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Förord

Detta notat Dokumentation av NÄTRA-modellen - En modellering av näringslivets

transporter med bil i Stockholms län är inriktad på dokumentationen av modelleringen.

Senare kommer en mer Översiktlig och läsvänlig rapport ( NÄTRA-modellen - En

modellering av näringslivets transporter med bil i Stockholms län ) att ges ut.

Motsvarande notat (och senare rapport) till modelleringen finns för undersökningen i

projektet: Dokumentation av NÄTRA-undersökningen - En undersökning av näringslivets

transporter med bil i Stockholms län 1998 .

Projektet har bedrivits i samarbete med beställarnas arbetsgrupp: Henrik Swahn, SIKA,

Rolf Jonsson, Vägverket region Stockholm, Stig Jonsson, RTK, och Anders Pettersson,

Stockholms stadsbyggnadskontor samt Anders Lindkvist (adj.). Speciellt har Anders

Pettersson använt modellsystemet och granskat modellresultat under arbetets gång, vilket

har stimulerat utvecklingsarbetet med NÄTRA-modellen.

Jessica Sandström och Bertil Ågren är medförfattare till bilagan Transportmarknader,

system och körningar - en analys av samband och Carl-Magnus Berglund är författare till

bilagan Stockholms läns hamnars betydelse för näringslivets transporter på väg .

Linköping i april 2000,

Jan R. Eriksson, Urban Björketun, Henrik Edwards och Rune Karlsson
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1 Inledning
Modellerna bygger dels på en selektion av data som finns oberoende av Nätra, dels på data

som har insamlats via statistiska urvalsundersökningar inom N ätra. Gemensamt presenteras

dessa data i en databas som har syftet att dels förse modellerna med erforderliga data och dels

utgöra material för vidare forskning och utveckling.

Urvalet i den statistiska undersökningen (en stratifierad urvalsundersökning) avser

arbetsställen, för vilka vi känner de geografiska koordinaterna. För OD-estimeringen räcker

det emellertid med data på centroidnivå. Därför använder vi oss av att varje arbetsställe tillhör

ett basområde och att till varje basområde hör en centroid.

De insamlade data avser en liten mängd rutter (körningar) och ger tex. möjlighet att

beräkna basparametrama (trafikarbete, transportarbete, etc.). Mängden data är dock så pass

liten att man inte kan få en god tillförlitlighet vid nedbrytning av basparametrama på olika

variabler (t.ex. SNI-uppdelning av basparametrama) eller för att kunna göra en finare

geografisk nedbrytning. När det gäller t.ex. trafikarbetet räcker inte enbart

arbetsställeundersökningen (urvalsundersökningen) till för en finare geografisk nedbrytning än

till en handfull områden. Därför används i dessa fall den etablerade tekniken att först

disaggregera till den finaste möjliga nivån(arbetsställenivån). Detta kan mycket schematiskt

beskrivas som

insamlade rutt- och besöksdata,

liten mängd arbetsställen

:> modellerade ruttdata,

stratumtillhörighet alla arbetsställen

Därefter görs en aggregering till den aktuella nivån.

För varje arbetsställe behövs uppgift om antalet in-/utgående transporter. I

undersökningarna efterfrågas data dels om besökande fordon (antal hämtningar/lämningar för

varutransporter, antal besök för övriga fordon) dels om rutter (antal hämtnings-/lämningsrutter

för varutransporter, annars enbart antal rutter).

ruttdata

3 utgående transporter,

besöksdata urval arbetsställen

U
modell antal utgående

transporter, per stratum

antal utgående transporter,

per arbetsställe

Motsvarande modell gäller för inkommande transporter.

En komplikation vid modellering av rutter är att ruttens besökspunkter inte alltid utgörs av

arbetsställen. Speciellt för service och hantverkstransporter kan hushåll utgöra sådana

besökspunkter. Hushåll är å andra sidan aldrig ruttägare ty enligt definition skulle en sådan

rutt ej tillhöra näringslivets transporter. Principiellt skulle varje enskild adress motsvara ett

arbetsställe men för att få det rimligt i detta sammanhang grupperar vi ihop de hushåll som



hör till en centroid. Effekten vid ruttmodelleringen är att varje centroid kan få flera besök

under samma rutt och att det finns ett inomavstånd i varje centroid.

Modelleringen av OD-matriserna (á priori OD-matriserna) som beskriver

inomlänstransporterna grundar sig på två olika användningar av empiriska data:

(i) antalet fordon som angör/lämnar ett basområde/centroid (marginalsummevillkor)

(ii) antalet körsträckor fördelat på avståndsklasser (frekvensvillkor)

Entropialgoritmen används sedan för att estimera OD-matriserna (olika matriser för olika

fordonsslag).

Modellering av OD-matrisen (tunga lastbilar) för länsgränsöverskridande transporter

grundar sig på

(i) UVAV (SCB:s transportstatistik avseende tunga lastbilar) där vi använder trafikflöden

från läntill kommun i Stockholms län (och omvänt)

(ii) Trafikräkningar vid sex länsgränspassager avseende tunga fordon

(iii) Nätradata där vi använder trafikflöden till basområde/centroid från obestämd

länsgränspassage (och omvänt)

För att få konsistens mellan data används även här entropialgoritmen.

En traffic-assignment algoritm, DSD-IRS, används sedan för att fördela trafiken på länkar.

De data som krävs för detta är, förutom de ovan nämnda OD-matriserna

(i) OD-matriser för arbets-, tj änste- och privatresor

(ii) Trafiknät inklusive V/D-funktioner och svängstraff

OD-relationsvärdena i (DD-matriserna hålls konstanta och OD-matriserna förändras därför

inte.

OD-kalibreringen är baserat på en växelanvändning av entropialgoritmen och traffic-

assignment algoritmen. De data som krävs för detta är, förutom de ovan nämnda OD-

matriserna

(i) OD-matriser för arbets-, tj änste- och privatresor

(ii) Trafiknät inklusive V/D-funktioner och svängstraff

(iii) Trafikräknedata

Syftet är att snällt modifiera en aktuell OD-matris så att resultatet stämmer överens med

trafikräkningarna. Initiala (DD-matrisen (ä priori matrisen) används endast som en

mönstermatris.

NÄTRA-systemet utgörs av dels en databas (med verktyg) och dels modeller. Ett Access-

program håller ihop dessa båda delar. Modellerna och verktygen är i sin tur programmerade i

Access/VBA eller Fortran. Beskrivningen utgörs främst av en beskrivning av

användargränssnittet, men även av en beskrivning av ingående moduler. Kapitlet kan ses som

en användarintroduktion och -handledning och kan läsas som ett självständigt kapitel om man

är bekant med notationen.



2 Data
Förklaringsgraden vid bestämning av OD-matriserna är avgörande om det är möjligt att utföra

konsekvensanalyser av god kvalitet. Kalibrering av NATRA-matriserna mot trafikräkningarna

har skett simultant med kalibrering av personresematriserna.

2.1 Registerinformation

De databaser som har använts vid modelleringen är CFAR, Centrala Företags- och

Arbetsställeregistret, CBR, Centrala Bilregistret, Trafiknät, Basområden och UVAV.

Lämpliga och bearbetade data från dessa databaser är sedan inkluderade i Nätradatabasen

tillsammans med data från den statistiska undersökningen Nätra.

2.2 CFAR
Antalet arbetsställen i Stockholms län är 175 686 fördelade på 87 104 i Stockholms kommun

och 88 582 i övriga länet. Antalet företag (organisationsnummer) i länet är 164 162. Antalet

av SCB koordinatsatta arbetsställen är 156 900 (79891 respektive 77009). Av de kvarvarande

18 786 har VTI koordinatsatt cirka 2 000 (de från transportsynpunkt mest intressanta har

prioriterats).

De uppgifter i arbetsställeregistret som har använts för modelleringen är

0 CFAR-nummer

0 koordinater

0 SNI-kod

0 antal anställda

CFAR-numret är en identifierare av företaget och används inte direkt som modellvariabel.

CFAR-numret har i Nätradatabasen ersatts med ett internt löpnummer.

Koordinaterna är arbetsställets geografiska koordinater. Denna information har kompletterats

med områdestillhörighetsinformation.

SNI-koden som avses här är arbetsställets huvudkod. CFAR innehåller totalt tre koder för

arbetsställets och tre koder för företagets branschtillhörighet. Vid modelleringen har endast

arbetsställets huvudkod utnyttj ats (stratifieringen utgår t.ex. från denna).

2.3 CBR

CBR, bilregistret, utgörs av ägarregistret, fordonsregistret och tekniska dataregistret.

Ägarnummer i fordonsregistret utgörs av antingen personnummer, organisationsnummer eller

699-nummer. Personnummer inkluderar tyvärr även enskilda firmor. 699-nummer utgörs av

både företag och företagsfilialer. Organisationsnumret som är kopplat till 699-numret finner

man i ägarregistret. Det finns möjligheter att i vissa fall koppla 699-numret till CFAR-

nummer via adress och adresställebenämningar i båda registren. Då båda dessa fält är textfält

och dessutom inte alltid avser arbetsstället utan i stället företaget är en automatisk matchning

ej möjlig. För de mycket stora lastbilsägarna har en halvautomatisk matchning utförts.



De uppgifter i bilregistret som används för modelleringen är

0 registreringsnummer

0 ägamummer

0 biltyp

Registreringsnumret är en identifierare av fordonet och används inte direkt som

modellvariabel och har i Nätradatabasen ersatts med ett internt löpnummer. Ägarnumret har i

Nätradatabasen ersatts med det interna löpnumret i CFAR. Biltyp utgörs av de tre typerna tung

lastbil, lätt lastbil och personbil.

2.4 TRAFIKNÄT

Trafiknätsdata utgörs av data för 1246 centroider (6 utanför länet), 2943 skaft, 4562 noder

(24 utanför länet) och 7913 länkar. Det är således något mer än 2 (enkelriktade) skaft per

centroid.

De uppgifter som används för modelleringen är

0 centroidnummer

0 koordinater

Centroidnumret används som identifierare av centroiden.

2.5 BASOMRÃDEN

Basområdesdata utgörs av data för 1240 basområden. Områdena är geografiskt definierade

med hjälp av polygoner. Vissa demografiska data finns för dessa områden.

De uppgifter som används för modelleringen är

0 områdesnummer

0 polygon för området

0 befolkning

Områdesnumret används som identifierare av området. För 1240-områdesindelningen finns en

1-1-nyckel från basområdesnummer till emmanummer (basemmanummer) som är samma som

centroidnumret.

2.6 UVAV
UVAV-data utgörs av data om fordonsrörelser för ett urval av svenska tunga lastbilar.

Beskrivning av dessa rörelser är huvudsakligen på länsnivå, förutom för 1985-87 där SCB har

kommunkodat data och 1990 där VTI har kommunkodat data. Uppskrivningar har gjorts till

1993 års nivå och kan göras till andra årsnivåer, men osäkerheten ökar givetvis när

tidsavståndet till verkliga kommundata ökar. I senare års UVAV har man dock släppt lätta

tunga lastbilar (2 ton S maxlastvikt < 3,5 ton).



De uppgifter som används för modelleringen är

antal fordon (uppräkningsfaktor)

kommunrelation

mängd gods
varuslag

UVAV-data används som hjälpinformation för modellering av de länsgränsöverskridande
transporterna

2.7 Nätra

De insamlade data i Nätra utgörs av data för ett urval arbetsställen. Uppgifter finns om

besökande (inkommande och utgående) fordon. För hantverks- och servicetransporter finns

enbart uppgift om antalet besökande fordon. För varutransporter finns information om lätt

eller tung lastbil har använts, om hämtning, lämning eller både och sker vid arbetsstället, samt

om bilen kommer från Stockholms län, övriga Sverige eller utlandet (svensk eller utländsk

bil).

Förutom uppgifter om fordon som besöker arbetsstället finns uppgifter om de rutter

arbetsstället utför. Dessa data utgörs av en koordinatsatta stopp, typ av besöksplatser,

tidsangivelser, mm.

De uppgifter som används för modelleringen är

0 arbetsställedata

0 besöksdata

0 ruttdata

Noggrannare beskrivning av Nätras data finns beskrivet i VTI notat 14-2000: Dokumentation

av NÄTRA-undersökningen - En undersökning av näringslivets transporter med bil i

Stockholms län 1998 .
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3 OD-matriser inomlänstransporter
Utgående från besöks- och ruttdata skall OD-matrisen modelleras. Vi presenterar här den

entropimodell som används i Nätra samt hur indata till denna modell erhålles. Några viktiga

begrepp här är:

0 ben, en körsträcka vars start- och slutpunkt utgörs av en någon slags aktivitet (t.ex. av-

och/eller pålastning, service-och hantverksarbete, etc.)

0 Inomcentroidben, start- och slutpunkten ligger i samma basområde

0 Mellancentroidben, start- och slutpunkten ligger i olika basområden

3.1 Modellvillkor

Låt

xid och did- , l 3 i,j 3 n , n = antalet centroideri länet,

vara två matriser där XiJ är antalet fordon som förflyttar sig från centroid i till centroid j och

där did är den aktuella avståndsklassen. Antalet avståndsklasser Dk är m+l stycken, där

avståndsklass D0 inte är en riktig avståndsklass utan betecknar inomcentroidsavstånd. Drn

utgörs av en uppåt öppen klass och övriga klasser utgörs av konsekutiva intervall.

I Nätra har vi för Stockholms län använt oss av tolv avståndsklasser för

mellancentroidsavstånd:

           

avståndsklass D1 D2 D3 D4 D5 D6

intervall (km) O< <1 13 <2 23 <3 33 <4 43 <6 63 <9

avståndsklass D7 D8 D9 D10 D11 D12

intervall (km) 93 <13 133 <18 183 <25 253 <35 353 <49 493 <3OO

  

Avståndsklasserna blir ungefär lika breda om avstånden logaritmeras.

Låt

fk,03k3m,

vara frekvensen av antalet fordonsförflyttningar inom avståndsklassen Dk_ I Nätra har en

uppdelning av fk gjorts på ärende och biltyp (fem klasser): Tung lastbil, varutransporter med

lätt lastbil, varutransporter med personbil, hantverks- och servicetransporter med lätt lastbil

och hantverks- och servicetransporter med personbil. Detta är underförstått i fortsättning om

annat framgår att modellerna gäller för var och en av klasserna. Vi får då följ ande villkor

frekvensvillkoren:

Z Xm = fo (inomcentroid, ej aktivt i Nätra)

Z XiJ = fk, l 3 k 3 m (mellancentroid)

did' E Dk

172]
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Antalet ut-/ingående fordon per centroid, ci, 1 S i S 11 ger följande villkor (vi antar av

symmetriskäl att rad- och kolumnsumma är lika)

centroidvillkøren:

n n

ZXi,j=Cj,lSan , in,j=ci,lSiSn

i=l j=l

3.2 A priori matris

Avståndsmatrisen för nätverket utgör grunden för beräkning av á priori-matrisen till

entropiproblemet. Förekomsten av avstånd tillhörande de olika avståndsklasserna räknas.
Matematiskt kan detta uttryckas:

gk=Z l, lSkSm.

dig' E Dk

iij

Å priori-matrisen fås genom att sedan sprida de från statistiska undersökningen uppräknade

observerade OD-paren jämnt inom varje avståndsklass, d.v.s.,

xiJ-O = fk / gk , för alla par i,j sådana att iij och du E Dk , 1 S k S m

Xii0= O ,lSlSIL lSkSm.

Lösningen till entropiproblemet utgör OD-matrisen.

3.3 Avståndsmatris

Trafiknätet innehåller geografisk information där varje basområde representeras av en punkt

(centroid) vars geografiska lokalisering är angiven med koordinater. Vägnätet är dessutom

kompletterat med andra koordinatsatta punkter (noder) och förbindelse mellan punkterna

(länkar). För varje länk finns information om avstånd mätt i kilometrar och i tid. Det senare

som funktion av trafikflödet på länken (VD-funktioner). Vägvalet mellan två centroider görs

så att tiden minimeras och därmed blir avståndet även mätt i kilometrar mellan två centroider

beroende av trafikflödet. Därför har trafiknätet initialt kompletterats med en trafikbelastning

för att bestämma avståndsmatrisen. Som en illustration visas i Figur 1 ett vägträd från en

centroid, centroiden 717210. För ett sådant träd erhålls avståndet i minuter och km från

centroiden 717210 till varje annan centroid i nätet.
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Figur 1 Vägträdfrän centroiden 717210

Motsvarande träd för alla eentroider har tagits fram med hjälp av traffic-assignment -

algoritm (DSD-IRS) och en avståndsmatris från alla centroider till alla centroider har erhållits.

Med hjälp av denna matris erhålles bland annat frekvenstabellen, gk, 1 S k S m, som används

för konstruktion av á priori-matrisen.

3.4 Estimering av frekvensvillkoren

De analyser som har gjorts visar ingen väsentlig skillnad i egenskaper hos start- och slutbenen.

Det innebär att symmetri kan användas i modelleringen. Vi har ingen motivering, grundad på

insamlade data, att anta att en viss rutt borde ha en given riktning och därför kommer rad- och

kolumnsummorna att bli lika.

Att ta fram data från NRR går till på följande: för varje bil finns information given för varje

ben enligt:

  
NRR U_FAKTOR -uppraknlngsfaktor tIII stratummva

'NRR CENTROID ;stoppats centroidtillhörighet
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Det första stoppet utgörs av startställe för bilen och därför är det bara att följa spalten

CENTROID nedåt och utföra följ ande åtgärd:

0 öka fk med U_FAKTOR om avståndet i avståndsmatrisen tillhör avståndsklass Dk

Givetvis skall alla fk, k=O,1,. . .,m, nollställas innan summeringen påbörjas.

3.5 Estimering av centroidvillkoren

Estimering av centroidvillkoren (rad-/kolumnsummevillkoren) innebär att antalet fordon

till/från varje centroid skall bestämmas. Totala antalet skall således bli samma som antalet

OD-par i OD-matrisen och ges således redan implicit av frekvensvillkoren (=ka). Denna

summa behöver således bara fördelas ut på centroidema och hur detta görs beskrivsi detta

avsnitt.

Tre uppgifter från Nätraundersökningens uppgifter om besökande nyttjas; antal tunga lastbilar

från Stockholms län som hämtar och/eller lämnar gods, antal lätta lastbilar som hämtar

och/eller lämnar gods samt antal besök av hantverks- och servicebilar. Besök med lätt lastbil

och personbil antas komma från arbetsställen från länet. Uppgifterna räknas för varje stratum

om till ett genomsnittligt antal besök per arbetsställe (för varje bil-/ärendetyp). Från

genomsnittstalen beräknas för de olika kategorierna antal besök per basområde.

bl- : Zantal arbetsställen 1' basområdei (stratum) Xgenomsnittligt antal besök(stratum) , 1 51' 511.
Slralum

För att få fram rad-/kolumnsummevillkoren (antal utgående respektive inkommande fordon)

behöver besöken kompletteras med antalet rutter som utgår från arbetsstället. Vi antar sedan

att dessa fordon också kommer tillbaka till arbetsstället. Antalet rutter approximerar vi (felet

är försumbart) med antalet ruttben som går från arbetsställets centroid till en annan centroid.

ri = 2antal arbetsställen 1' basområdei (stratum) Xgenomsnittligt antal rutter(stratum) , 1 S i Sn.
Stratum

Med hjälp av deovan beräknade uppgifterna får vi

C,- =(b,-+r,-)X2fk /Z(bj+rj),1_<i.§n,
k=1 j=1

och centroidvillkoren är bestämda.
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3.6 Exempel

I Figur 2 nedan visas effekterna av val av olika strategier att beräkna en OD-matris. I detta fall

rör det sig om tunga lastbilar. Den ojämna kurvan längst till vänster är den kurva som direkt är

konstruerad med hjälp av data från den statistiska undersökningen och det är den som skall

reproduceras. Traditionellt andvänds centroidvillkoren för att göra detta. Lösningen av det

problemet ger den kurva som är mest mitt i figuren. Till höger finns den kurva som

genereras av enbart de observerade avstånden i trafiknätet, motsvarar frekvensen gk, se

beskrivningen av a priori-matrisen, men med finare indelning. Kombineras centroid- och

frekvensvillkor och den angivna á priori-matrisen används så erhålles den jämnare kurvan

(som nästan är svår att urskilja) längst till vänster. Principiellt kan sägas att metoden svarar

mot nyttjandet av en empiriskt bestämd avståndsfunktion.

  

1.2

1 i?0.8 _Stat-und

/// --Nätverket
0.6

/ // _Centroid

0_4 _ Centroid+Frekvens

f //
0 I I I

0 50 1 00 150 200

           

    

 

Figur 2 Effekter av olika typer av OD-estimeringar

Jämförelse mellan den erhållna á priorimatrisen för tunga lastbilar med hjälp av centroid- och

frekvensvillkor och motsvarande matris kalibrerad mot trafikräkningar visar att avvikelsen

endast är 8%, vilket t.o.m. är mindre än felmarginalerna i sj älva trafikräkningarna.
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4 OD-matris länsgränsöverskridande
transporter

När det gäller länsgränsöverskridande transporter utgörs näringslivets transporter, förutom

tjänsteresor, av varutransporter med tung lastbil. Övriga länsgränsöverskridande transporter

kan försummas i jämförelse med motsvarande inomlänstransporter. Transittrafik, transporter

genom länet, och enkelt länsgränsöverskridande transporter, transporter till och ifrån länet,

beskrivs med varsin OD-matris.

4.1 Analys baserat på UVAV93-97
Använt material är den av Vägverket (Rolf Jonsson) sammanställda ACCESS-databasen för

UVAV93-97. UVAV för dessa år är kodat på länsnivå.

Körningar från respektive till (inklusive inom) länet har sammanställts baserat på start-

respektive målpunktstyp. Antalet körningar i Tabell 1 och i Tabell 2 avser vardagsmedeldygn

(UVAV 93+95+96+97 / 4/ 320).

               

           

0 1 2 3 4 5 6

tomkörning jvgstation flygplats hamn LBterminal annat utland totalt

lnomlänet 6257 80 70 143 561 8997 5 16113

Länsgränsöver 516 16 30 54 130 918 14 1678

skndande

17791

Tabell 1 Körningarfrån Stockholm

0 1 2 3 4 5 6

tomkörning jvgstation flygplats hamn LBterminal annat utland totalt

lnomlänet 6257 41 73 62 569 9233 6 16113

Länsgränsöver 329 17 30 44 127 1121 15 1684

skndande

17797

Tabell 2 Körningar till Stockholm

4.1.1 Antal körningar

Antal körningar inom länet är lika i de båda fallen, varje körning har en start- och en

målpunkt, och är därför dubbelräknade. Speciellt gäller att tomkörningarna är lika, om bilen är

tom vid start så är den även tom vid målet.

Antalet länsgränsöverskridande transporter från respektive till länet är nästan lika, vilket det

bör vara om det inte ska bli en ansamling eller uttömning av lastbilar i länet. Däremot saknas

det i registren (UVAV93-97) ett sådant villkor, körningar från länet och till länet är helt olika

körningar. Markant och signifikant är att antalet tomkörningar från länet, 516, är väsentligt

större än antalet tomkörningar till länet, 329.

4.1.2 Start-/målpunkter

I UVAV finns uppgift om ställe för varje körning, dels för start- dels för målpunkten.

Därmed finns möjlighet att identifiera såväl länsgränsöverskridande lastbilstransporter som

vissa länsgränsöverskridande intermodala transporter där lastbil ingår.
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4.1.2.1 Tomkörning

Andelen tomkömingar är för de olika länsgränsöverskridande transporterna 31% och 20% och

för inomlänstransporterna högre, 39%. Tomkörningama fördelas proportionellt mot Övriga

körningar fast i omvänd riktning.

4.1.2.2 Järnvägstermlnal

Körningar från järnvägsterminal i Stockholm (Tabell 1), 80 st per dag, innebär egentligen att

gods kommer in till Stockholm, är länsgränsöverskridande, och distribueras vidare med

lastbil. Körning till järnvägsterminal i Stockholm (Tabell 2), 41 st per dag, innebär sannolikt

att gods lämnar Stockholm och är länsgränsöverskridande. Skevheten i siffrorna speglar

förhållandet att Stockholm konsumerar mer än det producerar (i godsvikt).

4.1.2.3 Flygplats

Det finns två flygplatser i länet, Bromma och Arlanda. Antalet körningar till/från flygplats

som är länsgränsöverskridande utgör 30%. Som transportgenerator för inomlänstransporter

(som intermodala transporter är de länsgränsöverskridande, jämför järnväg) är

flygtransporterna något mer omfattande än järnvägstransporterna och lite mindre än

hamntransporterna.

4.1.2.4 Utland

Antalet körningar till/från utland som är länsgränsöverskridande är litet. Som

transportgenerator för inomlänstransporter (som är länsgränsöverskridande) är de ringa.

4.1.2.5 Hamn

Hamn är den största transportalstraren av järnvägsterminal, flygplats, utland och hamn.

Antalet körningar till/från hamn är dock av samma storleksordning som järnvägsterminal och

flygplats.

4.1.2.6 Lastbilsterminal

Antalet körningar till/från lastbilterminal är stort. Som enskild transportgenerator är denna

körningstyp den mest omfattande. Inomlänstransporterna, som har undersökts i NATRA,

utgör knappt 6% av alla inomlänstransporterna (exklusive tomtransporter).

4.1.2.7 Annat

Gruppen "Annat" utgörs i princip av andra arbetsställen än de som ingår i ovan nämnda. Drygt

91% av alla inomlänstransporterna (exklusive tomtransporter) utgörs av dessa. Det är dessa

transporter som har undersökts speciellt noga i NÄTRA. Av de länsgränsöverskridande

transporterna utgörs drygt82% av transporter från/till annat -arbetsställen i Stockholms län.

NÄTRA skall användas för att lokalisera dessa arbetsställen. Övriga betraktas som redan

lokaliserade.

4.2 Analys baserat på UVAV90
Använt material är UVAV90.

4.2.1 Lätta tunga lastbilar

Med lätta tunga lastbilar avses de lastbilar som har maxlastvikt mellan 2 ton och 3,5 ton. Det

är således de lastbilar som betecknas som tunga i bilregistret, men som i UVAV från och med

år 1993 inte ingår i UVAV-populationen.
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0 1 2 3 4 5 6

tomkörning jvgstatlon flygplats hamn LBterminal annat utland totalt

lnomlänet 11340 105 481 67 507 15506 11 27818

Länsgränsöver 492 7 30 29 98 1 154 25 1837
skndande

29655

Tabell 3 Körningar till Stockholm, MLV>=2 ton

 

 

   

0 1 2 3 4 5 6
tomkörning jvgstation flygplats hamn LBterminal annat utland totalt

lnomlänet 10378 105 86 67 504 14091 11 25243

Länsgränsöver 473 7 30 29 98 1 109 25 1771

skndande

  

     

 

27019

Tabell 4 Körningar till Stockholm, MLV>=3,5 ton

Jämförelse mellan Tabell 3 och Tabell 4 visar att för länsgränsöverskridande transporter har

elimineringen av lätta tunga lastbilar ur statistiken inte någon större betydelse, knappt 4 %

skulle ha tappats år 1990. Försummandet av denna typ av lastbilar i NÄTRA-undersökningen

har således en negligerbar betydelse (kompensation av borttappad volym kan göras med hjälp

av uppskrivning).

Regionalt, inom länet, missas knappt 10% i och med att lätta tunga lastbilar inte finns med i

UVAV-statistiken. Dessa transporter finns dock med i NÄTRA-undersökningen.

Om man jämför Tabell 2 och Tabell 4 finner man att volymen av de länsgränsöverskridande

transporterna är anmärkningsvärt stabil medan volymen på inomlänstransporterna tycks vara

mycket konjunkturkänslig. Det beror till en stor del troligtvis på att framför allt

byggtransporter (byggverksamhet är en konjunkturkänslig branch) mest utgörs av regionala

transporter.

Detta konstaterande gäller frekvens transporter. Den adekvata variabeln (eller basparametern

om vi ska tala i populationstermer) är, körsträckan dvs trafikarbetet (som visar transporternas

förekomst i vägtrafikflödet). Det är troligt att körsträckan för denna kategori bilar är så kort att

konstanterandet ovan även har giltighet i trafikarbetsfallet.

4.2.2 Lokalisering av transportgeneratorer

En av UVAV90zs främsta fördelar är att VTI har gjort en kommunkodning av materialet

baserat på insamlade data om namn på till- och frånort.

4.2.2.1 Flyg

Genomgång av materialet visar att Arlanda var den enda generatorn i länet. Kontroll behöver

göras angående Bromma.

4.2.2.2 Järnväg

Genomgång av materialet visar att Årsta var den enda generatorn i länet.

4.2.2.3 Hamn

Genomgång av materialet visar att Värtahamnen var den stora generatorn i länet. Det framgår

av Tabell 5.
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Hamn Kommun Andel

Nynäshamn 192 8 %

Kapellskär 188 15 %

Södertälje 181 9 %

Värtahamnen 180 57 %

Hammarbyhamnen 180 5 %

Stockholms frihamn 180 6 %

Tabell 5 De olika hamnarnas andel av transporterna med svensk lastbil till/från hamn

4.2.2.4 Utland

Genomgång av materialet Visar att Stockholm var den enda generatorn i länet sånär som på en

observation där bilen gick via Kapellskär. I och med den ringa totala omfattningen kan vi

dock anta att alla bilar som går till/från utlandet går via Värtahamnen.

4.2.2.5 Lastbilsterminaler

Genomgång av materialet visar att för de länsgränsöverskridande transporterna till terminal i

Stockholms län kommer över 92% in till terminal i Stockholms kommun. Detta indikerar att

det är möjligt att lokalisera genereringen av dessa transporter till BTL, Fraktarna och ASG.

Studie av datamaterialet avseende Annat visar också att distribunaler med största

sannolikhet inte ingår bland Lastbilsterminaler . Postens omlastningscentral i Nykvarn ingår

dock troligen bland Lastbilsterminaler (men ej Tomteboda). Omlokalisering av Fraktarna

från Stockholms kommun till Huddinge har dock skett sedan undersökningen gjordes.

4.2.2.6 Annat

Drygt 48% av de länsgränsöverskridande transporterna går till Stockholms kommun. Drygt

90% av transporterna är transporter mellan annat -arbetsställen.

4.3 Modellering av länsgränsöverskridande transporter

Använt material är UVAVK97 som är de lastbilsmatriser som SCB på uppdrag av SIKA har

tagit fram under våren 1999. UVAVK97 bygger på UVAV95, 96 och 97 (flöden på länsnivå)

och UVAV85-87 och 90 (flöden på kommunnivå). Materialet har av VTI kompletterats med

bestämning av gränspassager, sex länsgränscentroider (tre i söder, tre i norr) och Gotland

(Nynäshamn) med hjälp av traffic-assignmentalogoritmen DSD. Strukturen beskrivs av

Tabell 6-8 nedan, där Passagel hör till FrånKommun och Passage2 hör till TillKommun.

187 2481 '

305 .MHN 1912
305 580

 

115 115
138 180

1784 1784
2282 787_

 

Tabell 6 UVA VK97 kompletterat med passagedata= UVAVK97P
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0 5 >0 . Lansgransoverskrldande fran Sthlm lan

>0 I I '0 I 'Länsgränsöverskridande till Sthlm län I

>0 ' >0 3 Transit genom Sthlm län I '''' V'
-1 -1 Inom kommun inom Sthlm län
_.2 _ v .. _ __ ,_ _.2 _ .i Menán-kömmunérmom Sthlm 'än _. . v _

-3 -3 ' Inom kommun utanför Sthlm län

-4 -4 Mellan kommuner utanför Sthlm län

  

Tabell 7 Förklaring av passagedata

10 29010 E20 V

20 29020 Riksväg 57

30 29030 E4 S

40 29040 E18

50 29050 E4 N

60 29060 Riksväg 76

70 Nynäshamn Till/från Nynäshamn från/till Gotland

 

Tabell 8 KOdförklaring av passagedata (Passage > 0).

För att erhålla uppgifter om gränspassager för alla kommunrelationer har ett flöde på 0,1

fordon lagts på de relationer som saknade flöden i UVAK97-materialet.

Målet är att få en OD-matris med länsgränscentroider och Stockholmscentroider, men med ett

hål för flöden mellan/inom Stockholmscentroiderna.

4.3.1 Kommundatabaserad modell

Förutsättningarna för denna modell är att flödesdata är givna på kommunnivå för riket. T.ex.

kan UVAVK97 användas i denna modell, men även framtida UVAV som är baserade på

kommunrelationer. Flöden som är inomlänsflöden täcks av Nätras ordinarie modell.

Transitflöden fås direkt från en UVAVK-matris och UVAVK97P-matrisen, flödets storlek tas

från UVAVK och länsgränscentroidparet från UVAVK97P (för varje kommunpar finns ett

länsgränscentroidpar).

När det gäller enkelt länsgränsöverskridande kan utomlänskommunen ersättas med en

länsgränscentroid med hjälp av UVAVK97P. Problemet som återstår är att för

inomlänskommuner dela upp flödena på kommunens centroider. Kända transportgeneratorer

och Nätras besöksundersökning gör en sådan uppdelning möjlig.

En betydande faktor som gör det diskutabelt att använda en kommunbaserad modell är

tillgången på tillförlitliga data. UVAVK97 t.ex. baseras på kommunrelationer som gällde

1985-87 och 1990 och transportflödesmönstret har troligen kraftigt förändrats sedan dess.

Något som svarar mot UVAV-undersökningen som gjordes 1990 behöver troligen göras på

nytt för att en kommunbaserad modell skall kunna användas.

4.3.2 Länsdatabaserad modell

Förutsättningarna för denna modell är att flödesdata är givna på länsnivå för riket. T.ex. kan

UVAV98 och andra framtida UVAV användas i denna modell.
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4.3.2.1 OD-matris transittransporter

Utgående från UVAVK97P och försummande relationer mellan län där transittransporter som

går genom Stockholms län är mindre än fyra per år får vi Tabell 9.

50 30 0,2
40 30 0,6
40 30 0,1
40 30 0,1
30 40 0,2
30 50 2,2
10 70 0,3
30 40 0,270 10 N § 0,2

' 70 10 0,4
70 40 0,1
30 40 0,8
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Tabell 9 Översättningstabell länsrelationer till passagerelationer

%-andel är den andel av det totala antalet fordon som går mellan länen på den angivna

passagen och har räknats ut med hjälp av UVAVK97P. T.ex. utgörs totala antalet fordon från

län 3 till län 4 av 1936 fordon per år och 2,6 % av 1936/320 är 0,2.

UVAVK97P-materialet avser endast lastade lastbilar med körningar med minst 25 km

körssträcka, tomkörningar ingår således ej. För lastade lastbilar genomförs beräkningarna

enligt:

Algoritm Transittransporter 1:

Indata: Antalfordon per dygn per länsrelation ( t. ex. UVAV)

Fär varje länsrelation:

Om länsrelationen saknas 1' Tabell 9, hoppa över den

Annars, ersätt den med passagerelationen(-erna) ochFöded-na), som fås genom

att multiplicera länsñödet med procentandelen

För att komma åt tomkörningar studerar vi UVAV90 materialet. I steg 1 plockas 20.072.583

körningar utan last och 23.326.747 körningar med last bort ur systemet pga körsträcka mindre

än 25 km.

Kvar i systemet är 7.092.040 körningar utan last och l4.020.6l7 körningar med last där det

även ingår inrikesdelen (definierad av UVAV) av export/import med svenska lastbilar med

146.562 körningar. Några körningar utan last till/från utlandet förekommer inte i UVAV90,

vilket vore rimligt att antaga att det borde. Kortväga körningarna till/från utlandet med last

utgörs av 26.571 stycken (dessa ingår i de 23.326.747 borttagna). Antal tomkörningar borde

således vara 50,6 % av antalet körningar med last.

Om vi antar att transportmönstret är samma för tomkörningar som för körningar med last blir

överensstämmelsen 96,1%. Om man istället antar att körriktningama för tomtransporter går åt
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motsatt håll blir överensstämmelsen 99,6%. Därmed kan antagandet om att motsatt

körriktning gäller och vi får för tomtransporter:

Algoritm Transittransporter 2:

Indata: Erhållna transitmatrisen från algoritm I

Transponera transitmatrisen för lastade lastbilar

Maltiplicera matrisen med 0,4

Faktorn 0,4 baseras på UVAV93-97, se Tabell 1 och Tabell 2 (=(516+329)/(1678-516+1684-

329)) vilket kanske är ett bättre uppskattning av det nu aktuella värdet än 0,5 (50,6%) som

erhölls med hjälp av UVAV90 enligt ovan. Värdet kan uppdateras med hjälp av nyare

material, såsom UVAV98, och beräkningsmetodiken kan förfinas ytterligare. För

Nätraprojektets del kan dock faktorn anses vara tillräckligt välbestämd. Transittransporterna
enligt UVAV blir faktiskt försumbara.

4.3.2.2 OD-matris enkelt Iänsgränsöverskridande transporter

Även här utgår vi från UVAVK97P. Först beräknar vi fördelningen på de gränspassager som

används för länsrelationerna Stockholms län - övriga län. Detta ger en till TillLän -

Gränspassage-matris, se Tabell 10. I tabellen, som anger de procentuella andelarna, har det

infogats en kolumn indata, i det här fallet från UVAVK97. Om vi fördelar transporterna

procentuellt enligt tabellen får vi om vi summerar kolumnerna resultatet som är presenterat i

Tabell ll.

 

3 1,1 0 0 17,5 74,5 6,9 0 191

4 45,1 15,2 35,8 3,9 0 0 0 123

5 0 0 100 0 0 0 0 98

6 0 0 100 0 0 0 0 65

7 0 0 100 0 0 0 0 13

8 0 0 100 0 0 0 0 29

9 0 0 0 0 0 0 100 8

10 0 0 100 0 0 0 0 8

12 0 0 100 0 0 0 0 91

13 0 0 100 0 0 0 0 11

14 8,2 0 83,4 6,8 1,6 0 0 59

15 27,0 0 64,8 0,3 7,9 0 0 25

16 92,5 0 0 3,7 3,8 0 0 32

17 78,4 0 0 12,6 9,0 0 0 36

18 84,1 0 0 8,2 7,7 0 0 45

19 25,4 0 0 67,4 7,2 0 0 81

20 8A 0 0 90A 1,8 0 0 97

21 0,1 0 0 2,8 83,4 13,7 0 52

22 0 0 0 0 100 0 0 28

23 (L9 0 0 'L4 95A) 'L8 0 6

24 0 0 0 0 94,6 5,4 0 13

25 0 0 0 0 100 0 0 8

1119

Tabell 10 Gränspassage - TillLän-matris
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211 95 18 426 196 261

Tabell 11 Resultat Gränspassage - TillLän

 

3 0,4 0 0 28,3 65,7 5,6 0 2

4 44,5 21,6 27, 7 6,2 0 0 0 1

5 0 0 100 0 0 0 0 1

6 0 0 100 0 0 0 0

7 0 0 100 0 0 0 0

8 0 0 100 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 100

10 0 0 100 0 0 0 0

12 0 0 100 0 0 0 0 1

13 0 0 99,1 0,9 0 0 0

14 6,6 0 80,2 10,9 2,3 0 0

15 38,6 0 54,2 6,1 1,1 0 0

16 68,1 0 3,2 1,7 27,0 0 0

17 90,3 0 0 9,7 0 0 0

18 85,8 0 0 7,5 6,7 0 0

19 29,6 0 0 57,8 12,6 0 0

20 6,0 0 0 90,0 4,0 0 0

21 4,4 0 0 2,3 77,5 15,8 0

22 0 0 0 0 98,0 2,0 0

23 0 0 0 0 98,0 2,0 0

24 0 0 0 0 100 0 0

25 0 0 0 0 98, 9 1,1 0

13

Tabell 12 FrånLan - Gränspassage-matris

 

Tabell 13 Resultat FrånLa'n - Gränspassage

Algoritm Länsgränstransporter:

Indata: Antalfordon per dygn perlänsrelation till respektive från Stockholms län

Använd Tabell 10 respektive Tabell 12 för att beräkna motsvarigheten till Tabell 11

respektive Tabell 13

Fär att kompensera för tomtransporterna:

Resultat Granspassage - TillLa'n = Tabell 10 + 0,381 X Tabell 12

Resultat FrånLa'n - Gränspassage = Tabell 12 + 0,283 X Tabell 10

Faktorerna kommer från Tabell 2 och Tabell 1, 0243:516/(1684-329) och 0283:329/(1678-

516). Om Vi tillämpar algoritmen på UVAVK97 får Vi
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TiII annat län 279 29 620 287 371 30 11

Från annat län 275 34 630 294 363 29 10

Till + Från 554 63 1250 581 734 59 21

Tabell 14 Antal transporter inklusive tomtransporter

 

Till + Från 1130 300 2250 1750 1930 170 45

Tabell 15 Antal gränspassager baserat på trafikräkningar

Trafikräknedata har erhållits av Vägverket Region Stockholm. Nära E4 N finns en annan

länsgränspassage, riksväg 77, med 300 lastbilar per dygn. En betydande del av den trafiken

går till/från länet på E4 N och är således en form av inomlänstrafik. Samma gäller för E4 N,

förutom att denna trafik blir en mindre del av dess totala trafik. Totalt sett bör det inte bli ett

alltför stort fel om vi låter bli att reducera trafiken på E4 N men försummar trafiken på riksväg

77.

Gotlandstrafiken är inte med bland de erhållna trafikdata, en dryg fördubbling av UVAV-

värdet har schablonmässigt gjorts, eftersom trafikräkningarna ger mer än dubbelt så stora

trafikvolymer som UVAV, ytterligare undersökning görs ej eftersom trafiken till/från Gotland

ej är särskilt omfattande jämfört med övriga trafiken. Transittrafiken är också med i

trafikräkningarna, men är försumbar i jämförelse med trafiken till/från Stockholms län.

Utländska lastbilar är med i trafikräkningarna men ej i UVAV, detta är en av förklaringarna

till att UVAV ger mindre trafikvolymer. En annan kan vara att trafikräkningarna är färskare än

UVAV och att det har skett en trafikökning mellan tidpunkterna. Ytterligare en förklaring är

att UVAV underskattar den trafikvolym som den avser att mäta, siffror som nämns brukar

ligga mellan 25 och 40%.

Slutsatsen är att Tabell 15 används i modelleringen av OD-matrisen för

länsgränsöverskridande transporter.
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Tabell 16

 

114 Upplands-Väsby 1,09 0,04 11,19 34,1 37,01 16,42 0,15 21
115 Vallentuna 2,72 0,74 7,37 41,42 34,07 13,68 0 9
117 Österåker 7,19 0 22,05 37,59 26,2 6,98 0 3
120 Värmdö 21,16 9,39 1,63 39,85 19,33 8,65 0 10
123 Järfälla 0,98 2,49 17,5 43,64 31,43 3,95 0 38
125 Ekerö 9,73 2,36 7,07 46,13 28,93 5,78 0 6
126 Huddinge 19,12 5,49 11,03 23,41 32,3 8,06 0,59 37
127 Botkyrka 13,08 13,15 29,84 19,55 10,04 14,34 0 17
128 Salem 20,85 0,11 78,91 0 0,13 0 0 2
136 Haninge 9,58 9,36 18,4 34,65 22,75 5,26 0 30
138 Tyresö 20,21 10,92 14,91 6,96 34,63 11,85 0,52 5
139 Upplands-Bro 2,04 2,02 13,96 31,3 36,09 14,59 0 30
160 Täby 4,1 0 32,93 23,83 33,22 4,74 1,18 14
162 Danderyd 31,53 0 1,13 50,87 6,16 10,31 0 1
163 Sollentuna 1,83 1,24 9,65 45,96 9,87 31,45 0 30

180 Stockholm 10,78 9,75 26,97 27,01 14,98 9,12 1,39 882
181 Södertälje 20,8 19,2 27,81 22,69 4,12 5,26 0,12 171
182 Nacka 13,93 12,83 24,46 32,79 9,59 6,24 0,16 26
183 Sundbyberg 7,27 0 0,92 51,52 4,01 36,28 0 5
184 Solna 12,93 7,6 23,76 29,3 17,61 8,81 0 29
186 Lidingö 12,62 8,8 28,31 17,39 24,31 8,57 0 9
187 Vaxholm 14,24 2,52 24,25 17,7 35,09 6,2 0 4
188 Norrtälje 1,77 2,84 6,86 5,24 50,88 27,67 4,73 137
191 Sigtuna 2,04 0,87 20,71 35,04 29,96 11,37 0,01 125
192 Nynäshamn 16,46 12,57 19,09 14,79 30,91 5,68 0,5 17

Indata:

Algoritm OD-matris Länsgränstransporter:

Antalf0rd0n per dygn perla'nsgra'nspassage ( halva Tabell 15)

Kommaners procentuella fördelning av använda länsgränspassager

Tabell antalet besök per basområde (Nätradatabasen)

Nyckel basområde-kommun (Nätradatabasen)

Nyckel Kommuners procentuellafördelning av använda länsgränspassager (Tabell 16)

Ä priorimatris:

Fördela basomrädesbesöken (kalibrerat mot totala antalet besök) på länsgra'nspassagerna

Rad-/kolumnsammevillkon

Antalfordon per dygn per länsgra'nspassage

Antalet besök per basområde

Eftersom Tabell 15 avser ÄDT k0rnmer flödena i OD-matrisen också att avse ÄDT.

Ytterligare analyser kommer att göras i Nätra för få konverteringstal till andra mått.
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5 Fördelning av fordonstrafiken på länkar
Nätverksfördelningen av vägtrafik görs med VTI:S nätverksfördelningsmodell DSD-IRS

(Disaggregate Simplicial Decomposition - Implicit Route Storage). Trafiken antas fördelas

enligt Wardropis princip [Wardrop, 1952], samma som i EMME/2, formulerad som:

The journey time on all routes actually used are equal, and less than those which would be experienced by

a single vehicle on any unusedroute.

DSD-IRS utgör en vidareutveckling av modellen från Linköpings universitet [Patriksson,

1991]. Ingen analys av kollektivtrafik är möjlig med DSD-IRS, vilket som bekant kan göras

med EMME/2. Den väsentliga tekniska skillnaden mellan lösningsmetoderna i de båda

programmen är att EMME/2-algoritmen enbart är baserad på länkflöden (en sammanvägning

görs av existerande länkflöden och nygenererade länkflöden från billigaste väglösningar),

medan vi i DSD-IRS explicit håller reda på samtliga rutter som utnyttjas mellan varje unik

OD-relation (omfördelning av ruttvalen görs för individuella OD-relationer med ett

avslutande steg i en optimal sökriktning beräknat på länkflödesnivå i varje subiteration). För

varje huvuditeration genereras, precis som i EMME/2, nya billigaste väglösningar som

successivt inkluderas bland vägvalen. En jämförelse mellan EMME/2 -lösningar och DSD-

IRS lösningar finns i [Tatineni et al, 1997].

5.1 Nätverksmodellen DSD-IRS

Metodiken som baseras på ruttinformation kräver information om vilka länkar som

utnyttjas för varje unik rutt. En explicit lagring av denna information länk för länk på alla

rutter kräver mycket stort minnesutrymme (i NÄTRA-nätet med 1246 områden 300-500 Mb).

På VTI har vi därför utvecklat en komprimeringsteknik för ruttinformationen (vilket indikeras

av bokstavskombinationen IRS) som möjliggör analys av stora problem (informationsbehovet

minskas till ca 1 % i NÄTRA-fallen). Den näst viktigaste vidareutvecklingen av DSD-IRS

har varit inkluderande av svängstraff som ofta används i Sverige av Vägverket med flera.

Närbesläktade tillägg är att U-svängar samt passage genom centroider på rutter harförbjudits

(centroider är noder som representerar generering och attraktion av resor/transporter).

De stora fördelarna med att använda DSD-IRS istället för EMME/2 eller motsvarande, är

att algoritmen är beräkningseffektiv, reoptimeringsmöjligheterna är mycket goda samt en

explicit koppling mellan (DD-matrisen och länkbelastningarna erhålls. Reoptimerings-

möjligheten kan utnyttjas för en omstart med en modifierad OD-matris (dock måste den

innehålla samma relationer som den ursprungliga), eller för att i efterhand göra

specialanalyser av resultatet utan att lösa problemet på nytt. Kopplingen mellan OD-matriser

och länkbelastningar utnyttjas för kalibrering av OD-matriser mot trafikräkningar.

Den matematiska formuleringen av nätverksanalysproblemet (traffic assignment problen =

TAP) med syftet att bestämma en så kallad användar-jämviktslösning, enligt Wardropis

prmcrp, ar:

(TAP)
xr

min 2 Irak (goa Wai? )d(p
.qur a 5 {alla liänkarl 0

m h t 2 fW = D M för alla centroider p och q
alla rutter

r 6 { från p till q i

27



xa = Z Z 2 qur öm för alla länkara

I 42 alla rutter

r e från 12 till q

IV 0
qur

1 om rutt r från 1) till q passerarlänk a
6 =

M 0 annars

där

ta (çø) = generaliserad kostnad på länk a med flödet (p [fordon/timme]

qu :totalt flöde från område p (O-nod) till område q (D-nod) i O/D-matrisen

13W = flöde från O-nod p till D-nod q på rutt nummer r

xa = flöde på länk a [fordon/timme]

l/l _ = flöde på länk a av alla andra fordonskategorier [fordon/timme], ex vis
ak

lastbilsflöde vid analys av personbilsflöden

x

Under förutsättning att funktionen [tak (gatuai )dç0 är konvex för alla länkar så är problemet
O

konvext vilket innebär att en unik optimal lösning kan bestämmas. Funktionerna är konvexa

om de individuella generaliserade kostnadsfunktionema tak((p, 1/10?) är icke-avtagande. En

vanlig benämning på dessa funktioner är V/D-funktioner eller volume/delay-funktioner

beroende på att i de flesta applikationerna är målkriteriet exakt det som anges i Wardrop s

princip, nämligen en minimering av restiderna.

Den optimala lösningen är unik med avseende på länkflöden. Ruttvalen, fkpqr, är emellertid

inte unika därför att olika kombinationer av ruttflöden kan resultera i identiska länk flöden. I

Figur 3 illustreras en uppsättning rutter där efterfrågan på 20 enheter mellan två centroider A

och B fördelas som 6, 10 respektive 4 på de tre rutterna (i den lösning som algoritmen arbetar

med sparas andelarna 0.3, 0.5 respektive 0.2 vilket medför att flödena direkt kan skalas om till

rätt nivå om en modifierad OD-matris används vid en omstart).

  

6 (0.3) //b
0 O \ O

<9 /:__ 0 10 (0.5) /V

\ 4 (0.2) 0
O__ ,

Figur 3 Illustration av använda rutter i en OD-relation.

Mer detaljer om DSD-IRS återfinns i [Edwards, 1999] och [Patriksson, 1991].
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5.2 Grundläggande indata till DSD-IRS
En kort redovisning av grundläggande indata redovisas i detta kapitel. En separat redovisning

av styrfilen har presenterats i delrapport 5. Samtliga indatafiler kan inledas med ett antal rader

som förklarar innehållet. Kravet är endast att tecknet % anges på varje rads första position.

Bortsett från formatet för OD-matriser och V/D-funktionsbeskrivningar är formatet likt det

som används av EMME/Z.

5.2.1 OD-matris

OD-matrisindata kan anges på ett antal olika sätt. Det kan anges som en lista (ASCII-fil)

innehållande samtliga relationer enligt

Från-centroid Till-centroid Antal resor

Listan skall vara sorterad i ordning efter stigande värden på från-centroidema. Normalt

lagras OD-matriser till DSD-[RS på ett binärt format dels för att spara utrymme på

hårddiskarna och tid vid in-/utläsning, dels för att undvika trunkering av data vid utskrift till

ASCII-format. Kopplingen till centroiderna finns i nodfilen med ett filnamn (om Önskemål

finns kan vi lägga in centroidbeteckningama i OD-matrisfilen).

En EMME/Z-matris kan konverteras till ett internt DSD-IRS-format (en binär fil). Omvänt

kan en OD-matris på internt format konverteras till EMME/Z-format.

Ett antal möjligheter finns också att vikta ihop ex vis dygns-OD-matriser för olika fordons-

och ärendekategorier till en matris för en viss timme på dygnet för vidare analys (se

beskrivningen av styrfilen i delrapport 5).

5.2.2 Noder

En nodbeskrivningsfil (med default-extension CRD på filen) kan se ut enligt exemplet nedan.

För centroderna, som anges först, anges på varje rad (data inom parentes är ej nödvändiga)

Centroidnr x-koordinat y-koordinat (inom-centroid avstånd) (områdestillhörighet)

Listan med centroider avslutas med en rad med Ozor. Sedan följer reguljära noder på formen

Centroidnr x-koordinat y-koordinat

5.2.3 Länkar

Länklistan skall vara sorterad i stigande ordning med avseende på startnod i första hand och

slutnod i andra hand. Observera att det är den interna representationen som gäller, länkar som

startar i en centroid skall ordnas före alla andra även om användaren har valt en annan

beteckningsordning (skulle indata vara fel sorteras länkdata av DSD-IRS och användaren ges

möjlighet att efter kontroll redigera in en korrekt sorterad länkfil).

Numeriska data på länkarna:

Från-nad Till-nad Längd[km] Antal_körfält V/D-funktionsnr (fordonstypsspec)

5.2.4 V/D-funktioner

DSD-IRS innehåller inte samma flexibilitet som EMME/2 avseende införande av V/D-

funktioner (restidsfunktioner), utan lösningen är att införa ett antal standardfunktioner (se

exempelvis [Edwards, 1999]. Parametrar till dessa anges i en fil. På en inledande rad finns
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nyckelorden **VEHICLE_TYPE=, F_CHECK: respektive analyse_hrs=. Fordonstypen skall

stämma överens med vad som anges i styrfilen (för att undvika förväxling mellan funktioner

för personbilar och lastbilar). Kommandot F_CHECK:1 används för att kontrollera nya

funktioner som införs av VTI. Kommandot analyse_hrs=l angeratt funktionerna avser trafik

under en timme (alternativet är oftast dygnstrafik motsvarande analyse_hrs=24) .

5.2.5 Svängstraff

Data avseende svängstraff anges (som i EMME/2) på varje rad med

Sväng-nad Från-nad Till-nad Svängfunktionsnummer

Optionen att särredovisa svängarna i en viss node (som i EMME/Z), genom att endast ange

den nodens nummer är inte inkluderat i DSD-IRS.

5.2.6 Trafikräknedata
Trafikräknedata för kalibrering anges en egen fil på format enligt nedan. Indata på varje rad

är:

Från-nad Till-nad Flöde Enkel/Dubbelriktat

Enkelriktat flöde anges med 1, annars 2. Länkarna skall vara sorterade på samma sätt som

länkfilen. Observera att i detta exempel ligger en centroidkoppling med först i listan (129050

till 129052). Normalt skall inte sådana länkar vara med därför att de inte representerar riktiga

länkar, men i detta fallet avser det en länk från en utomlänscentroid med en länk som leder in

till Stockholms län och Vägverket har en fast mätstation som mäter flödet på länken.
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6 Kalibrerade OD-matriser
OD-estimering och -kalibrering är baserat på en entropioptimeringsmodell och -metod som

utvecklats av [Eriksson, 1981]. Syftet är att modifiera en aktuell OD-matris med tillhörande

länkbelastningar, avståndsfördelningar, trafikarbetsklasser med mera så att resultatet stämmer

bättre överens med observationer av olika slag (trafikgenererings- och attraktionsdata (rad-

och kolumnsummor), trafikräkningar, undersökningsdata avseende reslängdsfördelningar

etc.). Observationsdata inkluderas som linjära bivillkor (olikhetsvillkor).

I första hand modifieras OD-matrisen så att bivillkoren satisfieras. I andra hand görs

justeringarna så kostnaderna blir så låga som möjligt. Kostnaderna i modellen uttrycks av

en entropifunktion och en linjär term för varje variabel x (0 är en konstant koefficient):

x' [elog(x/5C ) - I] +c'x = xv elog(x) + [c-I-elogUT )] 'x

Optimallösningen utan hänsyn till bivillkor är:

x*= 7C 'exp(-c)

Som framgår av dessa ekvationer kommer obegränsade variabler i optimallösningen att

anta värdet x*, där koefficienten c dominerar lösningen om (3 > elog( X ). När c=0 erhålls den

rena entropilösningen. Med ökande absolutvärden på 0 kommer den linjära delen av

målfunktionen att dominera lösningen.

Iden fortsatta beskrivningen används beteckningen e[x; X ] för entropifunktionen enligt

6 [JCTC] = x'[elog(x/5c')-1]

Modellen där varje OD-relation, oavsett storlek, justeras individuellt redovisas först,

kapitel 6.1. Huruvida denna kan appliceras i NÄTRA beror på datorkraft och antal

trafikräknevillkor etc. En modell som erbjuder en aggregering av små OD-relationer till så

kallade supercentroider, som exempelvis kan vara hela kommuner stora delar av kommuner, i

det senare fallet finns en uppdelning av kommun 180 i fyra delar, presenteras i kapitel 6.2.

Användning av den senare modellen rekommenderas i NÄTRA.

6.1 Modell utan särbehandling av små OD-relationer
I tabellen nedan presenteras strukturen på modellen ODE.

 

MINIMERA: Målfunktion med entropi- och linjära termer som mäter avstånd mellan OD-

matrisen och a priori OD-matrisen samt avvikelser från bivillkor av olika typer
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BIVILLKOR:

       

Vänster sida (LHS) Höger sida (RHS)

Radsummor i OD-matrisen (genereringsdata) = Målvärden radsummor

(S )
Kolumnsummor i OD-matrisen (attraktionsdata) = Målvärden kolumnsummor

(2 )
OD-matrisens länkbelastning från TAP i Avvikelser = Observerade länkflöden

(trafikräkningar)

Antal resor i olika avståndsklasser från TAP + Negativa 2 Observerade antal resor i

avvikelser olika avståndsklasser

Alla variabler måste vara 2 O

    

Tabell 17 Struktur på ODE-modellen (bivillkorsrelalionerna inom parentes uttrycker

valmöjligheterför användaren).

Samtliga indata till ODE kan beräknas av DSD-IRS. Användaren kan manuellt modifiera

indata i styrfilen till ODE samt rad- och kolumnsummedata, trafikräknedata och frekvensdata

för resor i olika avståndsklasser. De binära kan inte modifieras, åtminstone inte utan svårighet.

Vissa ASCII-filer med information för de binära filerna får inte ändras.

A priori OD-matrisen betecknas dbase i den matematiska formuleringen av ODE i ekvation
(6.1.1).

(ODE)

rgln ZP zq { e faim; dbasepq] +4961761 dm]M

+ 2,4 6 [Fa-0. 5] + öFk+ + 6 [Fk';0. 5] + 6 .m
+ Em { e [dcm','10] + K'] 'dem"

(6.1.1)

med hänsyn till

261 dpq = Op för alla O-noderp (radsummor).
Kan också vara olikheter g 0,, 'OFaCJrOAdd

ZP dpq = D6, för alla D-noder q (kolumnsummor).
Kan också vara olikheter 2 Dq 'DFaC-DAdd

A 0' - F + F = f0bS länkbelastningar på trafikräknelänkar med avvikelser
uppåt respektive nedåt

C 01' - dc ' 2 dc Obs för alla avståndsklasser. Höger led kan skalas enligt

de Obs'chac

F+ , F, dc ' 2 O för alla länkar (vektorer)
dpq > 0 för alla OD-relationer

där
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d = [dm] = vektor med efterfrågevärden i OD-matrisen i relation (p,q)

c = [Cpq] = avstånd i km från p till q (ej aktiverad i version 1999:0001 av ODE-
programmet)

6 = parameter för avvägning mellan entropifunktionsvärde och avstånd

A = [oz/g] = anger hur stor andel av flödet i OD-relationj som belastar trafikräknelänk k

F+ = vektor med positiva avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

F = vektor med negativa avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

f0bS = vektor med trafikräkneobservationer (ett värde per länk)

5= parameter för att straffa avvikelser från trafikräknevärden

C : [amj] = om 0/ D-relatz'on j tillhör avståndsklass m

annars

dc' = vektor med negativa avvikelser från observerade reseantal (ett värde per klass)

deal = vektor med observerade reseantal (ett värde per klass). Avståndsklasserna kan

delas upp i klasser enligt Önskemål (intervallgränser anges i hela antal km)

K] = parameter för att straffa negativa avvikelser från observerade avståndsfördelningar

Lösningen till problemet ODE i ekvation (6.1.1) ger en kalibrerad O/D-matris. För att avgöra

huruvida den kalibrerade O/D-matrisen ger den effekt som predikteras i de linjära sambanden

måste den användas som indata-O/D-matris i TAP, antingen för en ny lösning eller via en

reoptimering.

