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Förord
I augusti 2004 fick VTI i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm 
(GFK) att lämna förslag på en konkret metod för uppskattning av trafikarbetet i 
Stockholm. Föreliggande rapport redovisar resultatet av denna förstudie.

Uppdraget har genomförts i samarbete mellan VTI och Vägverket Konsult. 
Pontus Matstoms på VTI har varit projektledare. Övriga deltagare i projektet har 
från VTI varit Åsa Forsman och Urban Björketun och från Vägverket Konsult 
Sofia Heldemar och Per Kjellman.  

Projektledare hos uppdragsgivaren har varit Anke Xylander. 

Linköping november 2004 

Pontus Matstoms 
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1 Inledning 
Utvärderingen av försöket med miljöavgifter kräver uppföljning av en rad olika 
aspekter på trafik och transporter, till exempel effekter på resmönster, 
kollektivtrafik, miljö och påverkan på näringsliv och handel. Därutöver är det av 
särskilt intresse att i detalj följa upp effekter på biltrafik och trängsel. De variabler 
som man i första hand lyfter fram är: 

! restider mellan valda start- och målpunkter 
! trafikflöde och medelhastighet vid valda punkter 
! trafikarbete.

Flera andra närbesläktade mått förekommer, till exempel kölängd på kritiska 
punkter, täthet och hastighetsvariation. Det kan dock argumenteras för att dessa 
enbart utgör andra symtom på trängsel och inte tillför ytterligare information. På 
uppdrag av Miljöavgiftskansliet har Trivector Traffic AB tagit fram ett förslag till 
utvärderingsplan1 för försöket med miljöavgifter, där valet av variabler och 
mätupplägg diskuteras i detalj. 

Uppföljning av trafik, med jämförelse av före- och eftersituation, innebär alltid 
mättekniska problem och statistisk osäkerhet. Detta gäller i synnerhet variabler 
som av praktiska skäl inte direkt kan observeras eller mätas. Ett exempel är 
uppskattning av trafikarbete. Definitionsmässigt2 är trafikarbetet (TA) för en viss 
väglänk produkten av dess längd och dess trafikflöde, och det totala trafikarbetet 
inom ett viss geografiskt område är motsvarande summa över alla väglänkar, 

" #
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ii flödelängdTA

För beräkning av trafikarbete krävs en fullständig beskrivning av vägnätet inom 
det aktuella området med uppgifter om respektive länks längd och genomsnittligt 
trafikflöde. Eftersom detta i praktiken inte är möjligt att fånga upp krävs 
förenklingar. För det första måste vägnätet avgränsas så att mindre viktiga länkar 
utesluts och för det andra måste uppskattningen vara sådan att den endast 
förutsätter ett rimligt antal mätpunkter. 

En naturlig och tidigare använd metod för uppskattning av trafikarbete bygger 
på ett statistiskt angreppssätt där trafikflödet mäts på slumpvis valda länkar, 
varefter uppräkning av motsvarande trafikarbete sker till en uppskattning för hela 
vägnätet. Med olika typer av stratifiering och principer för urval kan flera metoder 
formuleras inom ramen för denna grundläggande princip. Vägverket3 har tidigare 
redovisat en sådan metod, framtagen för uppskattning av trafikarbetet på det 
kommunala vägnätet.   

Ett alternativt angreppssätt är att uppskatta trafikarbetet från helt igenom 
modellberäknade länkflöden. Baserat på en given (modellberäknad) OD-matris 

                                                
1 Plan för utvärdering av försök med miljöavgifter i Stockholmstrafiken, Rapport 2003:48, 
Trivector Traffic AB. 
2 Med trafikarbete menas totalt antal fordonskilometer inom ett geografiskt område under en viss 
tidsperiod. Normalt avses trafik under hela dygnet men ofta också trafik under vissa delar av 
dygnet, till exempel morgonens maxtimme. 
3 Forsman Å. (1996). Skattning av trafikarbete på kommunalt vägnät. Vägverket Publikation 
1996:12. 
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och uppmätta länkflöden från ett antal mätpunkter skattas en uppdaterad OD-
matris, avseende den aktuella trafiksituationen. Denna matris ligger sedan till 
grund för nätutläggning och uppskattning av trafikflöden på samtliga länkar i 
nätet, vilket i sin tur används för att beräkna motsvarande trafikarbete. 

