal zoner

Uppsala 3 80 6

Linköping 580 3

Norrköping 58 1 5
Jönköping 680 5

Växjö 780 1

Kalmar 880 2

Ronneby 108 1 2

Kristianstad 1 180 3

Ängelholm 1 182 2
Malmö 1280 3

Helsingborg 1283 4

Halmstad 1380 2

Göteborg 1480 4
Karlstad 1780 3

Örebro 1880 2
Västerås 1980 3

Falun 2080 2

Borlänge 208 1 1

Gävle 2180 2

Sundsvall 228 1 7

Örnsköldsvik 2284 5

Östersund 2380 2
Umeå 2480 4

Skellefteå 2482 10

Luleå 2580 5

Kiruna 2584 4

Summa 92

Tabell 4.2 SAMPLAN-zoner i undersökningens kommuner

För var och en av de26 kommunerna har en zon valts och då den zon som har den största
befolkningen i SAMPLAN-materialet för 1989. Exempelvis medför detta för Göteborgs

kommun - som består av zonerna Göteborg, Torslanda, Tuve och Billdal - att zonen

Göteborg som har 96 procent av befolkningen får representera Göteborg.
Ovanstående innebär att 26 kommunrelationer studerats där startzonen är unik för varje
kommun medan målzonen är en av zonerna i Stockholms kommun. Genom detta förfarande
kan de olika utbuds- och resematrisema från SAMPLAN användas utan att viktas ihop eller

summeras per startkommun. .

4.1.2 Modeller och variabler

Av SAMPLAN:s resultatfil för flygresor i tjänsten framgår att zonerna 1-3 samt 448 och 449
inte förekommer som målzon vid resor från någon av de studerade zonerna. Dessa målzoner

har därför exkluderats ur materialet liksom alla relationer där antalet flygresor i tjänsten enligt

SAMPLAN är noll.
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För att flygresor ska beaktas som ett alternativ vid färdmedelsvalet i SAMPLAN krävs att:

Bilvägsavståndet är minst 120 kilometer

Bilrestiden får inte vara mindre än flygrestiden

Om bilvägsavståndet är mindre än 200 km och flygresan innebär byte måste flygrestiden vara
mindre än halva bilrestiden
Ovanstående innebär att Uppsala, Norrköping, Örebro, Västerås och Gävle inte är aktuella
som startzoner vid flygresa till Stockholm.

Modellskattningarna har gjorts på resterande 167 observationer. Som beroende variabel har
använts flygresor i tjänsten uttryckt som andel av tjänsteresor med flyg eller tåg. De oberoende

variablema som prövats är följande:

flytid Åktid med flyg
flypritj Flygbiljettpris (maximerat till 1300 kronor 1989)

flyans Anslutningsavstånd, flyg
flyrestj Antal flygresor i tjänsten

togtid Åktid med tåg
togpritj Tågbiljettpris

togans Anslutningsavstånd, tåg

togrestj Antal tågresor i tjänsten

togtur_2 Tid för byten, tåg

För varje observation bildas variablema

flyg_and = flyrestj/(flyrestj+togrestj)

priskvot = flypritj/togpritj

tidkvot = flytid/(togtid+togtur_2)

anskvot = flyans/togans

En loglinjär modell utan viktning skattas:

log (flyg_and) = -0.11 - 0.49*priskvot_log - 0.25*tidkvot_log - 0.04*anskvot_log

Resultatet från skattningen av den loglinjära modellen tas som startpunkt för en icke-linjär

modell utan viktning. Skattningen ger:

nygjmd = 0.92 * priskvot '0'48 * tidkvot 'M4 * anskvot 'om

Skillnaderna mellan modellerna ovan är knappt märkbar. Om vi nu i stället använder en

viktning av modellerna får vi:

log(flyg_and) = 0.42 - 0.62*priskv0t__log - 0.07*tidkv0t_log

Resultatet från skattningen av den loglinj ära modellen tas som startpunkt för en icke-linjär

modell. Skattningen ger

f1yg.and = 1.30 * priskvot *'54* tidkvot '0-10

Skillnaderna mellan den linjära och den multiplikativa modellen blir i detta fall något större