En skalfaktor, S, kan användas för att vikta olika termer i målfunktion och bivillkor med

hänsyn till exempelvis osäkerhet i indata. Genom multiplikation av trafikräknevillkoret k med

S erhålls:

SMd-F+F=WWk ®1D

<=>

S. d]k__Fk+,New + Fk-,New ___ hobs

Motsvarande del i målfunktionen blir:

.+sumrnn+örd+Emmn+örq< mig

4:?

. i . + [Fk+,New;0. + å'Fk+,New + E[Fk-,New;0- + 6.Fk-,New
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Effekten av skalningen är helt enkelt att ge olika komponenter i målfunktionen korrekta

vikter. Underlag för viktningen är exempelvis de statistiska osäkerheterna som är förknippade

med undersöknings- och trafikräknedata.

6.2 Modell med särbehandling av små OD-relationer

I detta kapitel används samma modell som i ekvation (6.1.1) med ett mycket väsentligt

undantag, nämligen en aggregering av efterfrågevärden till en uppsättning super-centroider

(O/D-områden), som var och en består av ett antal reguljära centroidområden. Endast små

efterfrågevärden aggregeras. Konceptet illustreras i Figur 4, en tjock pil representerar ett

stort efterfrågevärde från p till a, och de tunna pilarna små efterfrågevärden. De små utgör

ofta så stor andel som 70 - 90 % of alla OD-relationer, medan de endast representerar 10 -

30 % of flödet. Av två skäl är det lämpligt att aggregera sådan efterfrågevärden, nämligen

1. Storleken på O/D-estimeringsproblemet reduceras dramatiskt. Antar vi att antalet

centroider är 1000, så kan antalet O/D-relationer uppgå till 1 000 000. Om 80 % av de

minsta aggregeras till 50 super-centroider återstår endast 200 000+50*50

efterfrågevärden (d v 3 202 500 variabler istället för 1 000 000).

2. De relativa förändringarna i de små efterfrågevärden blir sannolikt mindre än vad de

annars skulle blivit (aggregeringen innebär en dämpning av reaktionen i modellen).

  

Figur 4 Illustration av super-centroid principen, P och Q är supercentroiderna som var

och en består av ett antal reguljära centroider.

Även här presenteras en översikt i Tabell 18 och den matematiska formuleringen i ekvation

(6.2.1). I tabellen framgår skillnaden tydligt genom grupperingen av variabler och

avskilj anden med en vertikal linje.

Användaren kan också inkludera inom-centroid transporter vid OD-estimering och

-kalibrering med ODE och ODE-A. Förutsättningen är att inom-centroid avstånd anges i

nodfilen (se kapitel 5) samt att optionen begärs vid generering av indata med DSD-IRS.

  

MINIMERA: Målfunktion med entropi- och linjära termer som mäter avstånd mellan OD-

matrisen och a priori OD-matrisen samt avvikelser från bivillkor av olika typer
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BIVILLKOR:

       

Vänster sida (LHS) Höger sida (RHS)
O/D-variabler

Aggregerade Individuella

Supercentroid-bidrag till Radsummor i OD-matrisen = Målvården radsummor

genereringsdata (med (genereringsdata) ( 5 )

värden på minst en rad)

Supercentroid-bidrag till Kolumnsummor i OD-matrisen = Målvärden

attraktionssdata (med (attraktionsdata) ( _>_ ) kolumnsummor

vården till minst en

kolumn)

Supercentroid-bidrag till OD-matrisens länkbelastning från = Observerade

länkbelastningar TAP i Avvikelser länkflöden

(trafikräkningar)

Antal resor i olika _>_ Observerade antalSupercentroid-bidrag till

frekvenstabell (bidrag på

minst en rad)

avståndsklasser från TAP +

Negativa avvikelser

resor i olika

avståndsklasser

 

Supercentroid-bidrag till

fkm (bidrag på minst en

rad) i olika kategorier

Antal fkm i olika kategorier av

(DD-relationer från TAP i

Avvikelser

Observerat antal fkm i

olika kategorier av

OD-relationer

 

Supercentroid-bidrag till

reseantal (bidrag på minst

en rad) i olika kategorier

Antal resor i olika kategorier av

OD-relationer från TAP i

Avvikelser

Observerat antal resor i

olika kategorier av

OD-relationer

 

Alla variabler 2 0

 

Alla variabler _>_ 0

   

Tabell 18

valmöjligheter för användaren).

Struktur på ODE-A-modellen (bivillkorsrelationerna inom parentes uttrycker

Det resulterande O/D-estimeringsproblemet formuleras i ekvation (6.2.1). Efterfrågevärden

'ar splittrade i de två kategorierna, aggregerade och individuella O/D-relationer. Enligt vänster

kolumn i Tabell 18 måste vi hålla reda på de aggregerade variablernas inverkan på rad- och

kolumnsummor med mera som anges för individuella centroider. Kategorierna av O/D-

relationer som beaktas i den tredje respektive andra raden från slutet i Tabell 18 utgörs av

1. Inomläns transporter,

2. Grånspasserande transporter

och

3. Transittransporter
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(ODE-A)

IIllIl ZP EQ { e [dPQ,- dbasePQ] +3 'CPQ 'dPQi
dpq

ZP Z:61 { e [dpqx dbasepcl] +6 'CM 'dpql
+ 2k { 6 [Fk+,'0.5] + ö'Fk+ +6 +

+ Em { e [dcm';10] + IQ 'dcm'l'

+ EL { 6 [VL+,'10] + K'z ' VL+ + 6[VL-,'10] + Kg 'VL-l

+ EL { 6 [IL+,'10] + K3 '11+ + 6[IL-,'10] + K'3 ' 111-]

(6.2.1)
med hänsyn till

EQ 04p,Q) 'dPQ + Zq dpq = 0,, för alla O-noder p (radsummor).
Kan också vara olikheter g 0,, 'OFaC+OAdd

2,, ,B(P, q) 'dPQ + 2,, dpq = Dq för alla D-noder q (kolumnsummor).
Kan också vara olikheter 2 Dq -DFaC-DAdd

Aagg (lagg + Aind dind - F+ + F = f 0bs länkbelastningar på trafikråknelänkar med
avvikelser uppåt respektive nedåt

Cagg (lagg + Cind dind - dc ' 2 dc Obs reseantal för alla avståndsklasser. Höger led
kan skalas enligt dc Obs'dcmc

Vägg (lagg + Vind dind- v+ + v" = v 01 trafikarbete i de tre O/D-relations-

kategorierna

lagg dagg + TM dind- F + t" = IM antal resor i de tre O/D-relations-
kategorierna

F+, F, dc, 12+, 12', f", t"_>_ 0 för alla länkar (vektorer)

dpQ, dm > 0 för alla (DD-relationer

där

dagg = [dpQ] = vektor med efterfrågevärden i OD-matrisen för supercentroid relationer

, (P, Q)
dmd = [dpq] = vektor med efterfrågevärden i OD-matrisen för individuella relationer (p, q)

cagg = [CPQ] = genomsnittsavstånd i km i supercentroid relation (P, Q) (ej aktiveradi

version 1999:0001 av ODE-programmet)

cind = [cpq] = avstånd i km från p till q (ej aktiverad i version 1999:0001 av ODE-
programmet)

6 = parameter för avvägning mellan entropifunktionsv'arde och avstånd

041), Q) = andel av flödet till supereentroid destinationerna Q som bidrar till

radsumma p

,6(P,q) = andel av flödet från supereentroid generatorerna P som bidrar till

kolumnsumma L]

A = [akj] = anger hur stor andel av flödet i OD-relation j som belastar trafikräknelånk k
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A = [Aagg Aind] = uppdelning av matrisenA i en del för aggregerade variabler och en för
individuella

F+ = vektor med positiva avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

F = vektor med negativa avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

f Obs = vektor med trafikräkneobservationer (ett värde per länk)

5= parameter för att straffa avvikelser från trafikräknevärden

C _ . _ 1 om 0/ D- relation j tillhör avståndsklass m- [any] -
annars

C = [Cagg Cind] = uppdelning av matrisen C i en del för aggregerade variabler och en för
individuella. I Cagg är värdet l uppdelat på de aktuella avståndsklassema där

den aggregerade variabeln förekommer

dc' = vektor med negativa avvikelser från observerade reseantal (ett värde per klass)

deal = vektor med observerade reseantal (ett värde per klass). Avståndsklasserna kan

delas upp i klasser enligt Önskemål (intervallgränser anges i hela antal km)

K] = parameter för att straffa negativa avvikelser från observerade avståndsfördelningar

V = [vLj] = medelavstånd 1 km för OD-relation j om den tillhör kategori L, 0 annars

där L = {1,2,3) = {inomlän, gränspassage, transittrafik)

V = [Vagg Vind] = uppdelning av matrisen V på motsvarande sätt som för matrisen C

v+ = vektor med positiva avvikelser observerat trafikarbete (ett värde per kategori)

v' = vektor med negativa avvikelser från observerat trafikarbete (ett värde per kategori)

12 Obs = vektor med observerat trafikarbete (ett värde per kategori)

Kg = parameter för att straffa avvikelser från observerade trafikarbeten

T = [tLj] = 1 för OD-relation j om den tillhör kategori L, 0 annars

där L = {1,2,3) = {inomlän, gränspassage, transittrafik)

T = [Tagg TM] = uppdelning av matrisen T på motsvarande sätt som för matrisen C

t+ = vektor med positiva avvikelser observerat reseantal (ett värde per kategori)

t' = vektor med negativa avvikelser från observerat reseantal (ett värde per kategori)

tabs = vektor med observerat reseantal (ett värde per kategori)

1(3 = parameter för att straffa avvikelser från observerade reseantal

Skalningsfaktorerna kan naturligtvis användas på det sätt som beskrevs i ekvationerna

(6.1.2) och (6.1.3).

6.3 Viktade delmatriser

Normalt kalibreras en OD-matris bestående av delmatriser, definierade av olika fordonstyper

och/eller olika ärendekategorier, direkt mot trafikräknedata. Det innebär att delmatrisema

kalibreras proportionellt. Den metod som presenteras här tar istället hänsyn till
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kvalitetsskillnaden hos á priorimatriserna och utnyttjar variansen hos dem för att vikta dem.

Detta antas bli bättre än vad som kan åstadkommas med proportionell viktning.

En orsak till att en totalmatris kalibreras är att många trafikräknedata avser summan av alla

fordonsslag (eventuellt avser räknevärdena istället axelpar vilket kräver justering med en

omräkningsfaktor för att vi skall få antal fordon). Ytterligare en orsak är att

nätverksutläggningen på något vis kräver en totalbelastning på länkarna (vid förekomst av

trängsel) för att restiderna skall bli korrekta.

Vi utgår nu från en kalibrerad total OD-matris från ODE / ODE-A; dm . De ingående a
priori OD-matriserna benämns dam, . . ., dam. I NÄTRA utgörs dessa av okalibrerade
personresematriser avseende personbilar med ärenden arbetsresor (inklusive Skolresor),

tjänsteresor och Övriga resor (RVU-databaserade), och a priorimatriser för transporter och

resor inom Stockholms län (varutransporter med tung lastbil, varutransporter respektive

service och hantverk, dels med lätt lastbil, dels med personbil) och varutransporter med tung

lastbil som passerar länsgränsen respektive utgör transittrafik.. Vi utgår från att osäkerheten

kan beräknas enligt ett av de två alternativen

1. med hjälp av en variationskoefficient (kvot mellan standardavvikelse och medelvärde),

där samma värde på variationskoefficienten nyttjas för alla elementen i respektive matris.

Varje element antas vara normalfördelat med medelvärde som angivet värde samt

standardavvikelse beräknad med hjälp av variationskoefficienten.

2. som kvadratroten ur angivna värden i matrisen. Detta kan vara ett lämpligt förfarande när

det finns anledning att betrakta antalet resor i en viss relation under en viss tid som en

Poisson-fördelad stokastisk variabel (som vanligen antar något av de diskreta värdena

0, l, 2 eller 3 per timme) .

Två metoder baserade på ett maximum likelihood resonemang har tagits fram för att justera

de ingående a priori matriserna.

METOD 1.' Den första baseras på antagandet att alla värden är normalfördelade
stokastiska variabler och justeringar görs uppåt och nedåt utgående från medelvärdet görs så

att fördelningsfunktionens värde är lika för samtliga observationer. I utgångsläget anses alltså

50 % av sannolikhetsmassan vara till vänster om värdet i a priori-matriserna. Vid en justering

(uppåt eller nedåt) adderas k stycken standardavvikelser till medelvärdet så att den kalibrerade

matrisens värde erhålls enligt:

2 (dapij + k.(5(dapi)j) = dcalij för alla OD-element j (63-1)

där

6(dapi) = beteckning för standardavvikelser i a priori-matrisen i

Detta ger samma sannolikhet för samtliga utfall. En nackdel med förfarandet är dock att en

trunkering måste göras så att samtliga värden blir större än eller lika med 0. Bortsett från att

summan av samliga justerade OD-matriser då sannolikt blir större än summan av elementen i

dm , så blir värdena även i framtida modifierade matriser sannolikt även de lika med 0.

METOD 2.' Vi har därför tagit fram en andra metod baserad på att OD-matrisens värden
är lognormalfördelade (vilket innebär att logaritmen av efterfrågevärdena är normalfördelade).

Denna fördelningsfunktion har endast efterfrågevärden strikt större än noll, det mesta av

sannolikhetsmassan i en bula till vänster om medelvärdet och en utdragen svans åt höger, se

38



exemplen i Figur 5. Utgående från medelvärde ;1 och standardavvikelsen (5 i

normalfördelningen erhålls lognormalfördelningens median (50 % av sannolikhetsmassan

ligger till vänster om medianen), medelvärde och varians som:

Median = exp(,u)

Medelvärde = exp(,u+ 02/2) (6.3.2)
Varians = exp(2 -,u+2) - exp(2-,u+ 02)

 

3.5

                  

3 3.5 4

Figur 5 Illustration av lognormalfördelade värden i O/D-matrisen (medianerna är 2, 0.4,
0.3 respektive 0.2).

Som synes påminner denna kontinuerliga fördelning om poissonfördelningen för låga

efterfrågevärden, som är de i särklass vanligast förekommande i OD-matriserna. Fördelen med

att nyttja en kontinuerlig fördelning är att det inte blir några besvärliga steg i

fördelningsfunktionens värden. Entydiga justeringar av efterfrågevärden kan därför göras.

Metoden baseras på antagandet att värdena i OD-matriserna representerar median-värdet i

fördelningarna. Justeringar av värdena görs sedan på motsvarande sätt som i den första

metoden, nämligen att addera k stycken standardavvikelser till medianerna så att det

kalibrerade värdet (som skall utgöra summan av deingående a priori matriserna) erhålls samt

att fördelningsfunktionens värde blir det samma för alla ingående a priori-matrisen

21 (exp[ elog(dapij)+ k-sig(dapi)j ]) = dcalij för alla OD-element j (6.3.3)

där . _ '

stg(dcf1 )j= \/[ etog(o.5+\/{0.25+e(atal )j2/exp(2 . el0g(d plj)) )) ) ]
0(dapl) = beteckning för standardavvikelser i a priori-matrisen i

Det lite komplicerade uttrycket för sig(d pi)j anger standardavvikelsen i den
underliggande normalfördelningen. Bestämningen av k kräver lösning av den icke-linjära

ekvationen (6.3.3), men det är ingen svår uppgift.
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6.4 Kalibrering

NÄTRAzs a priori (DD-matriser för TLb, LLbV, LLbS, PbV, PbS samt GoT (för dygn) är

kalibrerade tillsammans med T/RIM-matriserna för morgonens maxtimme från INREGIA.

För NÄTRA-matriserna har vi använt tidsdiagrammen från undersökningen för att skala ner

matriserna till olika timmar enligt tabellen nedan. Andelarna för GOT-matrisen har hämtats

från trafikräknedata från Vst fasta mätstationer (10 st i Stockholms län, vanligen i närheten

av länsgränsen) beräknat under vintervardagsmedeldygn.

  

Trafikdata TLB LLBV LLBS PBV PBS GOT

kI 7-8 0.0792 0.0335 0.1362 0.0236 0.0358 0.061 0
kl 9-15 0.0950 0.1115 0.0577 0.0723 0.0858 0.0665

kl 16-17 0.0408 0.0626 0.1260 0.0644 0.0515 0.0599
Total andel

under 8 tim 0.690 0.765 0.608 0.522 0.602 0.520
enlovan

Faktorer för V

uppräkning 1.449 1.307 1.644 1.917 1.661 1.923
till dygn

 

Tabell [9 Trafikarbetsandelar

Faktorerna för uppräkning av INREGL/åzs matriser till vintervardagsmedeldygn är

Bilar klass 1 (arb o utb, bilkl_97) 5.9

Bilar klass 2 (tjänste, bilk2_97): 6.83 (RVU-delen, RVU-delen på timnivå erhålls

genom multiplikation med 0.33)

Bilar klass 3 (övr, bilk3_97): 16.6

Trafikdata finns för maxtimme morgon (kl 7-8), mitt på dagen (kl 9-15), eftermiddagsmax (kl

16-17) samt för dygn (vintervardag). NÄTRA-matriserna har skalats om till timnivå med

andelarna enligt tabellen ovan, för sammanlagt 8 timmar (vid den slutliga avstämningen

räknas dessa upp med de angivna faktorerna på sista raden i tabellen.

En RVU-OD-matris för kl 9-15 har skapats genom att först göra en symmetrisk dygnsmatris

av INREGIAzs tre matriser viktade med faktorerna 5.9, 6.83 respektive 16.6. För analys av

trafiktimmarna 9-15 har 5.63 % av dygnsmatrisen använts (hämtat från trafikräknedata-

underlaget för Stockholm = summa fordon på länkarna en timme mellan 9-15 dividerat med

summa dygnsflöde på motsvarande länkar).

En RVU-OD-matris för kl 16-17 har skapats genom en summering av morgonens

maxtimmesmatriser följt av en transponerering (tjänsteresematrisen har skalats ned med 0.33).

Slutligen har vi skapat en viktad summa av detta till tre OD-matriser:

OD_maX_7-8.bin Klockslag i namnet

OD_medel_9- 1 5.bin

OD_maX__l6- 17.bin
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6.4.1 Kalibrering av tre OD-matriser mot trafikräkningar

En kalibrering är genomförd med OD-kalibreringsmodellen, ODE-A, där vi valt en

aggregering av små OD-relationer (< 0.1 fordon/timme) till 30 supercentroider. Vid

kalibreringen har tre körningar gjorts med ODE-A för respektive timme. Före, mellan och

efter dessa körningar har trafiknätverksanalyser gjorts med DSD-IRS. Vid kalibreringen har

endast trafikräknevillkoren inkluderats (vi anser inte att rad- och kolumnsummevillkoren bör

inkluderas utan bättre underlag avseende RVU-matrisernas marginalvillkor).

Resultatet av kalibreringskörningarna m a p medelfel och standardavvikelse redovisas nedan.

                   

     

Tim Kör- Medelvär Standard- Min Max Antal TR-

ning de avvikelse länkar
7-8 1 -46.06 292.47 -1445 1060 669

2 10.96 146.26 -792 659

3 10.74 114.91 -633 544

4 7.77 93.56 -583 535

9-15 1 -130.98 239.24 -909 738 303
2 -8.18 83.31 -479 325

3 -22 53.92 -441 259

4 0.35 39.82 -410 189

16-17 1 -138.43 338.06 -1504 945 287
2 0.12 156.06 -628 662

3 2.63 121 .95 -606 326

4 8.55 107.06 -607 408

Tabell 20 Kalibreringsresultat

Vi observerar att medelavvikelsen snabbt går mot värden nära noll, och att standardavvikelsen

minskar kraftigt på dessa tre OD-kalibreringskörningar. De maximala avvikelserna uppåt

respektive nedåt minskar i de flesta fallen med ett ökat antal kalibreringssteg. Kalibreringen

kan naturligtvis drivas ännu längre, men frågan är om det är värt mödan.

Den genomförda kalibreringen har gjorts genom körning avkommandofilen

STD_MULTI_CALIB.BAT

som ligger på ditt NÄTRA-biblioteket PROGRAM (båt-filen kan redigeras så att man tar bort

inledande REM på rader som skall inkluderas (REMARKs) och omvänt för rader som inte

skall ingå. I kommandofilen anges argument i form av styrfilsnamn, OD-filnamn,

trafikräknedatafiler och rad- och kolumnsummefiler till program och till andra kommandofiler

som anropas:

0 STD_ONE_CALIB_XOUPDATE.BAT (för successiv uppdatering av referens-OD-

matrisen under kalibreringen i ODE-A)

0 STD_ONE_CALIB_XOBASE.BAT (för användning av a priori-OD-matrisen som

referensmatris under kalibreringen i ODE-A)

0 FILE_HANDLE.BAT och

0 DEL_ODE_STATISTIK.BAT
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6.4.2 Omräkning av totala OD-matriser till individuella

Med den föreslagna metoden i NÄTRA-projektet-En undersökning av näringslivets

transporter i Stockholms län, Del 4: Kapitel 6.3 respektive Del 5: Appendix B3 har vi sedan

beräknat kalibrerade individuella OD-matriser för de olika fordonskategorierna och timmarna

på dygnet (5 RVU-matriser och 18 NÄTRA-matriser). Konstruktion av de individuella

matriserna från CD-skivan med NÄTRA-biblioteket görs med genom körning av

kommandofilen \PROGRAM\CREATE_ADJ_ODMAT.BAT med val av metod 2 baserad på

lo gnormalfördelningen.

Med en ny tilläggsmodul till DSD-IRS görs sedan en simultan beräkning av dessa matriser

belatsning på samtliga länkar i Stockholmsnätet. lresultatfilen,

LINKFLOWS_MULTI__OD.SKV på biblioteket RESULTAT, läggs följ ande data upp per

länk (kan skapas m 11 a kommandofilen MULT_SOLZLINKBAT på biblioteket PROGRAM).

Aggregerade data placeras i resultatfilen LINKFLOWS_MULTI_OD_AGGREGATE.SKV.

Gatunamn F/T_Agg F/T_Dist Löpnr Frånnod Tillnod Längd[km] Flöde(alla tim och OD) TR-

data(alla tim)

där

F_Agg = aggregeringsområde för från-noden

T_Agg = aggregeringsområde för till-noden

F_Dist = från-nodens avstånd till närmaste centroid

T_Dist = till-nodens avstånd till närmaste centroid

Dessa data har tagits in i Excel-filen (NVdata\LINKFLOWS_CALIB.XLS). Med hjälp av

vikterna för olika timmar har vi beräknat uppräkningsfaktorer till dygnsmatris. Initialt antas de

tre matriskombinationerna svara för 1.5, 7 plus 1.5 d v 3 totalt 10 timmar av dygnets RVU-

trafik (innebörden är att timmarna 8-9 respektive 15-16 har getts 50 0/0 av OD-matriserna på

vardera sidan) . En gemensam uppräkningsfaktor efter detta har applicerats för samtliga RVU-

matriser (utom morgonens matris för övriga resor som har en faktor som är 2.5 gånger större

än de övriga, jämför inledningsvis i detta kapitel). Vi kommer fram till att RVU-matrisfaktorn

skall vara 1.682 (minmal felkvadratsumma). I Excel-dokumentet beräknas en optimal

förändring av den aktuella faktorn (i cellen under Gem_Just_Fact_1) i cellen under

Gem_Just_Fact__2. Produkten av dessa båda i cellen under Gem_Just__Fact__3 utgår en optimal

faktor med givna förutsättningar. I princip är det möjligt att på motsvarande sätt bestämma

individuella vikter för alla ingående, individuella OD-matriser, men det blir sannolikt ett

speciellt resultat som endast beaktar en minimering av denna felkvadratsumma där till och

med negativa vikter kan förekomma. Möjligt är naturligtvis att simultant bestämma

uppräkningsfaktorer till dygn av både RVU-matriserna och NÄTRA-matriserna.

Sammanfattningsvis är alltså uppräkningsfaktorerna för de olika matriserna:

 

Timme RVU- RVU RVU- TLb LLbV LLbS PbV PbS GoT

arbete tjänste övriga

              

7-8 2.52 2.52 6.31 1.45 1.31 1.64 1.92 1.66 1.92
9-15 11.77 (gemensam) 8.70 7.84 9.86 11.50 9.97 11.54

16-17 2.52 (gemensam) 1.45 1.31 1.64 1.92 1.66 1.92

 

Tabell 2] Kalibreringsresultat
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Resultatet blir trafikarbete och procentuell fördelning under olika timmar av RVU-trafik

respektive NÄTRA enligt tabellen nedan:

TRAFIKARBETE viktad Dygn 7-8 9-15 16-17 övrig tid
summa [milj fkmltid]

Total 28.08 2.26 1.43 2.38 0.93
RVU 21.89 1.87 0.94 1.92 0.78
NÄTRA 6.19 0.40 0.49 0.45 0.15

Andelar [%] Dygn 7-8 9-15 16-17 Övrig tid
RVU 78 82 66 81 84
NÄTRA 22 18 34 19 16

 

Tabell 22 Kalibreringsresultal

En sammanställning av hur antalet resor och trafikarbete ser ut före och efter kalibrering

redovisas i Tabell 23. Vår bedömning av resultatet är att det är metodansatsen med antagandet

att standardavvikelsen är lika med roten av värdena i a priori OD-matriserna som gör att

justeringen av NÄTRA-matriserna blir relativt sett större än RVU-matriserna.

Antal resor Ändring Antal fordonskm Ändring

Summering Klock- Före Efter resor[%] Före Efter fkm [%]

av resultat slag kalibr kalibr kalibr kalibr

RVU+NÄTRA 7-8 152018 170183 11.9 2082767 2262674 86

9-15 103253 116680 130 1285858 1442706 12.2

16-17 154346 172424 11.7 2108176 2377529 12.8

RVU 7-8 132653 141413 66 1784290 1865876 46

9-15 73733 78397 6.3 882418 948929 75

16-17 132737 139830 5.3 1789496 1926891 7.7

NÄTRA 7-8 19366 28771 486 298477 396798 32.9

9-15 29520 38282 29.7 403441 493778 224

16-17 21609 32593 508 318681 450639 41.4

Tabell 23 Trafzkarbetetsfördelning ett vintervardagsmedeldygn enligt apriori matriserna

Resultat med observerad dygnstrafik och motsvarande modelldata redovisas 1 Figur 6.
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Figur 6 Regressionsresultat på dygnstrafikdata med använda uppräkningsfaktorer.

På följ ande sidor följer ett exempel på rubrik och data i Exel-filen

LINKFLOWS_CALIB.XLS (Figur 7 fortsätter i Figur 8 och Figur 9).
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7 Beskrivning av NÄTRA-systemet
Inledande kommentar: samtliga beräkningar i denna version (nr 5) av Nätradatabasen är

baserade på undersökningsomgång 20, dvs samtliga insamlade och imputerade data för

huvudundersökning 2 inklusive bortfallsundersökningen.

7. 1 Att tänka på före installationen

Datorsystem: PC med Windows 95, 98 eller NT; svensk eller engelsk version.

Office 97 (eller åtminstone Excel 97), svensk eller engelsk version, ska vara installerat på

datorn (med eller utan Access). Saknas Access på maskinen kommer en runtime-version av

Access 97 köras. En normal körning av Nätra-systemet påverkas dock inte av denna

begränsning.

Prestandakrav:

Många körningar (samtliga utom Traffic Assignment, OD-kalibrering och Beräkning av

individuella länkbelastningar) går utmärkt att genomföra på t ex en dator med processor-

frekvens 200 MHz och 64 MB internminne. För Traffic Assignment-beräkningen, och i

synnerhet om OD-kalibrering eller länkbelastningsberäkning ska göras, ställs betydligt högre

krav på datorn. Helst bör man då ha åtminstone 256 MB internminne och dessutom bör

växlingsfilens (maximalt tillåtna) storlek vara inställd på åtminstone 200 MB. (Se

Kontrollpanelen, ikonen System , fliken Prestanda , rutan Virtuellt minne°.) Även 128 MB

bör räcka för att genomföra en lyckosam körning om man sätter växlingsfilens storlek till

åtminstone 200 MB. Observera dock att ju mindre internminne man har desto mer måste

växlingsfilen utnyttjas, d.v.s. desto längre tid kräver beräkningarna. Processorfrekvens på minst

400 MHz rekommenderas om man ska göra de tyngre beräkningarna .

Minst 300 MB tillgängligt diskutrymme bör finnas. Gör man många olika Traffic

Assignmentkörningar skapas snabbt behov av mer utrymme.

Speciella inställningar:

Datorn skall ha decimalpunkt som decimaltecken (ej kommatecken). Om i stället komma-

tecken används avbryts programmet vid starten och ett felmeddelande erhålls där man

uppmanas att ändra till decimalpunkt. Detta gör man genom att i Kontrollpanelen dubbelklicka

på ikonen för Nationella Inställningar och på fliken Tal välja . som decimaltecken.

Observera att, eftersom kommatecken är svensk standard, det ändå kan krävas att

decimaltal matas in med decimalkomma, men att talet sedan skrivs med decimalpunkt på

bildskärmen.

7.2 Installation

Installationen av Nätra-systemet genomförs på följ ande sätt:

1. Om filen C:\NATRA99.DAT redan existerar (från en tidigare Nätra-installation) raderar

man denna eller så byter man namn på den (i t ex Utforskaren).

2. Dubbelklicka på filen P:\install.bat på CD-skivan (vi antar att dess enhet är P:)och följ

sedan setup-programmets instruktioner (ange bl a i vilken mapp Nätra-systemet ska

installeras; rekommenderas att en ny mapp väljes). Om man får meddelandet Filen
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används av en annan process under installationskörningen Väljer man alternativet

Ignore .

Användargränssnittet (Nätra-systemet) startas sedan genom att dubbelklicka på ikonen för

filen NATRA.MDB i den valda mappen. Observera att första gången man startar

användargränssnittet får man en fråga om vilken editor man vill använda samt hur många

sekunder programmet ska vänta på svar från användaren. Dessa val sparas (tillsammans med

sökvägen till databasen) i filen C:\NATRA99.DAT och behöver inte upprepas nästa gång man

startar användargränssnittet.

Vid denna installation kommer en uppsättning av filer att kopieras från CD-skivan till

hårddisken som gör det möjligt för användaren att köra Nätra-sysytemet med runtime-versionen

av Access i det fall då Access saknas på användarens maskin. Vid en normal användning av

Nåtrå-programmet spelar det inte någon roll om runtime-versionen eller den fulla versionen av

Access används. I runtimeversionen saknas dock möjlighet att göra förändringar i programkod

eller databasstruktur. Man kan t ex inte skapa någon ny tabell eller formulera en ny

databasfråga.

7.3 Katalogbeskrivning

Styrfiler och program ligger på ett bibliotek som definieras i filen NATRA99.DAT på roten på

C-disken, d v 3 med adressen C:\.

Exempel på innehåll:

Beskrivning

D:\NATRA Huvudkatalog

\Program Styrjiler och program

\NVdata Indata tillprogrammen

\Resultat Resultatfrån programko'rningar

\TMPdata Temporära data, ex vis logleer och mellanresultai

\STATdata Nätras register

Analysprogrammen är Access-programmet NATRA.MDB (i mappen \NATRA) och DSD-

IRS.EXE, ODE.EXE, GPbalans.EXE samt GransPass.EXE (i mappen \Program).

7.4 Användargränssnitt - Access

Accessystemet startas genom att (i Utforskaren) gå till mappen där systemet installerades och

där dubbelklicka på filen NATRA.MDB. (Alternativt: om man redan har Access-programmet

igång kan man öppna Nätra-databasen genom att välja Arkiv I Öppna Databas .. ° och i

dialogrutan välja filen NATRA.MDB.)

7.4.1 Huvudmenyn

När Nätra-databasen öppnas visas omedelbart en inledande sida (innehållande bl a Nätra-

databasens versionsnummer). Denna släcks automatiskt efter några sekunder och databasens

huvudmenyformulär öppnas.

I huvudmenyformuläret kan man välja mellan följ ande alternativ:

0 Statistiska undersökningen: basparametrar, tidsdiagram

0 Modellering av OD-matriser och nätverksflöden

0 Konsekvensanalysverktyg

0 Datatabeller: läsa, ändra, exportera, importera
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0 Initiera eller uppdatera databasen

När databasen levereras finns Nätra-data endast utlagda på ett antal .skv-filer i STATdata-

mappen. Första gången man kör systemet måste dessa läsas in i databasen. Detta görs genom att

klicka på knappen Initiera eller uppdatera databasen . (Förutom inläsning av Nätra-registren

genereras vissa hjälptabeller som gör fortsatta körningar snabbare.) Detta behöver man endast

göra första gången man använder systemet eller då uppdatering av Nätra-data görs.

Genom att klicka på knappen Datatabellers läsa, andra, exportera, importera kan man

operera på vissa av databasens tabeller. Man anger först vad man vill göra (läsa i tabellen, ändra

i tabellen, exportera till en Excel-fil eller importera en ny version av filen från en Excel-fil).

Därefter anger man tabellen, välj ur listan i rutan. Endast de tabeller som finns i listan är

tillåtna. Observera att innehållet i tabellistan beror av vilken operation man vill utföra. Nätra-

registren (dvs NxR) kan man exempelvis enbart läsa i (för att eliminera risken för att

användaren ändrar däri av misstag). Ändring av värden i tabellerna kan göras på två olika sätt,

dels direkt genom att välja alternativet Läsa och ändra i tabellen (lämpligt om endast enstaka

värden ska ändras), dels genom att exportera tabellen till en Excel-fil och göra ändringarna där

för att sedan importera tillbaka resultatet till tabellen (lämpligt om många ändringar behöver

göras). De tabeller som är aktuella att göra några ändringar i är dels de som definierar

grupperingar för vilka fördelningsdiagram för basparametrar önskas (branschgrupper,

varuslagsgrupper, årsmodellklasser), dels tabeller som innehåller parametervärden som man

kan tänkas vilja ändra (t ex vid prognoskörningar). Export kan man dessutom vilja göra för

vissa resultattabeller såsom t ex Basparametetstatistik . Excel-filen får vid exporten samma

namn som Accesstabellen men med extensionen .xls . Motsvarande gäller vid importen.

Observera att om man har Excel-filen öppen i ett Excel-fönster måste man stänga detta innan

man exporterar (en ny version av) tabellen, i annat fall får man felmeddelandet: Tabellen

Tabellnamn finns redan , och tabellen exporteras ej.

De viktigaste Nätra-registren är NRR (ruttregistret som beskriver de insamlade rutterna) och

NBR (besöksregistret beskriver besökande fordon till de undersökta arbetsställena) men även

NKR (ruttkatalogregistret) och NUR (urvalsregistret beskriver de arbetsställen som valts ut) är

centrala. För att få en översikt över vilka variabler de olika registren innehåller kan man titta i

variabelregistret NVR.

Nätra-undersökningen kan grovt delas upp i två delar, dels en rent statistisk undersökning där

resultaten baseras enbart på insamlade data, dels en undersökning där vi kombinerar insamlade

data med modellantaganden. Resultat från den rent statistiska undersökningen kan man erhålla

genom att välja alternativet Statistiska undersökningen: basparametrar, tidsa'iagram Det

framträder då ett formulär med vars hjälp man kan beräkna olika basparametrar för olika

förutsättningar. Formuläret består av tre flikar:

0 Numeriska värden på basparametrarna

0 Fördelningar

0 Tidsdiagram (över dygnets timmar)
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Beräkning av basparame'trar

    

7.4.2 Fliken Numeriska värden på basparameterna

På den första flikenkan man beräkna numeriska värden samt konfidensintervall för sex olika

basparametrar (frekvens, trafikarbete, transportarbete, godsmängd, tomkörningar och antal

aktiva fordon) för olika värden på ett antal variabler (låt oss kalla dessa för villkorsvariabler):

0 Biltyp (tunga lastbilar, lätta lastbilar, personbilar)

0 Verksamhet/ärende (varutransport eller service/hantverk, inlejd transport, åkeri/Speditör)

0 Varuslag

0 Drivmedel (bensin eller diesel)

Miljöklass (klass 0, 1, 2 ,3)

0 Geografiskt område (Västerort, Innerstaden, Söderort, Övriga länet norr om Stockholms

Stad och övriga länet söder om Stockholms Stad)

0 Stratum (l, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

0 Tidsperiod (dygn, månad, årstotal för vardagar eller alla dagar)

Basparametern frekvens har vi definierat som antal rutter/tidsenhet. Begreppet rutt är intehelt

stringent definierat i projektet men svarar ungefärligen mot en sluten slinga i körmönstret .

Rutterna kan utläsas ur variabeln RUTTNR i NRR; varje gång en ny rutt påbörjas ökas

variabelns värde med en enhet. Denna ruttnumrering är manuellt utförd och baserad på

adresserna för stoppunkterna (i NRR har endast stoppunkternas koordinater bevarats).

Basparametern trafikarbete avser summan av alla delkörsträckor. Två olika mått för

delkörsträckorna har samlats in: dels förarens egen uppskattning av körsträckan (AVSTANDA i

NRR), dels en uppskattning som Vi själva har gjort med hjälp av adressuppgifter för

stoppunkterna och CityNavigator (AVSTANDB i NRR). Vi har valt maximum av dessa två

mått som skattning av delkörsträckan. En motivering till detta är att CityNavigator troligen ger

en underskattning av den verkliga körsträckan; dessutom har ett mindre test utfört bland de
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anställda på VTI antytt att man tenderar underskatta den verkliga körsträckan när den uppges i

efterhand.

Basparametern transportarbete beräknas genom att utnyttja samma skattning av del-

körsträckoma som gjordes för trafikarbetet ovan och multiplicera med godsmängden på

fordonet. Denna godsmängd beräknas som skillnaden mellan ackumulerad pålastad godsmängd

och ackumulerad avlastad godsmängd (HKILO_A respektive LKILO_A i NRR).

Basparametern kvantitet (=godsmängd) beräknas genom att skatta den maximalt ackumulerade

pålastade mängden gods för varje bildag (d.v.s. maximum för HKILO_A i NRR).

Basparametern tomkömingar definieras som trafikarbetet som utförs med tom last.

Delkörsträckoma har skattats på samma sätt som för trafikarbetet ovan medan lastvikten

skattats på samma sätt som för transportarbetet.

Basparametern antal fordon definieras som det antal fordon som någon gång under dagen varit

aktiva. Detta omfattar exakt de fordon vars förflyttningar skulle ha registrerats i NRR om de

hade blivit utvalda.

Samtliga basparametrar är naturligtvis uppräknade med uppräkningsfaktorer för respektive

stratum och biltyp och kompensation för bortfall av arbetsställen och fordon har gjorts. Härvid

har variabeln U_FAKTOR i NRR använts.

Det är viktigt att påpeka att för samtliga basparametrar ovan har värden beräknats eller skattats

för samtliga delkörsträckor i NRR. De kritiska variablerna har här varit delkörsträckorna och

lastvikter. I de fall då vi saknat uppgift om körsträckan har vi sj älva söktskatta denna genom att

använda CityNavigator eller genom mätning på karta. Ur NRR kan man enkelt utläsa dessa fall

genom att jämföra kolumnerna AVSTANDA och AVSTANDB. I de fall där AVSTANDA=-l

(dvs insamlat värde saknas) finns alltid ett ickenegativt värde för AVSTANDB. På motsvarande

sätt har vi alltid skattat den totala (ackumulerade) godsmängd som dittills lastats på under en

bildag (HKILO_A) även då uppgifter om pålastad godsmängd vid varje stopp (HKILO) saknas.

Här är sannolikt osäkerheten större än för körsträckorna, speciellt för de lätta transporterna är

uppgifter om godsmängdema svåra att samla in.

Någon motsvarande fullständighet av data har vi emellertid inte för vissa av villkors-

variablerna på denna flik. Exempelvis är uppgifterna om vilket drivmedel fordonen körs med

eller vilken miljöklassde tillhör hämtade från tabellen NFR (d.v.s. fordonsregistret). Av olika

skäl har uppgifter om vissa undersökta fordon fallit bort. Av denna anledning har vi införtett

separat alternativ för dessa variabler som representerar bortfallet. Någon kompensation för detta

partiella bortfall har inte gjorts i denna version (5) av programmet. Om användaren således

Önskar bestämma någon basparameter (t ex trafikarbetet) för enbart dieseldrivna fordon bör

resultatet justeras genom att bortfalletproportionelltfördelas på de två alternativen bensin och

diesel.

En ofullständighet av en helt annan typ har vi för de olika varuslagen. Som nämndes ovan

utgjorde den manuellt framställda variabeln HKILO_A en viktig utgångspunkt vid beräkning

för flera av basvariablerna. Något motsvarande har inte gjorts för de enskilda varuslagen; vi kan

enbart utnyttja den information som finns i HKILO (och möjligen LKILO). Endast två av

basvariablerna (FREKVENS och KVANTITET) blir meningsfulla att beräkna härur. Eftersom
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dessa inte beräknas på samma sätt som i Övriga fall har vi döpt om dessa till ANTAL

PALASTNINGAR respektive PALASTAD GODSMÄNGD.

Vi upprepar att område (Omr) ej avser de områden där bilarna kör utan i stället de områden där

fordonens ägare (arbetsställena) är belägna. Vill man t ex skaffa sig ett mått på hur stora

emissionerna är i de respektive områdena bör man i stället utgå från länkflöden beräknade med

formuläret Modellering av OD-matriser och nätverksflöden ... .

Samtliga resultat i den här modulen är baserade på insamlade Nätra-data (eller register) med ett

viktigt undantag: omvandlingsfaktorerna mellan olika tidsperioder! Eftersom insamlade Nätra-

data inskränker sig till vardagar för perioden oktober-november 1998 (endast

undersökningsperiod 20 används vid beräkningarna) har vi varit tvungna att hämta information

om årstidsvariationer från annat håll, närmare bestämt från trafikräknedata. Ur dagliga data från

ett antal trafikräknepunkter har vi härlett omvandlingsfaktorer för ett antal tidsperioder. Som

default används tidsperioden dygn , medelvardagsdygn under undersökningsperioden .

Omvandlingsfaktorer till andra tidsperioder finns (i version 5) hårdkodade i VBA-programmet.

Formuläret tillåter att man beräknar basparametrarna för ett stort antal kombinationer av villkor.

Det är emellertid viktigt att hålla i minnet att data inte tål någon omfattande nedbrytning.

Vad gäller konfidensintervall så beräknas sådana endast för default-tidsperioden (dvs

medelvardagsdygn för undersökningsperioden). Eftersom vi inte har något mått på felet i

omvandlingsfaktorerna, är det ganska meningslöst att försöka ange konfidensintervall för andra

tidsperioder. Även i de fall där något av alternativen för drivmedel, varuslag eller miljöklass ej

varit ikryssade har vi avstått från att skatta något konfidensintervall eftersom kompensation för

bortfall för närvarande inte utförs. En beskrivning av det icke-triviala problemet att beräkna

konfidensintervall beskrivs i Appendix C.

Klickar man på knappen Spara senaste resultat sparas alla villkor och resultat i tabellen

,Basparameterstatistik (tidigare resultat i tabellen skrivs ej över). För att tydligt särskilja

senaste körningen från tidigare läggs även datum och tid (då sparandet utfördes) ut på tabellen.

Vill man senare titta på denna tabell eller exportera den till Excel kan detta ske genom att

klicka på knappen Datatabeller: läsa, ändra, exportera, importera i huvudmenyformuläret.

7.4.3 Fliken Fördelningaf'

I föregående avsnitt beskrevs hur samtliga fem basparametrar kan beräknas för en viss

uppsättning villkor. Det kan också vara av intresse att illustrera hur en viss basparameter

fördelar sig över olika värden på en viss villkorsvariabel. Exempelvis kanske man är intresserad

av hur trafikarbetet fördelar sig över olika branschgrupper, eller hur transportarbetet fördelar sig

över varuslag. För detta ändamål har vi skapat fliken Fördelningar där diagram över sådana

samband kan visas.
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Följande tabell visar vilka kombinationer av villkorsvariabler och basparametrar som (i version

5) man kan få fördelningsdiagram för:

                 

FREK- TRAF- TRANSP- KVANT TOM- ANTAL

VENS ARB ARB KÖRN FORDON

Branschgrupper X X X X X X

Strata X X X X X X

Drivmedel X X X X X X

Mill'öklasser X X X X X X

Ärsmodellklasser X X X X X X

Geografiskt område X X X X X X

Lastutnyttj ande - X X X X -

Varuslag * - - * - -

 

Variablerna Lastutnyttjande och Varuslag ställer till lite problem. Lastutnyttjandet är något som

kan variera från ett ruttben till nästa, dvs det är inte entydigt bestämt för en viss rutt. Detta

orsakar svårigheter att definiera vad Vi menar med fördelningen av lastutnyttjande med

avseende på basparametern frekvens . Därför avstår vi från denna kombination. Motsvarande

gäller för Varuslag; här tillkommer dessutom svårigheten att vi inte har tillgång till den

ackumulerade godsmängden för olika varuslag (har endast HKEO och ej HKILO_A). Därför

beräknas denna i stället med avseende på Pålastad godsmängd och Antal pålastningar .

Notera det stora bortfall man får då man fördelar trafikarbetet över olika drivmedeltyper. Detta

bortfall beror ej på att Vi inte känner trafikarbetet, utan på att vi inte vet om vi ska hänföra visst

trafikarbete till bensindrivna eller dieseldrivna fordon.

För branschgrupperna, årsmodellklassema och varuslagsgruppema finns möjlighet att själv

definiera gruppindelningen. Detta kan göras genom att ändra i tabellerna
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Nyckel_Centroid_grupp, Nyckel_NSTR_grupp, Nyckel_SNI__grupp eller

Nyckel_Arsmodell_grupp,. Se beskrivningen av formuläret Datatabellers läsa, ändra,

exportera, Importera ovan.

7.4.4 Fliken Tidsdiagram (över dygnets timmar)

Syftet här är att grafiskt illustrera hur trafik varierar över dygnets timmar. Endast två mått på

trafikintensiteten används: antalfordon, d.v.s. antal fordon i aktiv rörelse vid ett visst Ögonblick

samt godsmängd, d.v.s. antal ton gods som transporteras vid ett givet ögonblick. Villkor på

biltyp och ärendetyp (varutransport eller service/hantverk) kan väljas.
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En svårighet i detta sammanhang har varit att välja hur bortfallet ska hanteras. Bortfallet är

ganska betydande vad gäller just tidsangivelserna i ruttema (detta gäller främst körningar med

många stopp). I huvudsak finns två möjliga tillvägagångssätt:

0 Inkludera i beräkningarna alla ruttben för vilka vi har uppgift om både starttid och

ankomsttid (d.v.s. STID respektive ATID i NRR)

0 Inkludera endast de bildagar för vilka vi har en komplett serie med tidsangivelser, d.v.s. för

vilka vi har starttider och ankomsttider för alla ruttben under bildagen.

Fördelen med det första alternativet är att bortfallet då blir betydligt mindre. Det finns här

emellertid en betydande risk för bias i bortfallet. I många fall har vi kanske uppgift om start och

ankomsttid för de första och de sista ruttbenen under en bildag och kanske vissa hålltider mitt

på dagen, men mellan dessa saknas tidsangivelser. Vi får i så fall en överrepresentation av

ruttben för morgon och kvällstimmarna jämfört med övriga delen av dagen. Med det andra

tillvägagångssättet reduceras risken för denna bias, men i gengäld blir bortfallet större. I

formuläret kan man välja tillvägagångssätt genom att välja mellan alternativen:

0 Använd alla tidsangivelser

0 Använd endast kompletta bildagar
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För det senare alternativet erhålls i samma diagram (i version 5) fördelningen över dygnet för

antal fordon för följ ande fem transportkategorier:

0 Tunga lastbilar (TLB)

Varutransporter med lätta lastbilar (LLBV)

Service/hantverkstransporter med lätta lastbilar (LLBs)

Varutransporter med personbilar (PBILV)

Service/hantverkstransporter med personbilar (PBILs)

7.4.5 Formuläret Modellering av OD-matriser och nätverksflöden ...

Nästa alternativ på huvudmenyn Öppnar ett formulär som hanterar beräkningar av OD-matriser

och nätverksflöden inklusive kalibrering mot trafikräknedata. Nedan visas en bild över

formuläret. De grå knapparna svarar mot beräkningar medan streckade rektanglar representerar

in- och utdatafiler. Observera att även de streckade boxarna är klickbara: man får då in- och

utdata filer till programmen. Beräkningsgången beskrivs av de streckade pilarna. De streckade

boxarna har olika färger: bruna boxar symboliserar exogena indata, gula boxar innehåller

resultat som ofta betraktas som slutresultat medan vita boxar representerar intermediära

resultat. Dock är resultaten i de vita boxarna många gånger intressanta i sig (exempelvis

fördelningar över ruttbenens längder, OD-matriser av olika slag etc.). Fyra typer av exogena

indata föreligger: Nätra-data från .skv-filerna på STATdata-mappen, UVAV-data (som används

för beräkning av länsgränspassager), T/RIM-matriser från Inregia samt diverse filer som

innehåller definition av nätverket och resultat av trafikräkningar.

Observera att till detta formulär är en hj ålpfil kopplad som kan ge sammanhangsberoende hjälp

och information. Klicka på knappen Läs denna information ! Detaljerade beskrivningar av

innehållen i de olika in- och utdatafilerna kan erhållas därifrån. Även beskrivningar av

beräkningar förekommer.

Observera dessutom att om inget annat sägs gäller alla resultat i detta formulär för ett

medelvardagsdygn för undersökningsperioden. (I samband med summering och justering av

OD-matriser kan emellertid upp- och nedskalning till andra tidsperioder ske.)

Låt oss ta en rundtur bland knapparna i formuläret. Vi börjar med en översikt.
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E üD-matrisel : Formulär

I Ru bens-
längds-

frekvenser

Marginal-
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AprioriUD- 1:
' matriser

  

Kalibretadefestimerade
UD-malriser

Justerede UD-
* matriser

   

indata till DD-kalibreringen Nätverkstlpden änkbe'asminga'?4 i .. " Totala lank- .1 för individuella '
belastningar 1 DD-matriser 5

 

7.4.5.1 Översikt över beräkningsschemat

NÄTRA-data används enbart som indata till beräkningen av ruttbenslängdsfördelningarna och

till marginalsummeberäkningen. Utgående från marginalsummorna och ruttbenslängdsför-

delningarna beräknas sedan OD-matriserna (á priori, inomläns). Från UVAV får Vi OD-matriser

för länsgränspassagerna.

Därefter sker en summering av olika typer av OD-matriser till en total OD-matris. De olika

typerna av OD-matriser svarar normalt mot olika fordon/kör-typer, så att Vi här exempelvis

summerar en OD-matris för tunga lastbilar med en OD-matris för lätta lastbilar med

varutransporter. Man kan även lägga till OD-matriser för länsgränspassager och Inregias

T/RIM-matriser.

Den totala OD-matrisen utgör utgångspunkt för Traffic Assignment-beräkningama. Traffic

Assignment-problemet är den mest beräkningskrävande delen i schemat, och ännu finns ingen

algoritm implementerad med vars hjälp man simultant skulle kunna lösa detta problem för de

individuella OD-matriserna.

Med hjälp av programmet DSD-IRS kan vi beräkna indata till entropialgoritmen som utför

själva OD-kalibreringen. Efter att entropialgoritmen körts får vi en kalibrerad OD-matris som

ånyo kan användas som indata till DSD-[RS osv. Vi får en loop (symboliseras av den slutna

ringen av pilar), som kan fortsättas hur länge som helst (observera att de inblandade

funktionerna är ickelinjära så en oändlig följd av iterationer krävs för att nå slutlösningen). Å

priori OD-matriserna kan betraktas som begynnelsedata i loopen medan trafikräkningarna sedan

styr in mot fixpunkten. Hela tiden måste marginalsummevillkoren vara uppfyllda. Det som
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sker, är att iterationema söker sig mot en kompromiss mellan de uppmätta

ruttbenslängdsfördelningarna (från NATRA-undersökningen) och trafikräkningama.

Observera ytterligare två saker vad gäller den Övergripande strukturen. Data i "burkarna"

ovanför knapparna med Traffic Assignment-rutinen och kalibreringsrutinen, utgörs

huvudsakligen av OD-matriser medan det som ligger nedanför denna linje huvudsakligen kan

betraktas som länkflödesfiler. Den andra observationen som kan göras är att operationerna

"Justering av OD-matriser" och "Beräkna länkbelastningar för individuella OD-matriser , båda

i någon mån kan betraktas som inversa operationer till "Summering av OD-matriser", såtillvida

att de splittrar upp en totalfil i individuella filer (som normalt svarar mot de olika fordon/kör-

typerna).

7.4.5.2 Beräkna ruttbensfrekvenser

Här beräknas fördelningen för längderna på de ruttben som samlats in vid NÄTRA-

undersökningen. Ruttbenslängderna är indelade i tolv klasser; för varje klass beräknas andelen1

ruttben vars längder tillhör klassen. Som ett exem el visar vi fördelningen för tunga lastbilar:

             

Övre gräns för Andel ruttben för
ruttbenslängd (i km) tunga lastbilar

1 0.033845

2 0.156752

3 0.104428

4 0.071041

6 0.098062

9 0.082049

13 0.089589

18 0.070831

25 0.1 12902

35 0.082036

49 0.061272

300 0.037193

    

Vi kan härur utläsa exempelvis att 98% av ruttbenen för tunga lastbilar har längder mellan 4

km och 6 km. Inget ruttben överstiger 300 km eftersom vi enbart räknar inomlänstransporter.

Beräkningarna utförs för var och en av de fem olika fordon/körtyper som används i NÄTRA.

Ingen modellering görs utan beräkningen är rent statistisk. Resultaten läggs i filen

'Frekvens_Odpar_avstand.dat' på Nätverksmappen. I denna fil läggs även in motsvarande

fördelning för de (geometriska) benlängdema i det nätverk som används. Även kvoterna mellan

andelen tunga lastbilar och andelen nätverksben beräknas och läggs in i filen. Dessa kvoter

antyder hur ruttbenen fördelar sig på det riktiga nätet. De utgör en startapproximation för senare

beräkning av a priori OD-matriser.

 

1 Information om ruttbenen är hämtade från NRR. Varje ruttben är naturligtvis uppräknad till en korrekt nivå med

hjälp av en uppräkningsfaktor som beror av stratum och fordonstyp. Kompensation för bortfallet inom stratat är

givetvis också utfört.
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7.4.5.3 Beräkna marginalsummor

Man kan betrakta marginalsummoma som antalet transporter (mer korrekt: antalet stopp för

av/pålastning av gods eller för utövande av service- eller hantverksarbete) som utförs inom

basområdena. Det är också just på detta sätt som marginalsummorna beräknats. I NÄTRA-

undersökningen insamlades ju uppgifter om hur många fordon från andra företag som besökte

arbetsstället (finns i registret NBR). Antalet besök (på arbetsstället) av arbetsställets egna

fordon känner vi också tack vare de insamlade ruttema (finns i NRR). Efter modellering kan vi

skatta totala antalet transporter inom en centroid.

Modellering utförs i enlighet med formel i kapitel 3 avsnitt 5.

Beräkningarna utförs föralla fem fordons/körtyper som används i Nätra. Resultatet läggs i filen

'trpt_per_centroid_basaar.dat' på nätverksmappen. Varje rad i filen innehåller ett centroid-

nummer och marginalsummarna för vart och ett av de fem fordons/körtyperna. (Varje

centroidnummer svarar mot exakt ett basområde.)

Resultatet utgör en viktig utgångspunkt vid beräkningen av OD-matriser. Marginalsummorna

kan ju tolkas som rad- och kolumnsummor för en (DD-matris. Man kan likna dem vid en slags

randvillkor vid beräkningen av en OD-matris.

7.4.5.4 Beräkna á priori OD-matriser inomläns

En OD-matris beskriver, för varje par av basområden (O,D), hur stort flödet av fordon är från

basområde 0 till basområde D. Ordet á priori syftar här på att matriserna beräknats enbart med

hjälp av NÄTRA-data, dvs. att någon kalibrering mot trafikräknedata ännu ej har utförts. OD-

matriserna beräknas för var och en av de fem olika fordon/kör-typerna. Varje OD-matris läggs

på en egen fil.

Beräkningen görs med hjälp av de marginalsummor och ruttbenslängdsfördelningar som

beräknats tidigare. Marginalsummorna, som kan tolkas som antal transporter som utförs

till/från basområdena, kan betraktas som ett slags "randvillkor" vid beräkningen av OD-

matriserna. Givet dessa villkor, fördelar en entropialgoritm ut ruttbenen över alla OD-relationer

med hjälp av ruttbenslängdsfördelningarna så att (DD-matrisen erhålls.

Beräkningen utförs av ett externt program 'GP_balans.exe' som är skrivet i Fortran. När

programmet startats öppnas ett DCS-fönster där körningen kan styras genom att svara på frågor.

Resultatet (OD-matrisen) läggs på en fil med namnet 'OD_x_y.bin' på nätverksmappen, där X

anger om körningen avser basår (d.v.s. 1998) eller analys (dvs. en prognos, prognosår är som

default 2010) och y anger fordon/kör-typ. Dessa matriser är stora icke läsbara binärfiler.

Eftersom antalet basområden i Stockholms län är 1240 (plus sex noder utanför länet) innehåller

OD-matriserna 1552516 element. Det finns möjligheter att skära ut och titta på ett utsnitt ur

dessa eller att göra aggregeringar (se nedan).

7.4.5.5 Beräkna gränspassagematriser

Med några få undantag består det insamlade datamaterialet enbart av ruttben belägna helt inom

länsgränsen. Endast då rutten smugit sig ut någon, eller möjligen ett par, mil utanför

länsgränsen har ett länsgränsöverskridande ruttben tagits med. (Den stoppunkt som är belägen

utanför länsgränsen har då representerats med en av de sex utanförliggande centroidema.) Vi
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har i undersökningen således inte fångat upp de länsgränsöverskridande transporterna. Vi har i

stället valt att utnyttja UVAV-data för att beskriva denna.

I den här modulen beräknas en OD-matris som beskriver flödet genom ett fåtal punkter (sex

stycken) där länsgränserna kan passeras. Till skillnad från beräkningen av inomläns OD-

matriser görs detta enbart för UVAV-bilarna (tunga lastbilar med lastkapacitet överstigande 3.5

ton). Gränspassagerna för Övriga fordon betraktas som försumbara.

Gränspassagematrisen kan betraktas som ett slags geografiskt randvillkor vid beräkning av

länkflödena.

Beräkningen utförs av ett externt program 'Granspassexe' skrivet i Fortran. Resultatet (OD-

matrisen) läggs på den icke läsbara filen 'OD_xxxxxx_GoT.bin' på nätverksmappen. Denna har

samma format som OD-matriserna för inom-länstransporterna.

7.4.5.6 Summering av OD-matriser

Traffic Assignment-programmet DSD-IRS beräknar, med hjälp av informationen i OD-

matriserna, flödena på de individuella länkarna i ett visst nätverk. Tyvärr klarar inte detta

program av att hantera mer än en OD-matris i taget. Om vi t ex vill ha flödena för alla fem

fordon/kör-typer samtidigt måste en summering först göras och Traffic Assignment sedan

utföras på summamatrisen.

Summeringen utförs i det formulär som öppnas då man klickar på denna knapp. Man anger här

de OD-matriser man vill summera, vilka vikter man vill ge dessa (vanligen är vikten=1) samt

namn på den nya fil som ska innehålla summamatrisen och klickar sedan på knappen Summera.

(Eventuell logg-fil för körningen kan vara bra att ange om något skulle gå på tok.)

De matriser som normalt kommer ifråga vid summeringen är de fem ä priori (DD-matriserna

(för basåret eller för analysåret), gränspassagematrisen samt T/RlM-matriserna. Den främsta

anledningen till att vi har gjort det möjligt att vikta matriserna vid summeringen är att dessa

ibland motsvarar olika tidsperioder och därför måste skalas upp, eller ner, innan summering kan

ske. Exempelvis svarar de fem å priori inomläns OD-matriserna mot ett helt dygn medan en

T/RHVl-matris kanske svarar mot maxtimmen på morgonen (kl. 07-08). Vill man ha länkflödena

för morgonens maxtimme måste därför á priori-matriserna skalas ned från dygn till denna

maxtimme innan summering kan utföras. Detta kan göras genom att utnyttja de tidsdiagram

(fördelningar över dygnet) som finns för varje fordons/körtyp. Eftersom fördelningarna för t ex

tunga lastbilar och lätta varulastbilar är olika så får dessa kategorier något olika skalfaktorer,

dvs. olika vikter. Proceduren att ta fram omvandlingsfaktorerna ur tidsdiagrammen har ej

automatiserats och är en smula besvärlig; därför har vi gjort det möjligt att automatiskt plocka

in dessa för några standardscenarion . Detta görs genom att i rutan Snabbval av

standardscenarier välja något av alternativen. De tre standardscenarierna är:

0 Maxtimme för morgonen (dvs. kl. 07-08)

0 Dagtid (dvs. kl. 09-15)

0 Maxtimme på eftermiddagen (dvs. kl. 16-17)

(Väljer man analys i stället får man exakt samma uppsättning vikter men filerna får namnen

analys istället för basaar.)
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Den här snabbvalsfaciliteten är till för att göra det bekvämt för användaren och underlätta för

den som använder systemet första gången.