Trivector Traffic AB har i ett tidigare uppdrag4 åt Miljöavgiftskansliet 
översiktligt resonerat kring metoder för uppskattning av trafikarbete och dess 
förändring i samband med införandet av miljöavgifter. Föreliggande rapport syftar 
till att ge en djupare analys av i första hand ovanstående två alternativ. Baserat på 
uppskattningar av förväntad noggrannhet och kostnad ges ett konkret förslag på 
hur trafikarbetet före och efter införandet av miljöavgifter bör uppskattas. 

Resonemanget i rapporten bygger på följande antaganden: 

! att trafikarbetet söks för Stockholms län och för Stockholms innerstad5

! att uppskattningarna ska baseras på trafikmätningar och inte enbart på 
modellresultat 

! att föreslagna trafikmätningar ska vara praktiskt genomförbara och kunna 
utföras till en rimlig kostnad 

! att noggrannheten ska vara så god att förändringen i trafikarbetet ska kunna 
uttryckas med acceptabel statistisk säkerhet. 

Vidare har det totala väg- och gatunätet i Stockholm begränsats till det Emme/2-
nät som idag används för bland annat Sampers-analyser. Det innebär att det är 
dessa länkar som utgör urvalsramen vid den statistiska metoden och att 
modellberäkningar baseras på Emme/2-analyser med normala nät och matriser. 

I avsnitt 2 beskrivs och analyseras den statistiska metoden. Avsnitt 3 diskuterar 
på motsvarande sätt det modellbaserade angreppssättet. I avsnitt 4 beskrivs ett par 
ytterligare metoder för uppskattning av trafikarbete, varefter resultaten 
sammanfattas och ett konkret förslag formuleras i avsnitt 5. 

2 Skattning av trafikarbete och trafikarbetsföränd-
ringar från ett slumpmässigt urval av mätpunkter 

Utifrån uppmätta flöden vid slumpmässigt utvalda mätplaster kan man skatta dels 
det totala trafikarbetet för hela det studerade vägnätet, dels osäkerheten för 
totalskattningen. Förutsättningen är att alla enskilda länkar i vägnätet har en känd, 
positiv, sannolikhet att komma med i urvalet. Vi har studerat två stycken vägnät 
med olika omfattning, grunden för båda näten är de länkar som ingår i Emme/2-
nätet. De två näten beskrivs närmare nedan. För båda näten har beräkningar gjorts 
som belyser hur antal mätpunkter och andra förutsättningar påverkar 
noggrannheten i skattningarna. 

2.1 Urvalsmetod 
Analysen är baserad på en urvalsmetod som kallas systematiskt urval och dras 
enligt följande. Först sorteras länkarna efter stigande flöde. Varje länk betraktas 

                                                
4 Beräkning av trafikarbete. Ett underlag för utvärdering av försök med miljöavgifter i Stockholm,
PM 2004:10, Trivector Traffic ApB.
5 Stockholms innerstad likställs här med området innanför de tänkta betalstationerna. 
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som Li punkter, där Li är längden (i meter) för länk i. Hela urvalsramen består av 
totalt L punkter vilket är den sammanlagda länklängden för alla M länkar, se figur 
1.

. . .

Länk 1, L1 punkter Länk 2, L2 punkter Länk M, LM punkter

Figur 1 Urvalsram för dragning av mätpunkter. Länkarna sorteras efter 
stigande flöde och varje enmetersintervall betraktas som en punkt på vägnätet. 

Avståndet mellan de utvalda mätpunkterna är k = [L/n], där [L/n] står för 
heltalsdelen av kvoten L/n och n är urvalsstorleken. Den första mätpunkten, r,
väljs slumpmässigt mellan l och k på så sätt att alla punkter har samma 
sannolikhet att komma med. Resten av punkterna bestäms utifrån den första 
punktens läge och hela urvalet består av mätpunkterna {r, r + k, r + 2&k, ..., r + (n-
1)&k}. För att möjliggöra osäkerhetsberäkningar dras två stycken sådana urval. Om 
länkarna är indelade i stratum dras separata systematiska urval inom varje stratum. 

2.2 Beskrivning av de två vägnäten 
Två olika alternativ har analyserats. Det första alternativet är att endast mäta 
trafikarbetsförändringar i Stockholms innerstad och det andra är att titta på hela 
Stockholms län. 