än tidigare, men är fortfarande små.
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Loq-liniära modellen lcke-liniära modellen

  

oviktad viktad oviktad viktad
CO -O,11 0,42 0,92 1,30
priskvot -O,49 -O,62 -O,48 -O,54
tidkvot -O,25 -0,07 -O,24 -O,1O
anskvot -0,04 - -0,04 -

Tabell 4.3 Resultat av tvärsnittsstudie på SAMPLAN-data

Vi vill inte här dra några förhastade slutsatser, då dataunderlaget delvis är modellbestämt.

4.2 Tvärsnittsstudie med TDB-data

Vi har här använt TDB:s data om resandevolymer. De volymer som använts är resor med tåg

och flyg i arbetet. Som utbudsdata har vi valt samma data som i tidsserieanalysen.
Observationerna utgörs av resande och utbudsdata för åren 1990-1994 på så sätt att olika år
ger olika observationer i modellerna. Genom att betrakta varje år för sig får vi 37

observationer i stället för 13. Här har X200-dummyn delats upp i två variabler, en för XZOOO-
förbindelse med 1-2 avgångar/dag och en för 3 eller fler avgångar/dag. Den log-linjära
modellen som studeras är:

log (Vod-flyg / (Vod-flyg +Vod-tåg)) = CO

+ cl * priskvotlog
+ 02 a.: tidkvotlog
+ 03 * frekvenskvotlog
+ c4 * tågbytedummy
+ cs a.: XZOOO-bytedummy
+ c6 * Brommadummy
+ c7 * XZOOO-dummy (1-2 avgångar)
+ cg at XZOOO-dummy (3- avgångar)

och den multiplikativa modellen är:

Vod-flyg / (Vod-flyg +Vod-tåg) = CO

* pnskvot C1
* tidkvot °2
* frekvenskvot C3

c * tågbytedummy
:i: e 4

XZOOO-b tedumm
:0: e C5* y y
* e 06* Brommadummy

e C7* XZOOO-dummy (1-2 avgångar)
:I:

c * XZOOO-dummy (3- avgångar)
:0: e 8
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Estimeringen ger följande resultat:

Loqliniära modellen

 

Multiplikativa modellen

     

oviktad viktad oviktad
signifikant hela siqnifikant hela siqnifikant +pkvot _hålê_

Förklaringsgrad 0,148 0,343 0,432 0,510 0,293 0,275 0,296
C0 -2,02 -0,33 -1,18 -0,34 1,02 1,09 0,92
priskvot - -0,76 -0,95 -1 ,14 - (-0,54) -0,42
tidkvot -0,90 -0,15 -0,80 -0,35 - - -0,01
frekkvot - 0,23 - 0,20 - - 0,1 7
tågbyte - 0,18 - 0,07 - - 0,08
X2000-byte - -0, 1 0 - -0,01 - - 0,09
Bromma - 0,17 - 0,11 - - 0,05
1-2 X2000 - -0,87 -1,04 -1,14 -0,96 -1,02 -0,96
3- X2000 - -0,14 - -0,21 -0,23 -0,28 -0,22

Tabell 4.4 Resultat av tvärsnittsstudie på TDB-data

Alla signifikanta variabler och nästan alla insigniñkanta variabler har rätt tecken. Undantaget är
variabeln X2000-byte i den log-linjära modellen. När vi har tagit med priskvoten i den

multiplikativa modellen får den ett parametervärde (ej signifikant) som Överensstämmer bra med

modellerna som skattats med SAMPLAN-data i avsnitt 4.1. TDB utökas med ett par tusen
observationer per månad, och modellen kommer därför att bli bättre estimerad på sikt.