Den här summeringen bibehålles under traffic assignment-körningen och under eventuell

kalibrering. Först vid Beräkning av individuella länkbelastningar eller vid Justering av OD-

matriser splittras resultat upp på de individuella fordons/kör-typerna igen.

Information om vilka filer som summerats ochvilka vikter som använts sparas automatiskt

undan i scenariofilen xxxxx.sce, under förutsättning att summafilen döpts till xxxxxbin .

Det är inte obligatoriskt att utföra en summering innan man kör traffic assignment-programmet.

Man kan t ex göra en traffic assignment direkt på en á priori OD-matris för tunga lastbilar.

Dock missar man trängseleffekter mellan olika fordonstyper vid en sådan körning.

7.4.5.7 Traffic Assignment (DSD-IRS)

Nu kommer vi till sj älva hjärtat i formuläret. Traffic Assignment utgör en central del av det här

beräkningssystemet. Utgående från en OD-matris beräknas här flöden på individuella länkar i

nätverket. OD-matrisen innehåller ju information om flöden från varje basområde till varje

annat basområde, men vi vet inte vilka "vägar" dessa flöden tar. Traffic Assignment-rutinen

fördelar alla dessa flöden och lägger ut dom på nätverket så att varje länk tilldelas ett visst

flöde.

Ett stort antal faktorer påverkar denna utläggning (svängstraff, länkar, volume/delay-funktioner

osv.). Detta medför att programmet (DSD-IRS) har många indata-filer. Algoritmen är dessutom

ganska tidskrävande, vilket gör det önskvärt att styra processen med ett antal optioner. Därför

har en speciell styrfil för programmet utvecklats. Denna är ganska komplicerad och omfattande.

Vi har utformat ett speciellt formulär där man på ett enkelt sätt kan specificera de viktigaste

styrfilsparametrarna. Syftet med detta formulär är i princip att kunna editera styrfilen direkt

inifrån Access-systemet, och dessutom att starta programmet DSD-IRS. Styrfilen kan

naturligtvis också editeras på vanligt sätt i en editor utanför Access-systemet. Man bör då tänka

på att styrfilen inte får innehålla några kommatecken (detta gäller även kommentarsatsema,

dvs. de som inleds med %-tecken). En utförlig beskrivning av styrfilen finns i appendix D.

När man klickar på knappen Traffic Assignment (DSD-RS) öppnas detta formulär. Det har

rubriken Förberedelse inför körningen av Traffic Assignment .

Ifyllnaden av formuläret sker i tre steg: först väljer man körtyp, därefter väljs defaultstyrfil, och

sedan fyller man i resten av formuläret. Vi beskriver de tre stegen lite mer utförligt:

(1) Val av körtyp: I stället för en normal traffic assignment-körning (som är ganska

tidskrävande) kan man utgå från en tidigare lösning (omstart) och därigenom spara mycket

tid. Man kan även välja att göra utskrifter av tidigare gjorda lösningar. Observera att för de

tre första körtypsalternativen måste man tillse att alla (icke spärrade) rutor är ifyllda. För

det fjärde alternativet räcker det med att fylla i de gula rutorna. Innan man valt körtypen är

större delen av formuläret osynliggjort; i samband med att man väljer körtyp görs övriga

delen synlig.

(2) För att underlätta ifyllnaden av formuläret kan man utgå från en tidigare sparad styrfil från

vilken parametrar läses in i formuläret. I rutan Läs inställningar från tidigare styrfil väljer

man den styrfil som man vill utgå ifrån. Styrfilens extension måste vara ".dat" och den
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måste vara belägen i programmappen. Extensionen ska dock ej anges i rutan i formuläret

(välj ur listan i kontrollen!). Styrfilen läses automatiskt in i formuläret då man lämnar

rutan. Observera att körtypen inte kan anges i styrfilen utan måste anges speciellt (se (1)

ovan).

(3) I tredje steget fyller man i resten av formuläret. Tack vare att man läst in en tidigare lämplig

styrfil brukar man ofta endast behöva ändra något enstaka värde. Den viktigaste rutan att

fylla i är namnet på den OD-matris som Traffic Assignment-programmet ska utgå från.

Detta är vanligen den fil som erhållits vid summeringen av OD-matriser. Som nämnts ovan

kan man också ange en icke-summerad OD-matris här men observera att i så fall kommer

trängseleffekterna med icke medtagna OD-matriser (fordonstrafik) inte med i

beräkningarna.

För en detaljerad beskrivning över Övriga rutor som ska ifyllas samt innehållen i de filer som

ska anges hänvisar vi till hjälpsystemet. Vi påminner om att man kan aktivera en

sammanhangsberoende hjälp genom att klicka på frågetecknet i Hjälpmenyn så att muspekaren

får formen av ett frågetecken och därefter klicka på det objekt (ruta) som man vill ha

information om!

Ett klick på "Starta DSD-IRS" startar sedan programmet under förutsättning att man gjort

inställningarna korrekt, en automatisk kontroll av att inställningarna är rimliga görs först.

Observera att inställningarna sparas på filen 'ctap_default_run.dat' före körningen; traffic

assignmentprogrammet läser in data från denna vid exekveringen. Skalle körningen misslyckas

och man misstänker att styrfilen är felaktig är det alltså filen 'ctap_default_run.dat' man bör

undersöka i första hand och inte den man anger i rutan aktuell styrfil!

Man kan även spara de val som gjorts genom att klicka på Spara inställningarna på ny styrfil

som ... och sedan ange namnet på den nya styrfilen. Denna finns sedan med i listan vid rutan

Läs inställningar från tidigare styrfil om man vill läsa in den igen.

7.4.5.8 Beräkna Iänkbelastningar för individuella OD-matriser

Vid Traffic Assignment-beräkningen erhålles som en av många biprodukter den totala

länkbelastningar, dvs. det totala flödet på varje länk (aggregerat över alla fordon/kör-typer). Vill

man ha detta totala flöde uppsplittrat på varje fordon/kör-typ kan man klicka på knappen

"Beräkna länkbelastningar för individuella OD-matriser". Återigen är det programmet DSD-IRS

som genomför beräkningarna.

För att kunna göra denna uppsplittring måste man veta vilka beståndsdelar som "totalen" består

av, dvs. i princip vilka OD-matriser (inklusive vikter) som summerades ihop (se "Summering

av OD-matriser")för att få den totala OD-matrisen (dvs. den som traffic assigment-programmet

utgick ifrån). Denna information finns i scenario-filerna (har extension .sce), som genereras i

samband med summering av OD-matriserna. Denna får automatiskt samma "förnamn" som

filen innehållande den totala OD-matrisen. Alltså: om den summerade OD-matrisen döptes till

,hej.bin så tilldelas scenariofilen namnet hej.sce,.

I formuläret som öppnas, väljer man vilken scenariofil man vill använda. All information som

behövs finns däri. Eftersom lösningsfilen från traffic assignment även den har samma

"förnamn" (men med extension .bil) hittas denna automatiskt.
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OBS! Ingen av de inblandade filerna (OD-matriser, lösning, scenario) får ha ändrats mellan

Traffic Assignment- och Länkbelastningsberäkningen.

7.4.5.9 OD-kalibrering (Entropi-algoritm)

Programmet som utför kalibreringen med trafikräknedata heter "ODEexe". Egentligen har en

del av kalibreringsberäkningarna redan utförts i samband med traffic assignment-beräkningen.

DSD-IRS läser in en fil med trafikräknedata och producerar med hjälp av dessa och Traffic

Assignmentlösningen ett antal indata-filer till ODEexe (förutsatt att man väljer detta som

option). Dessa används sedan av ODE för att beräkna den kalibrerade filen.

OBS! Ska man göra en OD-kalibrering måste man, när man fyller i traffic assignment-

formuläret, ange alternativet: Ja på frågan om man vill Generera utdata till O/D-kalibrering? .

(Huruvida man vill använda trafikräknedata eller ej är valfritt.) Skulle man ha kört traffic

assignment med alternativet Nej i stället, kan man snabbt generera utdata till kalibreringen

genom att välja körtypen: Endast utskrift av tidigare lösning och/eller generering av data till

OD-estimering och -kalibrering och därefter fylla i de gulfärgade rutorna och starta DSD-IRS

på nytt.

Vid kalibreringen används en entropialgoritm. Målet är att justera OD-matrisen på ett sådant

sätt att avvikelsen jämfört med en bas-OD-matris uttryckt i entropitermer blir så liten som

möjligt, samtidigt som ett antal sidovillkor satisfieras. Entropifunktionen per OD-relation är

d*(ln(d/dbas)-l) där d är den efterfrågevariabel som justeras, dbas är motsvarande bas-OD-

värde och ln är den naturliga logaritmfunktionen. Även andra variabler kan tas med i denna

funktion, exempelvis avvikelser från observerade trafikflöden enligt

g*(ln(g)-1)+C*g

där g avvikelse mellan observerat och modellerat flöde på en länk

c = en koefficient för en linjär term i funktionen.

Sidovillkoren omfattar att:

0 trafikräknedata skall överensstämma med modellerat flöde

0 rad- och kolumnsummor i OD-matrisen skall stämma med önskade värden

0 trafikarbete och antal transporter i olika transportrelationer skall överensstämma med

observerade värden.

Som utdata erhålls en kalibrerad OD-matris, "OD_CALIB.bin", som svarar mot den

ursprungliga totala (DD-matrisen som används som indata till traffic assignment men där man

dessutom tagit hänsyn till trafikräkningama. Den kalibrerade (DD-matrisen kan användas för en

justering av de individuella OD-matriserna eller för en förnyad traffic assignment-beräkning.

7.4.5.1 O Justering av OD-matriser

När man klickar på knappen "Justering av OD-matriser", öppnas ett nytt formulär med rubriken

"Justering av OD-matriser". I det formuläret kan man förbereda och starta en justering av OD-

matriser med avseende på kalibreringen.
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När OD-kalibreringen utförs (se knappen "OD-kalibering (Entropialgoritm)") görs denna på den

totala OD-matrisen, dvs. den summerade OD-matrisen. De individuella OD-matriserna (dvs. de

som summerats), kan vi emellertid inte kalibrera eftersom vi i allmänhet endast har

trafikräknedata för totalen.

Men utgående från den kalibrerade totalmatrisen och med vetskap om hur totala icke-

kalibrerade totalmatrisen är sammansatt (summerad), kan vi skapa rimliga skattingar av hur de

individuella OD-matriserna ser ut då hänsyn tagits till trafikräkningarna. Detta kallas för

justering av (individuella) OD-matriser.

Formuläret som Öppnas då man klickar på knappen "Justering av OD-matriser" är mycket likt

formuläret "Summering av OD-matriser". Detta är inte så konstigt eftersom operationerna är

likartade men går i motsatt riktning. Indatafil här är (förutom respektive OD-matris) den

kalibrerade totalmatrisen. Den senare svarar mot summafilen och är normalt filen

OD_CALIB.bin. Utdatafilernas namn blir identiska med OD-matrisernas men med prefixet

"Adj"+ett femtecknigt prefix.

OBS! Valen av OD-matriser bör (måste) vara konsistent med det val som gjordes vid

motsvarande summering. Detta innebär att samma OD-matriser och vikter bör användas.

På samma sätt som vid summeringen av OD-matriser sparas information om vilka filer som

justerats och vilka vikter som använts automatiskt undan i scenariofilen OD_CALIB.sce,

under förutsättning att den kalibrerade totalmatrisfilen döpts till OD_CALIB.bin .

Scenariofilen kan senare användas för att beräkna länkbelastningar svarande mot de

individuella justerade OD-matriserna.

Med variationskoefficienter avses standardavvikelse/medelvärde, dvs de utgör mått på relativa

osäkerheten i värdena.

Man kan välja mellan tre olika fall (detta görs under körningen av DSD_IRS):

1. Normalfördelning: om variationskoefficienten är positiv så är

standardavvikelsen = demand*koeff

2. Lognormal fördelning: om variationskoefficienten är negativ så är

standardavvikelsen = sqrt(demand)*abs(koeff)

3. Strikt proportionell fördelning av den kalibrerade matrisen

7.4.6 Formuläret Konsekvensanalysverktyg

Om man klickar på den tredje knappen på huvudmenyn, betitlad Konsekvensanalysverktyg,

öppnas ett formulär med vars hjälp man kan göra prognoser. I nästa kapitel beskrivs en

progonskörning i detalj. Beräkningarna görs på nästan samma sätt som basårsberäkningarna i

OD-matrisformuläret. De skiljer sig åt endast med avseende på följande punkter:

0 Branschkoderna har delats in i fyra olika grupper. För var och en av dessa grupper avSNI-

koder har en prognosfaktor (för år 2010) beräknats baserat på prognoser om dessa

branschers utveckling. Dessa skattar utvecklingen ur transportsynpunkt jämfört med

basåret (1998). För basåret är alla dessa faktorer satta till 1.
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0 De speciella prognosfaktorer som beskriver utvecklingsnivåerna för varutransporter som

helhet. Dessa faktorer visas i en meddelanderuta då marginalsummeberäkningarna startas.

För service- och hantverkstransporter sätts denna till 1.

0 Vid prognosticering av länsgränspasserande OD-matriser skrivs resultatet upp med en

konstant faktor. Denna visas då körningen startas.

Observera att prognosfaktorema för varu- och för länsgränspasserande transporter alla finns i

tabellen ,Prognos_varufaktorer, medan prognosfaktorema för olika SNI-grupper finns i tabellen

SNI_grupp_faktor_PROGNOSÄR°. Samtliga prognosfaktorer kan användaren själv ändra

genom att ändra i motsvarande tabell (se ovan beskrivning av formuläret Datatabellerz läsa,

ändra, exportera, importera ). OBS VIKTIGT: Databasen måste uppdateras innan ändringarna

träder i kraft i databassystemet (klicka på knappen Initiera eller uppdatera databasen .

Observera dessutom att det egentligen är enbart vid marginalsummeberäkningama som

prognosfaktorer explicit kommer in i beräkningarna, i alla efterföljande steg (inklusive

ruttbenslängdsfördelningen) sker beräkningarna exakt som för basåret. Vad gäller

trafikräkningarna har användaren möjlighet att sj älv räkna upp dessa till en lämplig nivå.

I EQ Konsekvensanalys ' Formulär

p
010. Se motsvarande
ta i DD-matrisformuläre

UVAV-dala mm DDmatriser för läns-
gränspassager. Se

motsvarande ruta i 00-
matrisformuläret

 

65



7.5 Aggregering av OD-matriser

I filen NCR.SKV på biblioteket STATdata kan en aggregering av centroider i OD-matrisen

definieras. Kolumn 7 i NCR.SKV nyttjas för aggregering (talen skall ligga mellan 1 och 3000 i

nuvarande version av DSD-IRS och det får högst vara 40 olika grupper). Om inte kolumn 7

existerar används kolumn 6 som innehåller kommunnumren.

I början av varje körning med DSD-IRS beräknas en aggregerad OD-matris med nycklar enligt

ovan. I de fall då det finns en avståndsmatris på binärt format beräknas också trafikarbetet inom

och mellan de definierade områdena. Resultatet placeras i filen ODAGGJNPUTDAT på

RESULTAT-biblioteket. I tabellerna nedan redovisas exempel på resultatet:

% Date: 2000-02-06
% Time: 21:48
% Controlfile: ctap_default.dat
% Logfile: natra02.1og
% Last column = Row sum
% Last row = Column sum

%Anta1 resor

%O/D MATRIS: od_maX_7-8.bin
O O 1 2 3 ... 27 28 29 30 9999
0 0 101 114 115 ... 188 191 192 202 9999
1 101 0.0 13.7 4.2 6.9 18.9 15.4 2.1 2052.2
2 114 4.6 1103.2 104.0 10.3 462.1 2.5 50.0 3695.2
3 115 3.7 168.7 540.0 44.1 110.1 2.3 21.8 2055.9
4 117 8.1 36.9 99.3 55.1 27.1 3.5 16.0 2900.8
5 120 6.2 4.3 3.6 13.9 6.2 4.0 7.1 1977.2
6 123 13.2 184.9 19.4 10.6 88.0 3.2 41.1 5286.9
7 125 4.5 8.2 2.7 7.4 6.5 2.1 11.0 1502.6
8 126 19.3 12.2 5.5 11.9 9.8 16.3 18.0 7230.3
9 127 23.3 7.2 4.1 12.5 7.8 35.1 11.1 5214.7

10 128 21.4 1.4 0.9 2.8 1.8 5.7 0.8 1208.2
11 136 15.6 6.6 4.2 14.5 7.8 76.6 13.1 5110.1
12 138 10.2 5.3 2.7 8.2 5.2 8.2 9.4 3162.8
13 139 4.9 108.3 9.1 6.6 94.8 2.0 72.4 1815.4
14 160 15.1 210.3 324.4 25.8 125.3 4.5 29.5 6228.7
15 162 8.6 60.8 46.5 8.9 33.3 1.8 21.2 3232.6
16 163 10.7 500.9 76.3 11.6 212.4 3.0 47.7 5826.9
17 177 33.4 52.2 26.7 24.3 32.9 9.5 36.3 12127.9
18 178 22.7 147.4 30.3 24.2 88.2 7.4 64.2 12733.1
19 179 47.2 37.8 17.6 32.8 30.8 18.8 35.4 17118.4
20 180 29.0 38.9 20.0 21.8 25.0 8.3 31.4 9505.0
21 181 126.1 6.6 5.7 21.0 9.7 16.4 16.4 7247.5
22 182 15.3 11.9 6.3 15.7 10.6 6.2 12.2 5873.9
23 183 5.0 20.5 5.2 4.7 13.0 1.4 13.9 2470.2
24 184 13.5 32.3 12.3 11.5 21.4 3.6 26.0 4616.7
25 186 13.9 14.3 7.4 9.0 11.2 2.8 13.2 3143.6
26 187 6.3 6.3 8.4 4.4 4.8 1.2 5.9 553.2
27 188 5.1 17.7 42.9 3202.4 98.2 9.4 58.5 3886.6
28 191 8.3 207.6 25.4 20.9 2215.0 3.8 141.9 3216.9
29 192 8.1 2.5 2.3 9.4 3.8 1262.2 6.6 1822.8
30 202 0.6 111.3 17.9 .. 58.9 481.2 9.0 0.0 3014.4

9999 9999 503.9 3140.0 1475.2 . 3712.1 4262.8 1546.2 834.2 145830.6

Tabell 24 Aggregerad OD-matris
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%TRAFIKARBETE O/D MATRIS: od_max_7-8.bin
0 0 1 2 3 27 28 29 30 9999
0 0 101 114 115 188 191 192 202 9999
1 101 0.0 1192.5 390.6 1006.2 1962.0 1177.0 245.0 104440.7
2 114 397 5 4527.2 1560.4 766 7 8441.8 217.6 2032.6 56705 1
3 115 342.8 2878.0 2886.8 . 1503.5 3478.5 208 8 1181.0 40699.3
4 117 782 2 1308.5 2123.2 2289.2 1373.5 328.0 1121.8 55797 8
5 120 558.5 285 1 251.1 1704.2 522 8 353 5 645.3 45144.1
6 123 1043.5 3410.7 618 7 1005.4 3125.6 247.4 1728.4 71877.4
7 125 363.8 358.6 149.0 816 6 390 5 178.6 757.7 33983.9
8 126 1045.0 525 0 266.2 1213.9 584.7 675 7 1321.8 95019 9
9 127 1044.9 353.4 240 0 1375.0 517 1 1066.2 910.1 76754.4

10 128 817 5 77.7 57.4 327.4 127.5 194.6 72.2 20634 9
11 136 1163.4 399.3 262 0 1650.3 612.1 2126.8 1143.5 81227.6
12 138 755 0 276.3 143.7 853.1 357 4 369 8 791.8 50538 8
13 139 465 7 2267.7 330.1 645 5 3055.9 185.7 1477.9 37073 8
14 160 1184.6 3584.5 3609.1 1546.4 3992.7 328.3 1556.7 87369.9
15 162 612.6 1257.1 949.7 619.4 1203.1 121.8 1154.9 40113.1
16 163 822.8 4961.6 1473.9 939 7 5426.9 231.0 2184.1 76990 7
17 177 2100.2 1451.9 841.5 2064.4 1444.9 526.7 2119.1 97247.0
18 178 1561.1 3104.6 963 2 2145.3 3249.8 499.4 3159.1 132433 9
19 179 2711.5 1403.1 751.3 3130.0 1638.4 925.2 2308.9 179377 7
20 180 1838.1 1083.3 632.8 1862.1 1106.0 463 2 1855.7 77025.0
21 181 2928.6 455 5 444 1 2731.1 837.0 748.1 1565.4 95886.3
22 182 1096.3 520.8 287.1 1534.0 634.7 364 3 891 0 82606.6
23 183 331.7 461 4 161.7 394 6 493.7 94.2 677 4 22060.8
24 184 876.8 772.5 362.9 932.6 845.1 227 7 1413.9 41771.8
25 186 1024.9 462 1 256.8 798 6 540.5 188.3 865 0 38286.8
26 187 616.9 251.7 268 2 349.6 265 1 108.5 442 6 12985.7
27 188 722.0 1172.9 1535.8 34666.8 4557.0 1316.7 4098.2 83885 8
28 191 864.1 3754.3 785 6 1349.2 19317.3 392 0 4627.5 54317.1
29 192 624.3 221 7 208 1 1319.4 398.5 7981.8 775.0 30222.6
30 202 65.3 4350.8 917.3 . 4389.4 15817 5 975 7 0.0 138324 5

9999 9999 28761.9 47129.9 23728.4 ...75929 6 86317.6 22822 9 43123.7 2060803.0

Tabell 25 Trafzkarbeteför en aggregerad OD-mams

I filen OD_AGGREGATE.DAT på biblioteket RESULTAT presenteras data (antal respektive

fordonskm) för den aktuella OD-matrisen avseende små- respektive stora OD-relation uttryckt i

de olika aggregeringsområdena (på samma format som ODAGG_INPUT.DAT).

I filen OD_COMPARE.DAT på biblioteket RESULTAT presenteras antal resor för den

aktuella OD-matrisen respektive en utgångsmatris (ex vis den kalibrerade matrisen respektive a

priori-matrisen) uttryckt i de olika aggregeringsområdena (på samma format som

ODAGG_INPUT.DAT).

7163 Binär OD-fil

Formatet på de binara OD-filerna beskrivs i detta avsnitt. De är skrivna med Fortran 90 (Digital

Visual Fortran 6.0A). Filerna är sekvensiella binära filer (FORMAT=°BINARY°). Programkod

kan fås på begäran. I Tabell 26 presenteras formatet till och med DSD-IRS version 1999:0003

         

 

(NÄTRA version 04).

Rad Innhåll Förklaring

1 N, Nodfilsnamn N=INTEGER, längd på strängen som innehåller nodfilsnamnet)

Nodfilsnamn=CHARACTER, innehåller nodfilsnamnet

2 Datum DatumzCHARACTER, 10 tecken. Ex vis 1999-06-22

3 J ,OD_pair J=INTEGER, Antal centroider, kollas mot nodlistan

OD_pair=INTEGER, Antal OD-relationer med ett värde > 5E-7 (ej krav att detta skall

vara rätt)

4 . . . DEMAND DEMAND=REAL(NC,NC) där NC=antal centroider. Matrisen är utskriven en kolumn

3+NC i taget svarande mot generering av trafik från O-noden svarande mot den kolumnen.

4+NC AREA_D AREA_D=REAL(NC) där NC=antal centroider. Vektorn innehåller

inomområdestrafik.

5+NC K K=INTEGER. Innehåller normalt antal OD-relationer (samma som i rad 3). Finns med

som kontroll.

Tabell 26 Formatför den binärt lagrade OD-matrisen i DSD-IRS to m version 1999:0003.
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Från och med DSD-IRS version 1999:0004 (NÄTRA version 05) under redovisas endast noll-

skilda OD-matriselement. Pekare används för att peka ut grupper av sådanaelement. Eventuell

inom-områdestrafik lagras inte länge i en särskild vektor. I Tabell 27 presenteras formatet för

den nya lagringen, och den exemplifieras i Tabell 28 och Tabell 29.

                  

Rad Innhåll Förklaring

1 N, Nodfilsnamn =INTEGER, längd på strängen som innehåller nodfilsnamnet)

Nodfilsnamn=CHARACTER, innehåller nodfilsnamnet

2 Datum, Form Datum=CHARACTER, 10 tecken. EX vis 1999-06-22.

Form=CHARACTER, 4 tecken. Det nya formatet har formleOMP,

3 J,OD_pair J=INTEGER, Antal centroider, kollas mot nodlistan

OD_pair=INTEGER, Antal OD-relationer med ett värde > 5E-7 (ej krav

att detta skall vara rätt)

4, 6, . . . ONod, Grp, ONod=INTEGER. Beteckning på O-noden.

om (Från,Till) per Grp=INTEGER*2. Antal grupper med konsekutiva noll-skilda OD-

Grp>0 grupp matrisvärden.

för alla Från=INTEGER*2. Anger första noll-skilda OD-matrisvärde i en grupp

Onod Till=INTEGER*2. Anger sista noll-skilda OD-matrisvärde i en grupp.

5, 7 . . . DEMAND DEMAND=REAL(NC,NC) där NC=antal centroider. Matrisen är

villkor utskriven med alla noll-skilda element för en kolumn i taget. Resorna

ovan svarar mot generering av trafik från O-noden. Om Grp enligt ovan är lika

med noll skrivs inget ut.

K K=INTEGER. Innehåller normalt antal OD-relationer (samma som i rad

3). Finns med som kontroll.

Tabell 27 Formatför den binart lagrade OD-mam'sen i DSD-IRSfr 0 m version 1999:0004.

Till

1 2 3 4 5

Från 1 1 O O 4 O
2 0 O 0 0 0

3 31 0 0 34 35

4 0 42 43 44 45

5 51 0 53 0 0

Tabell 28 Exempel på en OD-matris.

12 STHLM97L.CRD

1999-10-06COMP

14992561246

 

Tabell 29 Exempelpå lagring av OD-matris 1' Tabell 28 enligt det nyaformatet, COMP.

68



8 Exempel

8.1 Nätförändring: Bromma-länken

Vi har skapat ett alternativt nät med en tur- och retur-länk från Essingeleden (anslutning Stora

Essingen) till Drottningholmsvägen mot Bromma. Länken är beräknad till 1.8 km utgående från

fågelavståndet 1.5 km *1.2. Den är förlagd mellan två existerande noder så det enda som krävs

är att den läggs in i en ny länkfil med sina respektive attribut som vi antagit vara 1.8 km, 2

körfält och V/D-funktionen nummer 71. Den nya länkfilen STHLM-BROMMALIN innehåller

alltså de två extra raderna.

101717 102013 1.80 2 710 aogopt

102013 101717 1.80 2 710 aogopt

Dessa måste sorteras in i länkfilen så att de är ordnade i stigande ordningsföljd på frånnoden i

första hand och tillnoden i andra hand. Om detta inte är gjort före körning sorteras de om i rätt

ordning av DSD-IRS och en korrekt sorterad länkfil kan sorteras in av användaren efter de

inledande textraderna. med kommentarer, definition av funktionstyp, länkdatatyp och

kolumndefinitioner (filen är TMPDATA\L1NK.SORT.CNT).

En nodfil med samma förnamn som länkfilen, d v s STHLM-BROMMA.CRD, måste också

Skapas på biblioteket NVDATA, enklast genom att göra en kopia av använd grundfil

STHLM97L.DAT. Om default-optionen används för V/D-funktionsfilen, svängstraffsfilen med

flera är det viktigt att de läggs in med sina fulla namn (utan default-optionen). Vill man ha med

namnen på länkarna till GIS m m måste den nya länken döpas och placeras i länknamnsfilen

STHLM-BROMMANAM.

Användaren kan naturligtvis förändra nätet på en mängd olika sätt genom att lägga till/ta bort

noder, länkar, svängstraff, VD-funktioner m m. Alla sådana förändringar måste dåuppdateras

och placeras på ett korrekt sätt i ett antal filer.

Analysen av Bromma-fallet görs sedan genom att användaren ordnar till en ny styrfil till DSD-

IRS via Access-programmet och sedan genomför den alternativa analysen. För att jämföra

resultaten via resultatfilerna FLWLINKDAT, ASEL_OUT.DAT eller FLWLINKMID är det

nödvändigt att spara undan dessa versioner under annat namn eller på separata underkataloger

eller motsvarande. Används resultaten i LOG- eller OUT-filen räcker det med att ange olika

ordningsnummer på lösningarna via styrfilerna (ex vis 1 och 2).

Vid en körning med en OD-matris för morgonens maxtimme med c:a 143 400 resor erhölls en

genomsnittlig restid i nuläget på 23.527 minuter/resa, medan alternativkörningen gav 23.345

minuter/resa, se Tabell 30. Den sammanlagda tidsvinsten per timmer blir alltså

143400-(23.345-23.527)/60 = -434.5 timmar/maxtimme. Trafikarbetet minskade också, mest

synligt via en ordentlig minskning av trafiken på Essingeleden norr om Bromma-länkens start

på Stora Essingen, se Fel! Hittar inte referenskälla. (dock avviker flödesnivåerna från den

refererade lösningens från 1999-06-16). Dessutom ökade genomsnittshastigheten på

trafiklänkarna. Noggrannheten i lösningen är 0.4 % i båda fallen, vilket betyder att den exakta,

optimala lösningen nulägeslösningen ligger mellan 23.42 och 23.527 minuter per resa, d v 5 den

överskrider garanterat Bromma-lösningen. Den antydning till att detta skulle vara ett fall av

Braess paradox som en annan efterfrågematris och lösningsnoggrannhet indikerade verkar inte

föreligga (det var ju inte heller väntat).
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OD-file: p1246_0d.bin (från VSt) Morning hour 7-8

Trips: 143386

NORMAL CASE BROMMA CASE

Link file: sthlm97l.l sthlm_br0mma.lin
in

AREA-Selection (traffic links) AREA-Selection (traffic links)

CONTENT Select Compl All Select Compl All

Vkms: 1792930 139105 1932040 1787470 139113 1926580

Hours: 367755 19449.1 56224.4 363407 194492 55789.9

Kms/h: 48.75 7.15 34.36 49.19 7.15 34.53

Hours (turns): 487436 0 437436 48.883 0 48.883

E[Time/Trip] min: 23.527 (All) 23.345 (All)

E[Time/Trip] min: 21.566 (AII) 21.485 (AII)

Total difference in traveltime (Bromma - Normal) -434.5

 

Tabell 30 Resultat av jämförelsen
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Figur 10 Inzoomning på Bromma-länken i Steekholmsnätet
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8.2 Urval av data för ett begränsat geografiskt område

Syftet med exemplet är att beskriva hur trafikarbetet i ett delområde av Stockholms län kan

beräknas i MapInfo. Förutsättningen är att nätverksflöden finns tillgängliga - det normala är att

de beräknas med DSD-IRS under alternativet OD-matriser och nätverksflöden i huvudmenyn.

Delområdena kan bestå av ett eller flera basområden. Först väljs en kommun ut genom att

skriva en fråga eller peka i kartan (kan vara flera kommuner om man vill skapa områden som

berör flera kommuner). Därefter väljs ett eller flera basområden inom kommunen ut och

aggregeras till ett större område. Detta görs genom att peka ut ett antal basområden på kartan.

De länkar som helt eller delvis ingår i området väljs sedan ut genom att ställa en rumslig SQL-

fråga. De länkar som har båda nodema inom kommungränsen tilldelas vikten 1. Länkar som

bara har en nod inom områdesgränsen ges vikten 0.5 eftersom allt trafikarbete på dessa länkar

inte utförs inom kommungränsen. Därefter summeras, med beaktande av vikterna, det

trafikarbete som utförs på de i området ingående länkarna. I en utveckling av beräkningsrutinen

kan vikterna vara beroende av hur stor del av länkensom ligger inom respektive utanför det

skapade området.

I ett exempel baserat på MAP-info redovisas:

0 Aggregering av basområden

0 Urval av länkar helt eller delvis inom områdesgränsen

0 Viktning av länkar

0 Summering av länkarnas trafikarbete och restid

 

Figur 1 1 Österåkers kommun

I Österåkers kommun finns 29 basområden. Här har fyra av dessa valts för att slås samman till

ett större område.
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Figur 12 Basområdena 717170, 717200, 717020 och 717220.

Bilden visar valda basområden med beteckningama 717170, 717200, 717020 respektive

717220. Den grövre gränslinjen visar området efter aggregering. IFigur 12 finns också de länkar

som berör området - länkarna Över områdesgränsen markeras med en identifierare som

återfinns i tabellen nedan.

Det aktuella nätverket har 37 länkar som berör det valda Området. Av dessa ligger 31 helt inom

området medan 6 går Över omrâdes gränsen.

Länkar helt eller delvis inom de fyra sammanslagna basområdena:

/

                   

nr vikt LINK_ID vikt* vikt* vikt*F_FLOW* vikt*R_FLOW*

F_FLOW R_FLOW R_TIME R_TIME
1 1 362 23.0 23.0 61.0 61.0
2 1 380 29.0 29.0 96.9 96.9
3 1 384 61.0 61.0 388.6 3886
4 1 386 95.0 95.0 251.8 2518
5 0.5 3120 51.5 53.5 40.7 42.3
6 1 3123 221.0 213.0 198.9 191.7
7 1 3124 160.0 168.0 48.0 50.4
8 0.5 3125 36.5 36.5 86.1 86.1
9 1 3126 115.0 112.0 89.7 87.4
10 1 3127 213.0 221.0 138.5 1437
11 0.5 3128 109.5 107.5 219.0 215.0
12 1 3129 107.0 103.0 49.2 47.4
13 1 3130 141.0 149.0 67.7 71.5
14 1 3131 141.0 149.0 165.0 1743
15 1 3136 54.0 49.0 98.8 89.7
16 1 3137 49.0 54.0 51.0 56.2
17 1 3138 54.0 49.0 47.5 43.1
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18 1 3139 81.0 81.0 75.3 75.3

19 1 3140 60.0 60.0 25.2 25.2

20 1 3141 110.0 103.0 159.5 149.4

21 1 3142 66.0 73.0 17.2 19.0

22 1 3143 110.0 103.0 37.4 35.0

23 1 3148 49.0 54.0 49.0 54.0

24 1 3149 103.0 110.0 45.3 48.4

25 1 3150 110.0 103.0 86.9 81.4

26 1 3151 103.0 110.0 206.0 220.0

27 1 3152 149.0 141.0 70.0 66.3

28 1 3170 19.0 17.0 24.9 22.3

29 0.5 3171 8.5 9.5 4.3 4.8

30 1 3176 19.0 17.0 11.0 9.9

31 0.5 3177 24.5 27.0 35.5 39.2

32 1 3186 19.0 17.0 10.6 9.5

33 1 3237 141.0 149.0 64.9 68.5

34 1 3238 141.0 149.0 63.5 67.1

35 1 3239 149.0 141.0 186.3 176.3

36 0.5 3240 30.0 30.0 466.2 466.2

37 1 3246 149.0 141.0 67.1 63.5

Summerat med hänsyn 3302 3308 3804 3798

till vikt:

 

 

   

Tabell 3] Data för det aktuella nätverkets 3 7 länkar

Tabellens sista rad visar summeringen av valda länkvärden.

I exemplet utgörs indata av utvalda områden, dvs. centroider. Exemplet kan således definieras

med hjälp av en tillhörighetskolumn i NCR (centroidregistret). Resten är beräkningar som

utförs med hjälp av Maplnfo och data från Nätrasystemet.

8.3 Prognos - effekter av tillväxt

I exemplet nedan utgår vi från förändringar av näringslivsstrukturen baserade på en prognos

gjord med hjälp av ISMOD för 31 näringsgrenar. Sysselsättningsförändringen ger nya rad- och

kolumnsummor för a priori OD-matriserna. Sedan körs systemet på normalt vis. Mer detaljerat:

Problem: Beräkna nya OD-matriser då strukturella ändringar i näringslivet är givna.

Lösning: För varje centroid, prognosticerar vi antalet in- och utgående transporter med en

liknande metod som för marginalsummeberäkningarna (se avsnitt 3.5 och Appendix C) men

modifierad så att hänsyn till strukturförändringarna tas. Därefter beräknas de okalibrerade OD-

matriserna på samma sätt som tidigare.

Använd metodik:

l) Bilda ett smärre antal SNI-grupper, trp_SNI:n.

2) Beräkna antalet besökande respektive egna transporter per arbetsställe för varje SNI-grupp,

trp_SNI (restratifiering).

3) Ange näringsförändring per SNI-grupp, faktor_SNI (riksdata, men tillämpat på Stockholms

län). (Se exempel nedan.)

4) Prognosticera antalet besökande respektive egna transporter per centroid genom att utgå

från nu-läget, Steg 2) ovan, och kompensera för strukturförändringar, dvs multiplicera med

faktor_SNI.
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5) För varje centroid vägs besökande och egna rutter samman enligt formel påsidam-lál»i«del 4

,,,avwslutrapporten Därvid är det viktigt att även antalet mellancentroidruttben, fk , justeras

map strukturförändringarna.

6) Beräkna nya okalibrerade matriser.

Om man vill ta hänsyn till kalibreringsdata kan man för varje OD-par göra följ ande:

7) OD_par__nytt = OD_par_nytt(okalibrerat) / OD_par_gammalt(okalibrerat) ><

OD_par_gammalt(kalibrerat) .

Exempel:

Vi utgår från data från riksprognosen, inriktningsplaneringen 1999. Där finns uppgifter om

sysselsättning för basår (1997) och prognosår (Sysselsättning 2010) för 31 olika branscher, för 8

olika regioner, varav Stockholms län utgör en av dem (redovisad i tabellen nedan).

Vi grupperar branscherna (ISMOD-kod + Bransch) i fyra grupper, utgående från

sysselsättningsförändringen (Kvot).

ISMOD-kod + Bransch Sysselsättning 2010 1997 Kvot

Grupp 1

23 El, gas och värme 6033 3237 186381

1 Jordbruk och fiske 8459 5377 1,57304

31 Övriga privata tjänster 168643 114558 1,47212

30 Uppdrag (även maskinuthyrning) 116198 78943 1,47191

299333 202115 1,481

Grupp 2

28 Bostads- och fastighetsförvaltning 18367 16834 1,09108

25 Varuhandel 130907 123803 1,05738

20 Transportmedelsindustri 9870 9394 1,05065
6 Drycker och tobaksindustri 786 766 1,02662

12 Petroleumraffinaderier 801 782 1,02359

21 Instrumentindustri 837 870 0,96221

29 Bank och försäkring 41691 44354 0,93995

2 Skogsbruk 625 672 0,93115

26 Samfärdsel 55377 59594 092923

9 Massa- och pappersindustri 1976 2168 0,91118

261237 259238 1,00771

Grupp 3

27 Post och tele 14406 16050 0,89757

24 Byggnadsverksamhet 36591 41172 0,88872
10 Grafisk industri 17617 20081 0,8773

14 Jord- och stenvaruindustri 1085 1260 0,86126

4 Skyddad Iivsmedelsindustri 5956 6998 0,85115

7 Textil och konfektionsindustri 718 855 0,84058

8 Trävaruindustri 1182 1429 0,82678

17 Maskinindustri 6690 8108 0,82506

13 Gummivaruindustri 264 328 0,80544

16 Metallvaruindustri 4844 6120 0,79161

5 Konk. Uts. Livsmedelsindustri 2128 2793 0,76182

11 Kemi och plast 10875 14651 0,74224

102356 119845 0,85407
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Grupp 4

18 Elektroindustri 15173 21397 0,70915

22 Annan tillverkningsindustri 1133 1655 0,68492

19 Varvsindustri 442 715 0,61892

3 Extraktiv industri 139 229 0,60843

15 Järn- och stålindustri 181 300 0,60406

17069 24295 0,7026

Vi antar att antalet arbetsställen förändras proportionellt med sysselsättningskvoten och

beräknar med detta som utgångspunkt nya marginalsummor som sedan används för att beräkna

de nya OD-matriserna.

8.3.1 Externa prognosförutsättningar

Inom projektet ,,Omvärldsförutsättningar , där bl.a. SIKA och trafikverken deltar, har

dokumentet OMVÄRLDSFÖRUTSÄTTNINGAR - STRATEGISKANALYS

UNDERLAGSRAPPORT TILL SAMPLAN (preliminär version från 17 augusti 1999,

arbetsmaterial) tagits fram. Där återfinns i tabell 2.17 och 2.18 uppgifter om sysselsättning för

basår (1995) och prognosår (2010) för 31 olika branscher, för 8 olika regioner varav

Stockholms län är en. Uppgifterna för Stockholms län finns i nedanstående tabell.

                         

     

 

  

ISMOD-kod + Bransch Sysselsättning 2010 Sysselsättning 1995 Kvot

1 Jordbruk 3018 3197 094401

2 Skogsbruk 332 319 104075

3 Gruvor 177 221 0.80090

4 Livsmedel, skyddad 5994 7054 084973

5 Livsmedel, konk.uts. 2136 2815 0.75 879

6 Drycker & tobak 790 772 102331

7 Textil & konfektion 649 778 083419

8 Trävaror 895 1076 083178

9 Massa & papper 2083 2216 093998

10 Grafisk industri 16081 7 18556 086661

11 Kemi 7669 10507 072989

12 Petroleumraffinaderier 565 56 1 1 .007 1 3

13 Gummivaror 930 1373 0.67734

14 Jord & stenindustri 1192 1281 093052

15 Järn & stålindustri 277 327 084709

16 Metallvaruindustri 4144 5848 070861

17 Maskinindustri 5804 8006 072495

18 Elektrotekn. Industri 19314 28777 0.671 16

19 Varv 418 681 061380

20 Transportmedelsind. 9313 8897 104675

21 Instrumentindustri 427 43 3 098614

22 Annan tillverkning 578 81 1 071270

23 El, gas & vatten 6760 6591 102564

24 Byggindustri 44247 43 142 1.02561

25 Handel 124500 1 17181 106245

26 Samfärdsel 46348 45190 1.02562

27 Post & tele 25579 24940 102562

28 Bostadsförvaltning 17887 17440 1.02563
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29 Bank 39865 39817 100120

30 Uppdragsverksamhet 1 1478 1 94005 1 .22100

3 1 Privata tjänster 97869 81299 1.20381

    

Tabell 32 ISMOD sysselsättningsprognos

I riksprognosen finns även faktorer avseende volymförändringar (vikt) för transporterat gods.

            

       

 

 

Sthlm ÖMS SÖS SS VS NVMS NeNo ÖVNo

Sthlm 1.412 1.266 1.274 1.349 1.375 1.371 1.230 1.299

ÖMS 1.284 1.132 1.119 1.491 1.403 1.288 1.205 1.400

SÖS 1.354 1.034 1.076 1.264 1.363 1.335 1.458 1.400

SS 1.308 1.219 1.174 1.449 1.345 1.318 1.217 1.183

VS 1.278 1.175 1.136 1.359 1.359 1.274 1.331 1.386

NVMS 1.246 1.085 1.177 1.366 1.461 1.547 0.918 1.365

NeNo 1.207 1.208 1.170 1.344 1.337 1.628 0.794 1.025

ÖvNo 1.341 1.243 1.159 1.240 1.487 1.479 0.986 1.103

Tabell 33 Volymförändringar (vikt) för transporterar gods

Eftersom NÄTRA s arbetsställeregister (NAR) är SNI-kodat och varje arbetsställe har en

centroidtillhörighet kan vi använda sysselsättningsförändringen till att prognosticera nya rad-

och kolumnsummor för a priori OD-matriserna. Vi antar att antalet arbetsställen förändras

proportionellt med sysselsättningskvoten och beräknar med detta som utgångspunkt nya

marginalsummor som sedan används för att beräkna de nya OD-matriserna. För hantverk och

servicetransporter är sysselsättningen och SNI ensamma förklaringsvariabler, för varu-

transporter tillkommer en faktor för förändringen av mängden transporterat gods. Relationen

STHLM -STHLM i Tabell 33 har faktorn 1.412. En NÄTRA-prognos för år 2010 som endast

beaktar SNI-faktorerna ger för transporter med tung lastbil inom Stockholms län förändrings-

faktorn 1.031. Division av 1.412 med 1.031 ger 1.369 - en faktor som används för alla

varutransporter inom Stockholms län. På så vis undviks att sysselsättningsförändringen

dubbelräknas i prognosen för år 2010.

Volymförändringarna för transporterat gods ger summerat för relationer till/från Stockholm

(men ej inom Stockholm) faktorn 1.295. Vid beräkning av matriser för gränspassager

prognosåret multipliceras basårets data med denna faktor.

8.3.2 Ändring av prognosförutsättningarna

Prognosfaktorer för olika branscher för prognosåret 2010 (relativt år 1998) finns i Excel-filen

SNI_grupp_faktor_år2010.xls° i katalogen \STATdata. Denna fil består av knappt 750 rader

(en för varje bransch) och tre kolumner (SNI-kod, grupp och SNI_faktor). Den mellersta

kolumnen Grupp används ej. Den första raden har SNI-kod -I, detta svarar mot ett bortfall av

SNI-kod i Nätraregistren. I dessa fall är det rimligt att använda faktorn 1 som prognosfaktor

eftersom vi inte vet någonting om vilken bransch ett arbetsställe tillhör. Vid initialisering-

en/uppdateringen av databasen (se huvudmenyn) läses innehållet i denna fil in till Access-

systemet och finns därefter tillgängligt i Access-tabellen lUsys_SNI_grupp_faktor_år2010°.

Samtidigt uppdateras en annan tabell °Usys_Antal_arbst_per_centroid_och_stratum_år2010,

som är beroende av dessa faktorer. Vid prognosberäkningama utnyttjas sedan dessa tabeller.

Om man vill göra prognoser för andra år än 2010 eller om prognosförutsättningar i övrigt

förändrats måste man justera dessa tabeller. Vi kan gå tillväga på något av följ ande två sätt:
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Metod 1 (enkel):

l. Ändra SNI-faktorerna i filen ,SNI_grupp_faktor_år2010.xls .

2. Tryck på knappenInitialisera/uppdatera på huvudmeny-formuläret. (OBS att även de Övriga

Nätraregistren då importeras på nytt.)

3. Fortsätt som vanligt med marginalsummeberäkningama på konsekvensanalys-formuläret.

Metod 2:

1. Välj fliken Tabeller i databasfönstret.

2. I Access-fönstrets Verktyg-meny välj Alternativ... och därefter fliken Visa. Kryssa i rutan

för Systemobjekt. Nu framträder alla systemtabeller i databasfönstret, dvs.de som har

prefix Usys eller ,Msysi

Dubbelklicka på tabellnamnet ,Usys_SNI_grupp_faktor_år2010°.

Gör de ändringar i tredje kolumnen som Önskas och stäng sedan tabellen.

Välj fliken Frågor i databasfönstret.

Dubbelklicka på frågenamnet Usys_sys_Antal_arbst_per_centroid_och__stratum_år20 10° .

Svara OK på eventuell fråga som framträder. '

Kryssa ifrån rutan för systemobjekt (se punkt 2 ovan).

8. Fortsätt som vanligt med marginalsummeberäkningarna på konsekvensanalys-formuläret.

9
9
:
5
5

.\1

OBS Viktigt! Namn (eller läge) på de inblandade filerna får inte förändras. Excel-filen för en

prognos för år 2005 måste fortfarande heta SNI_grupp_faktor_år2010.xls .

Det ovan nämnda gäller prognoser om antal anställda. För hantverk och servicetransporter är

sysselsättningen och SNI ensamma förklaringsvariabler, för varutransporter tillkommer också

en faktor för förändringen av mängden transporterat gods. Relationen STHLM -STHLM i

tabell 2 har faktorn 1.412 (godstrafiken för år 2010 relativt år 1998). En NÄTRA-prognos för år

2010 som endast beaktar SNI-faktorerna ger för transporter med tung lastbil inom Stockholms

län förändringsfaktorn 1.031. Division av 1.412 med 1.031 ger 1.369 - en faktor som använts

för alla varutransporter (se tabellfrågan nedan). På så vis undviks att

sysselsättningsförändringen dubbelräknas i prognosen för år 2010. Volymförändringarna för

transporterat gods enligt Tabell 33 ger summerat för relationer till/från Stockholm (men ej inom

Stockholm) faktorn 1.295. Dessa faktorer har lagts in i tabellen Prognos_varufaktorer.
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ä Prognos_varufaktürm : Tabell

        

Länagräns

  

8.3.3 Framtagning av prognos

I detta avsnitt redovisas steg för steg hur NÄTRA-systemet används för framtagning av en

prognos gällande transporter och trafikarbetet i Stockholms län. Prognosförutsättningarna är de

som redovisats i föregående avsnitt. För personresor (T/RIM) nyttjas samma matriser både för

basår och prognosår. Även nätverket som används vid trafikutläggning är detsamma för basår

och prognosår.

Från NÄTRA-systemets HUVUDMENY är det möjligt att genomföra en prognoskörning

genom en följd av knapptryckningar i olika formulär. Sekvensen av knapptryckningar ges

nedan och därefter följer ett antal bilder (skärmdumpar) från en genomförd körning.

l. Iformuläret HUVUDMENY väljs [Datatabellerz Läs/ändra ...] om värden ska ändras i

tabellen Prognos_varufaktorer.

2. I formuläret HUVUDMENY väljs [Konsekvensanalysverktyg ...].

3. I formuläret Exempel på konsekvensanalysverktyg väljs [Prognosticering av

marginalsummor] .

4. I formuläret Exempel på konsekvensanalysverktyg väljs [Prognosticering av OD-matriser]

som startar programmet pralans.exe

5. Knappen [A priori OD-matriser för år 2010 ...] ger en förteckning över utdatafiler från OD-

matrisberäkning.

6. Välj [Prognosticeringav länsgränsöverskridande OD-matriser] som startar programmet

GransPass.exe.

7. Stäng formuläret Exempel på konsekvensanalysverktyg och Välj [Modellering av OD-

matriser och nätverksflöden ...] i HUVUDMENY.

8. Tryck på [Summering av OD-matriser] i formuläret OD-matriser och nätverksflöden.
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9. I formuläret Summering av OD-matriser har i exemplet Morgon kl. 7-8 valts bland

Snabbval av standardscenarier . Matrisfiler som ska summeras och deras vikter ges då

automatiskt.

lO. Tryck på [Summera] i formuläret Summering av OD-matriser. Programmet dsd_irs.exe körs

med valda indata. Därefter är [Summering av OD-matriser] klart.

11. I formuläret OD-matriser och nätverksflöden väljs [Traffic Assignment (DSD-IRS)].

12. Formuläret FÖRBEREDELSER INFÖR KÖRNINGENAV TRAFFICASS]GNMENT fylls i

av användaren.

Tryck på [Starta DSD-lRS] i formuläret FÖRBEREDELSER INFÖR KÖRNINGENAV

TRAFFIC ASSIGNMENT vilket startar dsd_irs.exe med angivna indata.

Om resultatet ska bearbetas vidare kan följ ande steg tas.

13. Välj [Beräkna länkbelastningar för individuella OD-matriser].

Härvid skapas bl.a. filen LINKFLOWS_MULTI_OD.SKV i Resultat-katalogen. Filen är

underlag för summering av trafikarbete per kommun.

Bål Huvudmeny : Formulär

HU U Sökväg nu databasen:

Välj alternativ:

 

Här kontrolleras innehållet i tabellen Prognos_varufaktorer.
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x... . §3s "

HUVUDMENY kväg till databasenSö

IVVäl] alternat

 

punkten eventuellt1mm(Observera att dec'kt i tabellen.1reandras d'Prognosfaktor kan

te anges med ett kommateeken

ärdet förV

)
O

mas 

TaheHvalufaktmer

_H_
.UU_U_
.UI
PE
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Från huvudmenyn väljs sedan [Konsekvensanalysverktyg ...] och i det formulär som Öppnas

[Prognosticering av marginalsummor].

A priori UD-matriser ftir

 

matrisformuläret

OD matrrser for lans-
gränspassager för
prognosâret. Se

motsvarande ruta i UD-. f ..

  

När marginalsummorna beräknats meddelas att filen trpt_per_centroid_analys.dat finns på

mappen \NVdata.

A priori UD-malriser för
prognosåret. Se

matrisformuläret

UVAV-data mm UD-matriser för läns-
gränspassager för
prognosâret. Se

motsvarande ruta i 00-
matri formuläret
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Nästa steg är [PrOgnosticering av OD-matriser] som startar programmet GPbalans.

A pnon UD-malnset for

matrisformuläret

UVAVdata mm UD-matnser for lans-
gränspassaget för
prognosåret. Se

motsvarande ruta i UD-
matrisformgåret.
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I programmet GPbalans ställs frågan om för Vilka fordonskategorier beräkningen ska göras.

_DEkarüglamkGPbalans exe

pnün UD-matnser for
rognosåret. Se

;motsvarande ruta i UD-
matrisformuläret

 

Nedanstående får kvitteras och sedan tar beräkningarna några minuter (tiden beror bl.a. på

antaletwvaldawfordonskatêgoricr)._.. w. ,,,,,,,,, .,Emm ............... .............................................................................................................................................................. V.

 

pnon UD-matnser for
rognosåret. Se
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3A prrorr DD-matrrser for
gprognosåret. Se
: otsvarande ruta i 00-

atrislormuläret

0D-matrrser tor lans-
gränspassager för
prognosåret. Se

motsvarande ruta i 00-
matrisformuläret.

UVAV-data mm

 

Knappen [A priori OD-matriser för prognosåret.] Visar en förteckning Över använda och

skpade filer.
1% NM nn  

;A prrorr QD-matrrser for

UD-matriser för läns-
gränspassager för
prognosåret. Se

motsvarande ruta i 0D-
matrisformwl'ret

UVAV-data mm

Innehåll

- Logg-fil i.ärpçrähningçn.arr.9..Mimi..linmlämlgâmatris?! ............................................................ i
i Ruttbenslängdslördelningar för olika fordons/transportkategorier
[ID-matris [inomläns, basåret] för tunga lastbilar [>3.5 ton]
UD-matris [inomläns, basåret] for lätta lastbilar - varutransporter

; OD-matris (inomläns, basåret] för lätta lastbilar - sevice- o hantverkstransporter
0D-matris [inomläns, basåret] för personbilar - varutransporter
0D-matris (inomläns, basåret] för personbilar - sevice- o hantverkstransporter

' 0D-matris [inomläns, prognosåret] för tunga lastbilar [>3.5 ton]
V [ID-matris [inomläns, prognosåret) for lätta lastbilar - varutransporter

Storlek Underkatalo Filt

...... TMPd_§!§\ ASCII
Flesultatk ASCll
NVdata'x Binär
NVdata'\ Binär
NVdata\ Binär

NVdata\ Binär
NVdata\ Binär
NVdata\ Binär
N'v'data\ Binär

mmmwwnw
2000-03-17 0 . 9.
2000-02-11 15:30:44
2000-02-11 15:32:33
2000-02-11 15:34:11
2000-02-11 15:35:48
2000-02-11 15:37:58
2000-03-1? 08:22:53
2000-03-17 08:24:36

 

i: 00_basaar_TLB.bin
' UD_basaar_LLBv.bin
' 0D_basaar_LLBs.bin
' OD_basaar_PBv.bin
: 0D_basaar_PBs.bin
' 0D_analys_TLB.bin
UD_analys_LLB vbin

 

' 0D_analys_LLB s.bin
0D_analys_PB v. bin
00_analys__P8 s.bin

 

2000-03-17 08:28:03
. 2000-03-1? 08:27:45
2 2000-03-17 08:28:51 6083350

 

NVdata\

NVdata\
NVdata'x

 

Binär

Binär
Binär

Körningen fortsätter med [Prognosticering av

UD-matris [inomläns, prognosâret] för lätta lastbilar - sevice- o hantverkstransporter *
UD-matris [inomläns, prognosåret] for personbilar- varutransporter
[JO-matris [inomläns, prognosåret] för personbilar - sevice- 0 hantverkstransporter

  

länsgränsöverskridande (DD-matrisen]

84



priori 00-matriser för
rognosåret. Se
otsvarancle ruta i 0D-
atrisforrnuläret

UVAV-data mm UD-matnser for lans-
gränspassager för
prognosåret. Se

motsvarande ruta i 00-
matrislgrmuläret.

  

prrori UD-matrrser for

matrisformuläret

UVAV-data mm UD-matrrser for lans-
gränspassager för
prognosåret. Se

motsvarande ruta i 00-
matrisformuläret.

§3 Utdatafiler från Beräkna granspassagematriser

Filnamn Senaste ändring 3t_g_r_|_i_a_k Underkatalo Filt nnehåll

G ransPassLUGP 2000-03-20 1 5: 0?: 52 55587 TM Pdatak A5 Cll _egg-fil för bera'lggiggenuayngrämpgggggmatriger
0 D_basaar_G0T.bin 2000021 1 l 5:28:50 30514 Binär 'JD -matris [basåret] för tunga [> 3. 5 ton] länsgränspasserande [inkl transit] lastbilar

0D_analys_G oT . bin 2000-03-20 1507?: 37 80514 NVdatals Binär 0 D -matris [basåret] för tunga [> 3. 5 ton] länsgränspasserande [inkl transit] lastbilar

             

Ovanstående Visas från [OD-matriser för länsgränspassager för prognosåret].
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Från HUVUDMENY väljs [M0dellering av OD-matriser 00h nätverksflöden ...].

El DD-matnser : Formular

Huttbens-
Iängds-

frekvenser _

Marginal-
summor

VA prioriUD- riser'fi'or
matnser gränspassager :

El

Kalibreradeilestwnerade

. V. . UD-matriser

usterade 00- ;
matriser

V an belasningar
Totala länk- för individuella '
belastningar DD-matriser

Avståndstabell etc

  

I ovanstående formulär väljs [Beräkna gränspassagematriser] 30m ger följ ande utdata.

Senaste ändring St0__r_l_§_k Underkatalo Filt p nngbåll
2000-03-22 15:34:11 8558? TMPdata'i. .6.3Cll _egg-fil för beräkningen av gränlspassggemggiser

00_basaar_GoT.bin 2000-02-11 15:28:50 80514 Binär JD-matris [basåret] för tunga [>3.5 ton] Iänsgränspasserande [inkl transit] lastbilar
00_analys_0 0T.bin 2000-03-22 15:33:34 80514 NVdata'x Binär UD-matris [basåret] för tunga [ 3.5 ton] Iänsgränspasserande [inkl transit] lastbilar

          

86



Välj sedan [Summering av (DD-matriser] och exempelvis standardscenariot Morgon kl. 7-8

varvid fälten Namn och Vikt fylls i. De tre första matrisfilerna gäller basårets personresor i

kategorierna arbete, tj änste respektive Övrigt och har hämtats från T/RIM-systemet.

Tj änsteresematrisen har där multiplicerats med 3 för att representera även näringslivets

transporter - eftersom de transporterna återfinns i NÄTRA-undersökningens matriser används

här vikten 0.33för att återfå enbart tjänsteresor. Vikterna för NÄTRA-matriserna kommer från

undersökningens tidsdiagram, medan vikten för natra_GoT.bin bestämts med hjälp av

trafikräknedata från tio av Vägverkets fasta räknepunkter nära länsgränsen.

VNalverkstoden v 1 . LankbelaslninJa-r
Totala länk- ' 4 ) för individuella .

" CIO-matriser fl. e slangar
; Avståndstabell etc

*if-j

 

Knappen [Summera] startar summeringen.
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Välj sedan [Traffic Assignment (DSD-IRS)] som Öppnar nedanstående formulär där följande

fyllts i:

1) Välj TrafficAssignmentkörning: Normal körning (utan omstart)

2) Välj styrfil: ctap_default

3) INDATA OD-matrisfiler: OD_analys__7-8.bin

4) ÖVRIGA OPTIONER Generera utdata till O/D-kalibrering? Nej

5) ÖVRIGA OPTIONER Automatisk exekvering? 1

 

Välj sedan [Starta DSD-IRS] på ovanstående formulär.
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Knappen [Nätverksflöden Totala länkbelastningar Avståndstabell etc] ger information om Vika

filer som skapats.