Som underlag till alternativ 1 användes de länkar som i Emme/2-nätet är 
kodade att tillhöra en stadskärna (figur 2). Detta nät sammanfaller i stort sett med 
Stockholms innerstad. 

Figur 2  Länkkarta, Stockholms innerstad. 

När det gäller skattning av förändringar i hela Stockholms län visade preliminära 
analyser att acceptabel noggrannhet endast kan uppnås med ett mycket stort antal 
mätpunkter. För alternativ 2 begränsade vi därför nätet enligt följande. Alla länkar 
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som tillhör stadskärnan togs med eftersom dessa antogs extra intressanta. 
Resterande länkar är klassade som stadsbygd eller landsbygd (se länkkarta, figur 
3). Av dessa länkar tog vi med dem som bidrog mest till trafikarbetet, totalt täcks 
80 procent av trafikarbetet utanför stadskärnan. Nätet delades sedan in i tre 
stratum efter länktillhörighet; landsbygd, stadsbygd eller stadskärna. 

Figur 3 Länkkarta med länkar kodade efter landsbygd, stadsbygd och 
stadskärna.

2.3 Förändringsskattningar 
Det mest effektiva sättet att uppskatta förändringar i trafikarbetet är att mäta 
samma punkter före och efter införandet av miljöavgifter och sedan beräkna 
differensen mellan mätningarna för varje punkt. Precisionen i förändrings-
skattningarna beror på hur stark korrelationen är mellan före- och eftermätningen i 
varje mätpunkt. Därför har beräkningar gjorts för olika värden på korrelations-
koefficienten samt för olika förändringar av det totala trafikarbetet. 
Standardavvikelsen för totalskattningarna antogs förändras proportionellt mot det 
totala trafikarbetet. 

2.4 Kostnadsuppskattning 
Eftersom mätpunkternas läge bestäms först vid urvalsdragningen är det endast 
möjligt att göra mycket grova uppskattningar av kostnaden. Enligt uppgift från 
Mats Hagström6 får man räkna med en kostnad på ca 2 500 kr för en punkt utanför 
tätort utan krav på tung avstängning. En innerstadspunkt är lite dyrare, 4 000–
5 000 kr/punkt. Hur länge mätutrustningen ska ligga ute påverkar endast 
kostnaden marginellt, givet att ingen tillsyn görs under perioden. 

                                                
6 Vägverket Konsult 
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2.5 Resultat 
Resultat för alternativ 1, mätning av enbart Stockholms innerstad, presenteras i 
tabell 1 och figur 4. I tabell 1 redovisas konfidensintervall för olika förändringar,
korrelationskoefficienter och antal mätpunkter, konfidensnivån är 95 procent. 
Intervallen uttrycks som andel av totalt trafikarbete före införandet av 
miljöavgifter. Om ett intervall inte innehåller värdet noll har vi en signifikant 
förändring. Dessa intervall är markerade med fetstil i tabellen. Resultaten visar 
hur precisionen ökar med högre korrelation och fler mätpunkter. Om antalet 
mätpunkter är 40 betyder det att två systematiska urval med 20 punkter i varje ska 
dras.

Tabell 1 Konfidensintervall för förändringen mellan före- och eftermätningen, 
konfidensnivå 95 %. Resultaten avser mätning av Stockholms innerstad. Intervall 
presenteras för olika tänkta förändringar i trafikarbetet efter införandet av 
miljöavgifter samt för olika värden på korrelationen mellan före- och 
eftermätningar i varje punkt. 