4.3 Tvärsnittsstudie med data från Luftfartsverket

Som resandevolymer och utbudsdata har vi valt samma data som i tidsserieanalysen.
Observationerna utgörs av resande och utbudsdata för åren 1991-1994 på så sätt att olika år
ger olika observationer i modellerna. Genom att betrakta varje år för sig får vi 75

observationer i stället för 19.

Den log-linj ära modellen som studeras är:

log (vodo_nyg* tjänstereseandel enl. TDB/ befo-,eg)
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: CO

+ cl * priskvotlog
+ oz * tidkvotlog
+ C3 :i frekvenskvotlog
+ C4 * tågbytedummy
+ cs * X2000-bytedummy
+ c6 * Brommadummy
+ C7 * X2000-dummy (1-2 avgångar)
+ C8 * X2000-dummy (3- avgångar)
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och den multiplikativa modellen är:

vodo_nyg* tjänstereseandel enl. TDB/ befo_reg = co

* priskvot C1
* tideOtcz

* frekvenskvot°3
c * tågbytedummy

*C4
X2000-btd m*eos* ye u my

* e cö* Brommadummy

e 07,,< X2000-dummy (1-2 avgångar)
:i:

e * X2000-dummy (3- avgångar)
:0: C 8

Estimeringen ger följande resultat:

Loqliniära modellen Multiplikativa modellen

  

signifikant hela sionifikant hela_

Förklaringsgrad 0,687 0,708 0,643 0,605
C0 14,55 13,85 2276768 1543157
priskvot -1,14 -1,12 -1,32 -0,96
tidkvot - -0,40 - -0,1 1
frekkvot 0,55 0,46 0,64 0,57
tågbyte - -0,1 3 - 0,09
X2000-byte 0,51 0,42 0,59 0,46
Bromma - -0,04 - -0,08
1-2 X2000 - 0,05 - -0,19
3- X2000 -0,36 -0,23 -0,40 -0,27

Tabell 4.5 Resultat av tvärsnittsstudie med datafrån Luftfartsverket

Av denna modell framgår klart att om det finns tre eller flera X2000-avgångar ökar tågets
konkurrenskraft gentemot flyget. Om man inte kan utnyttja X2000 som direktförbindelse minskar
dess attraktion väsentligt.
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5 Resandet på sträckan Göteborg - Stockholm
Snabbtåget introducerades i Sverige på sträckan Göteborg - Stockholm. Förbindelsen mellan
dessa två orter trafikeras rikligt med transportmedlen bil, tåg och flyg. Vi har här data av ett

omfång som inte existerar för några andra svenska sträckor. Presentationen nedan grundar sig
främst på material från Mats Anderssons rapport om priselasticiteter för tåg och flyg[1],

REABs rapport om restidsutvecklingen för tåg och bil[4], samt turist- och resedatabasen TDB.
När vi har jämfört TDBn med annat material har vi funnit överensstämmelsen förvånansvärt
stor med tanke på att det är förhållandevis få observationer som är gjorda på sträckan

Göteborg - Stockholm. En annan datakälla som har använts är flygets och tågets tidtabeller.

5.1 Antal avgångar
För att en avgång ska räknas med i figuren nedan skall avgången finnas med i tidtabellen (med
en eventuell variation) för minst fyra vardagar per vecka.

 

Avgångar per vardagsdygn Göteborg-Stockholm

   

å
+flyg

-3, -l- låg

5' +ej X2000

å -e-xzooo

  

CD 0) 0 v- N (0 v ID (O h 0 O) 0 1-- N (V) V
N N 0 00 (D m co (0 en 0 (D (O O) O) O) O) O)
O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) 0)
v- v- :- 1- 1- v- 1- v- v- v- v- v- '- v- v- v- w-

   

Figur 5.1 Antal avgångarper vardagsdygn Göteborg - Stockholm

Av figuren framgår det att antalet avgångar är i det närmsta konstant över tiden för tåg om
man räknar ihop vanliga tåg och snabbtåg. För flygets del ser vi att vi har en relativt stabil
tillväxt över tiden. En större avvikelse från trenden kan observeras kring1991. Det var då vi

hade införandet av moms på resor, Saddam-effekt, avreglering av inrikes flygmarknad,
lågkonjunktur etc.