E Utdatafiler från BSD-[HS [läsning]

 

               

Filnamn Senaste ändring Storlek _ nderkatalo Filt p Malå!! __

FLGWNAME-dsâ! ?BUU-0322 15:50:25 i 79 = ?arenan 45C" °r0blçm§$§.namHanniganisla!!mn!!! MAT LAB-nior)
FL'W'KDEIHDdat 2000-03-22 16:50:25 j 137576 ?esultat'x AS Cll (oordinater för samtliga noder [till MAT LAB-plot]
LINKNAMEdat 2000-03-22 16:43:41 . 199934 Flesultaü ASCII Namn på länkarna i nätverket [om indata så medger]
FL'WLINKdat 2000-03-22 16:50:25 - 597899 Resultat'x ASCII Interna Iänk- o nodnr, ordinarie nodnr samt flöden på länkarna [till MATLAB-plot]
FLWLINKmid 2000-03-2216:50:25 \ 1015332 Resultat'x ASCII GIS-data motsvarande FLWLINKdat
FLWLlNKmif 2000-03-22 16:50:25 '1 251355 Hesultat'x A6 CII GIS-data FLWKUOHDdat
ASEL_0UT.dat 2000-03-22 16:51 :35 5 84791 Resultat'x ASCll Data avseende ett omrâdesurval
avstand.dat 1999-11-19 03:57:24 _: 13983858 NVdata\ A6Cll Avståndstabell mellan centroider
natra01.logD 2000-03-22 16:51 :35 i 169342 TMPdata\ ASCII Logg-fil ftir traffic assignment-k'orningen

NAT8.401 .OUT 2000-03-22 16:51 :35 1 102840 Flesultaü ASCll Exempel på ruttlo'sningar samt alla länkflöden mm.

od_analys_7-8_80LN.BI1 2000-03-22 16:50:23 28735225 TMPdata\ Binär Alla detalier om lösningen som krävs för omstart [utom indatafiler]
mult_sol2link__apriori.soe 1999-09-16 07:29:18 - 1310 Program ASCll De filer som behövs för att beräkna länkbelastningarna for individuella DD-matrise
mult_sol2link_calib.sce 1999-08-11 16:26:28 1094 Program .4.6 Cll De filer som behövs för att beräkna Iänkbelastningarna f'cir individuella 0D-matrise
00_analys_7-8.sce 2000-03-22 16:23:51 ' 501 Program'x A6 Cll De filer som behövs för att beräkna länkbelastningarna f'o'r individuella 0D-matrise
DD_mai-r_7-8.sce i 1999-09-16 18:14:04 2 311 Program'i. AS Cll De filer som behövs för att beräkna länkbelastningarna för individuella UD-matrise

00 analys 7-8.sce

Natverksf den
1 otala länk»
belastnin ar

Avståndstabell etc
.., ...S

 

 

Lankbelastninoar I:
för individuella

D -malriser

Ovanstående körning skapar bl.a. filen LlNKFLOWS_MULTI_OD.SKV i mappen Resultat.

För att beräkna trafikarbetet inom olika kommuner kombineras resultatfilen med filerna nlr.skv

och ncr.skV i katalogen \STATdata.
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Filen nlr.skv innehåller för varje länk i nätverket information om hur stor andel av längden som

faller inom olika basområden - maximalt är det fem basområden som berörs av en och samma

länk, skaften förs helt till det basområde som ges av centroiden. Dessa andelar multipliceras

med länkens riktiga längd (attributdata) vid beräkning av trafikarbete.

Filen ncr.skv innehåller för varje basområde uppgift om till vilken kommun området hör (fält

AGG-KEY). För Stockholms kommun har AGG-KEY värdet 177-180 där 177 är Innerstan,

178 är Västerort och 179 Söderort; värdet 180 gäller för resterande områden som ej täckts av

den indelningsnyckel som varit tillgänglig. Kartan visar dock att dessa områden hör till 177

Innerstan.

Med ovanstående tre filer som indata kan trafikarbetet beräknas summerat för olika kommuner

och uppdelat på olika kombinationer av fordon och ärende.
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8.3.4 Resultat

Tabellerna i detta avsnitt visar, summerat för kommunerna i Stockholms län och uppdelat på

olika kombinationer av fordon och ärende, resultatet av den i föregående avsnitt framtagna

prognosen för år 2010.

                

                        

Kommundel TLb- TLb LLbV LLbS PbV PbS Totalt

GoT

1 14 Upplands-Väsby 1638 1973 494 1920 456 900 7381

115 Vallentuna 536 3591 713 3773 718 1478 10808

117 Österåker 293 3778 919 3786 897 1591 11265

120 Värmdö 192 2469 703 2670 608 1261 7903

123 Järfälla 1567 2262 618 2346 491 1 148 8432

125 Ekerö 107 2143 627 21 14 516 1042 6548

126 Huddinge 2398 4720 1201 5161 1081 2137 16699

127 Botkyrka 2910 3029 728 3177 762 1273 11879

128 Salem 2498 1328 280 1355 328 480 6271

136 Haninge 341 3086 802 3500 712 1502 9942

138 Tyresö 37 733 247 892 177 463 2549

139 Upplands-Bro 3266 950 247 999 237 446 6145

160 Täby 405 4486 1081 4102 1036 1955 13065

162 Danderyd 285 3761 895 3332 864 1623 10759

163 Sollentuna 3357 5097 1212 4678 1 188 2093 17625

177 Sthlm-Innerstan 2155 15659 4540 15008 3750 9920 51033

178 Sthlm-Västerort 1787 7002 1975 6895 1600 3670 22929

179 Sthlm-Söderort 4353 14811 3854 15692 3353 6895 48957

181 Södertälje 12770 3143 802 3333 730 1553 22330

182 Nacka 381 5490 1473 5484 1292 251 1 16630

183 Sundbyberg 133 934 268 949 209 507 2999

184 Solna 2046 7593 1845 7284 1755 3385 23908

186 Lidingö 52 1 102 349 970 264 696 3432

187 Vaxholm 30 506 137 513 132 244 1561

188 Norrtälje 2512 6141 1369 6673 1317 2812 20825

191 Sigtuna 3084 1586 403 1605 397 753 7828

192 Nynäshamn 241 1013 261 1283 250 508 3557

Totalt 49965 108385 28046 109491 25121 52845 373852

Tabell 34 Prognosför år 2010 av trafikarbete per timme (kl. 7-8) i fordonskilometer.

Kolamn TLB-GoT är la'nsgränso'verskridande transporter med tung lastbil enligt UVAV och

trafikra'kningar, Övriga kolumner avser NÄTRA-anderso'kningen (TLb: tung lastbil, LLbV:

varatransport med lätt lastbil, LLbS: hantverks- & servicetransport med lätt lastbil, PbV:

varutransport med personbil, PbS: hantverks- & servicetransport med personbil).
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Kommundel TLb- TLb LLbV LLbS PbV PbS Totalt

GoT

1 14 Upplands-Väsby 955 1422 362 1897 277 841 5753

1 15 Vallentuna 313 2591 522 3763 437 1390 9016

117 Österåker 181 2741 684 3813 552 1504 9476

120 Värmdö 87 1880 546 2831 393 1230 6967

123 Järfälla 928 1638 454 2347 300 1076 6742

125 Ekerö 66 1538 460 2143 316 965 5487

126 Huddinge 1430 3462 901 5251 671 2035 13750

127 Botkyrka 1729 2190 539 3186 468 1201 9314

128 Salem 1485 955 207 1353 200 451 4652

136 Haninge 213 2271 605 3578 446 1427 8539

138 Tyresö 22 541 189 934 1 12 444 2241

139 Upplands-Bro 1953 689 182 1009 146 416 4395

160 Täby 233 3218 787 4015 628 1824 10705

162 Danderyd 167 265 8 640 3200 5 17 1494 8676

163 Sollentuna 2009 3650 880 4568 720 1950 13778

177 Sthlm-Innerstan 1286 10937 3208 14173 2229 9125 40958

178 Sthlm-Västerort 1 138 5026 1442 6800 976 3425 18807

179 Sthlm-Söderort 2585 10641 2827 15570 2044 6462 40129

181 Södertälje 7611 2305 604 3418 454 1483 15875

182 Nacka 202 3952 1079 5462 794 2345 13836

183 Sundbyberg 76 665 194 917 126 473 2450

184 Solna 1203 5427 1334 7049 1064 3161 19239

186 Lidingö 32 764 245 906 156 631 2733

187 Vaxholm 18 348 97 490 78 220 1252

188 Norrtälje 1522 4528 1030 6835 821 2714 17449

191 Sigtuna 1826 1132 291 1566 239 701 5756

192 Nynäshamn 148 741 199 1317 157 481 3043

Totalt 29771 77909 20507 108394 15320 49468 301369

Tabell 35 Trafikarbete per timme (kl. 7-8) i fordonskilometerför basår 1998. Kolamn TLB-

GoT a'r la'nsgränso'verskridande transporter med tung lastbil enligt UVAV och trafikräkningar,

Övriga kolumner avser NÄTRA-anderso'kningen (TLb: tung lastbil, LLbV: varatransport med

lätt lastbil,LLbS: hantverks- & servicetransport med lätt lastbil, PbV: varatransport med

personbil, PbS: hantverks- & servicetransport med personbil).
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Kommundel TLb- TLb LLbV LLbS PbV PbS Totalt

GoT

1 14 Upplands-Väsby 72 39 37 1 65 7 28

1 15 Vallentuna 71 39 36 0 64 6 20

1 17 Österåker 62 3 8 34 -1 63 6 19

120 Värmdö 122 31 29 -6 55 2 13

123 Järfälla 69 3 8 36 0 64 7 25

125 Ekerö 61 39 36 -1 63 8 19

126 Huddinge 68 36 33 -2 61 5 21

127 Botkyrka 68 3 8 35 0 63 6 28

128 Salem 68 39 36 0 64 6 35

136 Haninge 60 36 33 -2 60 5 16

138 Tyresö 70 35 31 -5 58 4 14

139 Upplands-Bro 67 3 8 35 -1 63 7 40

160 Täby 74 39 37 2 65 7 22

162 Danderyd 71 42 40 4 67 9 24

163 Sollentuna 67 40 38 2 65 7 28

177 Sthlm-Innerstan 68 43 42 6 68 9 25

178 Sthlm-Västerort 57 39 37 1 64 7 22

179 Sthlm-Söderort 68 39 36 1 64 7 22

181 Södertälje 68 36 33 -3 61 5 41

182 Nacka 88 39 36 0 63 7 20

183 Sundbyberg 75 40 38 4 66 7 22

184 Solna 70 40 38 3 65 7 24

186 Lidingö 63 44 42 7 69 10 26

187 Vaxholm 67 45 41 5 68 1 1 25

188 Norrtälje 65 36 33 -2 60 4 19

191 Sigtuna 69 40 39 2 66 7 36

192 Nynäshamn 62 37 32 -3 60 5 17

Totalt 68 39 37 1 64 7 24

     

Tabell 36 Procentaellförändringfrån basår till prognosår av trafikarbete per timme (kl. 7-

8) i fordonskilometer. Kolamn TLB-GoT a'r länsgra'nso'verskridande transporter med tung

lastbil enligt UVAV och trafikra'kningar, övriga kolumner avser NÅTRA-underso'kningen (TLb:

tung lastbil, LLbV: varatransport med lätt lastbil, LLbS: hantverks- & servicetransport med lätt

lastbil, PbV: varutransport med personbil, PbS: hantverks- & servicetransport med personbil
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9.1 Appendix A: Stockholms läns hamnars betydelse för

näringslivets transporter på väg

Sjöfarten har generellt stor betydelse för det godstransportarbete som utförs. Som

exempel kan nämnas att mer än 90% av all världshandel sker till sjöss och för handeln

inom EU står sjöfarten för ca 30% av transportarbetet. För inrikes transporter inom

Sverige och inrikes andel av utrikes utgör sjöfarten ungefär 1/3 av det totala

godstransportarbetet.

I många fall består transporten från dörr till dörr inte enbart av transport till sjöss utan

inledande och avslutande landtransporter är oftastnödvändiga. En förutsättning för sjöfart

är därför hamnverksamhet och med tanke på det transportarbete som sker till sjöss måste

näringslivets transporter till och från hamnarna utgöra en icke betydelselös del av

vägtransportarbetet.

Syftet med denna komplementundersökning har varit kartlägga omfattningen av

Stockholms läns hamnars vägtrafikgenering av godstransporter inom Stockholms län.

Utöver kartläggningen har ett delsyfte varit att försöka finna relevanta faktorer som kan

tänkas påverka och förändra den logistiska bilden framöver. Detta för att kunna skissera

olika framtida scenarior. Ett viktigt bidrag till att finna dessa faktorer har de personer som

har kontaktas i kartläggningsarbetet givit. Exempel på frågor som har diskuterats med

dem har varit:

0 vad avgör om en finsk lastbilstransport till kontinenten går som transit genom

Sverige, via Stockholms län, eller ej. Alternativen färja hela Vägen från Finland till

kontinenten och hamn utanför Stockholms län, t.ex. Norrköping, har diskuterats.

Vilka effekter för godstransporter på land ger en eventuell framtida snabbare sjöfart

hur kommer containertrafiken att utvecklas framöver

vilka effekter på landtransportema ger slopandet av tax-free försäljningen

vilka teknologiska förändringar är att vänta inom sjöfarten framöver och hur kan

dessa påverka landtransportema

För att kunna analysera hamnarnas vägtrafikgenering är av största betydelse att finna

relevanta data över vägtransporterna med hamnen som en destinationspunkt. De kontakter

som har tagits har som främsta syfte haft att ge dessa data eller vägledning till hur de kan

skaffas. Vi har därför genomgående frågat:

vilka data de olika intressenterna själva har

0 hur dessa data hanteras och vilken form de har

0 till vilka de lämnar data till och av vilken typ

0 om det krävs ytterligare datainsamling för denna undersökning, om de kan bidra med

eventuell hjälp i insamlandet av denna data

Två intervjuer har genomförts. Dels med Kurt Lilja vid Stockholms Hamnar och dels med

Bert Parnesjö vid Norrtälje Hamn. De huvudsakliga resultaten av dessa intervjuer

redovisas nedan.
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9.1.1 Stockholms Hamnar

Samtal med Kurt Lilja (KL) vid Stockholms Hamnar, 1998-08-11

9.1.1.1 Terminalerna i Stockholms stad

9.1.1.1.1 Konkurrens med andra hamnar

Avseende bulk och vissa industriprodukter och industrivaror konkurrerar Stockholms

hamnar främst med Södertälje hamn, men även med hamnarna runt Mälaren.

9.1.1.12 Godsmängd

Total hanterad godsmängd i hamnen uppgår till ca 7,1 miljoner ton per år.

De bulkvaror som i huvudsak transporteras till och från Stockholms hamnar är cement till

Liljehamnen där Cementa har en station. Cement körs även till Värtahamnen där det finns

en betongstation som försörjer Stockholms stad med leveranser av färdigblandad betong.

Ungefär 200 000 ton spannmål hanteras årligen i Frihamnen. Det mesta av detta kommer

från Mälardalens bönder för export. 10-15 % av hanteringen består av omlastning från båt

till båt.

Salt och sand är ytterligare bulkvaror som går Över hamnen i Hammarby.

9.1.1.1.3 RORO

I begreppet RoRo menas här både färje- och gängse RoRo-trafik. Totalt trafikerar sex

rederier Stockholms hamnar (exkl. Nynäshamn och Kapellskär), vilket summerade till

2968 fartygsanlöp av detta slag under 1997. Det medför totalt 3,0 miljoner ton gods

årligen. Därav går ca 1 miljon med Viking Line till Masthamnen. Nämnas kan att Silja

Line terminalen har fem anlöp per dag och tar emot 1,6 miljoner ton gods per år, d.v.s.

drygt hälften av det som kommer in till Stockholms hamnar.

Silja och Viking trafikerar Värtahamnen respektive Masthamnen på Södermalm. De har

trafik till finska fastlandet och Åland. Från Frihamnen intill Värtahamnen går också

Estlines trafik till och från Tallin. Rederiet Ferry/Serviss (LS-line) har en linje mellan

Stockholm och Riga i Lettland. Till de baltiska staterna har vi, slutligen, rederiet LISCOzs

trafik till/från Klapeida i Litauen. Nordic Trucker Line går sedan januari i år till S:t

Petersburg.

Vad det gäller detaljerad data från RoRo-trafik så rekommenderade KL kontakt med

rederierna för att få information genom deras bokningslistor.

9.1.1.1.4 LoLo

Två rederier, Team Lines och Swebest Line bedriver tidtabellsatt matartrafik av container

till hamnar i Tyskland, Holland, Belgien och England. Containers till och från Stockholm

omlastas till större oceangående fartyg i hamnar i nämnda länder. Totalt transporterade

matartrafiken 26 000 TEU (en TEU motsvarar en 20 fot standardcontainer) under 1997.
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Den totala godsvikten med LoLo-trafik uppgick därmed till 198 000 ton till och från

Stockholm under 1997.

För att i högre utsträckning anpassa transportflödet till förbrukning och minska

lagerkostnader är en trend för denna trafik att frekvensen ökar samtidigt som volymen per

sändningstillfälle minskar. Det har medfört att lagerkapaciteten vid Stockholms hamn har

skurits ned under ett antal år.

Utöver dentidtabellagda trafiken bedriver ytterligare drygt 40 rederiagenter, rederier och

transportörer regelbundna containertransporter till och från Stockholm.

9.1.1.1.5 Oljeprodukter

Totalt hanterades under 1997 1,2 miljoner ton olje- och kolprodukter vid Loudden och i

Värtahamnen. Därav är ungefär 0,4 miljoner ton flygbränsle. Det mesta av detta

vidaretransporteras med lastbil till Arlanda. Brännoljan och kol vidaretransporteras inte i

någon större utsträckning utan används i Stockholms Energis anläggningar i anslutning

till Värtahamnen. När det gäller bensin sträcker sig de olika oljebolagens

distributionsområden från Loudden ej utanför storstockholmsområdet.

9.1.1.2 Nynäshamns hamn

Totala omsättningen av gods vid Nynäshamns hamn uppgick 1997 till 260000 ton.

Nynäshamn har färjeförbindelser till Visby och till Gdansk i Polen. Några uppgifter om

fördelning mellan färja och andra fartygstransporter gavs inte.

9.1.1.3 Kappelskär

Omsättningen på gods i Kappelskärs hamn har ökat markant under desenaste åren. 1996

var den mindre än 0,1 miljoner ton. 1997 hade den ökat till 1,2 miljoner ton, för att under

innevarande år bli minst 1,6 miljoner ton enligt KL. I Kappelskär bedrivs endast

färjeverksamhet.

9.1.1.4 Ytterligare data

Stockholms hamnar har rapporteringsskyldighet till SCB. En del intressant går att finna i

den statistiken. Den kan vi få del av i den mån de företag som göms i statistiken ger sitt

godkännande till att Stockholms hamnar lämnar ut den till oss.

Avseende vilka fordon som rullar på och av färjor ger rederiernas bokningslistor svar på

vilka fordon som har funnits ombord på skeppet vid varje enskild tur. Kontakter med

färjerederier krävs för att få del av denna information.

KL har tagit fram delar av en förteckning med rederier som anlöpt Stockholms hamnar

och hyrt kajplats, företag som tar emot godset och därmed hyr mark och lokaler av

Stockholms hamnar, samt skeppsfournerare. Dessa står för service till rederierna och

näringarna i hamnen och borde därför kunna vara en väg till data om servicetransporter

till och från hamnen.

Avseende containertransporter rekommenderade KL tullens uppgifter.
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Företag med verksamhet över kaj vid de olika hamndelama i Stockholm:

       

Hamndel Företag Produkter

Värtahamnen Stockholm Energi AB Olja, kol

AB Hansson & Möhring Salt

Silja Line Färjetrafik

Underås Sand

Frihamnen Estline AB Färjetrafik

Ferry Services Färjetrafik

LISCO Färjetrafik

Nordic Trucker Line Färjetrafik

Svea Lantmän Spannmålshantering

Team Lines Sverige AB Feedertrafik

SWEBEST LINE Feedertrafik

Loudden Kuwait Petroleum Svenska AB Oljeprodukter

Svenska Shell AB Oljeprodukter

Norsk Hydro Olje AB Oljeprodukter

Preem Petroleum Oljeprodukter

Petrolia AB Smörjoljeprodukter

Masthamnen Viking Line Färjetrafik

Hammarby-hamnen Akzo Nobel Chemicals AB Salt

Jehanders Sand

Liljeholms-hamnen Cementa Cement

Hässelby Hässelby Värmeverk/ Stockholm Energi AB Träpellets

 

9.1.1.5 Scenarior

Tax-free försäljningens avskaffande kommer sannolikt medföra att rederierna drar om

sina linjer så att de från årskiftet angör hamnar utanför EU-området. Det innebär att trafik

till och från Helsingfors troligtvis kommer att gå antingen över Tallin eller Paldiski.

Trafiken som går från Kappelskär kommer troligtvis att gå över Åland.För närvarande

byggs där en ny hamn, som ska möjliggöra fler färjeanlöp. Den nya hamnen kommer

troligtvis fungera som så kallad touch-hamn, d.v.s. båtarna som anlöper där kommer ej att

lassa eller lossa vare sig människor eller gods, utan lägga ut direktefter angörandet.

Möjligen kan det bli fråga om lastning och lossning i mindre utsträckning.

Så som det är idag består, i grova drag, rederiemas, vilka går till Finland och Åland,

intäkter till en tredjedel av tax-free, en tredjedel från gods och den avslutande tredjedelen

från passagerartransporterna. På sikt trodde KL att rederierna i högre utsträckning

kommer att satsa på godstrafiken. Det syns bland annat på de nybeställningar av fartyg

som gjorts senaste tiden. Nu beställs båtar med större lastkapacitet av fordon, men med

färre hyttplatser.

Relativt hav med högre salthalt och större djup har Östersjön krabbare sjöhävning (dessa

faktorer påverkar vågbilningen). De hittills utvecklade höghastighetsfartygen har inte

varit så väl avpassade för Östersjöns typ av Vågor (folk blir i mycket hög utsträckning

sjösjuka på dem och det verkar vara mycket svårt att vänja sig vid deras rörelsemönster).

Fartygen är ej heller lämpade för trafikering av islagda vatten. Det medför en

förhållandevis kort säsong för dem i Östersjövatten. Främst av dessa två skäl kommer det

sannolikt inte att vara intressant med höghastighetsfartyg i Östersjöregionen förrän den
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tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att köra dem under isiga förhållanden och så

att sjösjuka ej uppstår även vid Östersjöns krabba sjöhävning.

Vad det gäller Värtahamnens framtid trodde KL att den kommer att finnas kvar i ungefär

nuvarande omfattning under överskådlig framtid. Det finns en tämligen enad opinion

inom den politiska sfären för fortsatt drift av Värtahamnen och ett uttalat politiskt mål för

dess framtid.

Dessutom ansåg KL att opinionen emot Värtahamnen inte är den allena åsikten utan att

det också finns en opinion för fortsatt drift av Värtahamnen. Synpunkter/argument som _

nämnts för fortsatt drift kommer t.ex. från de boende i området i närheten av hamnen. De

har i hög utsträckning utsikt ut över Lilla Värtan. Det finns en oro bland dessa boende att

hamndriften ersätts av hus på hamnområdet ifall hamnaktiviteten avvecklas. Detta skulle i

sådana fall förstöra deras utsikt. Ett ytterligare argument kommer från turistnäringen och

handeln. De befarar att om färjeturismen flyttas från Stockholm så kommer en del turism

i Stockholm, som sker i samband med färjeresor, att gå förlorad. Nedläggning av

Värtahamnen skulle således medföra ett intäktsbortfall för Stockholm.

Ett komplement till Värtahamnen kommer en eventuell framtida hamn i Norvik utanför

Nynäshamn att bli. Hamnen skulle kunna innebära en utökning av färjetrafiken i sydlig

och ostlig riktning. Därutöver skulle hamnen ha trafik med både RoRo- och LoLo-fartyg.

Visst utrymme för bulkvaror kan också bli aktuellt. Det som saknas idag i kringliggande

infrastruktur är tillräcklig vägkapacitet från Västerhaninge till Norvik. Vattendjupet i

hamnen är tillräckligt för att kunna ta emot de största fartyg som kan gå in i Östersjöns

vatten.

9.1.1.6 Transittrafik från Finland

KL tog upp ekonomens förklaring till vad som styr valet mellan att låta gods per lastbil gå

som transit genom Sverige eller skeppas med färja hela vägen ned till den sydliga

Östersjökusten. Valet består i en avvägning mellan större monetär kostnad vid

transittrafik, men med lägre tidsåtgång, och lägre kostnad och större tidsåtgång vid

skeppning med färja. Faktorer som påverkar denna avvägning påverkar mängden finsk

transittrafik genom Sverige. Eventuella vägavgifter i Sverige, drivmedelskostnader,

fartygshastigheter m.m. är faktorer som påverkar denna avvägning.

Alternativet att skeppa transitbilar till Norrköping istället för Stockholm trodde KL inte

var gångbart hos transportköparna därför att en sådan förbindelse går inte att upprätthålla

med samma turtäthet som färjeförbindelserna över Stockholm. Med andra ord så värderas

turtätheten högt hos godstransportörerna, enligt KL.

9.1.2 Norrtälje Hamn

Samtal med Bert Parnesjö (BP) vid Norrtälje Hamn, 1998-08-12

9.1.2.1 Varukategorier

Fram till 1974 fanns livaktiga färjeförbindelser från Norrtälje hamn. Sedan dessa har

vissa försök att ta upp trafik igen gjorts. Detta har inte lyckats och idag ligger
färjeterminalen öde.
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Norrtälje är en förhållandevis liten hamn. Det innebär att hamnen idag inte tillhandahåller

några stuveritjänster. Fartyg som angör hamnen måste därför själva medföra nödvändig

utrustning och nödvändig personal för lastning och lossning.

Främst p.g.a. detta skeppas i huvudsak bulkvaror via hamnen i Norrtälje.

9.1.2.1.1 Biobränslen

Under hösten och vintern inkommer 15-20 båtlaster med 5000-7000 kbm flis per båt.

Flisen importeras från Danmark, Estland och Lettland. En liten del kommer även från

Sverige. Enligt BP går troligtvis 75-80% procent av detta till kommunens eget

mellanlager i Nådsta 10 km utanför tätorten. Därifrån vidaretransporteras den 7-8 km till

kommunens fjärrvärmeverk i Arsta. Dessa transporter utförs i stor utsträckning av ett

åkeri som heter Rodenåkaren på bilar som lastar 100 kubikmeter.

Äterstoden biobränsle går i huvudsak till ett fjärrvärmeverk i Sollentuna och även i vissa

fall till Uppsala.

BP rekommenderade kontakter med Mälarbränsle, Balt Scand och Fastbränsle i Uppsala

för ytterligare information om dessa transporter.

9.12.12 Jordbrukskalk

Från Gotland inkommer ca: 6000 ton jordbrukskalk under höstarna varje år. Den

transporteras ut direkt från hamnen till de jordbruk som beställt. Rodenåkaren står för en

stor del av dessa transporter mellan hamnen och de enskilda jordbruken.

9.12.13 Lättklinker

Under hösten/vintern inkommer årligen en båt med en last på 1500 ton lättklinker. Den

importeras från Finland eller Polen och används vanligen och till stor del som barlast i

vägbyggen i Norrtäljeregionen. Det mesta av detta körs i container från hamnen. Varje bil

lastar 30 ton. En del lättklinker lastas i så kalladstorsäck. Dessa levereras till mindre

kunden

9.1.2.1.4 Spannmål

Spannmål är tillsammans med biobränsle mest betydelsefullt för Norrtälje hamn. Årligen

skeppas 20000-30000 ton spannmål från hamnen. Detta påverkas i huvudsak av

skördeutfall. Havre, korn och raps skeppas ut från Norrtälje för transport till Norrköping

där det omlastas för export. Dessa transporter sker endast i samband med skördeperiod,

vilken kan variera från år till år och beroende på gröda, men ligger uteslutande under

perioden juli-september.

Det mesta av spannmålet leveras direkt efter skörd avbönderna själva med traktor och

traktorsläp. Dessa släp tar vanligtvis fem ton per leverans. I skördetid är det därför vanligt

med köbildning av traktorleveranser in i Norrtälje.
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En mindre del av det till hamnen inkommande spannmålsleveranserna transporteras av

åkerier. BP rekommenderade kontakt med Odal, huvudman Enköping, för mer

information om dessa transporter.

9.1.2.1.5 Rött stenkross

Specialfartyget Nordanvind har sedan nyår 97/98 inkommit fem gånger med leveranser av

rött stenkross från Åland. Verksamheten är ny sedan årsstarten. En fartygsleverans är på

300 ton. Så kallade kassettbilar, vilka lastar 30 ton/bil, transporterar det röda stenkrosset

vidare till Rimbo Jord vid Granlunds gård.

9.12.15 Övrigt gods

Det förekommer att leveranser med rundvirke, timmer och styckegods går via Norrtälje

hamn. Det sker dock i liten utsträckning och det finns ingen kontinuitet i verksamheten.

9.1.2.2 Andra transporter till och från hamnen

Spillvatten från fartygen, så kallat oljebemängt vatten transporteras från hamnen till

destruktionsanläggning i Upplands Väsby. Vanligtvis gör 2-3 fartyg per år och maximalt

upp till fem stycken tömning i Norrtälje hamn. Det medför en lastbilstransport per tillfälle

från hamnen till destruktionsanläggningen.

BP uppskattade att ca 20% av fartygen tankar bunkerolja i hamnen. Det handlar då om

10-20 kubikmeter som tankas direkt från oljebilen som körs till hamnen speciellt för ett

sådant tankningstillfälle. Sådana leveranser beställs av redarna/fartygen utan inblandning

eller information till Norrtälje hamn. Enligt BP var det inte ovanligt att det stod

Arebolagen på de tankbilar som utför dessa leveranser.

9.1.2.3 Övrigt

Norrtälje hamn har som andra hamnar rapporteringsskyldighet till SCB. Denna data finns

på elektroniskt medium. Det verkade inte vara några problem med att få tillgång till dessa

uppgifter.

9.1.3 Södertälje hamn

Samtal med Ingvar Wirén (IW) och Håkan Nordin (HN) vid Södertälje Hamn, 1998-08-

27

9.1.3.1 Inledning

Södertälje har ett ur logistiskt hänseende intressant och strategiskt läge. I Södertälje möts

landvägar, vattenvägar och järnvägar. Motorvägarna E4 och E20 går samman där,

Södertälje kanal binder samman Mälaren med Saltsjön och Södertälje Syd bildar en

knutpunkt mellan stockholmsområdet och hela södra Mälardalen genom tågtrafiken på

Svealandsbanan.

9.1.3.2 Hamnens verksamhet

Hamnen har idag fyra delar: Uthamnen, Oljehamnen, Igelstakajen och Sydhamnen. Dessa

hamndelar trafikeras av ca 500 fartyg om året, varav ca 75 procent angör med importgods.
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Endast ca 25 procent av godshanteringen är exportgods. I hamnen hanteras en total

godsmängd som uppgår till ca 650000 ton per år.

Uthamnen är den äldsta av hamnarna och har alltid varit en typisk styckegodshamn. Här

lossas och lastas runt 100 000 ton bulk om året, företrädesvis torv, spannmål och vägsalt,

men också tackjärn och koks.

Oljehamnen tar emot olja, bensin och kemikalier, som förvaras i cisterner inom

oljehamnsområdet. 1996 importerades ca 200 000 ton totalt.

Vid Igelstakajen angör fartygen med leveranser till Igelstaverket. Huvudsakligen rör det

sig om fartyg med torv och flis från Baltikum som ska bli bränsle i fjärrvärmeverket -

Igelstaverket.

Sydhamnen är en allroundhamn som vuxit ut till en av de största bilimporthamnarna i

landet. Där lossades 1996 ca 48 000 tyska och franska bilar. 1997 ökade detta till runt 50

000. Därutöver hanteras ca 20 000 bilar årligen som kommer med järnväg från Göteborg.

Bilimporten ökar igen efter några års minskning. Under högkonjunkturåren på 80-talet

var antalet uppe i ca 72 000 lossade bilar per år.

Containertrafiken är också omfattande i Sydhamnen. Under 1998 lossas runt 7 000

containers, vilket motsvarar ungefär 10 200 TEU's (Twenty Foot Equivalent - 20 fots

container), med ca 100 000 ton styckegods av varjehanda slag, en trafik som ökat på

senare år. Hela hamnområdet omfattar omkring 250 000 kvadratmeter uppställningsyta

samt runt 20 000 kubikmeter magasinsyta.

9.1.3.3 Konkurrens med andra hamnar

Avseende bulk och vissa industriprodukter och industrivaror konkurrerar Södertälje hamn

främst med Stockholms hamnar, men även med hamnarna runt Mälaren.

9.1.3.4 Linjetrafik på Södertälje hamn

9.1.3.4.1 RoRo

Till Södertälje går fyra linjer med RoRo trafik. En linje går till Hamburg med två anlöp i

veckan. Två andra går till Lübeck med vardera ett anlöp per vecka. Den fjärde linjen

består av någon form av port-hopper-service . Den har ett anlöp i veckan i Södertälje

och genomför en rutt som sträcker sig över Europa till Nordafrika och angör hamnar som

Esbjerg, Zeebrugge, Southampton, Vigo, Leixoes och Casablanca.

9.1.3.42 LOLO

Tre linjer med LoLo trafik går på Södertälje hamn. De tre linjerna har vardera ett anlöp

per vecka och deras destinationer är Goole i England, Rotterdam respektive Bremen.

Förutom den nämnda RoRo och LoLo trafiken finns ytterligare en linje som går till Östra

Medelhavet med kombinerat RoRo och LoLo fartyg. Linjen drivs med ett anlöp var

tionde dag till Södertälje hamn och trafikerar därutöver hamnarna i Alexandria, Limassol,

Ashdod, Haifa, Mersin, Piraeus och Elefsis.
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9.1.3.5 Scenarios

9.1.3.5.1 Allmänt

Som nämnts ovan är Södertälje och Stockholms hamnar konkurrenter för några

varukategorier. Det märktes tydligt i skilda syner på vad som är allmän opinion om

Värtahamnen och dess läge. Medan Kurt Lilja vid Stockholms hamn hävdade att det finns

en bred politisk opinion för fortsatt drift av Värtahamnen, Frihamnen m.fl. i det

angränsande området, så ansåg IW och HN att både hamnens, jämfört med en del andra

alternativ, förhållandevis svårare inseglingsförhållanden och det faktum att en del farligt

gods passerar genom tätbebyggt område i centrala delar av Stockholm talar för åtminstone

delar av verksamheten med fördel skullekunna flyttas därifrån. Exempel som nämndes av

IW och HN var de oljetransporter som går Loudden men inte för Stockholms Energis

verksamhet och Övriga liknande transporter. Enligt IW och HN utgör flygbränsle till

Arlanda ett annat exempel på onödig transport genom dels svårnavigerat

skärgårdsområde med livlig fritidsbåttrafik och dels en vägtransportdel genom centrala

Stockholm.

Neddragning av sådan verksamhet vid Stockholms hamn skulle kunna ge konsekvenser

för Södertälje hamn. Oljehamnens nyttjandegrad ligger idag en bit från sitt kapacitetstak.

Den befintliga lagringskapacitet är ca 211000 kbm vilket motsvarar årsomsättningen.

Med maximal omsättning på produkter som lagras i oljehamnen skulle den totala

årsomsättningen kunna uppgå till 803000 kbm.

Färjeförbindelserna till Gotland utgick fram till några år in på 1970-talet från Södertälje.

Genom ett regionalpolitiskt beslut flyttades de till Nynäshamn, där de fortfarande går

ifrån. Nynäshamnsförbindelsen innebär en till två timmar i minskad sjörestid jämfört med

Södertälje. Däremot har Södertälje ett större antal potentiella resenärer inom en given

tidsradie från hamnen och dessutom bättre både väg- och tågförbindelser än Nynäshamn.

Det är tänkbart att den dag som vägtransporter prissätts hårdare så kan det bli intressant

att åter starta upp färjeverksamhet på Gotland från Södertälje. Det är också tänkbart med

andra förbindelser från Södertälje till destinationer runt Östersjön.

Snabbgående färjor trodde inte IW och HN kommer att slå i någon större utsträckning på

farter över Ostersjön. Dels har de för kort användningssäsong och när det är säsong så är

ändå omständigheterna på Östersjön sådana att många turer blir inställda.

De trodde inte heller att mer snabbgående containerskepp i linjetrafik kommer att

introduceras i någon större utsträckning på farter runt Östersjön. IW påstod att för

linjetrafiken är det mest intressanta, ur logistiskt planeringsperspektiv, att skeppen går

efter en bra tidtabell. En sådan innehåller att fartygen kan gå i tjugofyratimmarscykler.

Därför är det tillräckligt om skeppet kan gå sin ruttsträcka och utföra sin omlastning

inom loppet av ett dygn. Det innebär att de hastigheter som dagens fartyg kommer upp i

är tillräckliga för destinationer runt Östersjön. Högre hastigheter skulle endast medföra

dödtider i hamn och ökad bränsleförbrukning, eller att fartygen inte går för fullt.
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9.1.3.52 Konkurrens med Norviks hamn

En eventuell framtida hamn i Norvik kan komma att innebära ett mer utsatt

konkurrensläge för Södertälje hamn. Hamnen i Norvik, om den byggs ut, kommer att

inneha samtliga funktioner som Södertälje hamn har. Det innebär RoRo, LoLo,

oljeprodukter och vissa bulkvaror. Samtidigt kommer inseglingen till Norvik att bli något

mindre tidskrävande än inseglingen till Södertälje hamn. Dagens väg- och

järnvägsförbindelser mellan Norvik och Stockholm är sämre jämfört med de mellan

Södertälje och Stockholm. Om dessa förbättras till en standard motsvarande den mellan

Södertälje och Stockholm så kommer Norviks hamn sannolikt bli en mer intressant hamn

för en del sjötransporter som idag går till Södertälje för vidare transport till Stockholm

och i motsatt riktning i den mån sådana existerar. Enligt Stockholms hamn så stannar

huvuddelen av det gods som anländer till Stockholms hamns terminaler inom länet.

Stockholms hamn menar därför att Norviks hamn är ett mer intressant alternativ än

Södertälje hamn p.g.a. de fördelar i inseglingstid som Norviks hamn ger. Södertälje

hamn, å sin sida, ifrågasätter efter kontakter med lastbilsåkerier, påståendet att

huvuddelen av godset som omlastas vid terminalernahos Stockholms hamnar stannar

inom länet. Om deras ifrågasättande är korrekt finns det skäl att tro att Södertälje är ett

bättre alternativ än Norvik p. g. a att Södertälje har bättre landinfrastruktur från hamnen

ut i landet och då i synnerhet för att täcka Mälardalen och Stockholms sydliga delar.

9.1.3.5.3 Linjetrafik Luleå-Södertälje-Rostock

Det finns idéer och det förs diskussioner om upprättande av linjetrafik mellan Luleå och

Rostock via Södertälje. Denna RoRo-linje skulle då komma att ha en förlängning genom

en järnvägsförbindelse ner till Italien. Diskussioner om detta projekt och dess två delar

förs inom EU och utredningar pågår (om jag är rätt underrättad).

Med en ökad handel med de baltiska staterna är det inte otroligt att fler linjeförbindelser

till Södertälje upprättas (Vilka dessa blir och i vilken omfattning vill jag inte spekulera i

efter diskussionerna med Södertälje hamn).

9.1.3.5.4 övrigt

De spannmålssilo som finns i hamnen idag utnyttjas inte fullt ut. Ägaren Odal planerar

för närvarande ett återupptagande av verksamheter. Det kommer givetvis att få effekter

för hamnaktiviteterna under skördeperioden.

Med anledning av demöjligheter till expansion som finns för Södertälje hamn, utreds

frågan om tillbyggnad av hamnen. Några beslut har dock inte tagits för bolaget, som ägs

av kommunen till hundra procent. IW och HN såg vissa problem i det kommunala

ägandeskapet. Bland annat ansåg de att långsiktighet saknas i bolagets planering och

därmed finns det inte några uttalade mål för bolagets verksamhet. Ett ökat

näringslivsinflytande genom bolagets styrelse och i ägandet välkomnas därför av IW och

HN.
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9.2 Appendix B: Transportmarknader, system och körningar -

en analys av samband

Denna rapport bygger på erfarenheter som vunnits i arbetet med projektet om

näringslivets transporter inom Stockholms län. Arbetet med detta innebar en mångfald

kontakter med åkerier, distributionsföretag och andra företag med kopplingar till

transporter. Det har varit naturligt att dessa kontakter har gett upphov till en mångfald

idéer om samband t ex mellan olika företeelser på transportmarknaden och olika typer av

aktörer där. Transportverksamhetens utformning är i hög grad beroende av ett stort antal

faktorer som är svårmätbara och dessutom ofta slumpvis tillkomna. Det använda

materialet utgörs inte heller av distinkta mätvärden på valda variabler. Trots detta vill vi

ändå publicera denna rapport som ger ett anslag i forskningen som inte prövats förr men

som kanske kan utgöra en bas för fortsättning. Framför allt är det för

modelluppbyggnaden i omfattande makroekonomiska transportsystem som denna typ av

sökta samband skulle kunna vara användbara. Med tanke på att teoribildningen inom

transport- och logistikområdena är relativt mager bedöms varje bidrag till denna

teoribildning ha ett visst värde.

9.2.1 Syfte, modell och metod

9.2.1.1 Syfte

Att de transporter som ett företag utför är beroende av det transportsystem som företaget

etablerat är snarast en självklarhet. Relationen mellan transportsystemet och transporterna

kan dock vara ganska komplex. I denna rapport är syftet att granska, analysera och

etablera ett antal generella slutsatser om denna relation. I första hand gäller det att studera

relationen mellan de anläggningar och den utrustning som finns hos transportsystemen å

ena sidan och de transporter som utförs å den andra. Ett rimligt antagande är att

omfattningen och utformningen av de anläggningar och den utrustning som finns hos

transportsystemen är en funktion av transportmarknadens egenskaper, som också kommer

att granskas i rapporten.

Transportsystemen i denna rapport avser de delar som omfattar lastbilsverksamheten.

9.2.1.2 Modell

Den modell som vi utgår från i rapporten när vi definierar ett transportsystem utgörs av en

enkel flödesmodell:

      

  

 

 

   
   

Transportstyrning \

miljö transporter "* Operationer '"" transporter miljö

 

   

        

 

Figur 1 Transportsystemet som en enhet mellan två delar av transportmarknaden

Ett företags transportsystem antas operera med både transporterna in till företaget och ut

därifrån dvs. med båda funktionerna. I någon mening kommer man i båda fallen att arbeta
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visavi den transportmarknad som erbjuds både på inputsidan och på outputsidan.

Företaget med egna transportresurser möter marknaden i form av de alternativa

transportmöjligheter som erbjuds där. Om vi fokuserar ett enskilt transportsystem med

utgångspunkt från företagsnivån har vi följ ande enheter att arbeta med i denna rapport:

0 de marknader, på vilka transportsystemet verkar

0 själva transportsystemet

0 de operationer som är resultatet av transportsystemets verksamhet inom närings-

miljöerna.

Föreliggande rapport kommer att struktureras efter denna mall. Först sker en genomgång

av de faktorer i marknad/miljö som ger villkoren och förutsättningarna för hur

transportsystemen utformas. Därefter sker en beskrivning av transportsystemens

utformning inom dessa olika miljöer. Och till sist operationerna: vilka karakteristika får

de transporter som planeras och genomförs av transportsystemen med de förutsättningar

som finns.

9.2.1.3 Metod

Den beskrivna modellen, med marknaden, systemet och operationema, utgör en

identifiering eller definition av tre olika delar av ett transportekonomiskt problemområde.

Inom varje sådan del finns ett antal komponenter eller faktorer som alla bidrar till eller

kan vara avgörande för att verksamheten fungerar. Det vi söker i denna rapport är att

identifiera sådana faktorer i var och en av dessa delar av problemområdet och dessa

faktorer antas sedan förklara utformningen av andra delar av samma problemområde.

Eftersom vi inte har några klara mätvärden av deolika faktorerna är det inte möjligt att

visa upp tydliga matematiska samband mellan de komponenter som konstituerar

marknad, system respektive operationer. På vissa punkter kan ändå sambanden vara

relativt enkla att visa: en trång stadsmiljö gör det t ex omöjligt att använda stora ekipage i

distributionen, körningar med grus, sten och sand gör det nödvändigt att använda speciellt

tunga fordon om man ska få så stora laster att det blir en rimlig kostnad per fraktad

kubikmeter. Den använda metoden för att verifiera de antagna sambanden är en

rimlighetsbedömning: om vi ser att en marknadsvariabel har ett uttalat högt värde under

vissa betingelser och att en systemvariabel också har ett högt värde under samma

betingelser och vi dessutom logiskt sett kan finna vissa samband mellan de två anser vi att

det föreligger en verifiering av sambandet.

9.2.2 Transportsystemets verksamhetsfält: marknaden/miljön

9.2.2.1 Perspektiv

Vårt grundläggande synsätt på marknaden/miljön och dess samband med

transportsystemet är följ ande:

Marknaden/miljön utgör den omgivning, inom vilken ett transportsystem verkar. Inom

marknaden finns ett stort antal komponenter, med vilka transportsystemet interagerar. Till

en stor del ingår dessa komponenter i andra typer av marknader. De personer som

engageras i ett transportsystem hämtas t ex från den arbetsmarknad som finns tillgänglig.

Lastbilar hämtas/köps från en lastbilsmarknad, dieselolja köps från en oljemarknad osv.

Alla dessa olika i ett transportsystem ingående komponenter betalas med en ersättning för

deltagande i transportsystemet och agerande på transportmarknaden. När vi talar om
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transportsystemets marknad/miljö så är det denna struktur av komponenter vi försöker

identifiera.

Det är mycket stor skillnad på marknaden för rundvirkestransporter och marknaden för

distribution av livsmedel. För vår del gäller det alltså att identifiera

variabler/komponenter inom marknaden som kan antas vara centrala för uppbyggnaden av

transportsystemen och som därefter också bestämmer vilken typ av körningar och andra

aktiviteter som presteras av transportsystemen.

9.2.2.2 BranschtilIhörighet/produktsortiment

Ett tillverkande företags marknad/miljön utgörs i första hand av de kunder och potentiella

kunder, som företaget arbetar med. Företaget har ett visst som dess transportsystemet ska

stå för förflyttningen av. Transportsystemets utformning blir beroende av detta

produktsortiment och de förutsättningar i övrigt, under vilka transportsystemet arbetar. Vi

utgår i vår definition av produktsortimentet från företagets branschtillhörighet (SNI-

grupp). Företagets bransch visar också typ av intransporter till företaget och karakteristika

hos och utformningen av transportsystemet på det tillverkande företags inputsida. I

princip blir transportsystemets funktion inom företaget - när det är fråga om det

tillverkande företagets egna transportsystem - att bidra till företagets övergripande

målsättning, som t ex kan vara att ge tillfredsställande vinst på lång sikt. Ett åkeri, som

kan utgöra en del av ett tillverkande företags transportsystem, kommer i viss mån att

arbeta med samma mål. Dess uppgift blir att genomföra transporterna till så låga

kostnader att man får förnyade uppdrag av det tillverkande företaget. Men samtidigt har

man sina egna kostnader och intäkter att bevaka. Det innebär att man - förutom att

transporterna ska ske på ett så effektivt sätt att kundens intressen i det fallet tillgodoses -

också försöker få en tillfredsställande egen vinst på lång sikt sett. Utformningen av

transportsystemet med dessa dubbla målsättningar bestäms av sådana faktorer som

behandlas kortfattat i det följ ande.

En viktig kategorisering av åkeriemas marknad/miljö är alltså uppdelningen i olika

branscher, inom vilka transporterna sker. I Sverige är den naturliga uppdelningen den i

olika SNI-kategorier, som är den genomgående använda i bl.a. SCB:s företags- och

arbetsställeregister. Denna kategorisering utgör också en central uppdelning i t ex SCB:s

industristatistik och nationalräkenskaperna, varigenom transportverksamheten som

bransch statistiskt kan sättas i samband med andra samhällsfunktioner. Som vi sett

tidigare är det branschtillhörigheten som anger, vilken typ av produkter som tillverkas

inom ett företag, och detta i sin tur har stor betydelse för utformningen av de transport-

system och den typ av transporter som krävs i utleveransema. Med utgångspunkt från

SNI-uppdelningen får vi alltså ett begrepp om vilken typ av gods, som fraktas ut från de

SNI-identifierade företagen. Däremot säger det mindre om vilket gods som går in till

företagen. På den punkten kan nationalräkenskapernas input-/outputtabeller ge ett bidrag i

fråga om information.

Den svenska transportstatistiken är däremot inte uppbyggd enligt SNI-koder utan med

utgångspunkt från en produktkategorisering, som numera kallas NST/R-koden. SCB:s

transportstatistik, UVAV-statistiken, bygger numera på denna kod, som också är viktig

för resonemangen i denna rapport.

Antag att vi utgår från ett företags SNI-kod för att beskriva och bedöma företagets

transportsystem. SNI-koden visar vilken typ av produkter som transporteras i företagets
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bilar och därav får vivissa föreställningar om typ av lastbil som behövs för transporterna.

Det kan finnas behov av vissa påbyggnader som tankar, liftar, presenningar och

presenningsstöd m.m. Typ av produktsom transporteras påverkar vilken typ av lastbil

som utför transporten.

Den transporterade produkten - och alltså företagets SNI-kod - bestämmer i viss mån

vilken typ av lastbil och lastbärare som används för transporten. Men detta gäller

egentligen endast i de fall då det behövs någon form av specialutrustning för att förankra

eller hålla ihop själva lasten.

9.2.2.3 Nätverk

En annan viktig faktor för ett transportsystems utformning är den nätverksstruktur, inom

vilken transportsystemet utformas. Nätverket bestäms i hög grad av kundstrukturen. Det

kan beskrivas både som nätverk av företag, nätverk mellan individer/konsumenter och

nätverk mellan företag och konsumenter. Körfrekvenserna inom nätverken har att göra

med restriktioner hos produkterna, lastbärarna och de som håller lagren. Ofta utgör just

körfrekvenserna den faktor, som har störst betydelse för transporternas totalkostnader.

En viktig parameter för ett nätverks funktionär dess grad av stabilitet. En planering för ett

nätverk med perfekt stabilitet kan göras maximalt effektiv. Oftast finns inte denna

stabilitet i nätverket vilket gör att använda planeringsprogram måste ha en viss intern

flexibilitet för att få en rimlig rationalitet i de framtagna planerna. I ett

ruttplaneringsprogram måste varje bil kunna utnyttjas maximalt och ta över distributionen

från andra bilar inom närliggande rutter. Om så inte vore fallet måste man kanske sätta in

extrabilar, om något område inom det totala 'nätverket får en belastning som en bil inom

området inte klarar. Det måste finnas möjlighet till samverkan inom nätverken.

I och med att vi förtin begreppet nätverk som en marknadskomponent så får vi en bild av

hur transporterna sker. Nätverket måste specificeras med avseende på ett antal parametrar

för att bilden ska bli komplett, men här ges naturligen ett visst samband mellan marknad

och körmönster. Sedan är det en annan sak att ett transportsystem måste byggas upp som

kan planera och genomföra de transporter som krävs av aktörerna inom nätverket.

9.2.2.4 Tidsfaktorn

Tiden har kommit att spela en allt större roll i modern transportverksamhet. Företeelsen

har mycket att göra med att de tillverkande och distribuerande företagen undviker att hålla

lager. Man är angelägen att undvika hyllvärmare och att få låga lagerkostnader. Lagren

ersätts ofta av frekventa transporter och krav på precision i leveranserna. Dessutom: korta

ledtider ställer krav på snabba transporter.

9.2.2.5 Konkurrenterna

En påverkande faktor för det enskilda transportsystemet är också de konkurrenter, som

arbetar inom ett företags marknad/miljö. Konkurrenterna utgör en restriktion när det

gäller ett åkeris utformning av det egna transportsystemet. En etablerad åkeristruktur kan

vara en central restriktiv faktor för ett nytt åkeris tillväxt på marknaden. Sådana faktorer,

som har med andra åkeriers storlek att göra och ett enskilt åkeris grad av dominans på

marknaden, blir betydelsefulla faktorer för det enskilda åkeriets agerande.
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9.2.2.6 Tillgänglig teknik

En betydelsefull faktor är den teknik som är tillgänglig på marknaden, dvs. den marknad

varifrån transportsystemen hämtar de faciliteter, som används inom transportsystemet.

Utformningen av teknisk utrustning hos biltillverkare, trucktillverkare, karossbyggare,

tillverkare av hanterings- och lyftanordningar är viktig liksom den tekniska nivån hos de

datasystem som används för ruttplanering, lagerstyrning, kommunikation, registrering av

körningar osv. Hur dyrbar är ny teknisk utrustning för åkerierna? Vi vet att en del av den

nya elektroniska tekniken ibland inte kan anskaffas av mindre åkerier därför att den

uppfattas som alltför dyr i förhållande till de bidrag den ger till administrationen. Ofta är

det också en fråga om kostnader för att personalen ska lära sig den nya tekniken.

9.2.2.7 Infrastruktur och dess kvalitet

Med infrastruktur avses det sjö-, järnvägs- och vägsystem som står till transportsystemets

förfogande. I detta sammanhang bedöms jämvägarna efter vilket alternativ de utgör för

planerade transporter. Kvaliteten på vägarna spelar roll för omfattningen av underhåll och

reparationer på lastbilen och dessutom för de köravstånd och tider, som man måste räkna

med i upplägget.

9.2.2.8 Traditioner

Inom transportbranschen - likaväl som inom andra branscher - finns en traditionalism

som kan vara mycket svår att bryta. Den ingår i den miljö, inom vilken ett företag

opererar. Särskilt påtaglig är denna traditionalism inom alla de småföretag som finns

inom åkeribranschen. Ett företag som har ett antal långtidskontrakterade åkerier för sina

körningar kan ha mycket svårt att åstadkomma förändringar, därför att någon part

upplever förändringen som en revirförlust inom det egna området.

9.2.2.9 Lagstiftning och lokala bestämmelser

En marknadsfaktor som fått allt större betydelse för transportbranschen och dess

körningar under senare år har varit de bestämmelser som reglerar fordon och körningar

speciellt inom storstadsområden. Inom Stockholm finns t ex miljözoner som är förbjudna

för vissa typerav fordon, som inte uppfyller miljöbestämmelsema. Där finns också

bestämmelser om tider som är förbjudna för av- och pålastningar. Till detta kommer de

allt mera komplexa regleringar av trafiken som genomförs med t ex parkerings- och

stoppförbud, förbjuden trafik på vissa gator osv. Totalt sett innebär allt detta att det krävs

större resurser inom transportsystemen för att hålla trafiken i gång. De mycket små

åkerierna får större svårigheter att klara lagstiftarnas och de kommunala myndigheternas

krav.

9.2.2.10 Sammanfattning

I detta kapitel har vi gått igenom ett antal faktorer som är viktiga för analyserna av

transportmarknad och transportsystem som denna rapport inriktas på. Av de

genomgångna faktorerna antas företagens branschtillhörighet, nätverken och tidsfaktorn

ha den största betydelsen för transportsystemens uppbyggnad och kömingarnas karaktär.

Det blir därmed också de faktorer som analyserna i denna rapport kommer att fokuseras

på. Även om de övriga marknadsfaktorerna kan vara mycket viktiga för

transportsystemens utformning och körningarna inom speciella branscher så är det inte

möjligt att fortsättningsvis inkludera dem i analyserna i denna rapport. Det använda

datamaterialet räcker helt enkelt inte till för detta.
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9.2.3 Transportsystemet.

Inom den marknad/miljö som beskrivits i föregående kapitel ska ett företag utforma det

eller de transportsystem som uppfyller företagets krav beträffande kostnader/intäkter och

dessutom beträffande kvalitet, som är en mera svårbestämbar faktor. Hur vi definierar

transportsystemet och hur det utformas beskrivs i följ ande avsnitt.

9.2.3.1 Definition

I denna rapport kommer ett logistiskt synsätt att tillämpas i samband med definitionen av

begreppet transportsystem. Det innebär att vi identifierar transportsystemet efter hur det i

grunden fungerar inom näringslivet.

Vi utgår från ett materialflöde, som tas emot i ett företag, passerar genom detta och

varifrån produkterna ibland i förädlad form skickas ut. Därtill kommer de styrsystem, som

ger signalerna till hur transporterna ska opereras i de delar som direkt berör företaget. Ur

företagets synpunkt kan vi enkelt identifiera transportsystemet som det system, som får

transporterna att fungera på önskvärt sätt, vare sig det är fråga om intransporter,

interntransporter eller uttransporter. Antag att vårt företag gör en beställning av en vara

hos en leverantör. Godset ska först hanteras hos leverantören så att det kan göras

tillgängligt för självatransporten. Det ska också hanteras efter transporten så att det är

tillgängligt enligt köparens/ägarens önskemål. De operationer som ingår i överföringen

räknat från t ex ett centrallager till ett lokallager omfattar alltså uttaget från centrallagret

av varan, truckkörning fram till expeditionen för utgående gods, pålastningen på fordon

för transport, transport till beställaren/mottagaren, avlastning från bilen, hantering och

truckkörning till mottagarens lager därefter. Det transportsystem som effektuerat

transporten omfattar alltså både trucktransporter och lastbilstransporter förutom de

hanteringsoperationer som är nödvändiga för att överföra godset från ett transportsätt till

ett annat. Hela systemet måste styras på något sätt, till en del datormässigt, till en del rent

personmässigt med hjälp av tillsägelser eller order.

Det kan diskuteras om vi ska låta de olika hanteringsmomenten ingå i transportsystemet

eller om vi ska låta dessa identifieras som egna hanteringssystem. Det som är intressant i

denna rapport är egentligen inte de operationer som ingår i den egna verksamheten. I

stället är det fråga om att få en förståelse för hur de totala systemen fungerar. Då blir det

intressant för oss hur t ex en kunds lagerstyrningssystem som initierat transporten,

beordringssystemet för truckkörningar, systemet för plockning ur centrallagret samverkar

med våra egna system. Alla dessa system är nödvändiga för att transporten ska komma i

gång och kunna genomföras även om systemen i och för sig inte är eller behöver vara

verksamma under själva godsförflyttningen.

Transportsystemet definierat på detta sätt kan omfatta ett flertal aktörer:

0 det företag, den aktör, som har med lagerhanteringen och förflyttningen fram till

inlastningen på lastbilen att göra.

0 åkeriet, eller den aktör, som har att fullgöra förflyttningen från centrallagrets lokaler

till lokallagrets,

0 det mottagande företaget, dvs. den aktör, som handhar operationerna i samband med

avlastningen av lastbilen och förflyttningen av godset till själva lokallagret.
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Här finns tre parter involverade i det beskrivna flödet och så är också ofta det verkliga

förhållandet. Det är då inte så märkligt att man tagit fasta på detta inom logistiken och

fokuserar just relationerna mellan dessa parter: trepartslogistik. I och med att det oftast är

flera aktörer involverade i ett flöde hindras de anpassningar inom de olika delarna, som

kan åstadkomma att hela systemet fungerar effektivare. Trepartslogistiken vill

åstadkomma en rationell helhetslösning för överföringen, dvs. undvika suboptimeringar

för delsystemen. En viktig delför att kunna få denna helhetslösning till stånd är att man

åstadkommer en datamässig samordning.

Det behöver inte nödvändigtvis vara olika aktörer involverade i transporterna.

Transporten kan ske inom ett enda företag och det behöver inte vara truckkörningar och

lagerläggningar inkluderade i den totala operationen. Vi kan tänka oss åtskilligt enklare

transportfall, men de funktioner som vi identifierat i vårt exempel finns alltid med på ett

eller annat sätt i alla transporter.

I den givna definitionen av transportsystemen har vårt perspektiv varit från företaget som

beställare och mot en leverantör. Den gjorda beskrivningen avsåg själva

materialrörelserna från leverantörens lager till företagets egna lager. Till materialsystemet

hör dock också ett administrativt system som styr materialflödet.

          

Trans portör
Interna system:

ordersystem """"""
transportplanering

Leverantör Gods mottagare
Interna sys tem: Interna sys tem:
ordermottagning lagersystem
lagerplockning beordring
lagersystem -- - - -- godsmottagning

intern transport intern transport
expedition uttransport extern transport »

      

De streckade linjerna betecknar den kommunikation som binder samman interna system hos de olika

aktörerna

Figur 2 Exempel på de interna systemen hos de tre aktörerna i ett transportsystem

Den beställning som görs hos leverantören grundar sig på en avläsning i

lagerstyrningssystemet att lagernivån gått ned till beställningspunkten. Denna är beräknad

utifrån kunskap om varans förbrukningshastighet och ledtid, dvs. tid från beställning till

leverans. Vid de gjorda beställningarna har det traditionellt varit leverantören som ordnat

transporten. Denne vet ju exakt när varan är klar för leverans och transport. Det gällande

leveransarrangemanget är naturligtvis en fråga, som man avtalat då köpekontraktet

gjordes upp. Man har då ofta för enkelhetens skull använt sig av någon av deincoterm-

koder som varit och är internationellt accepterade och som inneburit en fördelning av

åtaganden mellan parterna beträffande t ex transporter och risker.
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Att man ofta lämnat hela denna del, som har med transporter att göra, till leverantören har

ofta inneburit en stor osäkerhet för mottagaren beträffande kostnader och avropstider,

särskilt vid långa, internationella transporter. Det finns en tendens för närvarande hos

varumottagare att skaffa sig ett större inflytande över transporterna och alla de olika

komponenter som ingår i dessa. Ett bidragande skäl till detta är också att beställaren på

det viset kan se till att få en samordning mellan alla olika långväga leveranser. I stället för

att ett antal olika transportörer kommer till beställarens lager och gör sina avlastningar

kan man ordna med samlastning, varvid endasten eller ett fåtal bilar kommer med alla

beställningar på en gång. Det ger möjlighet till väsentlig rationalisering. Hela

transportsystemet ges därmed en förändrad struktur.