Förändring: -5 % 20 mätpunkter 30 mätpunkter 40 mätpunkter 
Korrelationskoefficient       
0 -5 % ' 41 % -5 % ' 27 % -5 % ' 18 % 
0,5 -5 % ' 29 % -5 % ' 19 % -5 % ' 13 % 
0,75 -5 % ' 21 % -5 % ' 13 % -5 % ' 9 % 
0,9 -5 % ' 13 % -5 % ' 8 % -5 % ' 6 % 
Förändring: -10 %       
Korrelationskoefficient       
0 -10 % ' 40 % -10 % ' 26 % -10 % ' 18 % 
0,5 -10 % ' 29 % -10 % ' 18 % -10 % ' 13 % 
0,75 -10 % ' 20 % -10 % ' 13 % -10 % ' 9 % 
0,9 -10 % ' 13 % -10 % ' 8 % -10 % ' 6 % 
Förändring: -15 %       
Korrelationskoefficient      
0 -15 % ' 39 % -15 % ' 25 % -15 % ' 18 % 
0,5 -15 % ' 28 % -15 % ' 18 % -15 % ' 13 % 
0,75 -15 % ' 20 % -15 % ' 13 % -15 % ' 9 % 
0,9 -15 % ' 13 % -15 % ' 8 % -15 % ' 6 % 
Förändring: -20 %       
Korrelationskoefficient      
0 -20 % ' 38 % -20 % ' 25 % -20 % ' 17 % 
0,5 -20 % ' 27 % -20 % ' 18 % -20 % ' 12 % 
0,75 -20 % ' 20 % -20 % ' 13 % -20 % ' 9 % 
0,9 -20 % ' 13 % -20 % ' 9 % -20 % ' 6 % 

De konfidensintervall som presenteras här baseras på modellberäknade flöden i 
samtliga länkar. I praktiken måste ju dock intervallen beräknas utifrån uppmätta 
värden i de utvalda av punkterna, vilket gör att gränserna kan variera ganska 
kraftigt beroende på vilket urval man ”råkar få”. I figur 4 visas i hur stor andel av 
alla möjliga urval man får en signifikant förändring, givet en viss faktisk 
förändring. Detta kallas testets styrka. I diagrammet kan man till exempel utläsa 
att om den faktiska förändringen är en minskning på 15 procent, korrelations-
koefficienten är 0,5 och antal mätpunkter är 34 så kommer en förändring att kunna 
påvisas i drygt 65 procent av fallen.
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Figur 4 Simulerad styrka för olika antal mätpunkter. Avser mätning av 
Stockholms innerstad. 

Resultat för alternativ 2, mätning av länkar i hela Stockholms län, presenteras i 
tabell 2. Resultat visas dels för hela länet, dels uppdelat på de tre stratumen. Här 
antas en minskning av trafikarbetet med 15 procent i Stockholms innerstad och 
3,5 procent i resten av länet. Totalt ger det en minskning på 5 procent. 

Tabell 2 Konfidensintervall för förändringen mellan före- och eftermätningen, 
konfidensnivå 95 %. Resultaten avser mätning av länkar i hela Stockholms län. 
 Totalt Landsbygd Stadsbygd Stadskärna 
Antal mätpunkter 120 42 38 40 
Förändring: -5 % -3.75 % -3.75 % -15 % 
Korrelations-
koefficient 

    

0 -5 % ' 9 % -3.75 % ' 15 % -3,75 % ' 12 % -15 % ' 17 % 
0,5 -5 % ' 6 % -3.75 % ' 11 % -3.75 % ' 9 % -15 % ' 12 % 
0,75 -5 % ' 4 % -3.75 % ' 7 % -3,75 % ' 6 % -15 % ' 9 % 
0,9 -5 % ' 3 % -3.75 % ' 5 % -3,75 % ' 4 % -15 % ' 6 % 

    
Antal mätpunkter 130 44 46 40 
Förändring: -5 % -3,75 % -3,75 % -15 % 
Korrelations-
koefficient 

    

0 -5 % ' 7 % -3,75 % ' 14 % -3,75 % ' 10 % -15 % ' 17 % 
0,5 -5 % ' 5 % -3,75 % ' 10 % -3,75 % ' 7 % -15 % ' 12 % 
0,75 -5 % ' 4 % -3,75 % ' 7 % -3,75 % ' 5 % -15 % ' 9 % 
0,9 -5 % ' 2 % -3,75 % ' 4 % -3,75 % ' 3 % -15 % ' 6 % 
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2.6 Diskussion 
Både beräkningarna och urvalsdragningen baseras på modellberäknade flöden i 
Emme/2-nätet. Om de beräknade flödena inte stämmer överens med verkliga 
flöden påverkas precisionen i skattningarna, men det går inte att säga om 
precisionen i så fall ökar eller minskar. Observera dock att metoden i praktiken är 
helt frikopplad från modeller och modellantaganden. Resultaten gäller endast för 
de utvalda näten som beskrivs i kapitel 2.2. Det går inte att generalisera resultaten 
till länkar som inte finns med i Emme/2-nätet eller till de länkar som tagits bort ur 
landsbygds- och stadsbygdsnätet när det gäller att skatta trafikarbetet i hela 
Stockholms län. 