5.2 Restid

Som' restid har här valts den tid som enligt tidtabellen är kortast. Problemet med

anslutningsresor ligger utanför denna presentation.
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Restid Göteborg-Stockholm
snabbaste förbindelse, exkl anslutningsresor

 

+flyg

-I- ej X2000

-D- X2000

+ bil

    

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

   

Figur 5.2 Restid Göteborg - Stockholm

Restiden för bil minskar oväntat långsamt. Detta kan bero på att tiden är beräknad som den tid

resan tar om fordonet hela tiden framföres med den skyltade hastigheten. Att tiden ökar för
vanligt tåg beror troligen på att det är de snabbaste avgångarna, de med få stopp, som har
ersatts med X2000. Att restiden med X2000 har ökat är dock oväntat. Flygtiden är i sin tur

oförändrad Över tiden.

5.3 Biljettpris

Det pris som är presenterat är fullpris (SAS) för flyget och för tåg fullpris första klass.
Prisstruktur uppdelat på resandevolymer och rabatter för varje transportmedel vore önskvärt,

men har ej varit möjligt att få till detta projekt.

 

Biljettpris Göteborg-Stockholm
exkl moms i 1980 års penningvärde

 

+Hyg

-I-ej X2000

-D-XZOOO

  

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

   

Figur 5.3 Biljettpris Göteborg - Stockholm

Avregleringen tycks initialt ha medfört ett lägre pris för flyget. Vid introduktionen av X2000
lades biljettpriset på flygets nivå, men har nu sjunkit medan biljettpriset för flyget har ökat.
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5.4 Antal resor och fördelning på färdmedel

 

Antal resor mellan Göteborg och Stocholm

med olika färdmedel totalt

 

Antalet tågresor mellan Göteborg
och Stockholm har varit relativt

konstant under perioden 1978-
1990. Antalet flygresor har
däremot stadigt ökat.
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Figur 5.4 Antal resor mellan Göteborg och Stockholm.

Källa: Andersson

 

Andel resor mellan Göteborg och
Stockholm med olika färdmedel totalt
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Figur 5.5 Andel resor Göteborg - Stockholmfördelat på
färdmedel. Källa: TDB

 

Andel resor Göteborg - Stockholm

med olika färdmedel i tjänsten

 

+flyg

-I-tág

+personbil

   

 

1990 1991 1992 1993 1994

   

Figur 5.6 Andel tjänsteresor Göteborg - Stockholm
fördelat på färdmedel. Källa: TDB
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Andelen tågresor och andelen

flygresor mellan Göteborg och
Stockholm har under 1990-talets
första hälft blivit ungefär lika stora.

Andelen personbilsresor visar en

nedåtgående trend.

Andelen tågresor i tjänsten mellan

Göteborg och Stockholm närmar
sig andelen flygresor, men när inte
upp till tlygreseandelens nivå. Den
nedåtgående trenden för personbil-
reseandelen är här ännu tydligare.
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5.5 Estimering av modellerna för tåg och flyg
Den loglinj ära modellen får följande utseende för flyg- respektive tågresandet:

log (vnyg / befGöteborg) = 7,42 + 0,96* BNPlog - 0,21* X2000-dummy

log (Vtåg / befGÖteborg) = 13,51 + 0,34* priskvotlog + 0,31* X2000-dummy

Effekterna av X2000-, Bromma- och l991-dummyerna går inte att skilja åt, men alla tre
dummyvariablema har tagits med i dessa modeller för att få konsistens med tidigare modeller.