De givna beskrivningarna avser transportsystem på mycketdetaljerad nivå - företagsnivå.

Vi kan dock identifiera sådana system på många nivåer, t ex branschnivåeller nationell

nivå. Även om vi låter beskrivningen gälla den nationella nivån kommer sådana begrepp

som beställnings-, hanterings- och lagringssystem in i sammanhanget, om vi vill erhålla

en definition, som ger en förståelse för hur hela systemet fungerar.

9.2.3.2 Kostnader

Ett transportsystem som arbetar i en viss näringsmiljö drar vissa kostnader. Ambitionen

hos ett företag är att minimera dessa kostnader samtidigt som man ser till att uppfylla de

restriktioner, som finns beträffande kundkrav, miljökrav, arbetsförhållanden för anställda.

Sj älva transportsystemet drar vissa kostnader. Man har en bilpark som ska vara anpassad

till den typ av körningar som företaget åtagit sig att genomföra och som - även utan

användning - drar kapitalkostnader i form av successiv värdeminskning och

förräntningskrav på nedlagt kapital. Större åkerier lägger sig till med godsterminaler och

en omfattande administration. Hela det styrsystem som tidigare beskrivits drar

anläggningskostnader även utan användning. Vi får alltså en fördelning/balansering av

kostnaderna mellan systemen och genomförda transporter.

9.2.3.3 Systemets nätverk - ruttägarskap

I avsnittet om transportsystemets marknad/miljö såg vi att det nätverk som bildas av

företagens kunder och leverantörer utgör en förutsättning för hur transportsystemen

utformas. Självklart kan dock ett företag, t ex ett speditörsföretag utifrån sin godsterminal

utforma ett helt eget nätverk i sitt transportsystem. Med utgångspunkt från det antal

företag som ska besökas, avstånd mellan företagen, förväntade lastvikter, kombinerar

man företagen så att de bildar en effektiv besöksrutt för varje lastbil som man förfogar

över. Det är då tydligt att det är speditören som bestämmer över dessa rutter - speditören

är ruttägare . Vill speditören göra någon förändring i ruttsystemet så är det en fråga för

speditören enbart. Chauffören kan visserligen opponera sig mot den körda rutten men

ruttägare är speditören.

Antag i stället att det är fråga om ett åkeri, som åtagit sig att köra ut varor åt ett

grossistföretag, som ger besked om vilka butiker som ska besökas. Grossisten bestämmer

butiker, men åkeriet har leveranser också från andra leverantörer. I det fallet är åkeriet

ruttägare.

Vi kan alltså tänka oss ett antal olika fall där ruttägarskapet kan vara mer eller mindre lätt

att definiera. Ändå är det fullt möjligt att detta ruttägarskap kan utgöra en bas för lösning

av konflikter som uppstår mellan olika aktörer inom ett transportsystem. Aven om vi kan
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identifiera ett transportsystem funktionellt på det viset att ett visst åkeriföretag ingår i

systemet så kan det uppstå konflikter när det gäller prioriteringar, leveransansvar och

uppfattning om revirägande. Ju större precision och snabbhet som krävs av

transportsystemen, desto mera angeläget kan det vara för företagen att själva stå för hela

transportansvaret. Att hålla sig med egen bilpark och egna chaufförer kan vara en fördel i

detta sammanhang.

En mycket viktig del för hur ett transportsystem fungerar är också den lager- och

terminalstruktur inom vilken transporterna ska ske. Lagerstrukturen kan vara uppbyggd

utifrån ett centraliserat eller decentraliserat distributionskoncept. Vi kan ha ett stort

centrallager som distribuerar till ett fåtal regionallager, varifrån transporterna går direkt

till butiker eller återförsäljare. Vi kan också ha ett mindre starkt centrallager med en

omfattande lagring på regional och lokal nivå. Trafikflödena i modellen med det starka

centrallagret tenderar att ge längre sammanhängande transporter och därmed mindre

frekventa transporter. I dessa transportsystem kommer därför de stora ekipagen med bil

och släp att användas. I det decentraliserade systemet får vi kortare transportavstånd, mera

hanteringsarbete, mindre bilar i den använda bilparken om företaget har en egen sådan.

9.2.3.4 Transportsystem och Iagerstyrning

Generellt sett spelar lagren en mycket stor roll för hur transportverksamheten utformas.

Genomgående används någon typ av lagerstyrningsmodell för att få lagrings- och

transportfunktionerna att fungera väl. Det finns ett stort antal sådana teoretiska modeller

utarbetade inom operationsanalysen. De enklare varianterna av dessa modeller har också

fått en stor spridning och frekvent användning inom näringslivet. Den mest använda är

den s k Wilson-formeln eller EOQ-modellenl. Den utgår från beräkningen av

totalkostnaden för transporterna in till lagret från en leverantör. Efterfrågan för

planeringsperioden antas vara konstant, liksom transportkostnaden från leverantör till

lagret. Varje körning från leverantör till lager antas alltså kosta lika mycket oavsett hur

mycket som lastas på bilen. Ju oftare vi kör gods från leverantör till lager desto mindre

kan lagret hållas och räntekostnaden för lagret blir därmed mindre. Å andra sidan blir

V transportkostnaden högre i och med att bilen får köra så många gånger. Vi kan alltså

relativt lätt formulera en formel för totalkostnaden för hemtagningen av godset. Detta

uttryck kan sedan deriveras med avseende på orderstorlek och den erhållna formeln leder

oss till ett kostnadsminimum:

Q=1/2-E-O/L
dar

Q = optimal orderstorlek

E = efterfrågan under planeringsperioden,

O = ordersärkostnad, dvs. de kostnader som är förenade med att få in en beställning på

lager

L = årlig lagerhållningskostnad ofta beräknad som en räntekostnad för lagerinvesteringen

Grafiskt kan detta återges på följ ande sätt:

 

1 Axsäter, S: Lagerstyrning, Studentlitteratur
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Figur 3 EOQ-modellen grafisktframställd

Det finns utan tvekan svagheter i denna formel. Efterfrågan på en vara kan variera kraftigt

under en period. Transportkostnaden, ingående i ordersärkostnaden, brukar normalt

variera med transporterad kvantitet. Den ursprungliga formeln tar som vi sett inte hänsyn

till detta, men den ger trots allt en rimlig utgångspunkt för bestämning av

hemtagningskvantiteter och därmed av transportfrekvensen av en speciell vara till lagret.

Med denna utgångspunkt är det sedan möjligt att göra speciella varianter av formeln, där

hänsyn tas till just sådana omständigheter som nämnts. Det viktiga i detta sammanhang är

att denna formel faktiskt är mycket använd, och att det alltså är faktorer som har med

lagerstyrningen att göra, som i hög grad bestämmer körningsfrekvenser mellan olika

enheter i ett nätverk, där vi har lagring av produkter på olika ställen.

9.2.3.5 Sammanfattning

Som vi sett i detta kapitel omfattar ett transportsystem ofta tre olika aktörer. Vi kan därför

inte utan vidare tala om uppbyggnad av ett transportsystem: varje aktör står för sin egen

uppbyggnad, sitt eget område. Det gäller för den egna aktören att ha de verktyg inom

systemet som gör det möjligt att arbeta på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Däri

ingår också att de nödvändiga informationssystemen ska finnas tillgängliga. En del av

dessa har beskrivits i detta kapitel.

Hur det totala transportsystemet - så som det definierats i detta kapitel - blir utformat

beror alltså på var och en av dessa tre aktörer. Dessa tre aktörer är dock så starkt beroende

av varandra i ett mera permanent samarbetsförhållande att de olika komponenterna i varje

parts separata delsystem måste vara anpassat till de andra parterna. Det är t ex

meningslöst för en part att lägga sig till med ett sofistikerat informationssystem för de

externa transporterna om åkaren inte förmår att ge de nödvändiga signalerna så att

systemet kan fungera. Det är också meningslöst för en åkare att lägga sig till med ett stort

ekipage om mottagaren eller leverantören inte har sådana faciliteter vid inlastning eller

godsmottagning att ekipaget kan komma in till lastbryggan för på- eller avlastning. Även

om vi alltså har tre aktörer ingående i transportsystemet är det ändå meningsfullt att

analysera hur systemen fungerar under olika förutsättningar.
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Vilka är då de förutsättningar som vi kan utgå från i detta sammanhang? Dessa

förutsättningar ges av den marknad eller de marknader som transportsystemet arbetar på. I

kapitel 9.2.2 redovisades ett antal faktorer som antogs vara viktiga för bestämningen av

hur marknaden fungerar och vilka faktorer som antogs vara centrala för

transportsystemens funktion på dennamarknad. Vi stannade där för

0 det produktsortiment som ett företag tillverkar eller distribuerar och

0 det nätverk, inom vilket försäljning eller distribution ska ske.

Ytterligare ett antal faktorer hos marknaden fanns där angivna men antogs inte kunna

användas i analysen i denna rapport. Vi håller oss alltså kvar vid dessa grundläggande

marknadsfaktorer när vi i nästa kapitel går in på de planerade och genomförda

transporterna.

9.2.4 De planerade och genomförda transporterna

I närmast föregående avsnitt har vi sett hur transportsystem kan utformas med avseende

på ett antal olika variabler, som i sin tur är beroende av den marknad/miljö, inom vilken

transportsystemet ska verka. När vi ska beskriva ett transportupplägg i detta avsnitt

kommer vi därför att hänvisa till ett antal av de förutsättningar, som finns inom

marknad/miljö och inom det uppbyggda transportsystemet.

Vi bör observera att det finns en tidsmässig skillnad mellan den planering som

uppbyggnaden av ett transportsystem innebär och den planering som ligger i att utforma

ett program för ett åkeris körningar. Att utforma transportsystemet är en strategisk uppgift

- de beslut som tas i det sammanhanget kan ha implikation 10 år framåt medan

transportplaneringen kan avse en enda körning och ha betydelse några timmar framåt.

En viktig punkt när det gäller transportplaneringen är, i vilken typ av transportsystem som

transporten ingår. Ingår transporten i det transportsystem som finns hos ett grossistföretag

eller i ett tillverkande företag? Eller utförs transporten av ett åkeri, som i sin tur ingår som

komponent i andra företags transportsystem? Vi har tidigare sett att ett transportsystem

kan omfatta tre aktörer, av vilka åkeriföretaget kan vara en. Skillnaden behöver inte vara

så stor mellan de olika transportsystemen: en transportavdelning inom ett större företag

kan arbeta mycket självständigt och med samma målsättningar som ett vanligt åkeri. I

princip är dock den väsentliga skillnaden att det självständiga åkeriet kan planera sina

transporter med utgångspunkt från möjligheten att ordna samtransporter med andra

transportuppdrag, vilket kan vara svårare för det icke yrkesverksamma åkeriet.

I följande avsnitt ska göras en begränsad genomgång av de faktorer, som en

transportaktör har att arbeta med vid ett transportupplägg, faktorer som spelar roll för

operationemas effekter och resursförbrukning. Vi skiljer mellan den del av ett

transportupplägg som har med det tillgängliga transportsystemet att göra, och den som rör

vilka tjänster som kunderna efterfrågar.

Vilka resurser ingår i företagets tillgängliga transportsystem, som t ex ett åkeriföretag kan

erbjuda kunderna. Det har att göra med de resurser som man strategiskt satsat på inom

åkeriet under årens lopp. Det är fråga om tillgängliga bilar, truckar, kranar osv., men

också om uppbyggda nätverk, informationssystem, personal med viss kunnighet i
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transportfrågor osv. Kort sagt är det fråga om de tjänster som bjuds ut på

transportmarknaden.

Mot detta ska ställas de efterfrågade tjänsterna från kundernas sida. Vad ska förflyttas,

startpunkter och målpunkter för förflyttningen, vilka speciella tjänster efterfrågas i denna

förflyttning? Vilken kostnadseffektivitet och rationalitet som erhålles i de planerade

körningarna beror på graden av överensstämmelse mellan dessa båda konglomerat av

faktorer. Även hos en kund som efterfrågar transporter finns resurser med bestämda

egenskaper. Godsmottagningen kan ligga mer eller mindre tillgängligt, mätningen av gods

kan vara mer eller mindre automatiskt och tidsbesparande arrangerad,

avlämningspunkterna för transporterna kan utgöra ett nätverk som stämmer mer eller

mindre väl med transportörens nätverk. När vi talar om produktfaktorer och

nätverksfaktorer på marknaden, Vilket vi gjorde i marknadsavsnittet, finns alltså dessa

faktorer på både utbuds- och efterfrågesidan på marknaden.

Planering av körningar kan ske från båda håll - både från utbudssidan och efterfrågesidan.

Varifrån planeringen sker har i hög grad att göra med var den transportmässiga

kompetensen finns. Tidigare har denna nästan uteslutande funnits hos transportaktörerna

men under senare år med alltmera utbyggd distribution och allt starkare integration

mellan företag är det tydligt att planeringsinitiativet successivt flyttats över till de

transportefterfrågande företagen. Detta har i många fall inneburit att man sj älv bestämmer

transportvägarna och också ibland tagit över transportproduktionen.

Vare sig initiativet kommer från utbuds- eller efterfrågesidan finns ett antal faktorer med

vid planeringen av operationerna, faktorer som ska beröras något i det följande. Vår

utgångspunkt är de faktorer som vi redan tidigare identifierat som viktiga och som är

genomgående i denna rapport, nämligen produkten och nätverket. Till detta kommer

också sådana faktorer som berördes i marknadsavsnittet, men som inte kan finnas med i

en slutlig analys på grund av obefintliga mätvärden. Här kan vi dock grovt undersöka i

vilken mån de kan finnas med vid planeringen av körningar.

* Produkten och använd bilpark. Olika körningar kräver olika typer av lastbilar. Här

kommer alltså typ av produkt in som en bestämmande faktor för bilvalet. Produkten

kan kräva en speciell storlek på bilen både när det gäller möjligheterna att ta tunga

lastvikter och möjligheterna att hålla ihop och förankra lasten. Bilen måste alltså

storleksmässigt vara anpassad till lastens krav. Till detta kommer frågan om vilket

karosseri som krävs för de transporter, som ska utföras och också frågan om vilken

utrustning som behövs vid av- och pålastningar och lasthantering. Det kan vara

nödvändigt med kranbilar, med lyftanordningar, speciella stödben vid lastningar osv.

Denna typ av resurser behöver inte nödvändigtvis vara knutna till en speciell bil utan

kan vara delar av transportsystemets resurser i övrigt.

* Nätverket och använd bilpark. Den andra marknadsfaktorn som påverkar bilval och

val av tillgängligt transportsystem är nätverket. De faktorer som inkluderas i begreppet

nätverk har att göra med kunderna. Kunderna kan vara både de som lasterna hämtas

hos och de, till vilka lasterna går. Den viktigaste faktorn är på den punkten kundernas

tillgänglighet. Hur är möjligheterna att komma in till kundens eller kundernas lastkaj

om sådan behövs vid på- eller avlastningen. Vilka speciella anordningar har kunderna

för på- eller avlastningen eller mätning av lasten om sådan behövs?
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* Vi kan utgå från att de två nämnda faktorerna produkter och nätverk är mycket viktiga

för de körningar som planeras och ska genomföras. Till detta kommer sedan andra

faktorer som togs upp under marknadsbeskrivningen i kapitel 9.2.2, t ex

konkurrenters ställning och agerande, teknikmarknadens tillgänglighet, dvs. hur lätt är

det att anskaffa den nya teknik som kan behövas för de nya uppgifterna, vilka lokala

bestämmelser finns beträffande de planerade körningarna. Andra faktorer som spelar

roll vid transportupplägget är variationerna i lastvolymer, transportfrekvenser, behov

av omlastningar, möjligheterna till returfrakter, möjligheterna till samlastning,

produkternas tålighet och därmed följ ande krav på särbehandling av produkterna, krav

på precision i leveranstider, krav på kunskap om trafikmiljö, bedömning av

transportsäkerhet i olika avseenden.

* Tidsaspekten. Varje planerad och kalkylerad transport måste sättas in i ett

tidsperspektiv. Dels är det fråga om tidsfaktorn för sj älva transporten, vilken successivt

har blivit allt betydelsefullare - numera sker ofta en exakt tidsplanering av alla

transporter. Men dels är det också en fråga om de planerade transporternas strategiska

betydelse. I vilken mån är det möjligt att bygga in de planerade transporterna i ett

långsiktigt mönster, där den presumtiva kunden kan antas fortsätta samarbetet med

vårt företag? I princip spelar det en mycket stor roll för ett transporterande företag att

man har ett antal stabila transportrelationer att arbeta på. Man får därmed ett strategiskt

mönster att utgå från, vilket underlättar bedömningen av alla senare transportuppdrag.

Bedömningen gäller då i vilken mån eventuellt tillkommande uppdrag överensstämmer

med det strategiskt utformade nätverket. Ett redan utformat sådant nätverk kan

utformas på ett maximalt kostnadseffektivt sätt. I princip arbetar de stora speditörerna

efter sådana system.

* Intransporter - uttransporter. I vår modell gjordes en skillnad mellan inkommande

och utgående transporter i ett tillverkande företag. Är det någon skillnad i de faktorer,

som omfattas av begreppet marknad/miljö , om vi jämför intransporter och

uttransporter? En skillnad finns oftast i de sammanhang, i vilka intransporter

respektive uttransporter opereras. Uttransporterna styrs av företaget och är riktade mot

kunden - transporten blir en del av den service, som riktas mot dessa kunder.

Transporten blir inte enbart en fråga om kostnadsminimering utan också och kanske i

högre grad om att visa upp service i samband med leveransen. Företaget får därmed en

stark inriktning mot att sköta distributionen med egen bilpark och egna chaufförer,

medan intransporterna oftast lämnas till externa åkare och externa chaufförer.

Uttransporterna och förutsättningarna för dessa bestäms av det nätverk som bildas av

kunderna, medan intransporterna och deras förutsättningar bestäms av leverantörernas

nätverk, åtminstone har detta i hög grad varit fallet hittills. I de

rationaliseringssträvanden som ägt rum under senare år har vi dock sett en tendens hos

stora företag att styra inleveranserna bättre, varigenom man får möjligheter att ordna

samtransporter också beträffande det inkommande godset. Detta stämmer överens med

den tidigare anmärkningen i detta kapitel att initiativet till planeringen av körningarna

alltmera gått över till transportföretagens kunder vare sig dessa är leverantörer eller

mottagare.

Alla dessa faktorer har betydelse för både kostnaderna och intäkterna. Det

transportupplägg som ett åkeri väljer svarar mer eller mindre väl mot de krav som en
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tilltänkt uppdragsgivare ställer, t ex beträffande leveranstider, transportsäkerhet,

skadefrihet. Totalt sett kallar vi den givna servicen för leveransservice. Den kostnads-

/intäktskurva2 som vi brukar förknippa med detta begrepp ser ut på följ ande sätt:

     intäktskurva

i
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t
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t
/
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t
n
a
d

kostnadskurva

  

;
V

servicenivå

Figur 4 Kostnads- och intäktskurvorna förföretagens leveranssevicenivå

Kurvan innebär att det krävs en viss servicenivå för att över huvud taget få en intäkt av

transportverksamhet. Alltför låg servicenivå ger inga kunder och heller inga intäkter. Å

andra sidan ger en alltför hög servicenivå mycket dålig utdelning beträffande intäkterna.

Kunderna kan inte tillgodogöra sig denna överdrivna servicenivå och företaget får ingen

utdelning av den extra servicen.

För alla aktiviteter och insatser av faciliteter i transportupplägget uppstår kostnader.

Facilitetema drar till en del kostnader utan användning, vilket vi sett i en tidigare

genomgång av transportsystemets kostnader.

Transportsystemets resursförbrukning kan i hög grad sägas vara en funktion av systemets

anpassning till befintlig näringsmiljö. Kostnader uppstår i övrigt på grund av förbrukning

av tillgångar av olika slag, dvs. på grund av insatt arbetskraft osv. Insatserna och

aktiviteterna ger å andra sidan intäkter i det att man får ersättning för utförda tjänster.

 

2 Ballou, Ronald H: Basic Business Logistics, Prentice Hall 1978
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MARKNAD/MILJÖ-FAKTORER:

Branschtillhörighet/Produktsortiment

Nätverksstruktur

Konkurrenter

TRANSPORTSYSTEMET:

9 In- eller uttransport

0 Typ av uppdragsgivare (grossist, tillverkande

företag)

0 Typ av utförare (en-bilsåkeri, fritt åkeri, LBC)

6 Kopplingen mellan uppdragsgivaren och

utföraren

Hårdvara:

a) Transportutförarens bilpark

(karosserikoder, storlek, miljöklasser,
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b) Nätstrukturen för tillgängliga anläggningar

(lager, godsterminaler, verkstäder, garage
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c) Hanteringsutrustning vid anläggningarna

d) Datorutrustning
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b) Lagersystemets utformning
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TRANSPORTER:

0 Rutter (körvägar)

0 Körtider

0 Lasttyper

0 Lastvikter
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Figur 5 Variabler som karakteriserar marknad/miljö, transportsystem och

transportoperationer

En uppdelning i olika branscher ger mycket stor variation i förutsättningarna för olika

transportupplägg och ger därmed olika kostnads- och intäktsbilder. Uppdragens

omfattning och tidsmässiga utsträckning spelar stor roll för hur transportsystemet ska

komma att fungera.

I det överordnade målet att få en god ekonomi i transportverksamheten ingår delmålet att

aktivera de uppbyggda transportresurserna så mycket som möjligt. Dock inte i så hög grad
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att resurserna blir överbelastade och den presterade leveransservicen för låg med dålig

leveransprecision, långa väntetider för kunderna som följd. Det fordras därvid oftast att

man kombinerar transportuppdragen för att få ned resursförbrukningen. Resurserna får

inte heller bli för lite utnyttjade, varvid kostnaderna springer i höjden i förhållande till

intäkterna och åkeriets existens sätts i fara.

Vi avslutar detta avsnitt med en figur som söker sammanfatta kapitel 1-4. De genomförda

transporterna, som kan karakteriseras av variabler såsom t.ex. rutter, körtider osv.,

bestäms av det transportsystem i vilket de utförs. Transportsystemet i sin tur är starkt

avhängig av den marknad/miljö inom vilket den ingår. I figuren ges en lista över variabler

som kan karakterisera ett transportsystem.

9.2.5 Strategisk styrning av transportsystemet

När vi i det tidigare mött begreppen marknad/miljö, transportsystem och transporter har

vi huvudsakligen sett sambanden mellan dessa begrepp relativt kortsiktigt. Vi har sett att

transportsystemet verkar i en viss näringsmiljö eller marknad, anpassar sig prismässigt

och operationsmässigt till marknadens krav, genomför de beordrade transporterna och får

ersättning för de åstadkomna prestationerna, varvid det också drar vissa kostnader. Både

marknaden och transportsystemet är dynamiska enheter: de genomgår successiva

förändringar under intryck bl.a. av de planerade och genomförda transporterna. Sett på

något längre sikt sker mera betydande förändringar och företaget måste agera strategiskt

för att också anpassa sig till sådana förändringar. Man måste t ex genomföra mera

radikala förändringar i de anläggningstillgångar som man förfogar över. Bilparken kan

behöva förändras för att få den bättre anpassad till nya transportområden, som man gett

sig in på. Man kan behöva anskaffa nya dataprogram för att få bättre överblick över

orderläge och kunder när dessa blir många, man kan behöva förändra administrationen för

att få in större kompetens inom olika områden av företagets verksamhet. Även nya

transportuppdrag kan, som vi sett behöva sättas in i ett strategiskt sammanhang. Man kan

också behöva skifta den marknad/miljö, i vilken man verkar.

I princip tänker vi oss följande modell för sambanden mellan detta strategiska

beslutsfattande, den valda marknaden/miljön och det operativa transportsystemet:

   

Strategisk styrning av transportsystemet
A

   

V V

  

Transportsystemet .__.___ Transportoperationer

       

/
Marknad/miljö

 

Figur 6 Modell avföretagets strategiska styrning

Bilden tolkas på följ ande sätt:
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Transportsystemet genomför operationerna på den transportmarknad som existerar för vårt

fokuserade företag. De aktörer/konkurrenter som arbetar på marknaden har vissa resurser i

fråga om lastbilar, utrustning och kompetens, som svarar mer eller mindre väl mot de

uppdrag som ges på marknaden. För vårt företag, liksom för varje aktör inom branschen,

finns ett antal restriktioner hos anläggningarna och i kunnandet, som hindrar aktören att ta

vilka uppdrag som helst. Om det uppfattas som strategiskt viktigt att t ex komma in på ett

visst transportområde kan man behöva komplettera anläggningstillgångarna med nya

strategiska resurser t ex i form av nya lastmaskiner, ny karosseriutrustning, nya

datorprogram. Från marknaden/miljön återkommer alltså signaler beträffande hur

operationerna är anpassade till marknaden och dess krav. I den mån man identifierar

missanpassningar sker förhoppningsvis justeringar av transportuppläggen. En identifiering

av nya marknader antas också ske och en fokusering av resurserna på dessa nya marknader.

Liksom för näringslivet i övrigt finns en tendens till att företag, som etablerat sig inom en

viss marknad, försöker hålla sig kvar inom denna marknad och i stället täcker in många

olika funktioner där. Ett åkeri etablerat inom byggbranschen försöker t ex täcka alla de

olika uppdrag som kan förekomma där: anläggningsarbeten, rivningsarbeten osv. Vilken

inriktning ett åkeri väljer, dvs. vilken typ av resursuppbyggnad som sker, är i första hand

beroende av den verklighetsbild av transportmarknaden som man skaffar sig och den

tolkning av denna bild som man gör. Utifrån tolkningen därav sker sedan ett strategiskt

övervägande, som möjligen till slut resulterar i ett handlingsprogram med en viss

marknadsinriktning och en resursuppbyggnad som överensstämmer med denna. I vår enkla

modell motsvaras den givna beskrivningen av pilarna från transportoperationerna (dvs.

transportmarknaden) och mot transportsystemet, där den strategiska uppbyggnaden sker.

Den del av ett transportsystem, som genomför själva transporterna, är antingen

transportfunktionen inom ett företag eller ett självständigt åkeri. I princip blir ett företags

transportfunktion ofta avhängig av företagets totala strategiska agerande och våra

möjligheter att dra slutsatser därom blir därmed mycket begränsade. Ett bryggeri kan t ex

välja att sj älv stå för dryckesdistributionen och bygger upp transportresurserna med tanke

på detta. Däremot finns viss litteratur om åkeriers strategiska agerande och fortsättningsvis

ska vi ge en kortfattad beskrivning av detta med utgångspunkt från denna begränsade

litteratur inom området.
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9.2.6 Ãkeriers strategier
Vad innebär det faktum att ett åkeri skaffar sig en viss strategisk inriktning? I princip att

man väljer att genomföra sina transportoperationer inom en viss transportsektor, inom en

viss bransch, med vissa produkter osv. Vilken är då svenska åkeriers strategiska status? I

detta avsnitt ska vi belysa det strategiska agerandet på två sätt. Dels med ett exempel från

litteraturen, nämligen Lars Olof Rasks avhandling från 1984, Det strukturella armodet.

Organisationsteori för åkeriföretag . Avhandlingen behandlar åkeriernas strategiska

beslutsprocess och de strategier som man väljer som ett resultat av denna beslutsprocess.

Dels ska vi också exemplifiera det strategiska handlandet med en beskrivning av

speditörsföretagens agerande så som vi kan identifiera det i bl.a. SCB:s statistik och så

som vi mött det vid olika företagsgenomgångar.

9.2.6.1 Litteraturexempel

Den strategiska modell som Rask tillämpar är relativt komplex: med utgångspunkt från

organisationens struktur sker en inlärningsprocess, ett inlärande av erfarenheter från

transportbranschen. Inlärandet innebär bl.a. insikt i möjliga anpassningsåtgärder, när vissa

förändringar sker på marknaden. Själva det strategiska agerandet har sedan att göra med

vilken typ av anpassning som uppfattas som nödvändig i den situation, som företaget

befinner sig i. Det kan röra sig om strategibevarande eller strategiförändrande

anpassningar. Oftast finns också någon typ av utlösande faktor för de valda

anpassningsåtgärderna, den valda strategin. Anpassningen/strategin kan vara mer eller

mindre aktiv.

I sin bok undersöker Rask ll åkeriers strategiska inriktning och gör en uppdelning av

dessa enligt följ ande gruppering:

0 enbilsåkerier

0 de fristående medelstora åkerierna (därmed avses åkerier med 10 - 49 lastbilar enligt

Svenska Äkeriförbundets definition)

0 åkare anslutna till lastbilscentral (LBC)

0 LBC-enheterna.

Sammanfattningsvis kan vi se att de olika faserna i det strategiska beslutsfattandet och de

strategiska inriktningarna i de olika grupperna fördelas på följ ande sätt:

Enbilsåkaren har en relativ styrka i idégivarfasen, däremot är de abstrakta faserna i den

strategiska utvecklingsprocessen svag. Det innebär att tänkande och problem-

lösningsförmåga är dåligt tillgodosedda inom dessa små åkeriföretag och att man har en

starkare tendens till strategibevarande åtgärder. Detta gäller alltså fast man även har idéer

om en förändrad utveckling för företaget.

Förhållandet hos de medelstora åkerierna är snarast det motsatta: en relativ svaghet i

idégivarfasen, medan styrkan ligger de abstrakta faserna tänkande och problemlösande.

Strategiskt sett innebär det en starkare tendens till strategiförändrande åtgärder. I princip

kan det också ha att göra med, att man har större möjligheter att verkligen genomföra de

idéer som man utvecklat.

LBC-åkarens företag karakteriseras på samma sätt som de medelstora åkerierna: man är

svag i idégivarfasen men stark i de abstrakta faserna. LBC-organisationen spelar en stor

roll för LBC-åkaren. Idéerna om förändringar och hot i marknad/miljö kommer gärna från
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organisationen - åkarens egna initiativ är inte helt nödvändiga för överlevnaden. Däremot

kan genomförandet av idéerna vara det, och på den punkten finns också enrelativt

starkare kraft hos LBC-åkaren. Han får också sannolikt en viss uppbackning från
organisationen.

LBC-organisationen är stark i alla faserna av den strategiska processen: man uppvisar en

blandning av strategibevarande och strategiförändrande åtgärder som svar på förändringar

i miljön.

För alla de olika åkerityperna kommer hoten som man reagerar mot i första hand från

miljön/marknaden. Den riktning, mot vilken åtgärderna är vända, är också marknaden. I

följ ande uppställning, där vi ser åtgärdernas inriktning i de olika anpassningsfallen ser vi,

att just marknaden spelar den överlägset största rollen:

       

Marknaden Organisa- Driften Ägarför- Leverantörer

tionen hållanden

Enbilsåkare 4 - 4 _ _

Medelstora 10 2 2 2 -

åkerier

LBC-åkare 7 - l 2 -

Lastbils- 1 l l l 8 l l

centraler

Totalt 32 13 15 5 l

        

Förutom LBC-organisationen analyserar Rask 10 olika åkerier inom de grupper som

beskrivits ovan. Alla dessa åkerier uppvisar ett starkt beroende från varje åkeris sida av

någon dominerande aktör/kund. Detta gäller både enbilsåkarna, de fria medelstora

åkerierna och, naturligtvis, de LBC-anslutna åkarna. Av de 5 fria , dvs. ej LBC-anslutna

åkerierna, är det endast i ett fall som vi kan spåra en förändring i kundberoendet. Ett av

företagen diversifierade verkligen verksamheten, Vilket innebar en frikoppling från det

ensidiga beroendet av en enda kund. Man byggde verkligen upp nya kundrelationer.

Dessa förhållanden talar för att det inom åkeribranschen finns en stark stabilitet i

förhållandet åkeri/kund. Äkerierna strävar verkligen efter att åstadkomma denna stabilitet,

varigenom man får en eftertraktad riskreduktion.

Den fördel, som erhålles genom bindningen till en eller ett fåtal kunder, är dels den ovan

nämnda riskreduktionen, men dels också att transporterna i högre grad blir

upprepningsbara. Varje tillverkande eller distribuerande företag har ett nätverk, inom

vilket produkterna ska avsättas och även om inte varje enhet inom ett sådant nätverk

besöks varje dag, så får vi transporter som upprepas cykliskt. Därmed blir transporterna

också planeringsbara på längre sikt än om transportorderna skulle komma till varje

företag slumpmässigt. Planeringsbarheten innebär att det - även utan

ruttplaneringsprogram - blir lättare att beräkna kortaste väg på en runda och att se till att

leveranstider och leveransvillkor sköts med precision. När vi ska göra en bedömning av

relationen mellan transportsystem och transporter - dvs. uppfylla den målsättning som
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givits för denna rapport - blir därmed just kömingamas upprepbarhet en viktig variabel att

utgå från.

Rasks studier ger i någon mån en bekräftelse på den strategiska modell, som vi utgått

från: det är marknaden/miljön som ger signalerna om strategiska hot. Även om det inte

sägs i avhandlingen innebär åkeriernas marknadsmässiga koppling en strategisk

uppbyggnad av resurser, som är anpassade till de transportuppdrag som man får på grund

av dessa kopplingar. Fordonens storlek och utrustning, karosserityp, datorutrustning blir

effekter av det strategiska valet av marknadssegment.

9.2.6.2 Speditörers strategiska agerande

I Sverige finns tre dominerande speditionsföretag: ASG, BTL (Bilspedition) och

Fraktarna. Vid sidan av dessa finns specialspeditörer, t ex Coldsped och Frigoscandia

som specialiserat sig på kyl- och frystransporter, Schenker (numera ingående i BTL) som

specialiserat sig på utlandstransporter. Dessutom finns en hel skala av speditörer som till

en del arbetar regionalt och självständigt och till en del samarbetar med, och i några fall

också ägs av större speditörer. ASG, BTL och Fraktarna arbetar utifrån den metoden att

de utgör en slags paraplyorganisation för åkerier, som de bundit till sig kontraktsmässigt

för längre perioder. ASG och BTL äger dessutom ett antal av deåkerier i Sverige som

arbetar för dem. Dessa tre speditionsföretag driver sin verksamhet i stort sett efter samma

mall: man har ett antal godsterminaler spridda över landet och linjebilar som trafikerar

dessa godsterminaler, dvs. står för godstransporterna mellan dem. Godsterminalema är

sedan centra för de distributions- och inhämtningskömingar, som sker lokalt inom varje

terminals verksamhetsområde. På terminalen sker omlastningar mellan linjetrafiken och

lokaltrafiken. Den större delen av godstransporterna, som dessa stora speditionsföretag

står för, går dock inte via terminal utan är direkttransporter mellan kunder. Detta gäller

transporter med särskilt stora lastvikter till enskilda kunder eller utgörs av gods, som inte

lämpar sig för terminalhantering, (s k partigods i motsats till styckegods som går via

terminal).

De tre stora speditörernas transportsystem med godsterminaler och linje-/lokaltransporter

är egentligen utformade för att åstadkomma samtransporter av gods, som levereras i så

små kvantiteter att vanliga lastbilar klarar av att ta större laster än den, som kommer från

varje leverantör. Man kan alltså gå in till flera leverantörer på samma runda och hämta

deras sändningar. Samma sak gäller leveranser till godsmottagare på rundan. Det sagda

innebär, att den marknad/miljö, som speditörerna vänder sig till när det gäller

styckegodset, utgöres av företag som inte har så omfattande transporter att de helt fyller

varje avgående eller ankommande bil. Eftersom det alltid - även hos mycket stora företag

- förekommer också mindre transporter så kommer trots allt även dessa företag att utnyttja

en hel del av speditörernas tjänster, även om det är oftare förekommande att de också har

en bilpark, som sköter de egna transporterna.

Förutom de samtransporter som speditörernas verksamhet resulterar i, finns ytterligare en

effekt av deras verksamhet: genom det nätverk av transporter som de bygger upp inom

landet får lastbilarna naturligen returlaster på sina kömingar. Detta gäller inte generellt,

eftersom det finns obalanser mellan områdena. Stockholmsområdet är t ex ett starkt

konsumerande och svagt producerande område och vi får då inte den balans i lasterna

som vore önskvärd ur rationalitetssynpunkt. Framför allt uppstår obalansen i fråga om

livsmedel. Dessa måste ofta köras med kyl- eller frystransporter och i returkömingarna
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kan denna utrustning knappast utnyttjas, även om det är möjligt att ta också andra laster

än livsmedel i retur i kyl- och frysbilar.

Det faktum att speditörerna, som vi sett, bygger upp sina nätverk av linje- och

lokaltransporter innebär, att deras transporter blir mycket repetitiva. De stora speditörerna

får i de flesta fall dagliga transporter mellan olika orter i Sverige och dessutom

lokaltransporter omkring dessa orter. Det betyder, att man har stora möjligheter att

finslipa hela systemet och sätta in resurser som kostnadsminimerar trafiken, i varje fall för

just det enskilda speditionsföretaget.

Däremot kan man sätta frågetecken för den totala kostnadsbilden inom dessa nätverk. I

och med att man har samma mönster för trafiken inom och mellan olika områden i landet,

så har man traditionellt också byggt upp godsterminaler inom dessa områden. Det var

alltså en betydelsefull strategisk satsning. Under en period fanns sådana terminaler också

på relativt små orter i landet. Successivt har man insett, att man kan uppnå samma

servicegrad i transporterna utan dessa kostnadskrävande terminaler. Det är inte bara så att

själva terminalerna i egenskap av anläggningar drar stora kostnader. Även

hanteringsarbetet av godset på terminalerna ger upphov till kostnader, som man numera

har en mera realistisk bild av äntidigare. En undersökning genomförd vid VTI3 har visat,

att kostnadsökningarna i transporterna på grund av en terminalnedläggning inte alls nådde

upp till de kostnadsbesparingar man gjorde då terminalen lades ned. Vi kan misstänka att

speditörerna ännu inte har nått en optimal kostnads-/intäktsbild totalt sett om vi också

inkluderar terminalfunktionerna i denna bild. Den nya informationen och en förändrad

syn på behovet av kundservice har alltså lett till en förändring i den strategiska

inriktningen4.

Trafikmönstret hos speditörerna är detsamma som det mönster som beskrivits tidigare: ett

relativt sett mindre antal stora ekipage, de s k linjebilarna, kommer från andra orter i

Sverige med gods därifrån. De hämtar gods vid terminalen och tar detta i retur till sin

egen terminal. Från godsterminalen går sedan ett stort antal distributionsbilar till

mottagardestinationerna med det gods som kommit med linjebilarna. De tar också

returgods tillbaka från godsavsändare på de körda rundorna. Skillnaden mellan linje- och

lokalflödena beror framför allt på, att det är omöjligt att hantera de stora ekipage som kör

linjetrafiken med en sådan lätthet, att det skulle bli effektivt att använda dem också i

distributionen. Där måste användas lättmanövrerbara bilar som kan ta bara en mindre del

av den last som linjebilarna tar.

Även om det är flera åkerier och andra aktörer som transporterar och hanterar det gods

som speditörerna överför från leverantör till mottagare så är det speditörerna, här ASG,

BTL eller Fraktarna, som har det överordnade ansvaret för godset under hela

överföringsprocessen. De har - och måste kanske ha med tanke på kundservicen - system

utformade, där man ser hur långt godset har kommit i processen, och där man i efterhand

kan identifiera den fas, där något misstag skett om godset t ex inte nått adressaten. Man

måste ocksåha någon typ av kommunikation mellan terminaler och chaufförer så att t ex

hämtningar av gods kan göras även om chauffören är ute på sin rundkörning. Behovet av

 

3 Ågren, B: Transporter och godsterminaler - en analys av förändringar, VTI notat nr 36-

1995.

4 Abrahamsson Mats: Tidsstyrd direktdistribution, Studentlitteratur 1992
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att kunna följa och identifiera godset datormässigt gjorde att de stora speditörerna

skaffade sig stordatorer och passande program på ett tidigt stadium. I nuläget står det klart

att det finns en hel del brister i dessa program. Generellt sett kan dock konstateras, att de

stora speditörerna har varit tvungna att lägga relativt stora resurser på utveckling av

datasystem för transportverksamheten. Dessutom har terminalverksamheten varit

omfattande och sannolikt mycket dyrbar. Det är dock möjligt att ett omfattande

terminalsystem varit nödvändigt under en uppbyggnadsperiod för att skapa den höga

servicegrad som varit bärande i utvecklingen av denna speditörsverksamhet. Den har ju

gjort det möjligt att snabbt skicka gods relativt enkelt till alla orter i Sverige eller i

utlandet. Däremot har speditörerna inte haft någon betonad utveckling av

lastbärarna/bilarna i transportverksamheten. Investeringar i bilparkerna har varit måttliga

och den tekniska nivån på dessa bilar har varit relativt enkel, i varje fall när det gäller

konventionella godstransporter.

De strategiska satsningarna har alltså gjorts där de ansetts nödvändiga. Man har t ex (både

ASG och BTL) vidgat godsmarknaden genom att bygga upp ett nytt system specialiserat

på pakettransporter. I övrigt har strategin för lastbilstrafikens del inte inneburit utveckling

av datorsystemenså långt att de kan användas för körplaneringen. Till en del beror detta

på att de pappersdokument, fraktsedlama, som kömingarna/rutterna bygger på, måste

kvitteras av mottagarna. Fraktsedlarna måste hela tiden följa godset och de fungerar

tillfredsställande som underlag för chaufförens körplanering, om denne bara har god

lokalkännedom om adresserna.

I SCB:s transportstatistik UVAV (senaste årsuppgifter från 1996) finns uppgifter som gör

det möjligt att något belysa transporterna inom speditionsverksamheten. Totalt står där

speditörerna för transporter omfattande 72,3 miljoner ton gods. Den totala godsmängden

för yrkesmässig trafik är 274,1 miljoner ton. Speditörerna står alltså för 26% av de totala

transporterna. En begränsad fördelning på olika godsslag finns redovisad i samma tabell.

Något förvånande är att 31% av allt transporterat rundvirke transporteras av speditörer.

Jord, sten grus och sand, som också förefaller vara ett något främmande godsslag för

speditörer transporteras av dessa till 13% av de totala transporterna. Det framgår dock

klart vad som är speditörernas huvudinriktning. Speditörerna kör 73% av den totala

blandade lasten i Sverige.

Hur ska vi förklara detta faktum att speditörerna står för så stor andel av de främmande

godsslagen rundvirke och jord, sten, grus och sand? Iprincip är ju speditörernas uppgift-

som beskrivits ovan - att sammanföra olika typer av gods och få till stånd samtransporter,

varigenom man får lägre taxor och effektivare transporter. Förklaringen är, att strategierna

hos de olika typerna av transportföretag inte längre fungerar i enlighet med de

traditionella modellerna. Lastbilscentralerna (LBC) var från början inriktade på

anläggnings- och byggnadstransporter och är det fortfarande i hög grad. Just när det gäller

jord, sten, grus och sand har LBC 45% av marknaden, vilket är den största andelen.

Speditörerna var från början inriktade på styckegods och är det fortfarande som vi sett.

Men dessa företag tar numera transporter även av annat slag: de sprider verksamheten till

alla godsslag, som man kan köra lönsamt. Dessa företag blir också så ekonomiskt starka

inom transportsektorn att de har lättare än mindre åkerier att ge sig in på nyaområden av

transportverksamheten. Som vi kan se av Rasks undersökningar är också i varje fall LBC

föga låst till en speciell strategisk inriktning som man tidigare haft.
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Ovanstående beskrivning (fast inte statistiken) har i hög grad gällt den

speditionsverksamhet som drivits och drivs av de tre stora dominerande

speditörsföretagen i Sverige. Det finns dock ett stort antal fristående speditörer

specialiserade inom olika sektorer av transportbranschen, t ex flygverksamhet. Det finns

också ett antal mycket små speditörer ofta enpersonsföretag. En begränsad undersökning

vid VTI av dessa speditörer har givit vid handen att de verkligen arbetar seriöst med

transportsamordning, men att de mycket sällan har egna anläggningar för denna

verksamhet. Det transportutrymme, som man behöver på lastbilar, hyr man, det

lagringsutrymme som behövs hyr man likaså. Om vi ställer omfattningen av deras

verksamhet i relation till t ex de tre dominerande speditörernas så blir omfattningen

mycket begränsad.

I det föregående har talats om de system för ruttkömingar som finns åtminstone hos de

stora speditörerna. Det ger ett intryck av stabilitet och viss tröghet i den operativa

verksamheten. Om vi jämför med t ex livsmedelsbranschens rutter, är det dock tydligt att

stabiliteten i körningsmönstren är betydligt mindre. Speditörskörningarna varierar mera

dag från dag, nya mottagare och avsändare av gods kan tillkomma under dagen.

Stabiliteten hos förhållandena inom livsmedelsbranschen ska belysas senare i denna

rapport (kapitel 7).

9.2.6.3 Sammanfattning av strategikapitlet

I detta kapitel har vi redovisat beskrivningar av två typerav strategiskt agerande: det som

är knutet till små företag bundna till en lastbilscentral (LBC) och det agerande som vi kan

identifiera hos stora speditörsföretag, där oftast dessa mindre åkeriföretag är aktörerna. I

någon mån kan vi se att speditörerna fyller samma uppgift för dessa åkerier som LBC

fyller för andra åkarkategorier. I båda fallen får åkeriföretagen en strategisk stabilitet som

sannolikt är mycket betydelsefull för åkarens uppfattade riskexponering. Å andra sidan

förefaller det som om speditörerna respektive LBC-enheterna blir mycket flexibla

strategiskt sett: om vi ser på de transportområden där de verkar har de en mycket stor

spridning. Det kan ha att göra med att deras verksamhet inkluderar ett stort antal åkare,

vilket betyder att de har tillgång till mycket varierande transportsystem, varav följer att de

också kan ta sig an mycket skiftande transportuppdrag - de blir strategiskt låsta av sina

system i mycket liten grad.

9.2.7 Sammankoppling av marknader, transportsystem och transporter

9.2.7.1 Transportsystemens flexibilitet

Inledningsvis beskrevs syftet med denna rapport vara att granska, analysera och etablera

ett antal generella slutsatser om relationen transportsystem/transporter. I första hand

avsågs därmed relationen mellan de anläggningar och den utrustning, som finns hos

transportsystemen å ena sidan och de utförda transporterna å den andra. Vi har hittills

försökt analysera de komponenter, som dels konstituerar transportsystemens

marknad/miljö och dels själva transportsystemen och deras strategiska uppbyggnad. Vi

har också beskrivit något avkaraktären hos de strategiska beslutsprocesser, som kan

hänföras till en central enhet inom transportsystemen, nämligen åkeriema.

En betydelsefull fråga när vi ska undersöka relationen transportsystem/transporter är

vilket fast samband som finns i denna relation. Hur låst är alltså ett åkeri till en viss typ av
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transporter när man byggt upp en viss typ av resurser inom åkeriet? De resurser som det

här blir fråga om är anläggningstillgångar av följ ande slag:

0 anläggningar i form av terminaler, lagerlokaler, verkstäder, garage

0 bilpark med den bilstorlek och de chassipåbyggnader som valts, t ex kyl- och

frysaggregat, den utrustning i form av kranar och liftar som bilarna försetts med. Till

detta kommer truckar och olika typer av hanteringsutrustning för bilarnas av- och

pålastning.

0 administrativa system, tex ruttplaneringssystem, system för körningsregistrering

0 personal, tex trafikplanerare eller chaufförer.

I jämförelse med tillverkningsindustrin är det tydligt, att anläggningarna inom

transportverksamheten är betydligt mera flexibla. De olika branscherna inom

tillverkningsindustrin har till stor del maskinutrustningar, som inte alls är utbytbara

mellan branscherna. Det finns dock påbyggnader på lastfordon, som inte heller är möjliga

att använda i annat sammanhang än det, för vilket påbyggnaden var planerad från början.

Detta gäller t ex tankutrustning, bankeutrustning, kyl- och frysutrustning. Ofta är det

möjligt att bygga om bilar så att de får andra påbyggnader, men för mindre åkerier kan

detta ställa sig alltför dyrt och är dessutom förenat med risk. Under senare år har man

också strävat efter att göra lastbilarna mera flexibla genom att man kan växla t ex mellan

flak och tank. Dessutom ger containerfästen möjlighet till större lastflexibilitet.

Ett bilinköp i ett åkeri sker oftast med utgångspunkt från en viss typ av körningar, som

bilen ska användas till. Sätts bilen in på områden, för vilka den passar dåligt blir det

också dålig ekonomi i verksamheten och dessutom svårt att engagera bra chaufförer.

Övriga resurser inom ett åkeri, terminalbyggnader, lagerlokaler, administrativa system

och personalresurser är i princip mera omställningsbara än sådana delar av bilparken som

här berörts. Det finns dock en tröghet när det gäller förändringar inom transportbranschen

som är väl dokumenterad. Att införa nya datoriserade administrativa system kan innebära

ett stort arbete. Till en del kan trögheten bero på att företagen är så små, och att de som är

engagerade i verksamheten inte har tid att hålla på med utvecklingsarbete vid sidan av det

dagliga slitet.

9.2.7.2 Kategoriseringar

I det följande kommer Vi att göra en kategorisering av olika typer av marknader,

transportsystem och transporter. Det innebär att vi i någon mån går vidare med den grova

strukturering, som vi tidigare gjort i branscher och olika typer av nätverk. Här är

inriktningen att identifiera samband mellan strukturerna inom de olika områdena. Vi

väljer ut ett antal olika marknader/miljöer, som visat sig ha kopplingar till speciella

transportsystem och transporter och som är intressanta ur transportsynpunkt, främst ur

den synpunkten att de är relevanta för de variabler som vi tagit upp tidigare, nämligen

produkter och nätverk.

En grov men användbar uppdelning av ett transportsystems delar skulle kunna vara den i

hårdvara och mjukvara. Hårdvaran får här utgöra benämningen på de anläggnings-

tillgångar i form av lastbilar, terminaler, truckar, lastningshjälpmedel, som finns inom

företaget. Även datorer och utrustning i anslutning till datorarbete skulle räknas dit i den

mån de används primärt för just godsförflyttningar. Mjukvaran omfattar program och
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rutiner för hur transportverksamheten ska skötas och styras. Dessa program kan avse de

olika delsystem som vi tidigare nämnt. Lagerstyrningssystemet är t ex ett viktigt sådant

program, eftersom det, som vi sett, utlöser transportverksamhet. Denna kategorisering i

hårdvara och mjukvara kommer att vara en del av strukturen i kommande avsnitt.

9.2.7.3 Transportsystem och körningar inom livsmedelsbranschen

9.2.7.3.1 Grossisterna

Vi möter här en struktur som i stort sett är densamma som hos speditörerna. Även här har

vi godscentra - här kallade distribunaler - dit stora intransporter går och varifrån det sker

en lokal eller regional distribution. Det finns dock en väsentlig skillnad. Varorna ägs av

det företag som står för distribunalen. Det innebär att en del av det transportsystem, som

har med varubeställningar att göra, ligger inom huset . Lagerstyrningen som vi definierat

som en del av transportsystemet ligger också i huset, medan speditörernas godsterminaler

normalt inte har med det att göra. Dessa blir mera av en omlastningsplats, medan

distribunalerna blir en lagerhållningsplats med lagerstyrningssystem, plockningssystem

osv.

Liksom hos speditörerna finns tre dominerande företag för livsmedelsdistributionen: ICA,

Dagab och KF. Antalet distribunaler hos var och en av dessa är dock mindre än hos

speditörerna. Dessutom finns en differentiering i produktsortiment som är viktig. Vissa

distribunaler har fått specialisera sig på sådana varusortiment, där de enskilda varorna har

en mindre efterfrågan än dagligvarorna. De får alltså karaktär av rikslager och får

transporter, som kan ha en något annorlunda prägel än regional- och lokallagrens. Totalt

sett innebär det sagda att antalet transporter inom var och en av dessa organisationer blir

åtskilligt mindre än inom speditörsföretagen, som har transporter mellan varje större ort i

landet och dessutom utbyggda lokaltransporter. De områden, inom Vilka

lokaltransporterna sker, blir större än hos speditörerna och transporterna längre.

Till livsmedelsbranschen räknas också dryckesproducenter och dryckesgrossister. Där har

vi Pripps Bryggerier AB som den stora, dominerande tillverkaren och med en egen distri-

butionsverksamhet. Också mejerierna med ARLA i spetsen för Mellansverige och

Skånemejerier för Sydsverige har omfattande distribution. Eftersom mejerierna blir allt

mera specialiserade på vissa produktsortiment får Vi en mångfald transporter mellan

mejerierna förutom de lokala transporterna från de egna distribunalerna ut till butikerna

inom distributionsområdet.

Alla dessa förädlande och distribuerande företag bildar transportstrukturer, som sannolikt

är relativt stabila. Det är oftast grossisterna och de tillverkande enheterna som också hyser

distribunalerna, och transportstrukturerna kommer sannolikt inte att ändras på ett radikalt

sätt förrän dessa anläggningar ersätts med nya. Det kan mycket väl bli stora förändringar

när det gäller ägarskap, men detta behöver inte påverka distributionsstrukturerna och

transportsystemen. När Pripps köptes in av det norska Ringnes skedde inga förändringar i

dessa avseenden för den sakens skull.

Om vi ser på nätverken inom dessa verksamhetsområden kan konstateras, att den tendens

till terminalindragningar, som vi beskrivit för speditörernas del, också finns hos

livsmedelsdistributörerna. Det byggs visserligen nya distribunaler med lagerutrymmen,

men detta innebär bara att distribunalen blir större och får täcka ett större
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distributionsområde. Ett antal mindre distribunaler kan läggas ned i stället. Denna tendens

har inneburit att man fått större möjligheter att skapa effektiva ruttsystem och att

totalkostnaderna blivit mindre. Å andra sidan ställer det större krav på transportsystemen.

Tiden för lastning och lossning ska pressas ned - hanteringsarbetet ska gå fortare. Till

detta kommer att kömingarna allt oftare ska gå mot tidtabell. Varje butik ska besökas vid

en viss tidpunkt, som visserligen är satt med marginal, men som ändå uppfattas som

tvingande för chaufförerna.

Förutom dessa nämnda stora aktörer inom livsmedelsbranschen finns mindre aktörer:

distributörer finns för t ex kött, ost, ägg, fisk, förutom specialdistributörer för

restauranger, kiosker mfl.

9.27.32 Transportsystemets funktion

Distributionen av livsmedel och drycker uppvisar ett komplext mönster om vi studerar

hela processen. Kundordern kommer från de butiker och försäljningsställen, som finns

inom distribunalens verksamhetsområde och som hör till den butikskedja, som den

betjänar. På butiken görs en genomgång på hyllorna, och elektroniskt beställs

kvantiteterna av varje artikelnummer, som man bedömer behöver fyllas på. På

distribunalen registreras beställningen och den går till lagret för plockning. Även

körplaneringen tar del av de samlade kundorderna och i de mera sofistikerade

programmen kan man se på bildskärmen var de butiker ligger, varifrån orderna kommer.

Det gör det möjligt att relativt enkelt bestämma sig för vilka butiker som ska ingå i

rundan för en speciell bil. När detta är klart kan de plockade artiklarna läggas samman vid

en utlastningsport, lastas på bilen och chauffören kan köra i väg.

Normalt är det ett stort antal butiker som ligger inom distribunalens verksamhetsområde,

och eftersom livsmedelshandeln omfattar så stort antal artiklar i små kvantiteter fordras

ett relativt avancerat system för att få en enkel funktion för ruttbestämning, för

lagerplockningen och för beställningsverksamheten. Att utveckla alla dessa olika system

innebär ett omfattande arbete och i princip har det krävts stora resurser från

livsmedelsdistributörernas sida att genomföra det. Tidsfaktorn, som tidigare (se sidan

108) beskrevs som en betydelsefull faktor på marknaden, har bedömts som mycket viktig

i sammanhanget. Relativt sett tror vi att satsningen på mjukvara är eller har varit speciellt

omfattande för denna verksamhet, men den har sannolikt varit viktig för att få

distributionen att fungera utan störningar och felgrepp.

Andra anläggningstillgångar inom livsmedelsbranschen varierar i fråga om storlek och

omfattning beroende på typ av produkt. Det finns artiklar inom branschen som inte

behöver några speciella villkor för lagringen, och bilarna behöver inte heller vara speciellt

väl utrustade - de blir enkla och relativt sett billiga. Men kyl- och frysprodukterna fordrar

dyrbara investeringar för att kunna lagras och transporteras väl. Det finns alltså relativt

starka restriktioner för åkerier att komma in i denna del av livsmedelssektorns transporter.

Det stora antalet bilar inom branschen tillhör alltså företagen. Det är endast undantagsvis

- vid starkare belastning - som man hyr in bilar från enbilsåkare, som dessutom ofta har

arbetat inom branschen, ja kanske inom samma företag, tidigare.

9.2.7.3.3 Livsmedelsbranschens körningar

De distribunaler som beskrevs i föregående avsnitt utgör naven i de nätverk som

distributionsföretagen bygger upp som komponenter i sina transportsystem. l SCB2s
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UVAV-statistik finns vissa uppgifter om genomförda kömingar med livsmedel. Dessa

kömingar omfattar både körningar till och körningar från distribunalerna. Statistiken ger

oss möjlighet att se omfattningen och karaktären av vissa typer av körningar. 15 milj ton

av totalt transporterade 32 milj ton livsmedel inkl jordbruksprodukter transporterades

genom dessa distributions- och uppsamlingskörningar under 1996. Vi kan samtidigt se

från statistiken, att av de yrkesmässigt transporterade livsmedlen är det 29% som körts av

speditörer. Vi kan dock inte säga med säkerhet hur dessa 29% är fördelade mellan

direktkörningar och distributionskörningar. Erfarenhetsmässigt bedöms den stora delen av

dessa speditörskömingar omfatta direkttransporter. En tolkning är att speditörerna står för

de långväga transporterna från tillverkare, grossister och importterminaler, medan framför

allt de stora distributionsföretagen ICA, Dagab, Pripps och KF har egna bilparker för

distributionen och i ökande grad också för de långväga kömingarna in till distribunalerna.

Det kan vara något osäkert vilka faktorer som ligger bakom en sådan förändring men till

en del vet vi att det har med nätverksförändringar att göra och den ökade storleken på

dagligvarubutikerna. De stora ICA-butikerna på inte alltför stort avstånd från

omlastningsterminaler i Skåne eller i Göteborg kan t ex ta så stora inleveranser per gång

att dessa kan gå direkt från terminalen direkt till butik. Det är då onödigt och mera

kostsamt att låta godset passera en distribunal med allt vad det innebär av hanterings- och

lagringsarbete.

Av de tillgängliga statistiska uppgifterna från UVAV kan möjligen ytterligare någon

slutsats dras. De 15 milj ton livsmedel inkl jordbruksprodukter, som distribuerades inom

landet 1996, transporterades en total distans om 194 milj km. Ett typiskt hos

distributionskörningar är att man i genomsnitt har relativt små laster per körning. Man gör

successiva avlastningar där och får en låg genomsnittsvikt på körningarna. Som vi nämnt

finns dock också en hel del direktkörningar (dvs. ej distribution) med livsmedel inkl

jordbruksprodukter: 17 milj ton direktkörs till mottagare. Eftersom ungefär lika stor

kvantitet bör gå in till distribunalerna som går ut därifrån, kan vi anta att 2 milj ton av

dessa 17 går helt andra vägar. Det rör sig där t ex om de beskrivna direkttransporterna

från omlastningsterminal till butik, köttransporter till och från slakterier och transporter

mellan mejerier.

Andra aktörer på distributions- och uppsamlingsmarknaden av livsmedel är

lastbilscentraler och fria åkerier. Lastbilscentralerna står för 25% av de totala

livsmedelstransporterna och de fria åkerierna för 47%. De fria åkerierna har alltså hand

om den stora delen av livsmedelstransporterna och vi kan utgå från att dessa transporter

sköts så gott som uteslutande av åkerier som är kontraktsmässigt fast knutna till de

aktörer som är verksamma på marknaden, dvs. producenter och grossister inom

mej erivaru-, charkuterivaru- och dryckesvarubranscherna.