Ovanstående analys är endast baserat på ett urval i rummet. I praktiken måste 
man också göra ett urval i tiden. Ju kortare tidsperiod man mäter, desto större blir 
variationen mellan tidsperioderna vilket medför en minskning av precisionen i 
skattningarna. Det är därför önskvärt att mäta så långa perioder som möjligt, till 
exempel en hel vecka istället för endast ett dygn. Hur urvalet i tiden görs påverkas 
också av om man är intresserad av att mäta såväl vardags- som helgdygn. 

Utifrån ovanstående resultat verkar det mest rimligt att koncentrera sig på att 
mäta Stockholms innerstad. Där förväntas en ganska kraftig minskning av 
trafikarbetet (ca 15 procent) vilket gör att man med relativt få punkter kan skatta 
förändringen med tillräcklig precision. Exakt antal punkter bör bestämmas med 
hänsyn till tidsurvalet. Eftersom det är viktigt att mäta samma plats i både före- 
och eftermätningarna bör man också välja några extra punkter med hänsyn till att 
vissa punkter kan falla bort pga. trafikarbeten eller dylikt. 

3 Modellbaserat angreppssätt 
Analyser med modellsystem av Sampers-typ innebär bland annat uppskattning av 
OD-matriser, till exempel förväntat antal bilresor mellan olika områden i det 
underliggande nätverket. Med en given OD-matris och antagna kostnads-
funktioner (kostnad inklusive restid för respektive länk) kan motsvarande 
trafikflöden på länknivå, och därmed även det totala trafikarbetet, uppskattas 
genom nätutläggning. Det senare är ofta det primära syftet med Emme/2 och 
liknande program. En annan tillämpning är dock den motsatta; att en OD-matris 
söks för vilken nätutläggning ger flöden som på givna länkar överensstämmer 
med där observerade trafikflöden. 

Ett sätt att uppskatta trafikarbetet skulle kunna vara att göra på detta sätt; att 
utifrån en given OD-matris och vissa observerade länkflöden, skatta en 
uppdaterad OD-matris och baserat på denna beräkna förväntade länkflöden och 
motsvarande totala trafikarbete. Detta, som i rapporten kallas för den 
modellbaserade metoden, analyseras i detta avsnitt. 

3.1 Metoden  
I korthet innebär metoden alltså att en modellberäknad OD-matris justeras så att 
nätutläggning på den resulterande matrisen ger länkflöden som på detekterade 
länkar ger ”bästa möjliga” överensstämmelse med uppmätta trafikflöden. Den 
justerade matrisen används sedan för nätutläggning och beräkning av trafikarbete.

Hur bra metoden fungerar bestäms till stor del av hur många mätpunkter som 
används och var dessa är placerade. En förutsättning för bra resultat är att 
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mätpunkterna ”fångar upp” stor del av den totala trafiken. I det motsatta fallet, då 
matrisjustering sker mot endast ett fåtal och perifera mätpunkter, kan 
överensstämmelse på dessa punkter uppnås med bara mindre förändringar av 
matrisen och att nätutläggning då i stort sett innebär oförändrat resultat. Metoden 
fungerar alltså bäst om mätpunkterna är placerade på strategiskt valda länkar 
(eventuellt fasta mätpunkter) med stora trafikflöden. Detta alltså i motsats till den 
tidigare beskrivna metoden då mätpunkter valdes slumpmässigt.  

Med hjälp av särskilda funktioner i Emme/2 är det möjligt att beräkna bästa 
möjliga val av mätpunkter. Kriteriet är då att valda mätpunkter ska fånga upp stor 
del av trafiken. Av det följer att överlappande mätpunkter undviks och att de valda 
istället sprids och till stor del registrerar disjunkta trafikströmmar. 

Metoden är här endast intuitivt beskriven och ger inga detaljer. Det finns också 
några frågeställningar som inte berörs. Vid konkret användning av metoden skall 
dessa dock inte innebära några större problem. 

3.2 Simulering 
Eftersom metoden i sig inte ger någon uppskattning av felet i det beräknade 
trafikarbetet har vi genom datorsimuleringar försökt beskriva osäkerheten och hur 
den beror av antalet detekterade länkar. Utgångspunkten för dessa dator-
experiment har varit uppskattning av trafikarbetet efter införandet av ett 
avgiftssystem.