Det är omöjligt i våra modeller att med enbart relationen Göteborg - Stockholm estimera de olika
dummyemas parametervärden. För detta krävs studier av flera relationer i datamaterialet. Av samma

orsak avstår vi för närvarande från att estimera multiplikativa modeller.
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6 Slutsatser

6.1 Resultat

Dummyvariabler

1991-dummyn fångar upp effekter av många händelser (moms, avreglering,Gulfkriget etc.)

som inträffade i början av 1990-talet. Oönskat fångar denna variabel även upp konjunktur-
nedgången, trots att denna helst skulle fångas upp helt av BNP-variabeln. Introduktionen av
XZOOO i början av 1990-talet var tänkt att fångas upp av XZOOO-dummyn, men har troligen
också till stor del fångats upp av 1991-dummyn.

Den multiplikativa tidsseriemodellen med kommundummyer är den lämpligaste för att
prediktera framtida flygvolymer om förutsättningarna inte förändras alltför kraftigt. För en
analys av konsekvenser av förändringar i utbudet är det lämpligare att använda den

multiplikativa tidsseriemodellen utan kommundummyer. Om man har kraftiga förändringar i

förutsättningarna är det lämpligt att kombinera dessa två modeller vid predikteringen.

Införandet av snabbtåg
Tvärsnittsmodellema i avsnitt 4.2 med TDB-data visar på betydelsen av att det finns XZOOO-
förbindelser över huvud taget. Tvärsnittsmodellen med Luftfartsverkets data (avsnitt 4.3) visar

däremot på att det bör finnas ett flertal XZOOO-förbindelser för att effekten ska bli märkbar.
Både tidsserie- och tvärsnittsmodellema visar att priserna har en stor inverkan på färdmedels-
valet. Tidsseriemodellema visar också att tid- och frekvenskvotema är betydelsefulla.

BNP-beroende
Även om betydelsen av BNP-utvecklingen som en efterfrågebestämmande faktor har
reducerats betydligt, när vi har använt oss av demultiplikativa modellerna i stället för de log-
linjära modellerna, så är beroendet fortfarande stort.

Konkurrens respektive draghjälp
Tidsseriemodellerna visar att enbart införandet av XZOOO inte har någon nämnvärd betydelse i

sig för flygvolymen. Däremot har det betydelse genom sin inverkan på utbudsvariablema. Hur
XZOOO-förbindelser påverkar restiden och biljettpriset för tåget är uppenbart. Däremot är det
svårt att säga hur frekvensen påverkas, då XZOOO-avgångar ofta ersätter andra tågavgångar.
Så länge vi inte har tillräckliga uppgifter om resandevolymer på tåg, kan vi inte göra en analys
av om införandet av X2000 innebär konkurrens eller draghjälp för flyget.

6.2 Fortsatt forskning

Fortsatt forskning kan komma att ge modeller där BNP-utvecklingens betydelse blir mer
rimlig eller kan förklaras bättre. Ett sätt att reducera det starka BNP-beroendet är att för
tjänsteresor med flyg t ex låta vinstutvecklingen i näringslivet ersätta BNP som variabel. Den

kan vara en mer relevant efterfrågebestämmande faktor än BNP-utvecklingen.

En annan viktig faktor som är av betydelse för BNP-beroendet är diffusionsprocessen för
flyget. För att få grepp om hur långt den har fortskridit i Sverige, behöver vi studera flyg-
resandet i ett antal andra länder. I USA kan man t ex förvänta sig att diffusionsprocessen har
planat ut, medan man i Kina befinner sig i början av den. Länder i Sydamerika och Europa
befinner sig troligen oftast däremellan. Om vi lyckas bestämma difñsionskurvan kan vi få bort
det troligen kraftigt överskattade BNP-beroendet för flygresandet i våra modeller, helt eller

delvis.
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