Produkternas betydelse i detta sammanhang kan ganska klart påvisas. En etablerad

transportör måste åtminstone för vissa produkter klara av kyl- och frystransporter. Även

distribunalen måste vara utrustad på ett sådant sätt och ha en sådan hygienisk status att

hantering av livsmedel där godkänns av hälsovårdsmyndigheterna. För många åkerier blir

sådana restriktioner tvingande när det gäller att ge sig in på transporter inom detta

produktområde. Det blir alltså sällan som fria åkerier ger sig in självständigt på området

med all den utrustning som behövs för att klara alla faser i denna distribution. I stället har

vi specialiserade företag inom området, t ex Kyl- och Frysexpressen, Coldsped och

Frigoskandia.
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De uppgifter som erhållits från UVAV-statistiken avser förhållandena för hela landet. Just

när det gäller livsmedelsdistribution bör det dock vara relativt enkelt att göra en

uppdelning på Olika områden, eftersom vi kan utgå från att livsmedelskonsumtionen - och

alltså distributionen - är direkt relaterad till befolkningsmängden inom olika områden.

9.2.7.3.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis måste vi dra slutsatsen att livsmedelsdistributionen hör till de mest

komplexa som finns inom transportbranschen. Det är ett mycket varierat sortiment som

ska distribueras, det är ett stort antal mottagare av de distribuerade produkterna,

produkterna är till en del känsliga för hög värme, kyla och omild hantering.

Distributionen sker över ett stort område med delvis mycket tät bebyggelse och delvis

mycket gles. Även om butikerna i glest bebyggda områden inte får dagliga leveranser

tillräckligt ofta för att deras produkter ska hålla sig färska. Tillverkarna/leverantörema

finns ofta runt hela jorden även om de rena färskvaroma ofta har ett lokalt ursprung.

Bakom dessa distributionsverksamhetens prestationer finns transportsystem uppbyggda

som klarar av alla de restriktiva faktorer som finns på marknaden/i miljön. Alla de olika

delsystem som ingår i det totala transportsystemet måste fungera på ett sätt som inte gör

resursförbrukningen orimligt stor. Det gäller lagerhållning, lagerstyrning, plockning,

truckkörning och själva transporterna med ett mycket stort antal lastbilar. Om det är något

område, där vi kan se en koppling mellan marknad/miljö transportsystem och själva

körningarna så är det inom livsmedelsdistributionen. Även om inte alla de enskilda

aktörerna inom denna marknad använder sig av elektronik och datasystem så bygger

denna distribution i mycket hög grad på en omfattande datorisering och utan denna skulle

kostnader och problem vara åtskilligt mycket större än vad som är fallet nu.

9.2.7.4 Rundvirkestransporter

9.2.7.4.1 Elementärbakgrundsbeskrivning

Rundvirkestransporter sker huvudsakligen från avverkningsområden i de svenska

skogarna till massafabriker och sågverk inom Sverige. De stora skogsbolagen äger ofta

både massafabrik, sågverk och skog men inte alltid. Stora inköp av skog på rot sker av

skogsbolagen och transporterna sker då på skogsvägar som inte ägs av bolagen.

Långtidsavtal sluts med åkerier - ofta enbilsåkerier - som kontinuerligt sköter

påfyllningen av rundvirke vid fabriken eller sågverket. Rundvirket tas fram av

Skogsmaskiner till en skogsväg, där det lastas på bilarna helst med en där placerad stor

kran eller med lastbilens egen kran. En stor del av transporterna sker på relativt dåliga

skogsvägar, vilket medför att man måste använda robusta och kraftiga bilar. Dessa får ha

en totalvikt på upp till 60 ton. De tar en vikt på knappt 50 ton rundvirke per körning.

9.2.7.4.2 Marknad och miljö: förutsättningarna för nätverken

De flöden av rundvirke som enbart rör sig inom Sverige måste numera kompletteras med

de flöden som kommer från respektive går till utlandet med båttransporter. Exporten av

rundvirke är mycket liten och försumbar i detta sammanhang: inte ens 1% av

lastbilstransporterat virke exporteras. Importen är bra mycket större: knappt 8% av den

totalt med lastbil transporterade volymen kommer numera från utlandet. Framför allt är

det norrlandshamnarna (från Umeå- till Gävleområdet) som tar emot detta rundvirke.
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Många av de stora sågverken och massafabrikerna ligger också efter kusten där, varför

dessa landtransporter - om de överhuvudtaget behövs - blir mycket korta.

De svenska skogsbolagen, särskilt Assi Domän AB, SCA Skog AB, Stora Skog AB,

MoDo Skog AB, är stora skogsägare i Sverige. Ändå kommer den avverkade skogen i

mindre grad från bolagsägda skogar än från privata. Avverkningsåret 95/96 var det 18

milj m3sk (m3sk = skogskubikmeter, vilket inkluderar topp och bark av ett träd), medan

38,8 milj m3sk kom från privata skogar. Detta betyder att rundvirket också köps från

områden som inte är så vällokaliserade i 'relation till den mottagande enheten.

Transporterna förkortas alltså om de alltid går till närmaste massafabrik eller sågverk,

oavsett vilket företag som är ägare och det sker ett byte av virkesvolymer mellan

företagen. Sådant utbyte av laster sker också alltmera i Sverige. För sågverkens del är

utbyten svårare, eftersom de är mera beroende av virkeskvaliteten.

Ungefär 9% av de totala rundvirkestransportema sker med järnväg. Det är rimligtvis

mycket sällan som järnvägen kan ta upp rundvirket direkt vid avverkningsplatsen. Istället

ordnar man terminaler för omlastningen mellan lastbil och järnväg. SCA har ett utbyggt

sådant terminalsystem.

Det är en mycket stor skillnad i företagsstruktur mellan massafabriker och sågverk - de

båda stora mottagarna av rundvirket. Medan massafabrikerna är mycket få i Sverige

(enligt CFAR 48 stycken år 1998) och många av dessa har en storlek över 200 anställda

så finns det 1.233 sågverk och endast ett av dem har över 200 anställda. De flesta av dem

har 0 anställda, vilket betyder att de har karaktär av hemmasågar eller bysågar.

Massafabrikema bygger upp transportsystem, som är väl integrerade och planerade med

utgångspunkt från faktiska och planerade avverkningar. De små sågverkens transporter

har vi ingen statistik för men vi kan anta att de blir mera ad hoc-styrda. De större

sågverken är dock stora mottagare av rundvirke och planerar sina intransporter på i stort

sett samma sätt som massafabrikerna.

9.2.7.4.3 Transportsystemen och transporterna

Eftersom sågverk och massafabriker är relativt få i Sverige och skogsområdena mycket

spridda borde rundvirkestransportema ske på mycket långa avstånd. Därför är det något

förvånande att medeltransportlängden för dessa transporter endast är 80 km. Till en del

kan de i detta sammanhang relativt korta transporterna förklaras dels av att man på vissa

orter i Norrland byggt upp de redan nämnda rundvirkesterminalerna i anslutning till

järnvägsspår och dels av det virkesbyte som sker mellan företagen när transporterna

annars skulle vara för långa.

De bilar som används vid rundvirkestransportema har s k bankekarosseri med stödjande

stolpar på dragbil och släpvagn. Detta för att få effektivitet och säkerhet i transporterna

och i avlastningsmomentet. Kranutrustning vid pålastningsplatserna fordras och speciell

utrustning också vid avlastningen t ex för virkesmätningen. Dessutom fordras ett åkeri

med flera chaufförer så att det blir möjligt med åtminstone begränsad skifteskörning.

Generellt sett är den utrustning som behövs för rundvirkestransportema relativt dyrbar:

bilarna, kranarna och annan utrustning är dyra. Dessutom bör åkerier som går in i denna

typ av verksamhet ha någon förankring i den region, där transporterna sker med tanke på

chaufförerna och deras boende. Allt detta gör att det finns ett antal restriktioner för åkerier

när det gäller att strategiskt sett välja denna inriktning av transportverksamheten. Å andra
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sidan: de åkerier som är inne i branschen kan inte utan vidare använda samma faciliteter

inom en helt annan transportsektor, varför man blir låst till skogstransportverksamheten i

relativt hög grad. En fördel med verksamheten å andra sidan är att den leder till relativt

stor stabilitet för åkeriet.

För rundvirkeskörningar behövs knappast några datorfaciliteter om vi inte också

inkluderar de avverkningsplaner som skogsbolagen tar fram för rundvirkesförsörjningen

vid sågverk och fabriker. För åkeriernas del finns dock ännu så länge relativt små

mjukvarubehov på denna punkt. Det räcker med en mobiltelefon för chauffören.

Cza 45 milj ton rundvirke transporteras med lastbil per år. Av dessa är det 40 milj ton som

transporteras med yrkesmässigt körda bilar, medan 5 milj ton körs med företagens egna

bilar. Den yrkesmässiga trafiken kör de längre transporterna: 83 km i genomsnitt för varje

körning, medan den icke yrkesmässiga kör 62 km. Det tyder på att de yrkesmässiga

bilarna kör för de företag, som har spridda skogstillgångar och avverkningar.

Det finns en viss repeterbarhet hos dessa transporter. Men den varar endast så länge som

avverkningarna sker inom ett bestämt skogsområde. Det är dock också något tveksamt

om upprepbarheten spelar någon större roll i detta fall. Vägen är mer eller mindre given

och det är inte fråga om fördelning av rutter mellan bilarna. Bilarna har sin pendelköming

med full last åt ena hållet och tomkörning åt det andra: andelen tomkörning är 47%, vilket

är en hög siffra jämförd med andra varukategorier. I princip måste omdömet bli att denna

typ av körningar är enkla och fordrar en begränsad trafikplanering och begränsad

kompetens när det gäller mjukvara.

9.2.7.4.4 Sammanfattning

Om vi sammanfattningsvis försöker bedöma transportsystemen och transporterna inom

skogstransporterna kan vi konstatera att dessa system är enklare och fungerar på ett

enklare sätt än de genomgångna livsmedelstransporterna. Den utrustning som behövs på

grund av produkternas karaktär är kopplad till pålastningsmomenten, där det behövs

kranar för att klara lastningen. Däremot behövs ingenting av lagerstyrning eller

sortimentsval och plockning - kraven på datorkraft är minimala när det gäller aktiviteter i

samband med transporterna. Nätverken/infrastrukturen karakteriseras av enkelhet: ofta är

det fråga om pendlingar mellan skog och massafabrik eller sågverk. En stor del av

körningarna sker på långa skogsvägar. De är påfrestande på det sättet att de sker på smala,

ofta krokiga vägar. Misstag kan få katastrofala följder, eftersom de körda ekipagen är

mycket tunga och marginalerna på de smala vägarna små. Tidsmässigt är kraven på

precision i leveranserna oftast mindre än t ex i livsmedelsdistributionen. Det är lätt att

förstå av det sagda att det för chaufförernas del fordras helt andra egenskaper än de som

efterfrågas inom t ex dagligvaruhandelns distributionskörningar.

Vi kan alltså se att av de undersökta faktorerna produkten, nätverket och tiden så

förefaller produkten och nätverket ha ett stort inflytande på transportsystemets

utformning. Produkten är tung och fordrar speciella faciliteter vid lastning och lossning.

Den speciella infrastrukturen i nätverket ställer också speciella krav på ekipaget. Däremot

finns inte de stora krav på precision i sortiment, kunder och tid som gör det nödvändigt

med sofistikerade datasystem. Det som behövs är kommunikation med förare.
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9.2.7.5 Mineraloljebranschen

9.2.7.5.1 Marknad/miljö: nätverket

Så gott som alla mineraloljor och produkter därav fraktas in till landet med båt. 1996

lossades 8,453 milj ton oljeprodukter (NST/R 100) i landet och 19,404 milj ton råolja,

(NST/R 090). En stor del av råoljan förädlades till någon typ av oljeprodukt och

exporterades sedan (10,070 milj ton). Råoljan påverkade lastbilstransporterna i mycket

liten skala: volymen utgjorde inte ens en procent av deÖvriga oljetransporterna.

De hamnar som användes för oljeimporten är spridda längs hela kusten, men särskilt stora

intag gjordes i hamnområdena Norrtälje/Nynäshamn (Stockholms oljehamnar i första

hand), Södertälje/Norrköping, Malmö/Hälsingborg och Stenungsund/Strömstad. Råoljan

togs nästan uteslutande in i Göteborgsområdet och i området Stenungsund/Strömstad.

Från de olika hamnama runt om i Sverige får vi alltså oljetransporter som i stort sett blir

proportionella till omlandets befolkningstäthet, även om vi måste räkna med en relativt

sett större förbrukning av eldningsolja i norrlandslänen.

9.27.52 Transportsystemen

En genomgång av de åkerier som har lastbilar och släp med tankpåbyggnader visar, att

det är oljebolagen själva som har de stora bilparkerna med denna utrustning. Både Statoil,

Shell och Q8 har ungefär 50 tankbilar för oljetransporter och ungefär lika många släp.

Preem har något färre: 35 stycken. Sedan kommer ett 20-tal åkerier med ett antal tankbilar

som i antal går från 15 till 5 stycken. Enbilsåkarna har ett stort antal bilar: 323 st. Det

totala antalet bilar med tank för brännfarlig vätska är därmed 1.084. Antalet släp med

tank är 1.057. Nästan varje tankbil har alltså också släp.

Av bilinnehaven att döma förefaller oljebolagen att köra sina egna oljetransporter, men de

har också ett stort antal bilar inhyrda. Dessa finns sannolikt i första hand inom gruppen

enbilsåkare. Bensin- och oljeförbrukningen varierar relativt starkt under året och

oljebolagens strategi är att låta dessa inhyrda bilar stå för variationerna i transporterna.

Om nu dessa inhyrda bilar inte har en permanent användning hur kommer det sig då att de

har så goda värden när det gäller utnyttj andegrad: den icke yrkesmässiga trafiken ligger

på 80% och den yrkesmässiga på 91%. Sannolikt har detta enbart att göra med de

genomförda körningarna. De icke utnyttjade bilarna finns inte med i denna statistik - de

kan avregistreras under vilotider.

Den rena transportutrustningen i oljetransportema är relativt dyrbar men produkternas

karaktär gör att det knappast finns några alternativ till denna utrustning. Vi har sett att

man nästan genomgående använder stora ekipage med släp. Därtill kommer

pumputrustning med långa slangar. Antalet dagliga besök som görs med dessa ekipage

inom ett nätverk är dock - jämfört med t ex vanlig dagligvarudistribution - litet och själva

ruttkörningen innebär små problem för transportplaneringen och chauffören. Några

komplicerade ruttplaneringssystem behövs därför knappast - kömingama genomförs efter

enkel planering och registreras i enkla körjournaler. Inte heller behövs sofistikerade

system när det gäller produkterna - antalet varianter av oljeprodukter är begränsat. Den

ekonomiska tyngdpunkten när det gäller transportsystemen ligger i detta fall helt klart på

hårdvaran medan mjukvaran blir relativt eftersatt.
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9.2.7.5.3 Transporterna

Enligt UVAV-statistiken transporterades nära 17 milj ton mineraloljor och produkter

därav på landets vägar som helhet 1996. Av dessa var 9 milj ton direktkömingar och

resten distributionskörningar. En del av direktkörningama måste dock uppfattas som

distributionskörningar till mycket stora kunder, t ex stora bensinstationer, som kan ta hela

tankvolymer vid ett mottagningstillfälle, (både på dragbil och på släpvagn).

Den stora volymen av mineraloljor körs av åkerier. 1996 kördes c:a 87% av de totalt

genomförda transporterna (cza 14,4 milj ton) kördes av fria åkerier, cza 2,2 milj ton kördes

av oljebolagen själva. Det är något förvånandeatt de fria åkerierna har så stor andel av

dessa transporter. Man tycker att den dyra utrustningen för transporterna borde vara en

restriktiv faktor för att ta sig an dessa transporter för åkarna. En genomgång av de

använda karosserierna vid oljetransporter visar på ett faktum, som möjligen kan ge en viss

förklaring till förhållandet. 60% av transporterna i ton räknat sker med lastbil med tank

för brandfarlig vätska. Detta bör vara vanliga konventionella transporter till

bensinstationer med bensin och diesel och till villor med villaolja. Det är dock 22% av

transporterna som går på bil med flak. Resten transporteras på bilar som har anordning

för utbytbara karosser och anordning för påhängsvagn . Mineraloljeprodukter kan

naturligtvis vara flera produkter än bensin och brännoljor. Vanliga smörjoljor hör också

till produktgruppen och finns i burkar, plastförpackningar eller fat. Slutsatsen av dessa

uppgifter blir att tankbilarna utgör en del - visserligen den största delen - av den

lastbilspark som står för oljetransporterna. Men en stor del av transporterna sker med

bilar utan släp och med vanliga flakbilar. När det gäller dessa transporter kan de

genomföras av vanliga standardmässigt utrustade lastbilar. Återigen är det produktens

karaktär som gör att transportsystemets uppbyggnad av hårdvara får den utformning den

faktiskt har.

När vi ska bedöma transportemas stabilitet/repeterbarhet inom detta område finns ett par

omständigheter att utgå från. Den ena är att varje oljebolag har ett nätverk av butiker, till

vilka cykliska oljetransporter sker. Flera oljebolag har dock samdistribution av

produkterna. Distributionen sköts då ofta av ett fristående distributionsföretag. Denna del

av transporterna kan planeras i förväg i och med att bensinstationerna har en bättre

uppföljning av lagernivåerna än vad vanliga konsumenter har. Här finns alltså större

möjligheter till repeterbarhet i distributionen.

Den andra omständigheten är att det också sker en distribution av villaolja direkt till

konsumenterna/kunderna. Kundorderna kommer därmed slumpvis till oljebolaget och

körningarna måste struktureras speciellt för varje dag. Det innebär att det kan ske relativt

stora variationer i varje dags körningar. Möjligen kan vi säga att distributionen till och

från varje bostadsområde totalt sett upprepas cykliskt, men däremot inte körningama och

stoppen inom varje område.

9.2.7.5.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi se att oljetransporternas nätstruktur utgår från de

oljeimporterande hamnarna. Ett relativt stort antal av de svenska hamnarna kan ta emot

oljetransporter men tyngdpunkten i importen ligger i de täta befolkningsområdena

Stockholm, Göteborg och Skåne. Den stora andelen av mineraloljetransportema sker med

stora tankekipage med utgångspunkt från oljehamnama. Den administrativa styrningen av

dessa transporter är inte mera komplex än att man klarar det utan speciella
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ruttplaneringssystem. Jämfört med livsmedelsdistributionen är anknytande delsystem

relativt enkla att administrera. Däremot fordras dyrbar transportutrustning med tankar,

pumpar och långa slangar, vilket kan utgöra stora kostnader för en enskild åkare.

Dessutom fordras speciella kvalifikationer hos personalen/chaufförerna eftersom det är

farligt gods som transporteras. Här får vi därför, genom lagstiftarens speciella krav, en

speciell koppling mellan transportsystem och genomförda körningar

9.2.7.6 Transporterna inom byggnadssektorn

9.2.7.6.1 Marknad/miljö: företagsstruktur och nätverk

Den struktur som vi ser i den industri som ger upphov till byggnadsindustrins transporter

är exceptionellt småföretagsinriktad. AV de sand-, grus- och bergtäkter som finns i

Sverige (SNI CB 14210) är det 180 stycken som har 0 anställda, 213 har 1 - 4 anställda.

84 har 5 - 9 anställda, 20 stycken har 20 - 199 anställda och inget företag har över 200

anställda. Till en del beror den sneda fördelningen på att det helt enkelt inte behövs så

många anställda på denna typ av företag: förädlingsvärdet är mycket lågt. Men till en del

beror fördelningen också på att det finns så pass mycket grus, sand och berg i landet att

det är lätt att sätta i gång en företagsverksamhet med denna inriktning.

Igångsättningskostnaderna är relativt låga eller har åtminstone varit det, innan man

började med bergkrossning i stor skala.

Inom den ordinära byggnadsindustrin har vi en helt annan företagsstruktur med ett antal

företag, som är mycket stora. Dessa är dock höggradigt decentraliserade och sköter

verksamheten utifrån regionala eller lokala enheter. Det som bestämmer transporterna av

dessa varukategorier är belägenheten av nybyggnationen. Särskilt viktiga är

nyanläggningar avt ex vägar och broar. För husbyggnationens transporter spelar

cementindustrin, kalkbruken och lättbetongindustrins läge stor roll. Dock är sambanden

på riksnivå mellan produktionen inom dessa industrier och transporter av sand, grus, sten

och jord svagt.

9.27.62 Transportsystemen

Traditionellt utgör grus- och sandtransporter ett område, som skötts av lastbilscentralerna

(LBC) och fortfarande är det dessa som står för de största transporterade mängderna i

landet: 45% av transporterna (mätt som totala lastvikter) förmedlas av LBC. Men så stor

andel som 41% av transporterna kommer till stånd medels varje åkeris egen förmedling.

Med all sannolikhet är det fråga om fristående åkeriföretag, som specialiserat sig på bygg-

och anläggningsbranscherna. Produktemas karaktär gör att det fordras tunga, oömma bilar

med lämplig påbyggnad för att klara sten- och grustransporterna. Produkten gör också att

det ofta fordras entreprenadmaskiner av olika slag för lastning av fordonen. De

åkeriföretag som vill finnas kvar inom branschen och expandera lägger sig ofta till med

sådan utrustning. Men då blir de också mera attraktiva inom sitt område och får större

möjlighet att bygga upp transportverksamheten på långa kontrakt. På det sättet får vi en

struktur inom området, där ett antal av de fria åkerierna är relativt stora och kraftiga

företag med omfattande utrustning och där ett mycket stort antal åkerier - ofta

enbilsåkerier - är knutna till LBC och sköter transporternaoch kontrakten Via denna

organisation. I båda fallen skaffar man sig utrustning som behövs för transporter och

hantering inom byggbranschen. När det gäller nätverken blir dessa ofta mycket enkla:

man når oftast en repetitivitet i transporterna, men detta gäller endast under begränsade

tider, dvs. endast så länge som de specifika anläggnings- och byggnadsprojekten pågår.

137



Under en sådan tid kan de dagliga transporterna för den enskilda lastbilen endast bestå i

tur- och returkömingar mellan, säg, ett grustag och byggarbetsplatsen.

Ett skäl till att våra undersökningar inte visat särskilt starkt samband mellan variationer i

anläggnings- och byggnationsverksamhet å ena sidan och transporter av jord, sten, grus,

sand å den andra antas vara att mycket av anläggningstransporterna t ex vid vägbyggen

numera sköts av andra transportmedel än lastbilar, varvid de inte kommer med i UVAV-

statistiken. Inom ett omfattande vägbygge, t ex ett motorvägsbygge sker transporterna t ex

med dumprar och andra entreprenadmaskiner. Sådana byggen har haft stor omfattning

under senare år.

9.2.7.6.3 Transporterna

Mätt i antal ton är transporterna med denna varugrupp mycket stora: 1996 transporterades

c:a 84 milj ton. Det var mera än vad som transporterades av någon annan enskild

varukategori. Mätt i antal tonkm var dock transporterna av jord, grus osv. mindre

imponerande: där var summan 1.452 milj tonkm, medan t ex transport av rundvirke

uppgick till 3.606 milj tonkm. Transporterna av jord, sten osv. var alltså relativt korta (i

genomsnitt 16 km), vilket är naturligtmed tanke på det tidigare resonemanget om den

strukturella fördelningen och förutsättningarna för transporternas nätverk.

9.2.7.6.4 Sammanfattning och slutsats

Av ovanstående korta beskrivning av transportsystemen och transporterna bör framgå, att

de transporterade produkternas karaktär gör att det kan fordras stora investeringar i.

lastbilar, entreprenadmaskiner och annan utrustning för att få en stark ställning som

transportaktör inom byggbranschen. Ett stort företag inom branschen har t ex lagt sig till

med en helikopter för att förenkla en del förflyttningar av t ex containers. Däremot är

själva transportoperationerna ganska enkla i och med att man är hunden till ett visst

byggnadsprojekt. Man behöver alltså ingen datorutrustning för att hålla reda på olika

stoppställen som vi sett vara fallet i livsmedelstransporterna. Tvärtom är det så att även

mycket stora åkeriföretag inom byggbranschen kan ha en osannolikt enkel registrering av

de körningar och de engagemang som bilarna har. De enkla nätverken bestämmer detta.

Hårdvaran är dyr men mjukvaran extremt enkel.

9.2.7.7 Transporter av metaller, arbeten av metaller, maskiner, apparater och

transportmedel

9.2.7.7.1 Bakgrund

Detta är en mycket hetero gen produktgrupp inom transportstatistiken. Metallerna omfattar

ett antal relativt obearbetade produkter, medan maskiner, apparater och transportmedel

hör till de mest bearbetade. Den stora delen av produktgruppen utgörs av produkter från

verkstadsindustrin, Vilket i någon mån försvårar beskrivningen av den marknad/miljö,

inom vilken transportsystemen arbetar. I SCB:s företags- och arbetsställeregister utgör de

industrier (SNI 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35), som kan antas omfatta rubricerade

produkter ett mycket stort antal företag (9.671 respektive 5.286, 441, 1.381, 647, 2.098,

707, och 1.309 stycken) 21.540 stycken. En stor del av denna produktgrupp har en

omfattande import och export. Den andel produkter som kommer in till landet Via hamnar

är dock ganska liten i ton räknat: 160.000 ton och dessa tas huvudsakligen in i de stora

hamnarna Halmstad/Varberg, Göteborg och Stockholm. Även exporten med båt går
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nästan uteslutande via Göteborg och Halmstad/Varberg. Dessa hamnar blir alltså i någon

mån transportgeneratorer för dessa produkter.

Däremot är lastbilstransportema av exporterade och importerade varor inom denna

produktgrupp omfattande. Tyvärr har vi inte längre någon utrikeshandelsstatistik efter

Sveriges inträde i EU, men vi kan se av tidigare undersökningar, t ex av Lars Olov Rask,

att landsvägstransporterna inom utrikeshandeln är stora och att t ex verkstadsindustrins

produkter är viktiga i det sammanhanget.

Det faktum att denna produktgrupp är så heterogen och att ett så stort antal företag ingår i

den innebär, att det är svårt att identifiera tydliga mönster i trafikflödena. Totalt sett är

antalet ton som transporteras inom produktgruppen inte särskilt stort, c:a 10 milj ton,

vilket är en bråkdel av transporterna av t ex rundvirke eller grus och sand. En skillnad är,

att det transportflöde som genereras av t ex maskinindustrin är åtskilligt mera komplext:

vissa produkter utgör komponenter i andra produkter, som kan ingå i ännu mera förädlade

produkter osv. I större företag finns en hel del arbeten som läggs ut som legotillverkning i

mindre företag. En rad sådana samarbeten mellan företagen genererar transporter, som

oftast går per lastbil.

Industristatistiken ger oss möjlighet att geografiskt identifiera de stora industriområdena i

Sverige inom den aktuella produktgruppen. I detta sammanhang kan det dock inte bli

fråga om en detaljerad kartläggning utan mera om en exemplifiering av starka industriella

fästen för denna produktgrupp. Därmed kan vi också tro att aktörernas nätverk inom dessa

områden är särskilt omfattande och intensivt trafikerade.

Metaller och metallarbeten (SNI 28) har en tydlig tyngdpunkt i Jönköpings län. År 1995

fanns där 160 företag med sammanlagt 5.730 anställda. Övriga regioner med ett relativt

stort antal företag och anställda inom SNI 28 var Stockholms län med 119 företag och

2.740 anställda, Göteborgs och Bohus län med 88 företag och 3.348 anställda och

Malmöhus län med 84 företag och 2.765 anställda. Det är tydligt att dessa företag i stor

utsträckning är lokaliserade till storstadsregionerna. Detta är ännu mera påtagligt

beträffande maskinindustrin, (SNI 29), där Malmöhus län hade flest företag: 113 företag

med 7.284 anställda. Stockholms län hade 98 företag och 4.631 anställda, Göteborgs och

Bohus län 93 företag och 7.494 anställda. I båda dessa branscher är det påfallande att

Stockholms län har tydligt färre anställda per företag än de övriga länen.

Transportmedelsindustrin har två tydligt dominerande regioner: Göteborgs och Bohus län

med 58 företag och 21.106 anställda och Älvsborgs län med 28 företag och 11.628

anställda. I dessa fall är det tydligt att vi i vardera länet har ett dominerande företag

(Volvo respektive SAAB) som gör att genomsnittssiffroma inte säger något om

företagsstorlek. Generellt sett kan vi se att transportmedelsindustrin spelar en ganska stor

roll inom denna produktgrupp - den har det största antaletanställda totalt sett. Den spelar

också stor roll på det viset att de dominerande företagen drar till sig ett antal mindre

företag som underleverantörer.

9.2.7.72 Transportsystemen

Vad innebär den givna beskrivningen av transporternas marknads/milj öförutsättningar för

uppbyggnaden av transportsystemen? Som redan nämnts måste många av devaror, som

ingår i denna produktgrupp, tillsammans antas utgöra ett materialflöde i den meningen att

produkterna från vissa tillverkare utgör komponenter i ett annat företags tillverkning. Det
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är då endast mellan dessa samarbetande företag som en samordning ska ske: avropen ska

ske i rätt tid med hänsynstagande till ledtider. Avropens storlek och frekvensen i

körningarna bestäms framför allt av den mottagande tillverkaren. Om parterna föredrar att

transportoperatören arbetar på en låg nivå, så är detta fullt möjligt: varje transport

beställes för sig av endera tillverkaren och den utrustning som behövs för just transporten

blir skäligen enkel. Det räcker med en beordring till åkeriet eller speditören per telefon.

Men då blir också möjligheten att åstadkomma en långsiktig planering för transportörens

del liten. En mera sofistikerad transportlösning är att bygga in transportören i det

samarbetsavtal som de båda tillverkarna har, varigenom också transportören får möjlighet

till längre planeringshorisont. Sannolikt följer därmed bättre förutsättningar för lägre

transportkostnader och bättre lönsamhet. Men i så fall fordras också en uppgradering av

den datormässiga utrustningen och kompetensen även hos transportören så att han kan ta

del av produktionsplaneringen hos tillverkarna. Därmed kan man få till stånd en

datormässig samordning mellan parterna, vilket är nödvändig om en gemensam planering

mellan alla tre parterna ska kunna ske.

Det som vi kallat hårdvaruutrustningen blir däremot inte speciellt avancerad för själva

transporterna inom denna produktgrupp. Datorer och datorkompetens fordras för att

kommunikationen ska kunna åstadkommas, men de lastbilar som krävs i detta

sammanhang blir inte särskilt dyrbart utrustade - det räcker oftast när det gäller

transporten av produkternamed enkla flakbilar, av den typ som speditörerna använder vid

vanliga ruttkörningar, även om man måste ha av- och pålastningsutrustning som kan

hantera tunga kollin.

9.2.7.7.3 Transporterna

Vi har sett i föregående avsnitt att metallerna och metallarbetena i denna produktgrupp

antas utgöras av producentvaror, dvs. mottagarna av sändningarna är producenter som

använder produkterna i egen tillverkning och förädlar produkterna vidare. Även maskiner

och apparater är ofta destinerade till producenter i och med att det är där som

maskininvesteringar sker. Har det någon betydelse vilka som är sändare och mottagare i

transportprocessen- om det är producentföretag eller butiker och konsumenter? Dels har

det en geografisk innebörd - det är en fråga om transportemas destination. Producenterna

finns i industriområden, medan butikerna och konsumenterna finns i bostadsområden.

Dels är det en fråga om sortiment och volymer. Producenter köper och säljer oftast i

större kvantiteter av en vara än detaljister och konsumenter. I någon mån är det också

fråga om det sätt, varpå produkterna köps och säljs. Producentvarorna har ofta ett högre

värde än många av de produkter som vi sett exempel på i det föregående. Därmed får

lagerhållning och transportsätt större betydelse. Dyra produkter kan inte lagerläggas på

samma sätt som enkla, billiga masstillverkade varor. Så fort de är färdiga ska de ut till sin

destination, vilket betyder att frekvensen i uttransporterna till andra producenter blir

högre. Däremot är det inte säkert att kraven på precision är större i transporterna mellan

tillverkare: även leveranser till butiker ska numera ske tidsmässigt exakt. Det industriella

godset är dock mera unikt, tillverkat för ett speciellt ändamål och får därför inte bli

förstört eller skadat under transporten.

Vi kan se av UVAV:s statistik, som omfattar en något större del av den produktgrupp

som behandlas här, att av 20 milj ton av denna produktgrupp är det bara 2 milj ton som

distribueras på konventionellt sätt med flera på- och avlastningar. 18 milj ton körs direkt
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till mottagare. Detta gods är uppenbarligen inte lämpat för terminalbehandling, bl.a.

därför att terminalhanteringen innebär större skaderisk.

Producentvaror av den typ som ingår i den här aktuella produktgruppen har ofta en annan

distributionsstruktur än konsumentvaror. Producentvarorna köps inte i stora mängder vid

varje köptillfälle. Produkterna är långlivade och kan behöva repareras ibland, varvid det

behövs reservdelar och reservdelarna behövs därvid mycket snabbt. Leveransservicen

måste vara hög. I och med att produkterna och hela sortimenten är komplexa, innebär en

fullständig lagerföring av alla de olika komponenter som ingår i produkten ett stort

åtagande. Det blir omöjligt att ha en stor spridning av ett lagersystem för ett sådant

sortiment. Det skulle helt enkelt bli för dyrt. Lagerhållningen måste centraliseras.

Säkerheten i reservdelsförsörjningen blir t o m större på det viset, men denna typ av

strukturuppbyggnad förutsätter mycket snabba transporter, eftersom transportavstånden

ofta blir längre än tidigare. Inom detta produktområde kommer vi alltså att få en

fortlöpande inriktning på snabba och frekventa transporter.

Här har vi åter en påverkan från produkten på transportsystemet och dess funktion. Men

här är det inte fråga om den påverkan som själva den fysiska produkten har utan om den

efterfrågan som riktas mot den från kunderna. Ur det perspektivet kan det vara rimligt att

förlägga denna faktor till efterfrågesidan och då snarast till kundnätverket.

Producenter ute i landet är alltså mycket beroende av att t ex maskindelar kan levereras

med kort varsel. Tillverkarens centrallager finns möjligen i Sverige men mera sannolikt i

Mellaneuropa. Många företag upplever sin situation som riskfylld och lägger upp

krisplaner för försörjningen och framför allt för transporterna, för det fall att det blir stopp

i produktionen på grund av maskinfel. Transporterna måste kunna ske mycket snabbt och

dessutom ibland oplanerat för justkrisfallen

Ytterligare en faktor inom denna typ av industri som bör finnas med i denna genomgång

är det förändrade produktionsmönster som framkommit på senare år. Det finns en tendens

till att företag med dyrbar produktion och stora kostnader per producerad enhet inte kan

lagerhålla dessa överhuvudtaget. Vi kan se från bilindustrin att man strävar efter att

endast ha den produktion i gång, som redan är orderlagd. Då riskerar man inte att få bilar

stående i lager under längre tid. Den nackdel som följer med den kundorderstyrda

produktion är att väntetiderna kan bli långa för köparna, om man får stora positiva

avvikelser mellan planerad produktion och faktisk produktion. Vid negativa avvikelser

uppstår arbetsbrist, vilken kan innebära permitteringar för de anställda och problem med

orderlagda volymer hos underleverantörer.

UVAV-statistiken visar, att speditionsföretagen spelar en mindre roll i samband med

dessa transporter än vad LBC och åkeriernas egen förmedling gör, åtminstone om man

mäter de genomförda transporterna i antalet transporterade ton. LBC kör 32% av dessa

transporter, speditionsföretag 28% och fria åkerier 40%. Mätt i antal ton blir bilden något

annorlunda: LBC kör 20%, speditionsföretag 44% och fria åkerier 36% av antalet tonkm.

Liksom tidigare blir tolkningen att speditionsföretagen står för de långa linjetransporterna,

medan framför allt LBC kör de lokala transporterna. Från UVAV:s statistik framgår

också, att av de transporterade 20 milj ton metaller och produkter därav är det 18 milj ton

som körs direkt, dvs. utan distributionskömingar från godsterminal. Det är sannolikt att vi

här har en förklaring till att en så relativt liten del av denna varukategori körs av
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speditionsföretag. I och med att dessa varor inte behöver eller kan distribueras via

terminal försvinner också ett argument för att använda speditionsföretaget för

transporterna. Vår förklaring till att en så stor del av transporterna sköts av egna fria

åkerier är att dessa utgörs av smååkerier och att företagen kontraktsmässigt anlitar något

speciellt åkeri för sina transporter. Man får den koppling från åkeriernas sida till

tillverkarna och agenterna som Rask kunde identifiera i sin avhandling.

9.2.7.7.4 Sammanfattning och slutsatser

Det utmärkande för denna grupp av företag är att de sinsemellan är mycket heterogena

och också har en högre integrationsgrad än t ex tidigare genomgångna företagsgrupper.

Här blir företagen beroende av varandra, eftersom de ofta bildar materialflödeskedjor: ett

företag har tillverkning av en viss komponent som det levererar till nästa företag i en

produktionskedj a. Det innebär att företagen har en hög grad av koppling mellan de system

som styr lager och produktion. Leveransema blir frekventa men inte särskilt omfattande,

vilket innebär att transporterna ofta kan ske med de stora speditionsföretagen. Vi får

alltså ett relativt sett omfattande mjukvarusystem inom denna sektor men samtidigt

ganska enkelt utformade hårdvarusystem för att klara denna del av transporterna.

Uttransportema från de sista företagen i flödeskedjoma blir däremot beroende av

marknaden och miljön för varje företagstransporter. Transportsystemen hos Volvo och

SAAB har t ex enhöggradig komplexitet, även om de sj älva knappast äger något helt eget

transportsystem.

Som vi sett i vår tidigare genomgång i detta kapitel tillkommer en speciell faktor för de

större tillverkande verkstadsföretagen. Produktionsprocessen är där komplex och

kostnadskrävande. För att hålla lagerkostnadema nere försöker man hålla alla lager i

processen på så låg nivå som möjligt. Men samtidigt ökar man därmed risken för

produktionsstopp, som också kan vara mycket kostnadskrävande. Det blir därmed

speciellt viktigt i denna typ av produktion att ha någon typ av försäkring mot uteblivna

leveranser från underleverantörer, särskilt i de fall då det är fråga om långa

transportvägar. Av det skälet är det viktigt att bygga upp någon typ av krisberedskap för

uteblivna eller försenade leveranser. Det blir angelägnare i dessa fall att ha någon typ av

handlingsberedskap i transportsystemet så att man kan försäkra sig om den nödvändiga

materialförsörjningen.

Inom denna produktgrupp har det varit svårt att identifiera de samband mellan produkter

och nätverk å ena sidan och uppbyggda transportsystem å den andra, vilket var vår

målsättning. I detta fall kan vi dock se att tidsfaktom spelar stor roll på grund av vi har att

göra med dyrbara produkter i sista ledet och på grund av att tillverkande företag i mycket

hög grad vill tillverka lagerlöst. Det betyder att kraven på den tidsmässiga precisionen

ställs högre.

9.2.7.8 Blandad last, inkl styckegods

Beteckningen blandad last identifieras i samband med UVAV-statistiken som den del av

chaufförernas last, där man inte kan identifiera en speciell lasttyp. Detta inträffar när

mindre än 2/3 av hela lastvikten inte kan identifieras som en viss godstyp. Den blandade

lasten ställer till stora problem när det gäller att koppla samman typ av transporter med

transportsystem och marknad/miljö på grund av att vi helt enkelt inte vet vad som

transporteras. En hypotes har varit att containerlaster skulle utgöras i högre grad av
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blandad last men så är det uppenbarligen inte: containers som lastbärare kan finnas för

alla lasttyper med vissa uppenbara undantag, t ex rundvirke och mineralolj or.

När det gäller blandad last är speditionsföretagen helt dominerande: om vi ser till antalet

transporterade ton stod speditionsföretagen för 65% av det totala antalet under 1996. När

vi ser till antalet presterade tonkm var speditionsföretagen ännu mera dominerande: 73%.

Av de 36 milj ton som transporterades som blandad last år 1996 var det 17 milj ton som

kördes direkt till mottagare, medan 19 milj kördes som konventionell

distributionskörning. Vi kan tolka dessa uppgifter så att den stora delen av dessa 19 milj

ton gick som distributionsgods via terminal och att 17 milj ton gick in till terminal via

linjekörning. Att siffrorna inte stämmer exakt kan ha att göra med att inte alla

långkörningar till terminal går direkt till denna. Även under en del linjekörningar skerav-

och pålastningar under vägen.

Körningar med blandad last är den typ av transporter, som är mest och bäst anpassade till

speditionsföretagens verksamhet. Det är laster som kommer från ett stort antal

tillverkare/grossister via hämtningsrundor och som går ut till ett stort antal mottagare via

godsterminal och distributionsrundor. På det sättet får speditören samtransporter för ett

stort antal tillverkare/grossister, vilket ger lägre kostnader för transporterna.

De enda uppgifter beträffande transporterna som vi kan anknyta till transportsystemen är

uppgifterna om påbyggnader och karosserikoder. Vi kan enkelt nog konstatera att de

påbyggnader som existerar för dessa körningar är flak och skåp och att skåpen ibland är

försedda med kyl- och frysaggregat. De uppgifter som ges statistiskt är alltså magra och

vår slutsats av uppgifterna är, att transportsystemen inte är speciellt avancerade för denna

varugrupp. Varken hårdvara eller mjukvara utgör några klara restriktioner då åkarna står i

begrepp att göra investeringar i de använda transportsystemen. Snarare är det så, att de

som satsar på denna typ av transporter har en vag uppfattning om den strategiska

inriktningen för verksamheten och därför satsar på enkla, flexibla utrustningar.

9.2.8 Sammanfattning och slutsatser

Syftet med denna rapport har varit att visa på de samband som vi hypotetiskt antog skulle

finnas mellan den miljö, i vilken olika transportsystem arbetar, transportsystemets

utformning och själva transportoperationerna. Från början kunde vi konstatera att

marknaden/miljön innehåller ett antal komponenter, vilka ger de förutsättningar som

transporterna ska genomföras i. Den bransch, som ett transportföretags kunder arbetar

inom, är en viktig sådana förutsättning. Produkterna varierar i t ex tyngd och volym och

allmän hanterlighet. De är mer eller mindre känsliga för värme- och köldvariationer.

Sådana faktorer ger vissa restriktioner för den utrustning, som lastbilarna måste vara

försedda med för att kunna uppfylla de servicekrav som kunderna ställer. Kraven

beträffande produkterna är att de inte ska ta skada av hög värme eller kyla och att de i

övrigt ska vara skadefria vid leveransen.

Kundens branschtillhörighet anger inte bara vilken typ av produktsom ska transporteras

utan också vilken typ av verksamhet i övrigt som kunden/uppdragsgivaren bedriver: det

kan vara en stor skillnad i art av transporter om uppdragsgivaren är en tillverkare av

maskiner och plastkomponenter eller en livsmedelsgrossist med regional daglig

distribution. Kraven på lastbilarna och deras utrustning blir - som vi sett tidigare -

annorlunda. Det blir också skillnader i de nätverk inom vilka transporterna ska gå och i
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den stabilitet som finns inom dessa nätverk. Medan maskintillverkarens transporter kan

gå ut med ojämna intervall till olika platser i Europa har grossisten rutinmässigt dagliga

rundor att köra till olika butiker inom en Viss region.

Ett transportföretag, som har den långsiktiga ambitionen att överleva och kanske utveckla

sin verksamhet, måste ha visioner om i vilka transportsystem företaget ska ingå. Den

strategiska analysen ska fokusera de krav som ställs inom dessa transportsystem. Det

strategiska handlandet ska utformas så att kraven kan tillgodoses. Inriktningen kan då

vara på marknads- och kundval, på bilparken och dess utrustning, på materialhantering

och lagring, på mjukvara i form av datasystemoch personalkompetens. Den undersökning

av L 0 Rask som kortfattat refereras i rapporten visar dels just att marknaden och miljön

är den viktigaste signalgivaren när det gäller strategisk inriktning och dels att stabiliteten i

kundrelationerna verkligen är en faktor som tillmäts stor betydelse. I fallet BTL

(Bilspedition) som också refereras i rapporten kan vi se att de strategiska satsningar som

gjorts har koppling till marknadsförhållandena: redan tidigt skaffade man stordatorsystem

som skulle göra sändningarna säkrare och lättare att följa: kunder skulle kunna få besked

om godset på ett bättre sätt än vad som var möjligt tidigare. På samma sätt har man gått in

för att ta hand om kundernas smågods på ett bättre sätt än förut. För att underlätta

hämtning och lämning av småpaket har man gått över till lätta lastbilar, som har lättare att

komma in till svårtillgängliga ställen. Däremot saknar man hos BTL sådana system som

hjälper till att strukturera de rutter, som ska köras. Detta är ju heller inte i första hand

marknadsinriktat utan har mera med själva driftstyrningen att göra även om effekten av

sådana system kan komma kunderna till godo.

I Vår genomgång har vi sett, att det är företagens lagerhållning och lagerstyrning, som i

stor utsträckning bestämmer transporternas volymer och frekvenser. Lagerhållningen i sin

tur har att göra med det nätverk av lagerpunkter som ett företag bygger upp. Under senare

år har vi sett en tendens till att man reducerar antalet lagerpunkter och att man har ett

mera komplett sortiment på varje lagerpunkt. Detta har som konsekvens, att man får mera

sammanhängande längre transporter och, naturligtvis, lägre lagringskostnader. Även

servicegraden förbättras i och med att kunderna kommer närmare ett komplett lager.

Tidsfaktorn är viktig i detta sammanhang, eftersom man ofta kan förkorta ledtiderna för

det totala sortimentet. Samma tendens till centralisering av transportverksamheten kan vi

se i de stora transportörernas/speditörernas terminalnätverk. Även där får vi då mera

sammanhängande längre transporter och minskade kostnader för hantering. Å andra sidan

kan Vi också konstatera att det sker en successiv sammanslagning av företag inom

transportbranschen. Det innebär i princip att man får ett mindre antal separata körningar

av varje enskilt företag: sammanslagningen innebär en samkörning och samlastning av de

tidigare företagens transportverksamhet, vilket bör ge möjlighet till rationellare

transporter.

I vår genomgång har vi sett att det i några fall varit möjligt att identifiera ett samband

mellan typ av transport, transportsystem och den marknad/miljö, i vilken

transportsystemet verkar. Detta har varit fallet för delar av livsmedelstransporterna,

rundvirkestransporterna, delar av transporterna inom byggnadsverksamheten och för

mineraloljetransporterna. Vi har kunnat visa på de speciella svårigheter som

transportarbetet medför inom en del av dessa områden, och det förefaller klart att man

byggt upp faciliteterna omkring transporterna för att klara av uppkomna problem. Detta

har varit tydligt när det gäller livsmedelstransporterna med de omfattande kundnät som
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finns hos grossisterna och det stora produktsortiment som ska distribueras. Man måste

alltså ha sofistikerade datorsystem för att hålla ordning på kunder och lastsortiment inför

varje körning. Dessutom är det tydligt att de stora grossisterna har haft och har de

ekonomiska resurserna som krävs för uppbyggnaden av dessa system.

I någon mån står alltså två typer av resurser i motsats till varandra: den komplicerade

planeringen, de sammansatta lasterna och de många kundbesöken gäller de körningar, där

det inte är nödvändigt med stora och dyrbara utrustningar på bilarna. Och tvärtom:

körningarna med de stora, tunga ekipagen och omfattande karosseripåbyggnader fordrar

ingen sofistikerad planering och inga komplicerade datorsystem för att fullgöra

åtagandena. I princip har vi kunnat konstatera att produkter och produktsortiment har

samband med transportsystemens uppbyggnad beträffande bilar, utrustning och fysiska

faciliteter i Övrigt som t ex entreprenadmaskiner och kranar. Nätverkens struktur, dvs

bestämningen av ruttkörningarnas komplexitet har å andra sidan samband med anskaffad

mjukvara i form av datorprogram och kvalificerad personal inom området. Tiden, som var

ytterligare en faktor som vi ville observera speciellt, är svårare att hänföra till någon

speciell typ av facilitet inom transportsystemen. Vi vet dock att när det gäller dyrbara

produkter spelar tiden en mycket stor roll på det sättet att man vill förkorta lagringstider

och i stället ersätta lagringen med snabba transporter. Detta har skett i stor omfattning

inom verkstadsindustrin.

Även om vi kan identifiera vissa samband mellan olika företeelser inom

transportbranschen och även om vi i viss mån kan underbygga sambanden med logiska

argument så saknas tydliga bevis på att sambanden verkligen föreligger. Det fordras mera

utvecklad metod för att mäta styrkan i sambanden.

I flera fall har det inte varit möjligt att komma fram till det sökta sambandet mellan

transporter och transportsystem. Själva transportsystemet är - jämfört med

produktionssystemet inom tillverkningsindustrin - mycket flexibelt. Man behöver inte

alltid en avancerad specialutrustning inom transportbranschen för att kunna genomföra

sina körningar på ett effektivt sätt.

Uppgifterna om transporterna har i den gjorda genomgången byggt på SCB:s UVAV-

statistik. De gjorda specialundersökningarna om lasttyper, typer av transportsäljande

företag och typer av körningar fördelade på olika varugrupper har omfattat körningar med

totalt c:a 234 miljoner tons last. Den totala lasten för UVAV-undersökningen 1996 var

322 miljoner ton, vilket betyder att denna specialstatistik har omfattat c:a 72% av alla

körningar. Sannolikt skulle det vara möjligt att åstadkomma flera kopplingar mellan

marknad/miljö, transportsystem och transporter med mera statistiskt arbete och ytterligare

datainsamling från åkeribranschen.
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9.3 Appendix C: Teknisk beskrivning av Access-applikationen

Vi beskriver här i lite närmare detalj hur beräkningarna är gjorda i de olika modulerna i

programmet. Syftet är dels att specificera mer noggrant hur resultaten erhållits, dels att

underlätta för en utomstående att sätta sig in i programkoden. För en dokumentation av

programmet på detaljnivå hänvisar vi till kommentarer i programkoden. Vi poängterar att

nedanstående beskrivning rör version 5 av Nätra.

9.3.1 Allmänt om databassystemet.

Programmeringsspråket för användarskalet är VBA (Visual Basic for Applications). De

operationer som utförs i systemet genereras på endera av följ ande fem sätt:

0 Med VBA-kod

0 Med hjälp av Access-frågor

0 Med makron (endast ett sådant vid uppstartning av systemet)

0 Initieringar görs oftast med hjälp av egenskapsrutan för en viss kontroll eller formulär

0 Genom anrop av externa procedurer (FORTRAN-program samt Windows API-funktioner).

Indata hämtas huvudsakligen från Access-tabeller men i några fall även från ASCH-filer. För

FORTRAN-rutinerna enbart från ASCII- och binärfiler.

VBA-koden ligger utspridd bakom knappar och andra kontroller. Genom så kallade

händelser för en kontroll startas exekveringen av VBA-kod. Om man t ex klickar på en viss

knapp körs den kod som man associerat till klick-händelsen för den specifika knappen. Om

man i stället dubbelklickar på knappen körs kod associerad till dubbelklickhändelsen för

knappen, osv. Det finns vanligen något tiotal olika händelsetyper för varje kontroll.

För att nå VBA-koden (för en viss kontroll och händelse) öppnar man först i designläge det

formulär som kontrollen tillhör; därefter kan man göra på endera av följ ande sätt:

0 Markera kontrollen, högerklicka och välj Egenskaper . . 7. Välj händelsetyp på fliken

Händelse och klicka på knappen med tre punkter (. . .). Välj alternativet kod så öppnas

ett fönster innehållande den sökta koden.

0 Klicka på ikonen ,Kod° i verktygsfältet. Leta upp den subrutin som svarar mot en viss

händelse och kontroll. Observera att all VBA-kod för ett visst formulär (dvs. alla

händelser för alla kontroller) är samlade i en och samma modul. Subrutinernas namn

bildas som Kontrollens namn ,_ Händelsenamnet .

0 Markera kontrollen, högerklicka och välj alternativ ,Skapa händelse. . . . Man får då fram

koden för standard -händelsen för kontrollen.

Accessfrågorna kan skapas på vanligt sätt i Accessystemet och sedan exekveras ifrån VBA-

koden med kommandot Docmd.OpenQuery. Dessa fördefinierade frågor hittar man på fliken

,Frågori i databasfönstret. (Om frågan börjar med prefixet Usys måste man den först göras

synlig genom att i dialogrutan ,Verktyg I Alternativ välja fliken ,Visa och kryssa för

alternativet Systemobjekt,). Man kan även skapa en fråga direkt med VBA-kod genom att

forma textsträng innehållande en SQL-sats som sedan exekveras direkt i koden. En sådan

fråga kommer dock inte att sparas under fliken ,FrågorÄ Vi har använt båda metoderna flitigt i

systemet. En Access-fråga opererar alltid på tabeller i databasen (eller möjligen på resultat

från tidigare exekverade frågor). Tabellema har normalt skapats vid initieringen av databasen

(se knappen Initiera eller uppdatera databasen ) genom att externa ASCII-filer (eller Excel-

filer) importerats eller genom att en tabellfråga körts.
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Initieringar av variabler kan naturligtvis göras direkt i VBA-koden. Många gånger är det

bekvämt att göra detta i egenskapsrutan för kontrollen. De initieringar som är gjorda för en

viss kontroll kan man studera genom att i design-läge markera kontrollen, högerklicka och
välja ,Egenskaper ...°.

Externa färdigkompilerade FORTRAN-program (t ex DSD-IRS.exe och pralans.exe)

anropas från VBA-koden med hjälp av funktionen ShellÄ Denna funktion startar en ny

process där det externa programmet körs. Ett problem har därvid varit att denna process körs

asynkront med Access-programmet, dvs. Accessprogrammet fortsätter att exekvera innan det

externa programmet har kört färdigt och resultatfiler genererats. Detta problem har lösts med

hjälp av några API-funktioner som låser Access-programmet tills dess att det externa

programmet har avslutats. API-funktionerna deklareras i deklarationsdelen av formulärets

kodmodul (högst upp i modulen, se t ex huvudmenyformulärets kodmodul) och anropas som

en vanlig VBA-funktion. Tyvärr har vi inte hittat någon API-funktion som tillhandahåller

information om eventuella felavbrott (eller felkoder) vid körning av den externa rutinen. Vi

har i stället löst detta problem med hjälp av en speciell informationsfil

GPB_GRP_DSD_ODE.CON°. Denna består av två rader av ettor och nollor (de fem första

kolumnerna svarar mot pralans.exe (var sin fordon/kör-typ), den sjätte mot GransPassexe,

den sjunde mot DSD_IRS.exe och den åttonde mot ODE.exe). När t ex Granspassexe startas

sätts det sjätte elementet på översta raden till en etta och den nedre till en nolla och när

programmet avslutas på ett normalt sätt (dvs. programmet har exekverat färdigt utan avbrott

eller felindikationer ) sätts motsvarande nedre element till en etta. Om körningen avbrutits på

ett onormalt sätt skiljer sig det övre och det nedre elementet åt, medan de är lika om allt gått

bra. Färgsättningen av knapptexterna (grön=OK, röd=Fel) efter en körning av ett externt

program görs med hjälp av denna information.

9.3.2 Några kommentarer angående installationen av systemet

När man klickar på installbat på CD-skivan sker följ ande:

0 Setup-programmet, P:\N_05\Program\Net\setup.exe, startas.

0 Setup-programmet låter användaren ange den mapp på hårddisken i vilken Nåtrå-systemet

ska installeras och skapar denna mapp tillsammans med undermapparna NvData,

Program, StatData.

0 Kopierar över alla Nätra-filer från CD-skivan till respektive mapp på hårddisken.

0 Kopierar de systemfiler som behövs och placerar dessa på korrekt ställe på hårddisken.

Kopieringen av systemfiler gör att Nätra-systemet blir autonomt och att det tom. kan köras

även då Access 97 ej är installerat, Access körs då i ett så kallat runtime-läge. (Dock måste

Excel 97 vara installerat för att man ska kunna utföra alla moment i systemet.) Det program

som utför installationen heter setup.exe° och har i sin tur skapats med en så kallad Setup

Wizard som finns tillgänglig i Microsoft Office 97 Developer Edition Tools. Samtliga

inställningar som Setup Wizard behöver för att skapa en setup-fil för Nätra-installationen

finns sparad på .mdt-filen Natra_setup_Z_runtime_[datum eller version] .mdtÄ Denna anges

då man kör Setup Wizard varvid inställningar läses in. Detta är ingenting som användaren

behöver bry sig om, denne startar enbart ,setupexel (genom att dubbelklicka på filen

install.bat ) och anger vilken mapp Nätra-systemet ska installeras i.

147



Då setup.exe körs utförs skapas varken filen NATRA99.dat eller undermapparna Resultat

och TmpData. I stället har vi löst detta på följ ande sätt: varje gång databasen startas (närmare

bestämt varje gång huvudmenyförmuläret laddas, se rutinen Form_Load() ) kontrolleras om

filen NATRA99.dat existerar. Om den redan finns görs ingenting (förutom en kontroll av att

den aktuella sökvägen överensstämmer med den som är angiven i NATRA99.dat). Detta är

anledningen till att man måste radera en eventuell befintlig gammal version av NATRA99.dat

innan man gör installationen. Om filen däremot saknas skapas den. Användaren får då ange

sökvägen till den ordbehandlare som denne önskar använda och dessutom ange hur lång tid

programmet väntar på respons från användaren innan exekvering fortsättes med

standardvärden och detta skrivs ut på NATRA99.dat.

9.3.3 Initialisering/Uppdatering av databasen

Denna modul tjänar två syften, dels att importera Nätra-data till databasen, dels att producera

vissa hjälptabeller som snabbar upp användningen av databasen därigenom att vissa

beräkningar genomförs i förväg.

De tabeller som importeras är Nätra-tabellerna NXR, där x=A, B, C, E, F, I, K, L, R, S, U

eller V. Dessa finns lagrade på filerna Nstkv på mappen STATDATA. Dessutom

importeras prognosvikter för olika branschgrupper som finns lagrade i filen

SNI_grupp_faktor_PROGNOSÄR.xls°. I samband med importen sker även indexering. Om

tabellen redan finns i databasen sedan tidigare, raderas den gamla versionen innan den nya

importeras (detta görs med subrutinen ,Radera_tabell° som finns i modulfliken i

databasfönstret).

De hj älptabeller som genereras är dels

Usys_Antal_arbst_per__centroid_och_stratum_BASÄRl

och Usys_Antal__arbst_per_centroid_och_stratum_PROGNOSÅRl,

dels Usys_B astabell . De två första är baserade på arbetsställeregistret (NAR) som är

omfattande och operationen tar därför relativt lång tid. Tabellema används vid

marginalsummeberäkningarna. Den tredje tabellen är baserad på NUR, NBR, NKR och NRR

och används som utgångspunkt vid alla beräkningar i formuläret Statistiska undersökningen:

Observera alltså att Nätraregistren (NUR osv) inte används direkt i dessa beräkningar

utan enbart indirekt genom tabellen Usys_Bastabell,.

De hjälptabeller som genereras vid initieringen/uppdateringen förblir oförändrade till dess att

en ny initiering/uppdatering görs. Observera att om någon av tabellerna ändras i formuläret

Datatabellerz ... måste initiering/uppdatering göras innan ändringarna träder i kraft.

Exempelvis skarvas tabellerna ,Nyckel_xxx_grupp, in i hjälptabellen Usys_Bastabell i

stället för att användas direkt.

9.3.4 Beräkning av ruttbensfrekvenser

Den tabell som ligger till grund för beräkningarna av ruttbenslängdsfördelningarna är NRR.

För varje ruttben behöver vi här främst uppgift om start- och slutcentroid. För att kunna skilja

mellan varu- och hantverk/service-transporter behövs även NKR. (Urvalsregistret NUR

behövs ej eftersom uppräkningsfaktorerna redan finns i NRR.) Observera att vi ej utnyttjar de

angivna eller beräknade ruttbenslängderna (AVSTANDA och AVSTANDB i NRR), i stället

används en centroidavståndstabell på filen avstand.dat, som mått på ruttbenslängderna.

Egentligen skall denna fil innehålla tidsavstånd. Initialt är dock tidsavstånden okända varför vi
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då i stället använder vägavstånden. Ur Traffic Assignment-lösningen kan vi dock erhålla även

tidsavstånd och filen kan då uppdateras så att den innehåller tidsavstånden om så önskas.

Tabellen Usys_AvstGrans, innehåller (övre) klassgränser för ruttbenslängderna. Dessa är

(från början) indelade i 13 klasser. Klassindelningen kan ändras om man så önskar; maximalt
79

VARNING: Även tabellen Usys_AvstNatverk, ska ändras om man ändrar antal klasser i

Usys_AvstGrans . De här två tabellerna måste alltid innehålla lika många klasser.

För beräkningen av OD-matriser (a priori, inomläns) behövs både ruttbenslängdfördelningarna

och fördelningen för benen i vägnätverket. Den senare är beräknad i förväg utgående från

nätverksspecifikationen och finns i tabellen Usys__AvstNatverk . Det är egentligen kvoten

mellan dessa två fördelningar som används vid beräkningen av OD-matriser.

Observera tricket i frågan Usys_frekv_Steg3, för att erhålla centroiden för föregående stopp

ur tabellen NRR (se variabeln MALNRplusl).

Den mest tidkrävande delen i rutinen är inläsningen av den 13 MB stora filen avstanddat .

Tyvärr kan vi ej använda motsvarande binärfil eftersom denna genereras av Fortranrutinerna.

Application.SetOption-satserna används för att undvika onödig utskrift vid exempelvis

borttagning av tabeller.

9.3.5 Beräkning av marginalsummor

Beräkningarna i denna rutin utförs i huvudsak av en hierarki av Access-frågor. Dessa är

baserade på Nätratabellerna NBR, NCR, NKR, NRR och NUR samt på hjälptabellerna

°Usys_Antal_arbst_per_centroid_och__stratum_BASÄR Usys_Reskategorier° och

,SNl_grupp_faktor_BASÄR,. Den sistnämnda innehåller enbart faktorer lika med ett och kan

bortses från här (anledningen till att denna tas med här är att vi då kan använda samma

Access-frågor här som i Konsekvensanalysformuläret) . Usys_Reskategorier är en

hjälptabell för uppsplittring m.a.p. varu- och hantverk/service-transporter och skall ej ändras!

Tabellen °Usys_Antalarbst_per_centroid_och__stratum_BASAR genereras vid

initieringen/uppdateringen av databasen.

Access-frågorna är konstruerade i nio olika nivåer. Frågorna Usys_margsum_r_Stegx, syftar

till att beräkna ri och Usys_margsum_b_Stegx, beräknar bi i formlema i kapitel 3.5.

Application.SetOption-satserna används för att undvika onödig utskrift vid exempelvis

borttagning av tabeller.

Observera tricket i frågan Usys_margsum_r_Steg3 för att erhålla centroiden för föregående

stopp ur tabellen NRR (se variabeln MALNRplusl).

Marginalsummerutinen i OD-matrisformuläret (d.v.s. för basåret) är nästan identiskt med

motsvarande rutin för prognosåret. Skillnaderna beskrivs i avsnittet Konsekvensanalys nedan.
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9.3.6 Beräkning av a priori OD-matriser inomläns

Beräkningarna utförs av Fortranprogrammet pralans som anropas med parametern 1 vilket

innebär att beräkningarna görs för basåret. Programmet körs synkront med Access-skalet med

hjälp av API-funktionerna OpenProcess, WaitForSingleObject och CloseHandle. Eventuellt

fel under exekveringen registreras i filen ,GPB_GRP__DSD_ODE.con .

9.3.7 Beräkning av a priori OD-matriser för Iänsgränspassager

Helt analogt med inomläns OD-matriser. Här används dock i stället programmet GransPass

som anropas med två parametrar. Observera att även dessa OD-matriser egentligen kräver

ruttbenslängdsfördelningar och marginalsummor. Dessa är utförda utanför detta program

och inlagda i indata till GransPass, närmare bestämt i filen °Gpass_kommun_basaar.dat, på

NvData

9.3.8 Summering av OD-matriser

Inläsning av standardscenarier görs från filen FM_DAG_EM_standard.dat° på NvData.

Inläsningen görs då händelsen Vid ändring aktiveras i rutan ,Snabbval av standardscenarier .

Detta innebär att så snart man väljer ett nytt alternativ ur listan i rutan så startar inläsningen

från filen. Filen är uppdelad i två delar, basår och prognosår. Varje tidsintervall (morgon, dag,

eftermiddag) svarar mot ett par av kolumner i filen. För varje alternativ i listan (t ex

,Basårz Morgon kl 7-8,) plockar programmet ut data ur de delar av filen som är relevanta.

Då man klickar på knappen summera läses en dummyfil, ,SYS_SUMM.dat , först in och

kompletteras med de nya inställningarna för att sedan sparas som den nya filen

°SYS_SUMM_ny.dat, som används som styrfil till DSD_IRS. Det är programmet DSD_IRS

som utför självasummeringen. Anrop av API-funktioner och kontroll av resultat görs på

ungefär samma sätt som för pralans beskriven ovan.

9.3.9 Förberedelser inför körningen av Traffic Assignment-körningen

Samtliga rutor i formuläret nedanför rutan Välj typ av körning har osynliggjorts då

formuläret öppnas dvs. i rutinen Form_Load. Så snart körtypen är vald (vid händelsen Efter

uppdatering) synliggörs hela dokumentet åter. På motsvarande sätt läses inställningar från en

befintlig styrfil in i formuläret så snart en sådan valts i rutan. Endast befintliga filer ur listan är

tillåtna. Liksom för övriga listrutor i programmet skapas listan med en speciell funktion, en så

kallad Egendefinierad funktion, vars namn man anger som radkälla för rutan (detta görs i

egenskapsrutan för rutan). I det här fallet är det (den egendefinierade) funktionen

,ListFilesStyf som används. Denna finns definierad i modulen. Egendefinierade funktioner

har en något egenartad syntax, för en utförligare beskrivning av dessa se hjälpavsnittet Typ

av radkälla (egendefinierad funktion) - värden i kodargument i Access.

Problemet med punkt eller kommatecken som decimalavskiljare uppstår i flera rutor i detta

formulär (liksom även för vikterna i summeringsformuläret). Vi vill konsekvent använda

punkt som decimalavskilj are (eftersom in-och utdatafilerna använder detta). Därför har vi lagt

in en spärr då Nätraprogrammet startas som avbryter hela körningen om inte punkt är vald

som tecken för decimalavskiljare i Kontrollpanelen (Nationella Inställningar, Tal). Trots detta

tvingas användaren (om han använder svensk nationell inställning i kontrollpanelen) att mata

in ett kommatecken för att erhålla en punkt i rutan.
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Inställningarna sparas på styrfilen ctap_default_run, innan körningen med DSD_IRS startar.

Anrop av API-funktioner och kontroll av resultat görs på ungefär samma sätt som för

pralans beskriven ovan.

9.3.10 Filboxarna

En filbox (vita rutorna) består i princip av en listruta bestående av sex kolumner. Listan

skapas med hjälp av en Egendefinierad funktion på det sätt som beskrivits tidigare.

9.3.11 Konsekvensanalys

Prognoskörningarna som görs i detta formulär använder sig av nästan samma rutiner (och

frågor) som basårsberäkningarna i OD-matrisformuläret. De skiljer sig åt endast med

avseende på följ ande punkter:

0 Vid prognosticeringen av marginalsummorna används tabellen

°SNI_grupp_faktor_PROGNOSÄR i stället för ,SNI_grupp_faktor_BASÄR i OD-

matrisformuläret. Branschkoderna har delats in i fyra olika grupper, för var och en av

dessa grupper av SNI-koder har en prognosfaktor (för år 2010) beräknats. Denna skattar

utvecklingen ur transportsynpunkt jämfört med basåret (1998).För basåret är alladessa

faktorer satta till 1, varför SNI__grupp_faktor_BASÄR, inte påverkar beräkningarna på

något sätt. Denna medtages endast för att Vi ska kunna använda samma Accessfrågor för

basåret och prognosåret.

För prognosåret kommer faktorn in i beräkningarna dels genom frågan

°Usys_tmp_margsum_r_Steg3' där antal mellancentroidben beräknas (för olika

fordon/körtyper), dels genom hjälptabellen

iUsys_Antal_arbst_per_centroid_och_stratum_PROGNOSÅR som prognosticerar antalet

arbetsställen per centroid och stratum och som används på flera ställen i beräkningarna för

att modellerar efterfrågan.

0 De speciella prognosfaktorer som beskriver utvecklingsnivåerna för varutransporter som

helhet. Dessa faktorer visas i en meddelanderuta då marginalsummeberäkningarna startas.

För service- och hantverkstransporter sätts denna till 1.

0 Vid prognosticering av länsgränspasserande OD-matriser skrivs resultatet upp med en

konstant faktor. Denna visas då körningen startas.

Observera att prognosfaktorerna för varu- och för länsgränspasserande transporter alla finns i

tabellen Prognos_varufaktorer medan prognosfaktorerna för olika SNI-grupper finns i

tabellen iSNI_grupp_faktor_PROGNOSAR, .

Observera dessutom att det egentligen är enbart vid marginalsummeberäkningarna som

prognosfaktorer explicit kommer in i beräkningarna, i alla efterföljande steg (inklusive

ruttbenslängdsfördelningen) sker beräkningarna exakt som för basåret. Vad gäller

trafikräkningarna har användaren möjlighet att sj älv räkna upp dessa till en lämplig nivå.

9.3.12 Statistiska undersökningen

Samtliga beräkningar i detta formulär är baserade på hjälptabellen Usys__Bastabell° som

genererats vid Initialiseringen/Uppdateringen av databasen. Denna tabell innehåller data från

tabellerna NRR, NKR, NUR, NFR, Nyckel_NSTR_grupp, Nyckel_SNI_grupp,

Nyckel_CENTROID_grupp och Nyckel_ÄRSMODELL_grupp som behövs för beräkning av

basparametrarna. (Se Accessfrågan Generera Bastabell som skapar Usys_Bastabell .) För
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att avlasta beräkningen av basparametrar har ett antal hjälpvariabler i Usys__Bastabell

beräknats (för varje ruttben), några exempel:

0 AVSTAND_KM = max(AVSTANDA; AVSTANDB)/1000 dvs trafikarbete i km

0 LAST_TON = ( HKILO_A - LKILO_A ) / 1000 dvs aktuell lastvikt i ton

0 VIKT_AVST = AVSTAND_KM * LAST_TON dvs transportarbete i tonkm

0 MAXLASTVIKT_TON = ( TOTVIKT - TJVIKT ) / 1000 * S där S = 2 om släp

påkopplat, annars =l

MAXLASTVIKT_TON avser maxlastvikten för hela fordonsekipaget. Tyvärr har vi inte

samlat in registreringsnummer för släpetvarför vi inte vet dess maxlastvikt. I brist på denna

information har vi antagit att lastkapaciteten för släpvagnen är densamma som för lastbilen.

Detta är en grov approximation som får konsekvenser vid skattningar av lastutnyttjanden.

(Vid beräkning av lastutnyttjande tar vi dessutom enbart hänsyn till vikt; volymen av det

transporterade godset har vi inte några insamlade data för.) Det nu sagda gäller enbart tunga

lastbilar. För lätta lastbilar och personbilar frågar vi aldrig om släpkärror är påkopplade och

försummar de fall då dessa finns (vi sätter variabeln SLAP=0).

Numeriska värden för basparametrama beräknas i huvudsak i tre steg. I det första steget sker

en aggregering från ruttben till en bildag. I nästa steg sker en aggregering från bildag till

stratum och biltyp och i tredje steget en aggregering till en totalsumma. Beräkningarna utförs

genom att man skapar en SQL-fråga (för varje steg) som sedan exekveras. Vi illustrerar

beräkningarna genom att Visa hur första SQL-frågan skapas:

sSQL = " SELECT " & Tabell & ".NAR, " & Tabell & ".BILTYP, " & Tabell &
".[BILTYP_LOPNR], " & _

Tabell & ".STRATUM, " & _
" Sum([AVSTAND_KM]*[U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") As [TRAF_ARB], " & _
" Sum([VIKT_AVST]*[U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") As [TRNSP_ARB], " & _
" Max([HKILO_A]/1000*[U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") As KVANT, " & _
" Max([RUTTNR]*[U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") As FREKv, " & _
" Sum([AVSTAND__KM]*[U_FAKTOR]*[TOM]" & TRP_faktor & ") As

[TOM_KÖR], " & _
" Avg([U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") As [FORDON] " & _
" INTO " &tabe112 & " "

sSQL = sSQL & " FROM (" & Tabell & ")"
sSQL = sSQL & " WHERE ( (" & bllVlLLK & ") AND (" & verkVILLK & ") AND (" &

varuVlLLK & ") " & _
" AND (" & drivVILLK & ") AND (" & miljoVillk & ") AND (" &

stratVlLLK & ") )"
sSQL = sSQL & " GROUP BY " & Tabell & ".NAR, " & Tabell & ".BILTYP, " & _

Tabell & ".[BILTYP_LOPNR], " & Tabell & ".STRATUM ;"

sSQL är en strängvariabel som successivt byggs upp till att innehålla SQL-satsen. Tabell är en

strängvariabel som innehåller namnet på bastabellen, Usys_Bastabell . Uttryck för beräkning

av de olika basparametrarna finns på var sin rad ovan. Exempelvis beräknas trafikarbetet för

en bildag, [TRAF_ARB], genom att summera trafikarbetet för varje ruttben,

[AVSTAND_KM], uppräknat med en uppräkningsfaktor, [U_FAKTOR], och en faktor,

TRP_faktor, som är relaterad till huruvida det är fråga om varutransport och/eller service-

eller hantverkstransport. Transporterad kvantitet, KVANT, beräknas enkelt genom att ta
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maximum för ackumulerat pålastat godsmängd under bildagen. Alternativt hade denna kunna

beräknas som summan av pålastat gods, d.v.s. som Sum([HKILO]>*< ...), men eftersom vi har

ett ganska stort bortfall för [HKILO] bedömer vi detta som ett sämre alternativ. I [HKILO_A]

har i samband med ackumulationen en imputation skett av partiellt bortfallna värden (rimliga

skattningar av lastvikter baserad på godsets art samt likformig fördelning av godset på de

olika stoppunktema vid distributionskörningar där endast totalt pålastad godsmängd är känt).

På raden innehållande WHERE finns villkor angivna som svarar mot de alternativ som

prickats för i formuläret. ,GROUP BY innebär att en gruppering görs över de variabler som

karakteriserar ett visst fordon (stratum, arbetsställe, biltyp och löpnummer) så att summering

(och maximering) görs över exakt en bildag.

Varuslag utgör ett undantag. Så länge vi intehar några restriktioner på varuslag (dvs alla typer

av varuslag är ikryssade) görs beräkningarna som beskrivs ovan. Så snart minst ett av

varuslagsalternativen inte är ikryssade görs beräkningarna på ett alternativt sätt. Vi har då

ingen information om [HKILO_A] tillgänglig för de respektive varuslagen utan kan endast

[HKILO]. Detta gör det svårt att skatta hur stor kvantitet av respektive varuslag som för

tillfället är pålastat. Dessutom kommer det ovan beskrivna partiella bortfallet inte med i

beräkningarna. Därför har vi valt att redovisa endast två basparametrar , vi har dessutom valt

andra namn på dessa eftersom de inte är jämförbara med de tidigare. Motsvarande SQL-sats

ser ut som följer (här sker dock en totalsummering redan i första steget):

sSQL = " SELECT Sum([HKILO]/lOOO*[U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") AS

KVANT, " & _

" Sum([U_FAKTOR]" & TRP_faktor & ") AS FREKVENS "

sSQL = sSQL & " FROM (" & Tabell & ")"

sSQL = sSQL & " WHERE ( (" & bilVILLK & ") AND (" & verleLLK & ") AND (" &

varuVILLK & ") " & _

" AND (" & drivVILLK & ") AND (" & miljoVillk & ") AND (" &

stratVELK & ") " & __

" AND (HKILO>O) AND (TRP_faktor>O) )"

Man ser att KVANT beräknas ur [HKILO] i stället för [HKILO_A]. Observera dessutom att vi

med FREKVENS nu avser antal pålastningar i stället för antal rutter (antal slutna slingor) i

normalfallet. Villkoret HKILO>O påföres eftersom vi endast beaktar de stoppunkter vid vilka

pålastning sker.

Beräkning av fördelningar sker på liknande sätt.

För tidsdiagrammen över dygnet (tredje fliken) utnyttjas variablema STID och ATID (starttid

och ankomsttid) för varje ruttben i tabellen ,Usys_Bastabell,. Även för dessa har vi ett icke

försumbart partiellt bortfall. Omfattningen på detta bortfall kan variera kraftigt för olika

bildagar. I vissa fall saknas enbart någon eller ett par tidsuppgifter för en bildag. I andra fall

kanske vi saknar samtliga utom några. För att acceptera tidsuppgifterna för ett visst ruttben

bör vi åtminstone kräva att både STID och ATID finns. Men räcker detta eller bör vi kräva att

vi har samtliga tidsuppgifter för hela dagen? Å ena sidan bör vi ta med tidsuppgifter för så

många ruttben som möjligt, men å andra sidan har vi i många fall tidsuppgifter för första

ruttbenet, sista ruttbenet och kanske något ruttben mitt på dagen medan dom däremellan

saknas. Det finns då risk för att morgon och sen eftermiddag blir överrepresenterade jämfört
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med övriga dagen. Alltså borde man kanske stryka hela bildagen. Vi har i diagrammet
möjliggjort båda fallen.

Beräkningarna utförs genom att vi delar in dygnet i femminuterspunkter (00:00, 00:05, 00:10,

etc.) och räknar efter hur många sådana femminuterspunkter som intervallen [STID, ATID]

innehåller. Uppräkning med U_FAKTOR sker givetvis och hänsyn tas till övriga villkor.

Därefter summeras antal sådana träffar för femminuterspunktema inom en viss timme och

summan divideras med tolv. Därmed erhålles som resultat det genomsnittliga antal fordon

som varit aktiva under timmen. Observera dock att ingen hänsyn tas (ingen kompensation görs

för det partiella bortfallet (d.v.s. med avseende på STID och ATID) varför diagrammen

underskattar de verkliga siffrorna i absoluta tal räknat.

På fliken Numeriska värden, kan man (för tunga lastbilar) beräkna årstidsvariation etc.

Fördelningen över året modelleras med hjälp av trafikräknedata för varje dygn på året. Dessa

data är tagna från 14 olika mätpunkter och gäller fordon med axelavstånd > 3.3 m. Givetvis

finns en stor osäkerhet i dessa data. För det första vet vi inte hur representativa de mätpunkter

som valts ut är med avseende på hela länet. För det andra har det varit svårt att vikta samman

dessa mätpunkter. Vi har helt enkelt summerat trafikräkningarna från de olika mätstationerna

vilket lett till att mer trafikerade vägar har fått större vikt än de övriga. En tredje

osäkerhetskälla är att fordon med axelavstånd > 3.3 m inte nödvändigtvis behöver vara tunga

lastbilar och vice versa. Anledningen till att vi ändå tagit med dessa uppgifter är att underlätta

för användaren.

9.3.13 Konfidensintervall

Skattning av konfidensintervall (d.v.s. av variansen) är inte fullt så trivial som man kanske

föreställer sig. Den urvalsmetod som vi använt oss av kan karaktäriseras som ett

trestegsförfarande. Givet att vi har ett visst stratum, bestående av ett antal arbetsställen, och är

intresserade av en viss biltyp och en viss basparameter har vi gått tillväga på följande sätt. I

första steget slumpar vi ett antal arbetsställen, i andra steget slumpar vi ett antal bilar

(vanligen endast en) ur de utvalda arbetsställena och i tredje steget slumpar vi en dag ur

undersökningsperioden under vilken basparametern mäts för de valda bilarna. I vart och ett av

dessa steg sker ett urval och en variation i mätdata erhålls som ger upphov till ett bidrag till

den totala variansen. Det största bidraget till variansen för totalvärdena (för det givna stratat)

uppstår normalt från det första stegetd.v.s. genom variationen över arbetsställen.

N-n
Detta bidrag är N20 -S,72, där N betecknar totala antalet arbetsställen i stratat, n

betecknar antal arbetsställen i urvalet och Sbz är variansen för de olika arbetsställenas värden

o . .. N 2 2 o
pa basparametern. Man kan Visa att genom att ersatta detta uttryck med _Sb erhalls en

n
överskattning av den förväntade totalvariansen, dvs. vi får en variansskattning som inkluderar

även inomvariansen i varje arbetsställe.

Genom följ ande omskrivning erhåller vi ett praktiskt uttryck för beräkning av variansen:

N N 2 N N 2 n )2 n N 2

N _ Zl- _ Zl' n _ Zi _ _ Zz'

_..... = n . 2 z n . 2

71 N n

där zl. anger basparameterns värde (ej uppräknat) för arbetsställe i.
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Observera att uppräkningsfaktorn, U_FAKTOR, i NRR i princip är l multiplicerat med
n

antal bilar (av visst slag) för det givna arbetsstället. (Kompensation för bortfall är även gjort.)

Dessutom kan noteras att i stället för hela urvalsstorleken,n, kan vi använda oss av antalet

arbetsställen, nl, som är representerade med åtminstone en rutt i NRR (med det givna

fordonsslaget). Detta inses genom att vi kan dela upp stratat i två substratum, ett bestående av

arbetsställen med rutter, och ett bestående av arbetsställen utan några rutter. Det senare

substratat bidrar ingenting vare sig till punktskattningen eller till variansen.

Sammanfattningsvis används följ ande uttryck för variansen i vårt stratum:

n1 -Var(2) , där 2 anger det uppräknade värdet på basparametern för arbetsställe i och där

Var syftar på variansen Över alla sådana värden för arbetsställen representerade i NRR.
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9.4 Appendix D: DSD-IRS, ODE / ODE-A och övriga modellsystem
för a priori O/D-matriser

9.4.1 DSD-IRS: Nätverksfördelning av biltrafik

Nätverksfördelningen av vägtrafik görs med VTI:s trafikfördelningsmodell DSD-IRS

(Disaggregate Simplicial Decomposition - Implicit Route Storage). Trafiken antas fördelas

enligt Wardrop°s princip [Wardrop, 1952], samma som i EMME/Z, formulerad som:

The journey time on all routes actually used are equal, and less than those which would be experienced by

a single vehicle on any unused route.

DSD-IRS utgör en vidareutveckling av modellen från Linköpings universitet [Patriksson,

1991]. Ingen analys av kollektivtrafik är möjlig med DSD-IRS, vilket som bekant kan göras

med EMME/Z. Den väsentliga tekniska skillnaden mellan lösningsmetoderna i de båda

programmen är att EMME/Z-algoritmen enbart är baserad på länkflöden (en sammanvägning

görs av existerande länkflöden och nygenererade länkflöden från billigaste väglösningar),

medan vi i DSD-IRS explicit håller reda på samtliga rutter för varje unik OD-relation

(omfördelning av ruttvalen görs för individuella OD-relationer med ett avslutande steg i en

optimal sökriktning beräknat på länkflödesnivå i varje subiteration). För varje huvuditeration

genereras, precis som i EMME/Z, nya billigaste väglösningar som successivt inkluderas bland

vägvalen. En jämförelse mellan EMME/2 -lösningar och DSD-IRS lösningar finns i

[Tatineni et al, 1997].

Metodiken som baseras på ruttinformation kräver information om vilka länkar som

utnyttjas för varje unik rutt. En explicit lagring av denna information länk för länk på alla

rutter kräver mycket stort minnesutrymme (i NÄTRA-nätet med 1246 områden 300-500 Mb).

På VTI har vi därför utvecklat en komprimeringsteknik för ruttinformationen (vilket indikeras

av bokstavskombinationen IRS) som möjliggör analys av stora problem (informationsbehovet

minskas till c:a 1 % i NÄTRA-fallen). Den näst viktigaste vidareutvecklingen av DSD-IRS

har varit inkluderande av svängstraff som ofta används i Sverige av Vägverket med flera.

Närbesläktade tillägg är att U-svängar samt passage genom centroider på rutter harförbjudits

(centroider är noder som representerar generering och attraktion av resor/transporter).

De stora fördelarna med att använda DSD-IRS istället för EMME/2 eller motsvarande, är

att algoritmen är beräkningseffektiv, reoptimeringsmöjligheterna är mycket goda samt att en

explicit koppling mellan OD-matrisen och länkbelastningarna erhålls. Reoptimerings-

möjligheten kan utnyttjas för en omstart med en modifierad OD-matris (dock måste den

innehålla samma relationer som den ursprungliga), eller för att i efterhand göra

specialanalyser av resultatet utan att lösa problemet på nytt. Kopplingen mellan OD-matriser

och länkbelastningar utnyttjas för kalibrering av OD-matriser mot trafikräkningar.

Den matematiska formuleringen av nätverksanalysproblemet (traffic assignment problem =

TAP) med syftet att bestämma en så kallad användar-jämviktslösning, enligt Wardropls

princip, presenteras i ekvation (B 1 . 1).

(TAP)
X

min 2 Irak (Q9 Val;

fm ae {alla liänkar] 0

m ht 2 fW = D M för alla centroider p och q (Bl.1)
alla rutter

{från 17 till qi
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xa = Z Z 2 qur gapqr för alla länkara

I (12 alla rutter

re från p till q

LM 20

1 om rutt rfrån p till q passerarlänk 61

W O annars

där
rakan) = generaliserad kostnad på länk a med flödet ço [fordon/timme]

qu :totalt flöde från område p (O-nod) till område q (D-nod) i O/D-matrisen

qur = flöde från O-nod [9 till D-nod q på rutt nummer r

xa = flöde på länk a [fordon/timme]

w _ = flöde på länk a av alla andra fordonskategorier [fordon/timme], ex vis
ak

lastbilsföde vid analys av personbilsflöden

Under förutsättning att funktionen Irak ((pJ//aE )d(/) är konvex för alla länkar så är problemet
0

konvext vilket innebär att en unik optimal lösning kan bestämmas. Funktionerna är konvexa

om de individuella generaliserade kostnadsfunktionerna Mamiya?) är icke-avtagande. En

vanlig benämning på dessa funktioner är V/D-funktioner eller volume/delay-funktioner

beroende på att i de flesta applikationerna är målkriteriet exakt det som anges i Wardropis

princip, nämligen en minimering av restiderna.

Den optimala lösningen är unik med avseende på länkflöden. Ruttvalen, fkpqr, är emellertid

inte unika därför att olika kombinationer av ruttflöden kan resultera i identiska länkflöden. I

figur Bl.l illustreras en uppsättning rutter där efterfrågan på 20enheter mellan två oentroider

A och B fördelas som 6, 10 respektive 4 på de tre ruttema (i den lösning som algoritmen

arbetar med sparas andelarna 0.3, 0.5 respektive 0.2 vilket medför att flödena direkt kan

skalas om till rätt nivå om en modifierad OD-matris används vid en omstart).

Mer detaljer om DSD-IRS återfinns i [Edwards, 1999] och [Patriksson, 1991].

60.30 ( ) O/ o\ o

/ >^o-+G) /øläo 10 (0.5)

\C 4(02) 0
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Figur B] .1 Illustration av använda rutter i en OD-relation.

9.4.1.1 B1.1 Styrfil till DSD-IRS

Styrfilen skall namnges med ett namn med högst 21 tecken (utan mellanslag, å, ä och ö) och

ha extension DAT. Filen är en ASCII-fil. Kommentarer kan läggas in i filen med %-tecken i

position 1 för godtyckligt antal rader. Data som används läses normalt från Vänster till höger

på raden. Varje rad som används måste innehålla ett nyckelord som börjar med N&_ (detta

utnyttjas för beskrivning av data och för att möjliggöra inmatning av många värden som

standard-värden). I vissa fall anges särskilda nyckelord på raden som beskriver innehållet i

indata följt av ett numeriskt värde. Indata och särskilda nyckelord anges med fet stil (Times

New Roman, storlek 12) i kolumn 3 i tabell Bl.l. Nyckelord som används för hantering av

standardvärden är kursiverade. Observera att kommatecken inte är tillåtna i styrfilen (de

orsakar fel vid inläsning av data).

Efter indata på rad enligt kolumnen Nr kan användaren även lägga in kommentarer till data på

raden (separerat med mellanslag eller tabtecken). I kolumnen Def. anges om data på raden kan

ersättas med standardvärden. Blanka rader kan infogas för att bygga upp en lättläst indatafil

(de hoppas över vid inläsning). Nedan redovisas ett exempel med radnummer i kolumnen till

vänster. Dessa används som referensnummer för en närmare förklaring efter exemplet.

 

Nr Def. Innehåll i styrfil

 

% FIL: CTAP_TLB.DAT -

          

%

1 Test-81246 N&_name Automatic_Window_Closing: 1

2 ..\Resultat N&_0utput_subdir

3 NATRA.LOGD(S/A/K/L) N&_logfile

% Rena länkflödesdata: flwnamedat ; flwkoord.dat; flwlink.dat till MATLAB-plot

% GIS-länkflödesdata: flwlinkmid ; flwlinkmid

% STAN-länkflödesdata: flwlink.STN (kommande funktion, efter 1999-09-15 )

4 NATRA.OUT N&__0utputfile

5 STHLM_SAVE. N&_save_soluti0n_file

   

% Preface emme:<name.ext> => Filen tolkas som en EMME/Z-fil och skrivs ut

 

% som binar-fil (utan emme:) pa biblioteket RESULTAT

  

% EMME/Z-OD-MATRIS (konverteras till internt format + rubrikfil; placeras

 

% pa bibliotek NVDATA med namn bilk3_97.bin & bilk3_97.inf

 

% emme:bilk3_97.dat

  

%Först de utlovade omräkningstalen för att räkna om antalet bilar i leverade

    

%maxtimme-matriser till vintervardagsmedeldygn.
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%Faktorerna är beräknade för personresor. Som bekant består tjänstebilmatrisen

 

%av en tredjedel personresor och två tredjedelar yrkestrafik.

 

%-bilar klass 1 (arb o utb): 5.9

 

%-bilar klass 2 (tjänste): 20.5

 

%-bilar klass 3 (övr): 16.6

  

% JUSTERING AV OD-matriser

 

%od_madj. 3

 

%bilk1_97.bin 5.9 -l

 

%bilk2_97.bin 6.833 -1

 

%bilk3_97.bin 16.6 -1

 

% OD_CALIB.B IN

  

% INLASNING AV OD-MATRIS PA DSD-IRS-format

                         

         

6 OD_max_7-8.bin ODscale: 1.00 ODviewz 1 BaseOD: OD_max_7-8.bin N&_0Dfile

% Input: emme:<name.ext> => Filen tolkas som en EMME/Z-lankfil och skrivs ut

% pa DSD-IRS format pa bibliotek RESULTAT

% med namn <name>.LNK

%

% Input: turn:<name.ext> => Input pa samma rad som EMME/Z-lankfil

% Filen tolkas som en EMME/Z-svangstraffsfil och

% pa DSD-IRS format pa bibliotek RESULTAT

% med namn <name>.SVG

%

7 STHLM97L.DAT N&_linkfile (default nodefile: <name>.CRD)

8 STHLM_L.FNC N&junctionñle (FNC)

9 DEFAULT. N&_turnpenaltyfile (SVG)

10 DEFAULT. N&_interacti0nñle (KRS)

11 DEFAULT. N&_SP_soluti0n_0rder (TSP)

12 STHLM97L.COU N&_tra]7[ic_count_data (COU)

%

13 DEFAULT. N&_r0w&col_sum_data (ODE) Row- and column sums for OD

14 STHLM97L.TDF N&_trip_dist_freq (TDF) Trip dist freq for OD

15 1 0.100 N&_ODTC_0_agglimit

16 1 TCA: 0 0 N&_using_trcyj ic_counts Traf_Count__Analysis(O/l);#)

17 2 N&_turnpenalty_use (0=N0; OtherzYes)

18 D % 1 N&_vehicle_ pe (1=Pb; 2=Lb) Queue_Analysis: 0

19 D % 0 N&_KAN/EVA_delay_data (0/1)

20 D % 0 N&_KAN/EVA_cost_data (O/ 1)

21 D % 0 N&_st0ch_user_equil (O/ 1)

22 D 0 -1 N&_ODupdate_0_thata (0/1 ; thata = SUE-logit if thata > 0)

23 D % 1 0 0 N&_0ut_1]70wc_2gis_3'sel (Flow_Crd; GIS; SEL_R)
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24 D % 0 0 N&_ouzf20ws (L_Outflow(1:2))

25 D 0.02 N&_rel_dev (UBD-LBD)/UBD

26 D 5 3 N&_max_incr_iter (Max huvuditer / Incremental assignments)

27 D % 6 20 N&_min_max_subiter (MASTER_Q.F)

% Req_Obj_Improve_Sec(1:2) Start value & Growth factor exponent

% RunnerUp LocalLBD: Req_NLKNSP_Bou_Level & Req_Conseq_Bou_Level

28 D % 1000 0.7 0.98 33 0.98 33 N&_req_0bj_impr0ve

% Period when to perform an analysis of when to store new base trees

% Output data in the file "linkfile-name" + "ass" in the current

% output directory

29 D AnalyzePer: 0 N&_solve_SP_0rder

% 1. OD_FKM_required_for_>_1route

% 2. OD_trips_req_<=_Kriteria för små OD-relationer (N_small_Routes)

% 3. N_small

% 4. thata_small

% 1 2 3 4

30 0.5 0.1 3 0.5 N&_small_OD_handling

31 D % 1 N&_QPversi0n 1=Basic 2=Alt with +.5*d*( max(L - L__;O) )^2

32 D 0/0 0.3 N&_rquP_conv_baseZalt

33 D % 9 4 10 N&_0nly_crit_OD_control (%OD;frek;total no)

34 D 0/0 7200 N&_max_CP U_time

35 D % 0.001 N&_req_asymmetric_assign

36 D %7 0 0 0 0 1 O 0 N&_screen_print K;termpri(l..K)

37 D %0 1 3 N&_specijic_link_check LIutnr;LIUB

% JIT_ = 0 => INGEN avstandstabell i resultatutskrift

% JIT_ = 1 => Avstandstabell i resultatutskrift

% JIT_ Match_TC(O-2) TSPoutput(J/N) <- Moved up and 3

38 0 0 0 Routefile: rutt_n03.dat N&_TSP_r0utes

39 END-OF-FILE N&_eof

Tabell B] .1 Beskrivning av innehållet i styrfil till DSD-IRS.
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Förklaringar till indata i tabell B 1.1

1. Namn på problemet. 0/l-variabeln efter nyckelordet Automatic_Window__Closing kan

användas om användaren vill köra batchkörningar, d V 3 att låta programmet räkna färdigt
utan att interaktion med användaren krävs.

Utdatabibliotek relativt indatabiblioteket (används när filen NATRA_Curr_Dir.DAT inte
finns).

Namn på logfilen (läggs i biblioteket TMPDATA).

Utdatafil med exempel på rutter, samtliga länkflöden m m. Rena länkdata till lelink.dat,

flwkoorddat och flwnamedat på resultat-biblioteket).

Syfte: Reoptimering och/eller genering av indata till ODE / ODE-A.

Namn på fil som innehåller lösningen till traffic assignment problemet när programmet

avslutas (och resultatet efter varje huvuditeration under beräkningarnas gång). Namnet

måste avslutas med en punkt. I versioner av DSD-IRS efter 1999-10-01 (version

1999:004) ges lösningen ett default-namn baserat på OD-filens namn genom att _SOLN

läggs till OD-filens förnamn . Lösningsfilen placeras i biblioteket TMPDATA. I detta

exempel blir alltså lösningensfilen OD_max_7-8_SOLN.bil (jämför med filnamnet under

punkt 6). Omstart kan sedan göras med denna fil Vid omstart av programmet får

användaren avgöra vad som önskas av alternativen:

1. Start från scratch (n)

2. Start från sparad lösning utan billigaste väglösning direkt (y)

4. Start från sparad lösning med billigaste väglösning direkt (S)

5. Utskrift av lösning och/eller beräkning avdata till OD-estimerings och -kalibrering

med ODE (P) från en sparad lösning. Alternativet beräkning av data till ODE kan

betraktas som en genväg till generering av ODE-data (för den händelse att man glömt

ställa in för detta, vill prova med olika kriterier för aggregering av små OD-relationer,

modifera rad- och kolumnsummevillkor med flera inställningar för ODE).

Namn på OD-matrisen, OD_max_7-8.BIN samt de särskilda nyckelorden ODscale: och

ODviewz med sina respektive värden anges på denna rad. I förekommande fall, fallen C-E

nedan, anges nyckelorden på raden med kommandot för kombinering av OD-matriser

(od___mxxx. N). Parametern ODscale används för att skala om ex vis en dygnsmatris till en

timmatris genom att en andel mellan 0 och 1 anges omedelbart till höger. Parametern

ODvieW med värdet 1 ger användaren möjlighet att titta på valda delar av aktuell OD-

matris samtidigt som resultatet skrivs på en fil på biblioteket RESULTAT med namnet

OD_view.dat. En option finns att jämföra OD-matrisen i indata med en annan OD-matris

genom att ange en bas-OD-matris enligt exempelvis: BaseOD: OD_maX_7-8.bin

A. Namn på OD-matris (i normalfallet används ett internt binärt format på OD-matrisen).

B. En matris på EMME/Z-format kan konverteras till internt format genom att på denna
rad skriva

emme:bilk3_97.dat

för att konvertera EMME/Z-matrisen bilk3_97.dat till internt format med namnet

bilk3_97 .bin på biblioteket RESULTAT. Inledande text skrivs då till filen bilk3_97.inf

på samma bibliotek. Före nätverksanalys med denna matris skall den flyttas till biblioteket
NVDATA.

C. En matris på internt DSD/IRS-format kan konverteras til EMME/Z-format genom att på
denna rad skriva

od2em:bilk3_97.bin

för att konvertera DSD-IRS -matrisen bilk3_97.bin till EMME/Z- format med namnet
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bilk3_97.em2 på biblioteket NVDATA. Inledande text hämtas i förekommande fall från

en användarspecificerad fil bilk3_97.em2__info på samma bibliotek.

D: Med kommandot 0d_msum. 7 (obs avslutande punkt) följt av antalet matriser (här 7)

kan ett antal matriser summeras till en ny. Existerande matriser samt en tillhörande faktor

skrivs in på varsin rad. Matriserna multiplicerade med var sin faktor summeras till en

åttonde matris med namn på åttonde raden (om det är 7 filer som skall summeras). I detta

exempel andelar av dygnsmatriser till en mitt-på-dagen matris (9-15):

0d_msum. 7

b_trim97.bin 0.0563 (INREGL/åzs dygnsmatris för privatresor med bil)

Odapriori_TLb.bin 0.0796 (NÄTRA tlb)

ODapriori_LLbV.bin 0.0796 (NÄTRA llb, varutransporter)

ODapriori_LLbS.bin 0.0796 (NÄTRA llb, service & hantverk)
ODapriori_Pbein 0.0796 (NÄTRA pb, service)

Odapriori_PbS.bin 0.0796 (NÄTRA pb, service & verk)
natra_GoT.bin 0.0663 (NÄTRA llb, gränspassage och transit)

OD_9-15.bin Resulterande timme-matris 9-15

Statistik avseende summeringen placeras i filen OD_9-15.0D_info. Användaren avgör

om matrisen skall göras symmetrisk eller transponeras.

E. Med kommandot od_madj. 4 (obs avslutande punkt) följt av antalet matriser (här 4)

kan ett antal justeras enligt resultatet från en kalibrering i matrisen, OD_CALIB.BIN.

Härvid utnyttjas gjorda nedskalningar till tim-nivå (jämför punkt D) samt de variations-

koefficienter (=standardavvikelse/ medelvärde) som anges i den andra faktorkolumnen för

respektive matris. Anges ett negativt värde i den andra faktorkolumnen utgår vi från att

standardavvikelsen beräknas som kvadratroten ur medelvärdet, där medelvärdet anses vara

värdena i OD-matrisen (detta stämmer överens med ett antagande om Poisson-fördelade

efterfrågevärden). I exemplet antas att vi utgått från INREGIA:S tre okalibrerade

maxtimmesmatriser bilkx_97.bin (därav skalfaktorn 1.0) med variationskoefficienter 0.3,

0.4 respektive 0.5 samt 4.5% av en dygnsmatris till NÄTRA med värdet -1 i variations-

koefficientkolumnen som innebär att standardavvikelserna beräknas som kvadratroten ur

värdena i NATRA.bin). De fem tecknen efter Adj_prefiX används som prefix, ex vis

klockslag, i de nya OD-matrisnamnen som skapas vid justeringen (se OD_info-filen).

od_madj. 4

bilk1_97.bin 1.0 0.3

bilk2_97.bin 1.0 0.4

bilk3_97.bin 1.0 0.5

NATRA.bin 0.045 -1

OD_CALIB.BIN 1 1 Adj_prefix:07-08

De kalibrerade matriserna hamnar på biblioteket NVDATA med namnen:

Adj07-08_bilk1_97.bin

Adj07-08_bilk2_97.bin

Adj07-08_bilk3_97.bin

AdjO7-08_NATRA.bin

Statistik avseende summeringen placeras i filen OD_CALIB.OD_inf0.

F. Addition av ett antal (= 2 i detta exempel) OD-matriser för körningen (utan att spara

resultatet i en fil) med kommandosekvensen (addition av a priori inomläns (DD-matris för

le samt gräns- och transitpasserande trafik med le) enligt nedan:

od_mult. 2

Odapriori01.bin
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

natra_GOT. bin

OBSERVERA! Alternativet F understöds för närvarande inte av Access-programmet.

Namn på länkfilen med noder, länklängder, V/D-funktionsnummer m m. Defaultnamn på

filen med nodbeteckningar och koordinater är samma filnamn men extension är CRD,

d V 3 filen är STHLM97L.CRD i detta exempel. EMME/Z-länkfiler och -svängstraffsfiler

kan konverteras till DSD-IRS-indatafile med kommandona

emme:<name1.extl> turn:<name2.ext2>

De konverterade filerna läggs på RESULTAT-biblioteket med namnen nameLLNK,

namel.CRD respektive name2.SVG.

V/D-funktionsfil definieras här. Anges DEFAULT. (inklusive punkt) är namnet

STHLM97L.FNC. '

Svängstraffsfil definieras här. Anges DEFAULT. (inklusive punkt) är namnet

STHLM97L.SVG.

Korsningsinteraktionsfil definieras här (Används ej i NÄTRA). Anges DEFAULT.

(inklusive punkt) är namnet STHLM97L.KRS.

Ordningsföljden för lösning av billigaste vägproblemen kan definieras i denna fil. Syftet är

att effektivisera lagringen av rutterna Anges DEFAULT. (inklusive punkt) är namnet

STHLM97L.TSP.

Fil med trafikräknedata definieras här. Anges DEFAULT. (inklusive punkt) är namnet

STHLM97L.COU.

Fil med rad- och kolumnsummedata till O/D-estimering och kalibering anges här. Anges

DEFAULT. (inklusive punkt) är namnet STHLM97L.ODE.

Fil med resefrekvenser i olika avståndsklasser, trafikarbete och reseantal för inomläns,

gränspasserande och transittrafik kan anges här. Används i förekommande fall för O/D-

estimering och kalibering. Anges DEFAULT. (inklusive punkt) är namnet

STHLM97L.TDF.

0/1 = Värde #1 = Utdata till OD-estimering & kalibrering

0.100 = Värde #2 = Valfritt värde för maximal storlek på värdet i en OD-relation för

aggregering till super-centroid relationer.

O/l = Värde #1 = Användning av trafikräkningar för utdata till O/D-estimering och

kalibrering

Efter nyckelordet TCA: anges Värden för analys av lämpliga räknepunkter för OD-

estimering (lämpliga NÄTRA-värden är 0 0)

0/1 = Användning av svängstraff

1 = Personbil (ex Vis)

2 = Andra fordon

Det särskilda nyckelordet Queue_Analysis: skall ha värdet 0 i NÄTRA-analyser.

Parameterna används för en analys med deterministisk köhantering i DSD-IRS.

0/1 = Användning av KAN/EVA-samband (EJ NÄTRA), O = Nej, 1 = Ja

O/l = Användning av KAN/EVA-kostnader (EJ NÄTRA)

O/l = Användning av Stochastic User Equilibrium (Probit fördelning) (EJ NÄTRA)
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22. 0/ 1 = Värde #1 = Användning av en minstakvadratmetod för kalibrering mot

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

trafikräkningar (lämpligt NÄTRA-värden är 0)
-1 = Värde #2 = värde för en analys med stokastik fördelning (logit), värden < 0 innebär
att denna option inte utnyttjas

Styrning av utskrift l (lämpliga NÄTRA-värden är 1 O O)

Styrning av utskrift 2 (lämpliga NÄTRA-värden är 0 O)

Krav på noggrannhet vid lösning (relativt fel). Lämpliga värden är 0.005 - 0.02.

Värde #1 = Maximalt antal huvuditerationer med DSD-IRS, lämpligt värde är 10.

Värde #2= Antal inkrementella iterationer (lösning enligt EMME/2-metodik) , lämpligt

värde är 2 med liten trängsel respektive 4 med mycket trängsel.

Minimalt och maximalt antal subiterationer i DSD-IRS (lämpliga värden är 6 och 20).

Parametrar för styrning av antal subiterationer i DSD-IRS. Användning av värdena på

denna rad rekommenderas.

Nyckelordet AnalyzePer: skall normalt vara 0. Om det sätt till ett tal > 0 görs en analys av

lämplig sökordning för lösning av billigaste vägproblemen med syftet att spara

minnesutrymme för traffic assignment-rutter

Parametrar på denna rad används för att reducera algoritmarbetet och minnesbehovet i

DSD-IRS genom att hantera små OD-relationer på ett förenklat sätt.

Värde #1 = OD-relationer med ett trafikarbete som understiger värdet får endast en rutt i

traffic assignment lösningen.

Värde #2 = OD-relationer som understiger värdet tillåts maximalt ha antalet rutter i traffic

assignment lösningen som anges av Värde #3

Värde #3 = Maximalt tillåtet antal rutter för små OD-relationer

Värde #4 = 6 = parameter i logitfördelning som nyttjas för att fördela de små OD-

relationerna på rutter. Rutt nr k tilldelas en andel av resorna enligt exp(-6adk)/Z,- exp(- äodi)

där dk anger rutt nr kzs generaliserade kostnad (summa av V/D-funktionsvärden längs de

genererade rutterna).

Version av 1 eller 2 för allokering av individuella OD-relationers fördelning på rutter.

Grundversionen, version 1, rekommenderas.

Värdet anger när ett temporärt byte till version 2 enligt rad 31 kan bli aktuellt.

Värde #1 = Anger procentandel av (DD-relationerna med avvikelser mellan genomsnittlig

restid och minimirestid som skall överstiga minimivärdet för att motivera en

specialanalys. Den speciella analysen innebär en iteration som endast hanterar sådana
kritiska relationer.

Värde #2 = Anger frekvensen på specialanalyser.

Värde #3 = Anger maximalt tillåtet antal specialanalyser.

Maximal CPU-tid i sekunder (detta är ej aktiverat i föreliggande version)

Konvergenskrav vid lösning av asymmetriska assignmentproblem (ej aktuellt i NÄTRA-

analyser)

Styrning av utskrift 3 (lämpliga NÄTRA-värden är 7 O O 0 0 l 0 O)

Styrning av utskrift 4 (lämpliga NÄTRA-värden är 0 l 3)
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38. Värde #1 = 0/1 = Anger om en avståndstabell (..\RESULTAT\AVSTAND.DAT) skall

beräknas efter genomförd traffic assignment analys med sina gällande förutsättningar

(skrivs till ..\RESULTAT\AVSTAND.INFO). AVSTANDDAT innehåller en enda

kolumn. Den inleds med samtliga centroidbeteckningar. Sedan följer avstånden i km med

en decimal från centroid #1 till alla andra centroider (där avståndet från #1 till #1 har

åsatts schablonvärdet = 0.7), sedan från centroid #2 till alla andra, etc.

Värde #2 = 0-1 = Parameter för styrning av matchning mellan EMME/Z-länkar och

trafikräknepunkter (skall sätta till 0 i NÄTRA-körningar).
Värde #3 = 0/1 = Parameter för utdata till ruttanalyser baserat på NÄTRA-databasen. Har

använts av VTI i NÄTRA-projektet för analyser (skall sättas till 0 i NÄTRA-körningar i

nuläget).

Nyckelordet Routefile: med tillhörande filnamn rutt_n03.dat har använts vid VTI:s

ruttanalyser (se ovan).

39. END-OF-FILE = Markering av filslut.

9.4.1.2 Grundläggande indata till DSD-IRS

En kort redovisning av grundläggande indata redovisas i detta kapitel. En separat redovisning

av styrfilen har presenterats i kapitel B 1.1. Samtliga indatafiler kan inledas med ett antal rader

som förklarar innehållet. Kravet är endast att tecknet % anges på varje rads första position.

Bortsett från formatet för OD-matriser och V/D-funktionsbeskrivningar är formatet likt det

som används av EMME/Z.

9.4.1.2.1 OD-matris

OD-matrisindata anges som en lista (ASCII-fil) innehållande samtliga relationer enligt

Från-centroid Till-centroid Antal res0r

Listan skall vara sorterad i ordning efter stigande värden på från-centroiderna och för varje

från-centroid efter stigande värden på till-centroiderna. Normalt lagras OD-matriser till DSD-

IRS på ett binärt format dels för att spara utrymme på hårddiskama och tid vid in-/utläsning,

dels för att undvika trunkering av data vid utskrift till ASCII-format. Kopplingen till

centroiderna ges med namnet på nodfilen (om önskemål finns kan vi lägga in

centroidbeteckningarna i OD-matrisfilen).

En EMME/Z-matris kan konverteras till ett internt DSD-IRS-format (en binär fil). Omvänt

kan en OD-matris på internt format konverteras till EMME/Z-format.

Ett antal möjligheter finns också att vikta ihop ex vis dygns-OD-matriser för olika fordons-

och ärendekategorier till en matris för en viss timme på dygnet för vidare analys (se

beskrivningen av styrfilen).

9.4.1.2.2 Noder

En nodbeskrivningsfil (med default-extension CRD på filen) kan se ut enligt exemplet nedan.

För centroiderna, som anges först, anges på varje rad (data inom parentes är ej nödvändiga)
Centroidnr x-koordinat y-koordinat (inom-centroid avstånd) (områdestillhörighet)

Listan med centroider avslutas med en rad med Ozor. Sedan följer normala noder (korsningar,

markering av vägstandardförändringar, noder för korrekt grafisk representation) på formen

Centroidnr x-koordinat y-koordinat

NODFIL:

% Kommentarer i indatafil: d:\
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%c EMME/2 Module: 2.14(V7.01) Date: 98-01-16 15:19 User:

E244/Inregiam.k

%c Project: Basområdesskaft, SBK samt översyn av Översyn

%c Scenario 95: Kalibreringssc 95 basomr TprV

%t nodes init

%Centroid X y Local_Tranps_Dist Community

129010 1581.46 6567.45 1 101

129020 1582.66 6549.27 1 101

129030 1601.7 6535.39 1 101

129040 1591.01 6614.8 1 102

129050 1607.92 6656.75 1 102

129060 1645.11 6674.89 1 102

702010 1623.81 6580.91 0.379 178

702020 1623.96 6581.38 0.378 178

702030 1623.74 6581.87 0.24 178

702040 1622.98 6581.67 0.509 178

841800 1628.49 6579.69 0.234 180

851800 1628.66 6579.45 0.2 180

0 0 0 0 0 %<- Slut pa centroider

101011 1628.60 6580.45

101012 1628.66 6580.48

101013 1628.71 6580.48

 

  

Centroiddata kontrolleras mot STATdata\NCR.SKV. Vid avvikelser görs paus i programmet

(kontroll+C avbryter). Kommunkoden i kolumn 6 används för aggregering om så Önskas.

Finns en annan aggregeringsnyckel i kolumn 7 används den.

9.4.1.2.3 Länkar

En länkbeskrivningsfil illustreras nedan. Länklistan skall vara sorterad i stigande ordning med

avseende på startnod i första hand och slutnod i andra hand. Observera att det är den interna

representationen som gäller, länkar som startar i en centroid skall ordnas före alla andra även

om användaren har valt en annan beteckningsordning (skulle indata vara fel sorteras länkdata

av DSD-[RS och användaren ges möjlighet att efter kontroll redigera in en korrekt sorterad

länkfil). Inledningsvis bland kommentarradema återfinns en rad innehållande

5 1 futype (1/2 Barcelona m m, 3 SAMPLAN TAP89 special i INIT) rt_Irt |

De två första siffrornapå raden anger funktionstyp (i NÄTRA-nätet skall dessa vara 5 1 som i

exemplet). Vidare återfinns raden

3 Link_data_struct (1-4) l

som anger länkdataformatet (i NÄTRA-nätet skall det vara 3 som i exemplet). Den sista raden

före indata innehåller nyckelordet Column: med åtföljande kolumnbeteckningar. Ändra inte

denna!

%Column: Tnode Fnode Len Lan VDfnc ASelect Vehic l

Numeriska data på länkarna avser sedan
Från-nad Till-nad Längd[km] Antal_körfält V/D-funktionsnr Områdesurval
(fordonsgøpsspec)

LÄNKFIL:
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__ Data fran fil d:\tap_data\sthm1246\95h.nat.orig.1246V1

Function type:

1 = BPR-function alfa+beta*Q^GRT

2 = Piecewise linear function

5 = User defined function

11 = BPR-function alfa+beta*Q^GRT + queue/capacity*(Analysis period

o\
°

o\
°

r-
a

o\
°

o\
°

0\
°

o\
°

0\
°

0\
°

min])

15 = User defined function + queue/capacity*(Analysis period [min])

BPR-function (no 1): rt_Irt=1/2 travel time/integral of travel time

5 1 futype (1/2 Barcelona m m, 3 SAMPLAN TAP89 special i INIT) rt_Irt

Link_data_struct:

1 = From_node To_node ALFA BETA GAMMA (Link_capacity)

0\
°

0\
°

o\
°

o\
°

0\
°

2 = From_node To_node Length Func_no

3 = From_node To_node Length Lanes Func_no

4 = Link_id From_node To_node Length Speed_limit Func_no

Link_capacity

3 Link_data_struct (1-4)

__ Data fran fil HV93.211

N_f N_t len Lane Vdf mode LanKom F/T Tatort F

VDFnr 40 - 50 blir 140-150 om LANES=1

%Column: Tnode Fnode Len Lan VDfnc ASelect Vehic

o\
°

o\
°

o\
°

0\
°

129010 129012 1.00 1 11 0 aogpt

129010 129013 1.00 1 11 0 aogpt

129020 129022 1.00 1 11 0 aogpt

129030 129032 1.00 1 11 0 aogpt

129030 129033 1.00 1 11 0 aogpt

129040 139104 .50 1 11 0 aogpt

129050 129052 .50 1 12 0 aogpt

129060 129066 1.00 1 11 0 aogpt

 

I kolumnen Områdesurval anges med ett tal mellan 0 och 100 hur många procent-enheter av

länkens trafik som skall räknas med i ett områdesurval. Det total bidraget och komplementet

till urvalet erhålls också.

En option finns att konvertera en befintlig EMME/Z-länkfil och eventuellt samtidigt en

svängstraffsfil till DSD-IRS-format med kommandona

emme: <länkfil. ext> turn: .' <svängstrafsñl. ext>

på samma rad i styrfilen (se rad 7). Resultatet läggs på biblioteket TMPDATA och kan efter

kontroll flyttas in till biblioteket NVDATA. Optionen behöver vidareutvecklas beroende på

vilka sorters EMME/2-filer som kan bli aktuella.

Om det finns en indatafil med namn på länkar i filen <länkfil>.NAM på biblioteket NVDATA

så används denna för presentation av utdata (inklusive för data till GIS). I NÄTRA-projektet

har gatunamnen erhållits genom en digitalisering av Stockholmskartor med trafikflödesdata

som erhållits av Stadsbyggnadskontoret. Efter digitaliseringen har dessa matchats mot

EMME/Z-nätverket. De kompletterande namnen längst till höger kommer från Vägverket,

Region Stockholm (Rolf Jonssson).
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LÄNKNAMNSFIL:

 

 

 

%E/Fnod %E/Tnod Namn

101012 101049 %Herkulesgatan E4.25 VAN

101012 101797 %Centralbron E4.25 VAN

101013 101014 %Slottskajen

101013 101018 %Munkbroleden

9.4.1.2.4 V/D-funktioner

DSD-IRS innehåller inte samma flexibilitet som EMME/Z avseende införande av V/D-

funktioner (restidsfunktioner), utan lösningen är att införa ett antal standardfunktioner (se

exempelvis [Edwards, 1999]). Parametrar till dessa anges sedan i en fil enligt exemplet nedan.

På en inledande rad finns nyckelorden **VEHICLE_TYPE=, F_CHECK: respektive

analyse_hrs=. Fordonstypen skall stämma överens med vad som anges i styrfilen (för att

undvika förväxling mellan funktioner för personbilar och lastbilar). Kommandot F_CHECK:1

används för att kontrollera nya funktioner som införs av VTI. Kommandot analyse_hrs=l

anger att funktionerna avser trafik under en timme (alternativet är oftast dygnstrafik

notsvarande analyse_hrs=24) .

>*°'<VEHICLE_TYPE= l F_CHECK: 0 analyse_hrs= 1

Efter denna rad följer indata med möjlighet till funktionsbeskrivningar på kommentarrader

följt av specifikationer av V/D-funktionerna enligt exempelvis

a fd51 =Sth1 0.2 2083 1.4283 928 4 3.835 0.015000 1000

Motsvarande gäller för svängstraff enligt exemplet (den första funktionen, pr, med ett värde

> 900 anger en förbjuden sväng)

     

a pr =Pol0 999

a fp3 =Pol0 0

FUNKTIONSFIL:

%C EMME/2 Module: 4.14(V7.01) Date: 94-08-29 20:36 User:

E244/Inregia...sts

%c Project: .../e2C/Sproj/Trim93 Nulägesbeskrivning 1993

%t functions init

% t(Q,L) = 60*L/c1 + CO; T(Q,L) = (60*L/c1 + c0)*Q

% Typ C1 c0

**VEHICLE_TYPE= 1 F_CHECK: 0 analyse*hrs= 1

a fd10 =Lin1 13 10

a fd11 =Lin1 35 2

a fd12 =Lin1 35 4

a fd13 :Linl 20 6

a fd14 =Lin1 22.22 6

% Qadd = additional flow

% kf = number of lanes

% X = (Q+Qadd)/kf

% t(Q,L) = (X/4743 + 1.2767 * (1 + (X/1162)^6)) * L.+-]< when X <=

1150

% t(Q,L) = 2.719 * L + 3 / 230 * (X - 1150) + k when X >

1150
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o
/o

Qbreak

o
/0

1150
o
/o

fd50

fd51

fd52

fd70

fd71

fd90

fd99

Turn

m
m
m
m
m
m
m

o\
0

o\
0

fp0

fp3

fp5

fp10

fp15

fp20

fp31

fp32

fp35Q
J
S
D
Q
J
Q
J
D
J
Q
J
D
J
S
D
Q
J

t(Q,L) = (X/Cl

t(Q,L) = C5 * L

Typ C0 C1

=Sth1 0 4743 1

=Sth1 0.2 2083 1

=Sth1 0.2 1267 2

=Sth1 0 4870 0

=Sth1 0 4870 0

=Sth1 0 18808 0

=Sth1 0 7500 0

penalties

C0

=P010 999

=P010 0

=P010 .5

=P010 1

=P010 1.5

=P010 2

=P010 1

=P010 2

=P010 .5

C2 * (1 + (X / c3)^c4))

+ c6 * (X - Qbreak)

C2 C3 C4 c5

.2767 1162 6 2.719 0

.4283 928 4 3.835 0

802 3 5.24 0

.895 1700 4 3.02 0

.895 1400 4 2.558 0

.7133 2091 7 1.342 0

.5933 2091 8 1.276 0

* L + CO

+ CO

C6 Qbreak

.013043 1150

.015000 1000

.017241 870

.009677 2000

.009677 1550

.007253 2000

.007253 2000

When X <=

when X >

 

9.4.1.2.5 Svängstraff

Data avseende svängstraff anges (som i EMME/Z) på varje rad med

Sväng-nad Från-nad Till-nad Svängfunktionsnummer

Optionen att s'arredovisa svängarna i en viss nod (som i EMME/2), genom att endast ange den

nodens nummer är inte inkluderat i DSD-IRS.

  

SVÄNGSTRAFFSFIL:
%c EMME/2 Module: 2.31(V7.30) Date: 98-01-16 14:22 User:

E244/Inregia....kp

%c Project: Basomrádesskaft, SBK samt översyn av "Oversyn"

%c Scenario 95: Kalibreringssc 95 basomr TprV

°t turns init

-1 = inactive turn penalty

o\
°

o\
°

0\

results

101014

101016

101024

101024

101024

101025

101025

101025

101025

101069

101015

101028

101028

101907

101026

101029

101029

101036

only one node number => show the turns at this node in the

101015

101195

101882

101907

101882

101907

101036

101037

101026 O
O
O
O
O
O
O
O
O
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101025

101026

101029

101036

101036

101039

101043

101043

101036

101028

101907

101025

101883

101027

101046

101046

101907

101025

101884

101907

101025

101022

101042

101128

O
O
O
O
O
O

10

10

  

9.4.1.2.6 Trafikräknedata

Trafikräknedata för kalibrering anges i en egen fil på format enligt nedan. Indata på varje rad

ar:
Från-nad Till-nad Flöde Enkel/Dubbelriktat

Enkelriktat flöde anges med 1, annars 2. Länkarna skall vara sorterade på samma sätt som

länkfilen. Observera att i detta exempel ligger en centroidkoppling med först i listan (129050

till 129052). Normalt skall inte sådana länkar vara med därför att de inte representerar riktiga

länkar, men här avses en länk från en utom-läns centroid som leder in till Stockholms län och

Vägverket har en fast mätstation på länken.

TRAFIKRÄKNEDATAFIL:

  

traffic counts from 10 fixed loop stations, VSt

+INREGIA-data T_915

D:\DSDDATA\MatchLink_10fasta.dat

STHLM97_9-15.COU

0\
°

o\
°

0\
0

o\
°

o\
°

 

Start Slut Flow Sing/Doub (L-id Karta)

NATRA 1999-05-23

%Frånnod Tillnod T_915 Sing/Doub

129050 129052 630 1 <*

101012 101797 3348 1

101016 101017 471 1

101017 101016 912 1

101022 101039 585 1

101023 101027 508 1

101027 101023 537 1

101039 101022 928 1

9.4.1.2.7 Rad- och kolumnsummedata för OD-matrisestimering- och kalibrering

Rad- och kolumnsummedata för OD-estimering och kalibrering finns i en egen fil på format

enligt nedan. Indata på varje rad är:
Centroid-n0d(löpnr resp bas-EMME)
Bivillkorsrelationerna avser:

0 = likhetsvillkor

1 = olikhetsvillkor (_<_ RHS för radsummor/genereringspunkter,

2 RHS för kolumnsummor/attraktionspunkter)

2 = inaktivt villkor

Defaultnamn på filen bestäms av OD-matrisens namn (<ODfilnamn>.ODE).

Radsumma Kolumnsumma Bivillkorsrelation (0//2)

RAD- OCH KOLUMNSUMMA-FIL:

% Date: 1999-05-31
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o\
°

o\
°

o\
°

o\
°

P

o\
°

Time:

Porg

sth1m971.crd

1

\
l
O
\
U
1
|
-
I
>
U
J
L
\
)

129010

129020

129030

129040

129050

129060

702010

od_msum.

Op

915.56 242

493.03 89

725.91 182.

1652.68 298

1519.95 602

5.12

285.37 665

_____.._.__._________._______-

sthlm971.dat

.47

.78

23

.65

.15

5.

.99

12

sthlm_1.fnc

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

sth1m97l.svg

Dp CtYpe(O/D)

sthlm_9-15.cou

 

9.4.1.28 Res- och transportfrekvens för OD-matrisestimering- och kalibrering

Till OD-estimering och kalibrering kan resfrekvensdata för olika avståndsklasser respektive

data för olika OD-relationskategorier användas. Dessa anges då i en fil med extension TDF

(default är <länkfilnamn>.TDF). De tre första kolumnerna används då (den tredje om

inomcentroidresor skall inkluderas). Observera att det är viktigt att avståndsklasserna i denna

fil stämmer överens med de i OD_CONTROL.D0, annars överensstämmer inte indata till

ODE/ODE-A. Övriga kolumner är utdata från DSD-IRS vilka placeras i filen OD.D5 när data

till ODE/ODE-A genereras. Dessa kolumner anger fördelningen på resfrekvensklasser och

OD-relationskategorier med de för körningen aktuella förutsättningarna.

RESDATAFIL:

  

Floden i olika distansklasser0/
O

% Klass

300

63244

 

104600

149833

212254

254460

278623

418973

DCv(i) DCV_Cent(i) i(Net) i(Cent)

relationer

1 1451 4249 1451 4249 0

2 9206 0 9206 0 1

3 10484 0 10484 0 2

4 8604 0 8604 0 3

5 16731 0 16731 0 4

6 17826 0 17826 0 6

7 16365 0 16365 0 9

8 13997 0 13997 0 13

9 9850 0 9850 0 18

10 7665 0 7665 0 25

11 4953 0 4953 0 35

12 5623 0 5623 0 49

%C1ass 1: Within area traffic

%C1ass 2: Border passing traffic

%C1ass 3: Transit traffic

%FKM-C1ass R1: #Classes R2-R(1+#C1asses): #Class

% No Vin VinCent VTAP VTAPCent

3

1 1600894.8 0.0 1600894.8 0.0

2 134885.4 0.0 134885.4 0.0

3 340.0 0.0 340.0 0.0
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%TRIP-Class R1: #Classes R2-R(l+#Classes): #Class

No Vin VinCent VTAP VTAPCent

3

l ll9725.4 4248.8 ll9725.4 4248.8

2 2702.5 0.0 2702.5 0.0

3 2.9 0.0 2.9 0.0

 

9.4.1.3 Grundläggande utdata från DSD-IRS

Logfilen namnges i styrfilen. Grundextension är LOGD med till S/A/K/L för

Sammering/Adjust/Konvertering/Länkbelastning. I analogi med logfiler från andra program i

modellsystemet placeras den på biblioteket TMPDATA. Filen innehållet utskrifter från olika

rutiner under beräkningarnas gång för kontroll av inmatade data, dokumentation av eventuella

stopp-orsaker, dimensioneringar och beräkningarnas framskridande, felutskrifter m m. Ett

ordningsnummer mellan 1 och 9 läggs till namnet (omedelbart före punkten som föregår

extension).

Outfilen innehåller exempel på ruttlösningar samt alla länkflöden med flöden, restider,

svängtider m fl detaljerade data. Lämplig extension är OUT och filen läggs på biblioteket

RESULTAT. Ett antal aggregerade mått på lösningen redovisas i slutet på filen (dessa finns

även i logfilen). Ett ordningsnummer läggs in i filnamnet här också på samma sätt som för

logfilen.

Möjlighet till plottning av nät och flöden med MATLAB finns. För detta ändamål skapas

filerna nedan på RESULTAT-biblioteket (observera att dessa namn är fixa, skall de sparas

måste användarenarrangera detta):

FLOWNAMEDAT med problemets namn från styrfilen

FLWKOORDDAT med koordinater för samtliga noder

FLWLINKDAT med interna länk- och nodnummer, ordinarie nodnummer samt flöden i

framåt- och bakåtriktningarna på länkarna mellan noderna för upp till två

fordonskategorier. Detta kan nyttjas för att lägga ut ett grundflöde på länkarna med

tex tunga fordon som används när separata analyser för personbilar görs eller

omvänt. En eventuell användning i NÄTRA-sammanhang kräver en diskussion om

hur denna möjlighet lämpligen bör inkluderas. I föreliggande version läses en

eventuell existerande fil med länkfilsnamnet plus extension BFL från biblioteket

NVDATA. Om fordonstypen i styrfilen är 1 så utgör Flaws catZ grundbelastningen,

och om den är 2 så spelar Flaws cat] den rollen. Genom att döpa om filen och

placera den på bibliotek enligt ovan så läses den in av DSD-IRS i förekommande fall.

LÄNKBELASTNING I FLWLINK.DAT:
% Link no Node no EMME/2 Node_no Flows cat1 Flows cat2 Queues _ Speed km/h Capa

% Forw Back From To From To Forw Back Forw Back Forw Back Forw Back Forw

1 6651 1 3078 129010 129012 908 240 0 0 0 0 16 16 1206

2 6653 1 3079 129010 129013 7 3 0 0 O 0 16 16 1206

3 6655 2 3080 129020 129022 493 90 0 0 0 0 16 16 1206

4 6657 3 3081 129030 129032 717 175 0 O 0 0 16 16 1206

5 6659 3 3082 129030 129033 9 7 0 O 0 0 16 16 1206

6 7248 4 3294 129040 139104 1653 299 0 0 0 0 10 10 900

7 6661 5 3083 129050 129052 1520 602 0 0 0 0 6 6 1206

8 6667 6 3086 129060 129066 5 5 0 0 O 0 16 16 1206

9 2703 7 1661 702010 102013 285 666 0 O 0 O 6 6 900

10 2718 8 1666 702020 102023 109 78 0 0 0 O 7 7 900

LINKNAMEDAT med namn på länkarna i nätverket (om indata så medger). Länkar utan

namn har kodats med C för centroidlänkar respektive T för riktiga länkar.
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GIS-data: Samma data som i FLWKOORDDAT och FLWLINKDAT finns också på

GIS-format i filerna FLWLINKMID och FLWLINKMIF på biblioteket RESULTAT.

Dessutom redovisas nodkoordinatema i filerna CRDLINKMID och CRDLINKMIF.

Länkbelastningsrutinen ger NATRA_FLOW_LINK.MID/MIF samt frekvenstabell

LINKFLOWS_MULTI__OD_DIST_FREQ.LOG för antal transporter och trafikarbete per

avståndsklass och O/D-matris. Fixa klasser är:

DIST_CLASS =( 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 18, 25, 35, 49, 300)

Användning av sparade lösningar:

För stora problem, som tar många minuter (eventuellt timmar) att lösa, kan mycket tid

sparas vid resultatanalyser och kalibreringskömingar om sparade lösningar i filer med namnen

<OD-filsnam>_soln.bi1

på biblioteket TMPDATA nyttjas vid omstart tillsammans med övriga indata till problemet.

Efter de inledande billigaste väglösningarna respektive efter varje körning av DSD-IRS,

sparas en ny upplaga av filen. Anledningen till att vi begränsar oss till en version av filerna är

att de blir stora, i NÄTRA-fallet c:a 40 Mb. AV samma skäl finns det anledning att städa bland

dem emellanåt.

Data avseende ett områdesurval läggs i filen ASEL_OUT.DAT på biblioteket RESULTAT.

Det finns en option att beställa en avståndsmatris mellan alla par av centroider i samband

med en assignment-körning eller att göra en omstart med en aktuell lösning och begära

beräkning av en avståndstabell, AVSTANDDAT. Avstånden används för en snabb beräkning

av aktuellt trafikarbete med en OD-matris enligt gällande belastning, och till programmet

GPbalans för att skapa a priori OD-matriser. Observera att avståndsmatrisen först måste

flyttas till biblioteket NVdata. Exempel på bakgrundsinformation som skapas vid generering

av avståndsmatris är:

  

% BAKGRUNDSINFORMATION TILL AVSTANDDAT

%

% OD-fil: od_max_7-8.bin

%Lank-fil: sthlm97l.lin

%Svangfil: sthlm97l.svg

% V/D-funktion: sthlm_l.fnc

% Datum: 1999-11-05 & 16:57

0/0 Start med 1246 centroidnummer!

% Därefter följer 1552516 avstand [km] mellan OD-par!

% Inom-centroidavstånd är satt till: 0.7 [km]

% SLUT!

  

9.4.1.4 Utdata till ODE / ODE-A från DSD-IRS

Huvuddelen av indata till OD-matriskalibreringsprogrammet ODE / ODE-A genereras av

DSD-IRS. En styrfil, OD_CONTROL.DO utnyttjas om den finns. I annat fall genereras en fil

med automatik. Resultatet hamnar i filen OD.D5. I tabell B1.2 anges vilka filer som behövs

och en approximativ innehållsförteckning. Samtliga OD.*-filer placeras på biblioteket

TMPDATA. Logfilerna ges extension LOGO.
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OD.Dl Rad- och kolumnsummevillkor

 

ODDIA Inom-centroid data ifall de existerar

 

OD.D2 Pekare till OD-matrispositioner

 

OD.D2A Super centroid data. Efterfrågan och fordonskm

 

OD.D2B Super centroid data. Bidrag till rad- och kolumnsummor. Endast

exempel: Full uppsättnin i OD.B2B

 

ODDZC Super centroid data. Resestatistik m m.

 

OD.D3 Pekare för trafikräknedata.

 

OD.D4 Trafikräknedata. DSD-lRS-belastning och observationer

 

OD.D5 Styrfil + Resefrekvenstabell + Fordonskm och resantal i olika OD-

relationskategorier (inom-län, gränspassage och transit).

    

OD.Bxy Binära filer med stora indatam'angder.

 

Tabell 81.2 Filnamn och innehåll.

9.4.1.5 Modifiering av OD-matrisfiler till/från DSD-IRS

OD-matriser på EMME/Z-format kan konverteras till det interna formatet genom att ange

kommandot emme:<0D-filename.ext>. Resultatet blir en fil med namnet

<0D-filename>.BIN samt en fil med de inledande raderna på filen <OD-filename>.INF

OD-matriser på det interna formatet kan konverteras till EMME/Z-format genom att ange

kommandot odZem:<OD-filename.ext>. Utdatafilen får namnet <OD-filename>.EM2
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9.4.2 ODE / ODE-A: OD-estimering och -kalibrering

OD-estimering och -kalibrering är baserat på en entropioptimeringsmodell och -metod

som utvecklats av [Eriksson, 1981]. Syfter är att modifiera en aktuell OD-matris med

tillhörande länkbelastningar, avståndsfördelningar, trafikarbetsklasser med mera så att

resultatet stämmer bättre överens med observationer av olika slag (trafikgenererings- och

attraktionsdata (rad- och kolumnsummor), trafikräkningar, undersökningsdata avseende

reslängsfördelningar etc). Observationsdata inkluderas som linjära bivillkor (olikhetsvillkor).

I första hand modifieras OD-matrisen så att bivillkoren satisfieras. I andra hand görs

justeringarna så kostnaderna blir så låga som möjligt. Kostnadema i modellen uttrycks av

en entropifunktion och en linjär term för varje variabel x (c är en konstant koefficient):

x- [elogbc/Tc ) - 1] +c-x = x- elog(x) + [CJ-610ng )] 'x (B2.1)

Optimallösningen utan hänsyn till bivillkor är:

x*= TC 'exp(-c) (B22)

Som framgår av dessa ekvationer kommer obegränsade variabler i optimallösningen att

anta värdet x*, där koefficienten c dominerar lösningen om c > elog( 7C ). När c=0 erhålls den

rena entropilösningen. Med ökande absolutvärden på c kommer den linjära delen av

målfunktionen att dominera lösningen.

Iden fortsatta beskrivningen förkortas entropifunktionen i ekvation (B2. 1) enligt

e [x; 56] = X'[610g(X/)_C)- 1] (B23)

Modellen där varje OD-relation, oavsett storlek, justeras individuellt redovisas i kapitel

B2.l (huruvida denna kan appliceras i NÄTRA beror på datorkraft och antal trafikräknevillkor

med mera). En modell som erbjuder en aggregering av små OD-relationer till så kallade

supercentroider (som exempelvis kan vara hela kommuner, eller stora delar av kommuner,

ex vis en uppdelning av kommun 180 i fyra delar) presenteras i kapitel B2.l. Användning av

den senare modellen rekommenderas i NÄTRA.

9.4.2.1 ODE: Modell för individuella OD-reiationer

I tabell B2.1 presenteras strukturen på modellen ODE.

  

MINIMERA: Målfunktion med entropi- och linjära termer som mäter avstånd mellan OD-

matrisen och a priori OD-matrisen samt avvikelser från bivillkor av olika typer

      

BIVILLKOR:

Vänster sida (LHS) Höger sida (RHS)

Radsummor i OD-matrisen (genereringsdata) = Målvärden radsummor

(s)
Kolumnsummor i OD-matrisen (attraktionsdata) = Målvärden kolumnsummor

(2)

 

Observerade länkflöden

(trafikräkningar)

OD-matrisens länkbelastning från TAP i Avvikelser

 

IVAntal resor i olika avståndsklasser från TAP + Negativa Observerade antal resor i

avvikelser olika avståndsklasser

 

Alla variabler måste vara 2 O

    

Tabell 82.1 Struktur på ODE-modellen (bivillkorsrelationerna inom parentes uttrycker

valmöjligheterför användaren).
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Samtliga indata till ODE kan beräknas av DSD-IRS. Användaren kan manuellt modifiera

indata i styrfilen till ODE samt rad- och kolumnsummedata, trafikräknedata och frekvensdata

för resor i olika avståndsklasser. De binära filerna kan inte modifieras, åtminstone inte utan

svårighet. Vissa ASCII-filer med information för de binära filerna får inte ändras.

A priori OD-matrisen betecknas dbase i den matematiska formuleringen av ODE i ekvation

(B2.4).

(ODE)

mln 217 Zq { e [dpw dbaselnl] + 6 'CW dpq )
qu

+ 2k { e [Fk+;0.5] + 5 'FK + 6 [Fk';0.5] + 5 'Fk'l

+ Em { e [dcm','1 0] + K] o dcm"
(B2.4)

med hänsyn till

2, dpq = 0,, för alla O-noder p (radsummor).
Kan också vara olikheter _<_ 0,, vOFaC+OAdd

ZP dpq = Dq för alla D-noder q (kolumnsummor).

Kan också vara olikheter _>_ Dq 'Dmc-DAM

A d - F+ + F = f Obs länkbelastningar på trafikräknelänkar med avvikelser

uppåt respektive nedåt

C d - dc ' 2 dc 1 för alla avståndsklasser. Höger led kan skalas enligt
dc obs .dCFac

F+, F, dc ' 2 O för alla länkar (vektorer)
dpq > 0 för alla OD-relationer

där
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d = [dpq] = vektor med efterfrågevärden i OD-matrisen i relation (19,61)

6 = [cpq] = avstånd i km från p till q (ej aktiverad i version 1999:0001 av ODE-

programmet)

0 = parameter för avvägning mellan entropifunktionsvärde och avstånd

A = [akj] = anger hur stor andel av flödet i OD-relation j som belastar trafikräknelänk k

F+ = vektor med positiva avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

F' = vektor med negativa avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

f Obs = vektor med trafikräkneobservationer (ett värde per länk)

5= parameter för att straffa avvikelser från trafikräknevärden

om 0/D - relation j tillhör avståndsklass m

annars

1
C = [ij] =

dc' = vektor med negativa avvikelser från observerade reseantal (ett Värde per klass)

dcol = vektor med observerade reseantal (ett värde per klass). Avståndsklasserna kan
delas upp i klasser enligt Önskemål (intervallgränser anges i hela antal km)

IC] = parameter för att straffa negativa avvikelser från observerade avståndsfördelningar

Lösningen till problemet ODE i ekvation (B2.4) ger en kalibrerad O/D-matris. För att avgöra

huruvida den kalibrerade O/D-matrisen ger den effekt som predikteras i de linjära sambanden

måste den användas som indata-O/D-matris i TAP, antingen för en ny lösning eller via en

reoptimering.

En skalfaktor, S, kan användas för att vikta olika termer i målfunktion och bivillkor med

hänsyn till exemplevis osäkerhet i indata. Genom multilplikation av trafikräknevillkoret k med

S erhålls:

S. [A d - F* + F :føbsk (32.5)

<=>

S. k _ Fk+,New + Fk-,New = fk obs

Motsvarande del av målfunktionen blir:

. + S' [6 [F+;0.5] + 5 F+ + 6 [F;0.5] + ö-F]k (B2.6)

<=>

- - - + 6 [Ff'New;0.5] + 5 ' FEM + 6 [Fk"NeW;0.5] + 5 . Fk'wew

Effekten av skalningen är helt enkelt att ge olika komponenter i målfunktionen korrekta

vikter. Underlag för viktningen är exempelvis de statistiska osäkerheterna som är förknippade

med undersöknings- och trafikräknedata.
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9.4.2.2 ODE-A: Modell med aggregering av OD-relationer med liten efterrågan till
supercentroider

I detta kapitel används samma modell som i ekvation (B24) med ett mycket väsentligt

undantag, nämligen en aggregering av efterfrågevärden till en uppsättning super-centroider

(O/D-områden), som var och en består av ett antal reguljära centroidområden. Endast små

efterfrågevärden aggregeras. Konceptet illustreras i figure B2.1, en tjock pil representerar ett

stort efterfrågevärde från p till q, och de tunna pilarna små efterfrågevärden. De små utgör

ofta så stor andel som 70 - 90 % av alla OD-relationer, medan de endast representerar 10 -

30 % av flödet. Av två skäl är det lämpligt att aggregera sådan efterfrågevärden, nämligen

1. Storleken på O/D-estimeringsproblemet reduceras drastiskt. Antar Vi att antalet

centroider är 1000, så kan antalet O/D-relationer uppgå till 1 000 000. Om 80 % av de

minsta aggregeras till 50 super-centroider återstår endast 200 000+50*50

efterfrågevärden (d V 3 202 500 variabler istället för 1 000 000).

2. De relativa förändringarna i de små efterfrågevärdena blir sannolikt mindre än vad de

annars skulle blivit (aggregeringen innebär en dämpning av reaktionen i modellen).

  

Figur 82.] Illustration av super-centroicl principen, P och Q är supercentroiderna som var

och en består av ett antal reguljära centroia'er.

Även här presenteras en Översikt i tabell B2.2 och den matematiska formuleringen i

ekvation (B2.7). I tabell B2.2 framgår skillnaden tydligt genom grupperingen av variabler och

avskiljningen med en vertikal linje.

Användaren kan också inkludera inom-centroid transporter vid OD-estimering och

-kalibrering med ODE och ODE-A. Förutsättningen är att inom-centroid avstånd anges i

nodfilen (se kapitel B1.2.2) samt att optionen begärs vid generering av indata med DSD-[RS

(se kapitel B 1.3).
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MINIMERA: Målfunktion med entropi- och linjära termer som mäter avstånd mellan OD-

matrisen och a priori OD-matrisen samt avvikelser från bivillkor av olika typer

      

BIVILLKOR:

Vänster sida (LHS) Höger sida (RHS)

O/D-variabler

Aggregerade Individuella

Supercentroid-bidrag till Radsummor i OD-matrisen = Målv'arden radsummor

genereringsdata (med (genereringsdata) ( _<_ )

värden på minst en rad)

 

Supercentroid-bidrag till Kolumnsummor i OD-matrisen Målv'arden kolumnsummor

  

attraktionssdata (med (attraktionsdata) (z)

värden till minst en

kolumn)

Supercentroid-bidrag till OD-matrisens länkbelastning från = Observerade länkflöden

länkbelastningar TAP i Avvikelser (trafikräkningar)

Supercentroid-bidrag till Antal resor i olika 2 Observerade antal resor i

frekvenstabell (bidrag på avståndsklasser från TAP + olika avståndsklasser

minst en rad) Negativa avvikelser

 

Supercentroid-bidrag till

tkm (bidrag på minst en

rad) i olika kategorier

Antal lkm i olika kategorier av

OD-relationer från TAP i

Avvikelser

Observerat antal tkm i olika

kategorier av OD-relationer

 

Supercentroid-bidrag till

reseantal (bidrag på minst

en rad) i olika kategorier

Antal resor i olika kategorier av

OD-relationer från TAP i

Avvikelser

Observerat antal resor i

olika kategorier av OD-

relationer

 

Alla variabler _>_ 0

 

Alla variabler 2 0

   

Tabell 82.2

uttrycker valmöjligheterför användaren).

Struktur på ODE-A-modellen (bivillkorsrelationerna inom parentes

Det resulterande O/D-estimeringsproblemet formuleras i ekvation (B27). Efterfrågevärden

är splittrade i de två kategorierna, aggregerade och individuella O/D-relationer. Enligt vänster

kolumn i tabell B22 måste vi hålla reda på de aggregerade variablernas inverkan på rad- och

kolumnsummor med mera som anges för individuella centroider. Kategorierna av O/D-

relationer som beaktas i den tredje respektive andra raden från slutet i tabell B2.2 utgörs av

1. Inomläns transporter,

2. Gränspasserande transporter och

3. Transittransporter
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(ODE-A)

min ZP EQ { e [dpo- dbasePQ] + *9 'CPQ 'dPQl
Pq

z!) :(1 l 6 [dm dbasepq] +6 'Cpq 'din/l
+ 2k { 6 [Fk+,'0.5] + ö'Fk+ +6+

+ Em { e [dcm';10] + IC] 'dcm'l'

+ EL { e [vL+;IO] + Kg 'vf + 6 [11210] + Kg -VL'l

+ :L { 6 [IL+,'10] + K'3 ' IL+ + 6[IL_,'10] + K'3 'ilj-1

(B2.7)

med hänsyn till

EQ 04p, Q) -dpQ + Zq dpq = 0,, för alla O-noderp (radsummor).

Kan Också vara olikheter 5 0,, '0316+ OAdd

21, ,B(P, q) -dpQ + 2,, dpq = Dq för alla D-noder q (kolumnsummor).

Kan Också vara olikheter _>_ Dq 'DFaC-DAdd

Aagg dugg + Aind dind - F+ + F = fObs länkbelastningar på trafikr'aknelänkar med
avvikelser uppåt respektive nedåt

Cagg (lagg + Cind dind - dc ' 2 dc 0, reseantal för alla avståndsklasser. Höger led
kan skalas enligt dc Obs'dcmc

Vägg (16188 + Vind dind _. V* + 1;" = 12 Obs trafikarbete i de tre O/D-relations-
kategorierna

Tagg dagg + Tind dind- F + t" = to! antal resor i de tre O/D-relations-

kategorierna

F+, F, dc, 12+, 12', fr, få 0 för alla länkar (vektorer)

dp , d, > 0 för alla OD-relationerQ 1161

där

dagg = [dpQ] = vektor med efterfrågevärden i OD-matrisen för supercentroid relationer

. (P, Q)
dmd = [dpq] = vektor med efterfrågevärden i OD-matrisen för individuella relationer (p, q)

cagg = [CPQ] = genomsnittsavstånd i kmi supercentroid relation (P, Q) (ej aktiveradi

version 1999:0001 av ODE-programmet)

cmd = [cpq] = avstånd i km från p till q (ej aktiverad i version 1999:0001 av ODE-

programmet)

6' = parameter för avvägning mellan entropifunktionsvärde och avstånd

a(p, Q) = andel av flödet till supercentroid destinationerna Q som bidrar till

radsumma p

,6(P,q) = andel av flödet från supercentroid generatorerna P som bidrar till

kolumnsumma q
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A = [akj] = anger hur stor andel av flödet i OD-relation j som belastar trafikräknelänk k

A = [Aagg Aind] = uppdelning av matrisen A i en del för aggregerade variabler och en för
individuella

F+ = vektor med positiva avvikelser från trafikräknevärden (ett värde per länk)

F = vektor med negativa avvikelser från trafikräknevärden (ett Värde per länk)

fObs = vektor med trafikräkneobservationer (ett värde per länk)

5= parameter för att straffa avvikelser från trafikräknevärden

1 om 0/D - relation j tillhör avståndsklass m

0 annars
C = [ij] = {

C = [Cagg Cind] = uppdelning av matrisen C i en del för aggregerade variabler och en för
individuella. I Cagg är Värdet l uppdelat på de aktuella avståndsklasserna där
den aggregerade variabeln förekommer

dc' = vektor med negativa avvikelser från observerade reseantal (ett värde per klass)

chbS = vektor med observerade reseantal (ett värde per klass). Avståndsklasserna kan

delas upp i klasser enligt Önskemål (intervallgränser anges i hela antal km)

K'] = parameter för att straffa negativa avvikelser från observerade avståndsfördelningar

V = [VLJ'] = medelavstånd i km för OD-relationj om den tillhör kategori L, 0 annars

där L = {1,2,3] = {inomlän, gränspassage, transittrafik)

V = [Vagg Vind] = uppdelning av matrisen V på motsvarande sätt som för matrisen C

v+ = vektor med positiva avvikelser från observerat trafikarbete (ett värde per kategori)

v' = vektor med negativa avvikelser från observerat trafikarbete (ett värde per kategori)

v 1 = vektor med observerat trafikarbete (ett värde per kategori)

Kg = parameter för att straffa avvikelser från observerade trafikarbeten

T = [tLj] = 1 för (DD-relation j om den tillhör kategori L, 0 annars

där L = {1,2,3) = {inomlän, gränspassage, transittrafik)

T = [Tagg TM] = uppdelning av matrisen T på motsvarande sätt som för matrisen C

t+ = vektor med positiva avvikelser från observerat reseantal (ett värde per kategori)

t' = vektor med negativa avvikelser från observerat reseantal (ett värde per kategori)

obst = vektor med observerat reseantal (ett värde per kategori)

K'3 = parameter för att straffa avvikelser från observerade reseantal

Skalningsfaktorn kan naturligtvis användas på det sätt som beskrevs i ekvationerna (B25)

och (B26).

9.4.2.3 Styr'fil till ODE och ODE-A

På bibiloteket PROGRAM finns en matris med inställning för OD-estimering och

kalibrering som läses av DSD-IRS när indata till ODE och ODE-A genereras. De inledande
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kommentarerna används för att förklara innehållet on-line. Efter listan presenteras

styrparametrarna och deras användning i ODE OCh ODE-A.

 

 

% OD_CONTR.DO

%C* TC-option = 2 *

O/OC* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._._ *

%C* min entropiavstand fran basmatris: *

%C* thata*c = CCO *

%C* Xij*[ln(xij/xij_bas-l] + O*Xij *

%C* + entropiavstand fran lankobservationer *

%C* cco *

%C* (F+)*[ln((F+)/lO-1] + ddelta*(F+) *

%C* Diff_base=10 *

%C* CCO *

%C* (F-)*[ln((F-)/10-l] + ddelta*(F-) *

%C* Diff_base=10 *

O/OC* *

%C* + entropiavstand fran avstandsklassinformation: *

%C* CCO *

%C* Fdiff(DC(k))*[ln(Fdiff(DC(k))/lO)-1] + kappal*Fdiff(DC(k)) *

%C* Fdiff_base=10 *

OC* *

%C* + entropiavstand fran trafikarbete (grupper): *

%C* CCO *

%C* dem+(k)*[ln(dem+(k)/lO)-l] + kappa2*dem+(k) *

%C* dem-(k)*[1n(dem-(k)/lO)-l] + kappa2*dem-(k) *

%C* dem_base=lO *

%C* *

%C* + entropiavstand fran reseantal (grupper): *

%C* CCO *

%C* dTrips+(k)*[ln(dTrips+(k)/lO)-l] + kappa3*dTrips+(k) *

%C* dTrips_base=1O *

%C* CCO *

%C* dTrips-(k)*[ln(dTrips-(k)/lO)-1] + kappa3*dTrips-(k) *

%C* dTrips_base=lO *

%C* m h t *

%C* SUMMA Xij = Oi (< Oi*F+A) *

%C* SUMMA Xij = Dj (> Dj*F-A) *

%C* SUMMA A*x - (F+) + (F-) = F_Obs *

%C* SUMMA Xij(DC(k)) + Fdiff(DC(k)) > F_ObS_DC(k) *

%C* SUMMA xij(Vkm(k)) - dem+(k) + dem-(k) = Vkm_Obs(k) *

%C* k=1 internal *

%C* k=2 border pass *

%C* k=3 transit pass *

%C* SUMMA Xij(Trips(k)) - dTrips+(k) + dTrips-(k) = Trip_0bs(k) *

%C* *

%C* ._ _ _._ _ _ __ _ _ _ _ ._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __ __ _ _ _ _ _._ _._ _._ _ _ _ _ *

%C* min SUMMA cij*xij + 1/thata*SUMMA Xij*(log(xij)-l) *
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<=> *

min thata*SUMMA cij*xij + SUMMA Xij*(log(Xij)-1) *

%C*****k*******************************************************************

o
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°
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°

abs_accur = absolute accuracy

rel_accur = relative accuracy

thata = lin obj coeff OD-flows= (1/thata)*entropy_fnc

min thata*SUMMA cij*xij + SUMMA xij*(log(xij)-1)

+ 1/thata*SUMMA Xij*(log(xij)-1)

gamma = lin obj coeff TAP-link flows

<=> min SUMMA cij*xij

ddelta = lin obj coeff F+ & F- (TAP-Obs-diff

kappal = lin obj coeff for undercutting the Travel Distance Frequency

distribution

kappa2 = lin obj coeff for undercutting the Vkms groupdistribution

kappa3 = lin obj coeff for undercutting the Trips group distribution

TDF_LBD1 = Lower Bound for TDF-value typical range 0.5-1

add_mult = 0 = additive dev poss in row/col-sums

1 = multiplicative dev poss in row/col-sums

Ovalue = additive/multiplicative deviations for rows

Dvalue = additive/multiplicative deviations for cols

Definition of active constraints 0/1 => Include them if they are in

input data

2 => Exclude them always

Category: 1 Row sum

Category: 2 Column sum

Category: 3 Traffic counts

Category: 4 Trip length frequency distribution

Category: 5 Traffic volume classes: Vehicle kms depending on

OD-combinations

Category: 6 Trip volume classes: No trips depending on OD-combinations

10 abs_accur (10,5)

0.02 rel_accur (0.02,0.01)

.1 thata

0.0001 gamma

1. ddelta (10?)

0.0001 0.0001 0.0001 kappa(1:3)

0.95 TDF_LBD(l)

0 add_mult (1 => Addition, 0 => Multiplication)

1.20 Ovalue (1.05)

0.80 Dvalue (0.95)

1 1 1 2 2 2 Active_constraints

0 Active_within_centroid_trafffic (0/1)

Klass; Ovre grans km

GC-frekvens klasser « OBS! "Data-avdelning"

1

2

3
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13

1 8

2 5

1 0 3 5

11 49

l 2 3 0 0

l 3 5 0 0 0

Innehåll Förklaring Rekommenderat

värde

abs_accur absolut noggrannhet vid lösning 10

rel_accur relativ noggrannhet vid lösning 0.02

thata 0, se kapitel B2.1 och B22. Ej aktiverad i version 0

1999:0001

gamma 7. Ej aktiverad i version 1999:0001 0

delta 5, se kapitel B2.1 och B22 1

kappa Kl - K3, se kapitel B2.2 0.0001

0.0001

0.0001

TDF_LBD faktor för skalning av höger led i 095

avståndsklassvillkoren

add_mult Anger om rad- och kolumnsumma skall justeras 0

additivt (=1) eller multiplikativt (=0)

Ovalue Värde för radsummajustering (add/mult) 1.2

Dvalue Värde för kolumnsummajustering (add/mult) 0.8

Active constraints Anger hur olika grupper av villkor skall aktiveras, se 1 1 1 2 2 2

beskrivningen längre upp i tabellen.

Active_within_centroi Anger om inom-centroid resor skall beaktas 0

d_trafffic

GC-frekvensklasser Anger brytpunkter för definition av frekvenstabell Se tabell

 

för avståndsklasser. Första värdet på varje rad är ett

löpnummer och det andra anger den övre

brytpunkten i intervallet. Den undre brytpunkten

bestäms av föregåendeklass.

  

9.4.2.4

9.4.2.5

Grundläggande indata till ODE / ODE-A

Styrfilen till OD-kalibering och -estimering beskrivs i kapitel B22. Den läses egentigen

endast direkt av DSD-IRS som lägger resultatet i OD.D5 (se kapitel 2.4). OD.D5 kan

modifieras direkt i en texteditor. Övriga indata som genereras av DSD-IRS anges i kapitel 2.4.

Grundläggande utdata från ODE

Resultatfilen från ODE / ODE-A, den nya OD-matrisen OD_CALIB.BIN placeras på

biblioteket NVDATA. Användaren döper lämpligen om den till något bra namn. Övriga

utdatafiler placeras på biblioteket TMPDATA, se tabell B23.

184

 

 



     

   

ODTC1 .LOGO Logfil avseende indata.

ODTC3.LOGO Logfil avseende utdata.

0d_'entrA.tmp Kontrollfil för OD-relationer vid användning av ODE-A

ODE_STAT.DAT Statistikfil avseende problemsterlek och aggregerat resultat.

ODE_RC_SUM.DAT Resultat avseende rad- och kolumnsummevillkor samt skuggpriser

för dessa.

ODE_TC.DAT Resultat avseende trafikräknevillkor samt skuggpriser.

 

Tabell 82.3 Utdatafilerfrån ODE / ODE-A (exklusive OD-matrisen).

185

 



9.4.3 Justering av a priori OD-matriser för olika fordonskategorier och
ärenden givet en kalibrerad totalmatris

Normalt kalibreras en OD-matris innehållande alla typer av fordon mot trafikräknedata. En

orsak till detta är att många trafikräknedata avser summan av alla fordonsslag (eventuellt

avser räknevärdena istället axelpar Vilket kräver justering med en omräkningsfaktor för att vi

skall få antal fordon). Ytterligare en orsak är att nätverksutläggningen på något vis kräver en

totalbelastning på länkarna (vid förekomst av trängsel) för att restiderna skall bli korrekta.

Nu utgår vi från en kalibrerad total OD-matris från ODE / ODE-A; dm . De ingående a
priori OD-matriserna benämns dal , . . ., dam. I NÃTRA utgörs dessa av okalibrerade
personresematriser avseende personbilar med ärenden arbetsresor (inklusive Skolresor),

tjänsteresor och övriga resor (RVU-databaserade), och a priorimatriser för transporter och

resor inom Stockholms län (varutransporter med tung lastbil, varutransporter respektive

service och hantverk, dels med lätt lastbil, dels med personbil) och varutransporter med tung

lastbil som passerar länsgränsen respektive utgör transittrafik. Vi utgår från att osäkerheten

kan beräknas enligt ett av de två alternativen

1. med hjälp av en variationskoefficient (kvot mellan standardavvikelse och

medelvärde), där samma värde på variationskoefficienten nyttjas för alla elementen i

respektive matris. Varje element antas vara normalfördelat med medelvärde som

angivet Värde samt standardavvikelse beräknad med hjälp av variationskoefficienten.

2. som kvadratroten ur angivna Värden i matrisen. Detta kan vara ett lämpligt

förfarande när det finns anledning att betrakta antalet resor i en viss relation under en

viss tid som en Poisson-fördelad stokastisk variabel (som vanligen antar något av de

diskreta värdena 0, l, 2 eller 3 per timme) .

Två metoder baserade på ett maximum likelihood resonemang har tagits fram för att justera

de ingående a priori matriserna.

METOD 1.' Den första baseras på antagandet att alla värden är normalfördelade
stokastiska variabler och justeringar görs uppåt och nedåt utgående från medelvärdet görs så

att fördelningsfunktionens värde är lika för samtliga observationer. I utgångsläget anses alltså

50 % av sannolikhetsmassan vara till vänster om värdena i a priori-matriserna. Vid en

justering (uppåt eller nedåt) adderas k stycken standardavvikelser till medelvärdena så att de

kalibrerade matrisernas värden erhålls enligt:

2 (dapij + k.5(d Pi)j) = dwlij för alla OD-elementj (133.1)

där

(5(dapi) = beteckning för standardavvikelser i a priori-matrisen 1'

Detta ger samma sannolikhet för samtliga utfall. En nackdel med förfarandet är dock att en

trunkering måste göras så att samtliga värden blir större än eller lika med 0. Bortsett från att

summan av samligajusterade OD-matriser då sannolikt blir större än summan av elementen i

dm , så blir värdena även i framtida modifierade matriser sannolikt även de lika med 0.

METOD 2.' Vi har därför tagit fram en andra metod baserad på att OD-matrisens vården
är lognormalfördelade (Vilket innebär att logaritmen av efterfrågevärdena är normalfördelade).

Denna fördelningsfunktion har endast efterfrågevärden strikt större än noll, det mesta av

sannolikhetsmassan i en bula till vänster om medelvärdet och en utdragen svans åt höger, se

exemplen i figur B3.l. Utgående från medelvärde it och standardavvikelsen o i
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normalfördelningen erhålls lognormalfördelningens median (50 % av sannolikhetsmassan

ligger till vänster om medianen), medelvärde och varians som:

Median = exp(,u)

Medelvärde = exp(,u+ 02/2) (33.2)
Varians = exp(2 ;u+2 e?) - exp(2 ;1+ 02)

3.5

                   

3 3.5 4

Figur 33.] Illustration av lognormaljb'rdelade värden i O/D-matrisen (medianema är 2,
0.4, 0.3 respektive 0.2).

Som synes påminner denna kontinuerliga fördelning om poissonfördelningen för låga

efterfrågevärden, som är de i särklass vanligast förekommande i OD-matriserna. Fördelen med

att nyttja en kontinuerlig fördelning är att det inte blir några besvärliga steg i

fördelningsfunktionens värden. Entydiga justeringar av efterfrågevärden kan därför göras.

Metoden baseras på antagandet att värdena i OD-matriserna representerar median-värdet i

fördelningarna. Justeringar av värdena görs sedan på motsvarande sätt som i den första

metoden, nämligen att addera k stycken standardavvikelser till medianema så att det

kalibrerade värdet (som skall utgöra summan av dekalibrerade a priori matrisernas värden)

erhålls samt att fördelningsfunktionens värde blir samma för alla ingående a priori-matriser.

Zi (exp[ elog(dapij)+ k'sig(d pi)j ]) = dcah'j för alla OD-element j (B33)

där . _ _

Sig(dapl)j = w ezog(0.5+x/{0.25+e(d ' )j2/exp(2 . elog(d ' j)) n ) ]
6(dapi) = beteckning för standardavvikelser i a priori-matrisen i

Det lite komplicerade uttrycket för sig(d pi)j anger standardavvikelsen i den
underliggande normalfördelningen. Bestämningen av k kräver lösning av den icke-linjära

ekvationen (B33).

Indata- och utdatafiler för dessa metoder beskrivs kortfattat i anslutning till styrfilen för

DSD-IRS (kapitel Bl.l, punkt 6F).

187



9.4.4 A priori matriser för transporter inom Stockholms län: GPBalans

En metod för generering av a priori OD-matriser för inomlänstransporter baserat på NÄTRA-

data finns presenterad tidigare i rapporten. Motsvarande program benämns GPBalans. Syftet

är att skapa a priori (DD-matriser for le, le(varu), LLb(service), Pb(varu) och Pb(service).

A priori-filerna benämns BASAAR (avser i princip 1998) respektive ANALYS (avser ett

prognosår eller ett konsekvensanalysscenario).

Indatafiler till GPBalans är:

AVSTANDDAT avståndsmatris mellan alla centroider, se kapitel B13. Om

matrisen finns på binärt format heter den AVSTANDBIN.

Observera att nygenererade avståndsmatriser först måste flyttas

från biblioteket Resultat till biblioteket NVdata. Lämpligen flyttas

också informationsfilen AVSTANDINFO

RADKOL_SUMMA.DAT Rad- och kolumnsumma for aktuella centroider:

FDATA_ODpar_Avstand.DAT

Frekvenstabell for ruttbenslängder

Utdatafiler från GPBalans är:

GPBALANSLOGB Logfil

Frekvens_ODpar_Avstand.DAT

Resulterande frekvenstabell på RESULTAT-biblioteket

För basåret:

OD_Basaar_TLb.bin OD-matris för tunga lastbilar (inom länet)

OD_B asaar _LLbV.bin OD-matris för lätt lastbil (inom länet) med varutransporter

OD_Basaar _LLbSbin OD-matris för lätt lastbil (inom länet) för service och hantverk

OD_Basaar _PbV.bin OD-matris för personbil (inom länet) med varutransporter

OD_Basaar _PbS.bin OD-matris för personbil (inom länet) för service och hantverk

För analysåret (prognosåret):

OD_Analys_TLb.bin OD-matris för tunga lastbilar (inom länet)

OD_Analys_LLbV.bin OD-matris för lätt lastbil (inom länet) med varutransporter

OD_Analys_LLbS.bin OD-matris för lätt lastbil (inom länet) för service och hantverk

OD_Analys__PbV.bin OD-matris för personbil (inom länet) med varutransporter

OD_Analys_PbS.bin OD-matris för personbil (inom länet) för service och hantverk

9.4.5A priori matriser för transporter som passerar Iänsgränserna till

Stockholms län: GransPass

En metod för generering av a priori (DD-matriser för inomlänstransporter baserat på NÄTRA-

data finns presenterad i dokumentet NÄTRA-projektet - En undersökning av näringslivets

transporter i Stockholms län, Del 4.' Modellbeskrivning, kapitel 4. Programmet för detta

benämns GransPass. Syftet är att skapa en a priori OD-matris for le som passerar

länsgränsen.
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Indatafiler till GransPass är:

STHLM97L.CRD Nodkoordinatfilen med alla centroider, se kapitel

B1.2.2

BASOMR_KOMMUNOMR.TXT Koppling Basomr Kommunomr (3 sti 180)

GPASS_KOMMUN .DAT Granspassagedata fran UVAV m m

Utdatafiler från GransPass är:

TLB_GOT.311 ODmatrisen pa EMME/Z-fermat

GranspassLOGP Logfil

För basåret:

OD_BASAAR_GOT.BIN En OD-matris på DSD-IRS-format

För analysåret (prognosåret):

OD_ANALYS_GOT.BIN En OD-matris på DSD-[RS-format
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9.5 Appendix E: Filförteckning

Vid installationen av programvaran väljs ett namn på huvudkatalogen av användaren, t.ex.

\Natra eller \N_05. Denna katalog innehåller främst access-databasen, en .mdb-fil, och ett

antal underkataloger som vi beskriver nedan.

9.5.1 Katalog Program\

Katalogen innehållet analysprogrammen

l. GPBalans.EXE Entropimodell med linjära bivillkor för generering av a priori OD-

matriser

2. GransPass.EXE.FÖrdelningsmodell för läns gränspasserande trafik till basområden i

Stockholms län, samt transittrafik (baserat på UVAV-data och

nätverksanalyser utgående från IC3-nätet).

3. DSD_IRS.EXE Nätverksanalys och indata till OD-estimering och kalibrering

4. ODEEXE Entropimodell med linjära bivillkor för OD-estimering och kalibrering

Vidare finns styrfiler till DSD-IRS (*.dat) och ODE (OD_CONTR.DO och

ODE_Control.CTL) samt hjälpfilen OD_MAT.HLP och ett antal .bat-filer för batch-körningar

på denna katalog. Dessutom läggs de scenariofiler (*.sce) som genereras vid summeringen

(och justeringen) av OD-matriser här.

9.5.2 Katalog NVdata\

Katalogen innehåller indata till analysprogrammen 1-3 i kapitel C2. OD-matrisutdata placeras

här för fortsatt användning i DSD-IRS och ODE. Nedan ges en sammanfattning av

indatafilerna till dessa program.

Indatafiler till GPBalans är:

AVSTANDDAT avståndsmatris mellan alla centroider, se kapitel B1.3. Om

matrisen finns på binärt format heter den AVSTANDBIN.

Trpt_per_centroid_xxxxxx.DAT rad- och kolumnsumma for aktuella centroider

Frekvens_ODpar__Avstand.DAT frekvenstabell för ruttbenslängder

Utdatafiler från GPBalans som placeras här är:

OD_XXXXXX__TLb.bin OD-matris för tunga lastbilar (inom länet)

OD_XXXXXX _LLbV.bin OD-matris för lätt lastbil (inom länet) med varutransporter

OD_XXXXXX _LLbS.bin OD-matris för lätt lastbil (inom länet) för service och hantverk

OD_XXXXXX _PbV.bin OD-matris för personbil (inom länet) med varutransporter

OD_XXXXXX _PbS.bin (DD-matris för personbil (inom länet) för service och hantverk

där XXXXXX = BASAAR eller ANALYS beroende på tillämpning.

Indatafiler till GransPass är:
STHLM97L.CRD Nodkoordinatfilen med alla centroider, se kapitel

B 1 .2.2
BASOMR_KOMMUNOMR.TXT Koppling Basomr och Kommunomr (3 st i 180)

GPASS_KOMMUN_XXXXXX.DAT Gränspassagedata fran UVAV m m

Utdatafiler från GransPass är:

OD_XXXXXX_G0T.BIN En OD-matris på DSD-IRS-format

Utdatafil från ODE som placeras här:
OD_CALIB.BIN Den estimerade/kalibrerade ODmatrisen
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Nedan presenteras olika typer av indata till DSD-IRS. I flera fall kan DEFAULT. anges som
filnamn (inklusive punkten). I dessa fall är det normalt länkfilens eller OD-filens förnamn

som används tillsammans med default-extensionen.

Indatafiler till DSD-IRS (se även kapitel B1.2):

             

Extension Filinnehåll

(default)

BIN OD-matriser på internt, binärt DSD-IRS-format. Användaren kan se valda

delar av matrisen före en körning samt få innehållet skrivet på filen

OD_VIEW.DAT. Matriserna kan konverteras till EMME/Z-format.

Ex: OD basaar TU). BIN

LIN Länkdata motsvarande del 2 av en EMME/Z-länkfil.

Ex: sthlm97L.L[N

CRD Koordinatdata motsvarande del 1 av en EMME/Z-länkfil. Samma förnamn

som länkfilen. OBS! Krav på detta namn!

Ex: sthlmQ 7L. CRD

FNC V/D-funktionsdata och svängstraffsdata på DSD-IRS format. Alla
förekommande EMME/Z-funktioner vi sett i svenska tillämpningar finns

representerade.

Ex: sthlm L.FNC

SVG Definitioner av svängar med svängstraff.

Ex: sthlmQ 7L.SVG

KRS EJ AKTIV I NÄTRA! Fil med definitioner av korsningsinteraktioner.
Ex: sthlm97L.KRS

TSP Definition av i vilken ordning billigaste vägar skall genereras vid lösning,
d v s i vilken ordning skall centroiderna passeras . Detta har betydelse för

hur mycket billigaste väg data kan komprimeras. Default är att ta alla

centroider i nummerordning.
Ex: sthlm9 7L. TSP

ODE Filer med rad- och kolumnsummedata för den aktuella OD-matrisen inför OD-
estimering och -kalibrering Dessa filer kan beräknas avDSD-IRS inför en

senare körning av ODE.
Ex." OD baserar 7-8. ODE

TDF Filer som innehåller resfrekvensdata och trafikarbetsdata i olika grupper av

OD-relationer. Underlag till dessa erhålls i form av utdata från DSD-IRS till
ODE (i filen OD.D5). Frekvensklasser kan definieras i OD_CONTR.D0.

Ex: sthlmQ 7l. TDF

NAM Fil med länknamn. OBS! Krav på detta namn om det skall användas!
Ex: sthlm9 71. nam

BIl Binär fil med sparad information om lösningen för en omstart (Version 1).

 

Före användning måste denna flyttas från TMPDATA-biblioteket till

NVDATA-biblioteket.
Ex: OD basaar 7-8 soln.BI]
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9.5.3 Katalog Resultat\

9.5.3.1 Utdatafiler från GPBalans

Frekvens_ODpar_Avstand.DAT Resulterande frekvenstabell

9.5.3.2 Utdatafiler från DSD-IRS (se även kapitel 81.3)

OUTFILEN (extension OUT) innehåller exempel på ruttlösningar samt alla länkflöden med

flöden, restider, svängtider m fl detaljerade data. Ett antal aggregerade mått på
lösningen redovisas i slutet på filen (dessa finns även i logfilen). Ett ordningsnummer

läggs in i filnamnet här också på samma sätt som för logfilen.

FLOWNAMEDAT med problemets namn från styrfilen (till MATLAB-plot)

FLWKOORDDAT med koordinater för samtliga noder (till MATLAB-plot)

FLWLINKDAT med interna länk- och nodnummer, ordinarie nodnummer samt flöden i

framåt- och bakåtriktningarna på länkarna mellan noderna för upp till två
fordonskategorier. (till MATLAB-plot)

LINKNAMEDAT med namn på länkarna i nätverket (om indata så medger). Länkar utan

namn har kodats med C för centroidlänkar respektive T för riktiga länkar.

Natra_FLWLINK.MID GIS-data motsvarande FLWLINKDAT (data-del).

Natra_FLWLINK.MIF GIS-data motsvarande FLWLINKDAT (format-del).

CRDLINK.MID GIS-data motsvarande FLWKOORDDAT (format-del).

CRDLINK.MIF GIS-data motsvarande FLWKOORDDAT (format-del).

ASEL_OUT.DAT Data avseende ett områdesurval.

AVSTANDDAT Fil med centroid-beteckningar och avstånd i km för alla OD-

par.

Aggregerad_lnfo.DAT Aggregerad OD-matris med restider, fordons-km mm enligt

aggregeringsnyckeln i kolumn 7 i STATdata\NCR.SKV.

OD_AGGREGATE.DAT Aggregering av OD-matrisen enligt aggregeringsnyckeln i

kolumn 7 i STATdata\NCR.SKV. Uppdelning på efterfrågan

per super-OD-relation och stor-OD-relationer, samt på

trafikarbete för samma grupper.

OD_COMPARE.DAT Jämförelse av en bas-OD-matris definierad i styrfilen BaseOD:

<filnamn> och OD-matrisen. Uppdelning på efterfrågan per

super-OD-relation och stor-OD-relationer, men ej på

trafikarbete för samma grupper. Sist i denna fil anges

matrisskillnadsmåttet:

Zi Zj abs(düb S-dy-"y) / :i :j dybas

9.5.4 Katalog TMPdata\

Katalogen innhåller främst temporära filer av olika slag, samt alla logfiler från programmen.
Logfilerna innehåller olika kontrollutskrifter från programkörningar. Ambitionen är att

indatafel skall medge en mjuklandning med information i logfilerna om vad som orsakade
problem. Exempel på filnamn är:
GPBALANSLOGG Från GPBalans

GransPass.LOGP Från GransPass

NATRAOX.LOGD Från DSD-IRS

NATRALOGDS Från DSD_IRS (summeringen av OD-matriser)

NATRALOGDA Från DSD_IRS (justeringen av OD-matriser)

ODTC1.LOGO Från ODE (inläsning av data)
ODTC3.LOGO Från ODE (Övrig del)
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9.5.4.1 Utdatafiler från DSD-IRS för eventuell senare användning vid omstart

<name_soln.bil> Alla detaljer om lösningen som krävs för en omstart (utom
indatafiler). I standardfallet hämtas denna fil från biblioteket

TMPdata. Om så Önskas kan vissa flyttas till biblioteket NVdata och

hämtas därifrån.

Observera att det är viktigt att samma ina'ataleer används för en omstart som de som
användes för den sparade lösningen. Undantaget är OD-malrisen som kan vara ny,

exempelvis en kalibrerad OD-matris. Ett krav som måste vara uppfyllt är att det inte får ha

tillkommit nya OD-relationer inför en omstart. Kravet kontrolleras av DSD-IRS och om det

inte är uppfyllt stoppar programmet med information på skärmen och i logfilen.

9.5.4.2 Utdatafiler från DSD-IRS till ODE (se även kapitel 51.4):

 

OD.Dl Rad- och kolumnsummevillkor

 

OD.D1A Inom-centroid data ifall de existerar

 

OD.D2 Pekare till OD-matrispositioner

 

OD.D2A Super centroid data. Efterfrågan och fordonskm

 

OD.D2B Super centroid data. Bidrag till rad- och kolumnsummor. Endast

exempel: Full uppsättning i OD.B2B

 

OD.D2C Super centroid data. Resestatistik m m.

 

OD.D3 Pekare för trafikräknedata.

 

OD.D4 Trafikräknedata. DSD-IRS-belastning och observationer

 

OD.D5 Styrfil + Resefrekvenstabell + Fordonskm och resantal i olika OD-

relationskategorier (inom-län, gränspassage och transit).

    

ODBxy Binära filer med stora indatamängder.

 

9.5.4.3 Utdatafiler från ODE

OD_CALIB.BIN Kalibrerad OD-matris (binärt format), placeras på NVDATA

0D_CALIB0X.BIN Kalibrerade OD-matriser (X: det körnummer som anges vid
traffic assignment-körningen) i form av mellanresultat (binärt
format). De placeras på NVDATA under kalibrering, men kan tas
bort efteråt.
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ODE_TC.DAT: Data om lösningen m a p trafikr'aknepunkter. Skuggpriserna är ett mått på
hur svårt det var att träffa det aktuella trafikråknevillkoret.

  

DATA FROM THE FILE OD.D1 WITH ASSIGNMENT INPUT FILES:

Date: 1999-06-14
Time: 10:23

% sthlm97l.lin od max 7-8.bin sthlm l.fnc sthlm97l.svg sthlm 7-8.cou od_max_7-8.ode

% Current date: 1999-06-14

% Current time: 13:48:26

No From To Count(X0) RHS Soln Diff Shadow_Price
1 129050 129052 1520 1269 1517 248 -7.19

2 101012 101797 4457 3145 3176 31 -3.99

3 101016 101017 940 266 269 3 -2.31

4 101017 101016 1228 1090 1089 -1 1.46
5 101022 101039 915 306 309 3 -2.42
6 101023 101027 1192 805 813 8 -3.19

7 101027 101023 1455 360 394 34 -5.23

8 101038 101902 1175 1043 1044 1 1.78

9 101039 101022 1248 1118 1119 1 -0.50

10 101042 101043 280 312 266 -46 5.54
11 101042 101567 338 276 262 -14 4.33

 

ODE_RC_SUM.DAT: Data om lösningen m a p rad och kolumnsummevillkoren. Rad- och

kolumnsummevården före och efter lösningen finns i kolumnerna 3-5 respektive 6-8.

Skuggpriserna är placerade i kolumnerna 9 respektive 10. Skuggpriserna 'ar ett mått på hur

tvingande villkoren är, ju högre absolut värde desto hårdare krav (i detta exempel har vi

använt likhetsvillkor och då erhålls normalt både positiva och negativa villkor).
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ODE_STAT.DAT: Statistik om problemstorlek och aggregerade statistikmått

  

DATA FROM THE FILE OD.D1 WITH ASSIGNMENT INPUT FILES:

% Date: 1999-06-14
% Time: 10:23

% sthlm97l.lin od_max_7-8.bin sthlm_l.fnc sthlm97l.svg sthlm_7-8.cou

d_maX_7-8.odeo

% Current date: 1999-06-14

% Current time: 13:48:26

PROBLEM FORMULATION DATA

****** CONSTRAINT #:s Pointers Variable #:s ActiveC
________________________________________________________________________ __>

CONSTRAINTS Constr range Pointerl N Variables

From To IRP(#1) IRP(#N) From To Active
Row sum 1 1246 0 324725 1 289159 1
Col sum 1247 2492 324726 649517 1 289159 1
Tra Count 2493 3163 649518 3682066 289160 290501 1
Trip dist 3164 3175 3682067 3974243 290502 290513 2
vkm (grp) 3176 3178 3974244 4263404 290514 290519 2
Trips(grp) 3179 3181 4263405 4552565 290520 290525 2
Active_Within_Centroid_Transp: O

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...<

««<««<«<««««««««««««««««««««««««<

ODE / ODE-A Aggregate solution result

------------ -- OD-Differences (New-Old & New/Old-ratio) --------------
---------- -- Abs(Diff) Ratio New Old ---
Medel: 0.00008 0.82565 0.11272 0.11268
MAD: 0.07343 0.82565 0.11272 0.11268

Std: 0.46836 1.00306 0.71263 0 56161

Sum abs deviations/Sum(OD): 65.16 [%]
No of relations: 1543334
------------- OD-Differences -------------------------------------- END

Row and column sum results: ODE_RC_SUM.DAT
Traffic count results: ODE_TC.DAT

Input OD scaled by: 1.000
Ouptut OD is rescaled by: 1.000

OBJ FUNC= 1 -0.994E+O5 174.90 Marginal sums
OBJ FUNC= 2 0.000E+OO 0.00 FTAP, F+ & F- constraints

OBJ FUNC= 3 O.146E+O6 -256.77 F+ & F- variables
OBJ FUNC= 4 -0.18OE-O4 0.00 Dist class constraints
OBJ FUNC= 5 0.465E+05 Sum of objective function terms

##>
OBJ FUNC= -O.568E+05

Norm of infeasible part of the residual: 0.175E+05
Note - - - - - - - - --IFAIL= O

O IF THE SUBROUTINE GIVES A SOLUTION WHICH SATISFIES THE ACCURACY

CRITERIA.

OD-input time: 99.00
OD-solution time: 3233.97
OD-printout time: 73.22
Total time: 3406.20
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9.5.5 Katalog STATdata\

NÄTRAzs statistikdata finns huvudsakligen i 10 stycken SKV-filer på detta bibliotek.

Innehållet beskrivs i kapitel 4.

              

      

Datum Klockslag Filnamn Kapitel
1999-06-14 14:30 NVR.skv 4.2.1
1999-06-02 10:34 NAR.skv 4.2.2
1999-06-02 15:14 NUR.skv 4.2.3
1999-06-02 15:24 NBR.skv 4.2.4
1999-06-02 15:17 NKR.skv 4.2.5
1999-06-03 12:41 NRRskv 4.2.6
1999-06-08 12:31 NCR.skv 4.2.7
1998-10-27 9:47 NPR.miD 4.2.8
1998-03-02 10:44 NPR.miF 4.2.8
1999-06-02 16:50 NSR.skv 4.2.9
1999-09-21 08:55 NIR.skv 42.10
1999-06-02 14:27 NFR.skv 42.11
1999-06-02 15:51 NER.skv 42.12
1999-12-14 14:10 SNl_grupp_fakt0r_PFlOGNO För konsekvensanalys-

SÄR.xls exemplet i kapitel 5.2
1999-12-14 14:15 SNl_grupp_fakt0r_ÄFl2010.x För konsekvensanalys-

Is exemplet i kapitel 5.2
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