Vi antar ett givet nuläge (utan avgifter) med en motsvarande Sampers-beräknad 
OD-matris. På samma sätt antas också en beräknad matris för fallet att 
avgiftssystemet är infört. Vid simuleringen antas nätutläggning på respektive 
matris ge ”korrekta” länkflöden. Det är därmed möjligt att för fallet med avgifter 
korrekt uppskatta samtliga länkflöden och motsvarande trafikarbete, vilket vid 
dessa experiment fungerar som ”facit”. Syftet med simuleringen är att utifrån 
vissa av dessa flöden (motsvarande detekterade länkar då avgiftssystemet har 
införts) och den ursprungliga matrisen försöka uppskatta matrisen för avgiftsfallet 
och använda denna för uppskattning av samtliga länkflöden och det totala 
trafikarbetet.   

Det konkreta tillvägagångssättet kan beskrivas med följande steg: 

1. Utgå från ett modellberäknat läge utan avgiftssystem i form av matriser 
från Sampers (avstämda mot trafikmätningar). Denna trafikefterfrågan har 
fördelats i Stockholms vägnät med Emme/2. 

2. Med Sampers har ett scenario beräknats som omfattar avgifter i centrala 
Stockholm7. Detta scenario har givit trafikflöden i 48 punkter, vilka svarar 
mot de mätpunkter som (med lite olika kvalitet) idag kan ge löpande 
trafikdata. Punkternas lokalisering framgår av figur 5 och tabell 3. 

3. Den ursprungliga matrisen enligt punkt 1 har justerats mot ”uppmätta” 
flöden i de 48 punkterna, vilka representerar trafiken efter ett införande av 
avgifter enligt punkt 2. Efter justering av matrisen har trafikarbetet 
beräknats för hela Stockholms län. Den förändring av trafikarbetet i länet 

                                                
7 Utformningen av avgiftssystemet stämmer inte helt överens med dagens utformning av tänkt 
miljöavgiftssystem, se Vägverket Konsults rapport ”Nord-sydliga vägförbindelser i Stockholms-
området, Kombinationsalternativ för 2015”. 
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jämfört med läget innan avgifterna (enligt punkt 1), bygger nu enbart på 
”uppmätta” skillnader i trafiken i de 48 punkterna. 

4. Det ”riktiga” trafikarbetet i Stockholms län efter införandet av avgifter 
beräknas från trafiken i hela vägnätet enligt scenariot med avgift (punkt 2). 
En jämförelse görs mellan detta trafikarbete och det trafikarbete som 
uppskattats med hjälp av trafikflöde i de 48 olika mätpunkterna (punkt 3). 

Figur 5  Mätpunkternas lokalisering i Stockholm.

3.3 Resultat och förslag 
Av tabell 4 framgår att överensstämmelsen i trafikarbete efter införandet av 
avgifter mellan den matris som erhållits genom att justera ursprungsmatrisen mot 
räknedata i 48 punkter och den ”riktiga” matrisen (som beräknats med hjälp av 
Sampers) är mycket god. Detta gäller såväl för hela länet som till exempel även 
för innerstaden8.

I scenariot med avgifter, som speglar den ”riktiga” utvecklingen, minskar 
trafikarbetet med 7,8 procent. Detta ska jämföras med en uppskattad minskning 
(efter ”mätning” i 48 punkter) på 8,1 procent. För innerstaden är siffrorna 18,8 
                                                
8 Till ”innerstaden” räknas här området innanför tullarna samt delar av Essingeleden. 
”Ytterstaden” inkluderar kranskommunerna från Sollentuna i norr till Huddinge i söder. 
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respektive 19,1 procent. Överensstämmelsen måste alltså ses som mycket god. 
Det bör dock noteras att skillnaden i trafik för enskilda länkar kan vara avsevärt 
mycket större. Enskilda länkar bidrar dock mycket lite till det totala trafikarbetet, 
samtidigt som avvikelser förekommer både uppåt och nedåt. 

Tabell 3 Förteckning över föreslagna, befintliga mätpunkter. 

Plats Huvudman Teknik
E4Hägersten Vägverket METOR
E4LillaEssingenESU Vägverket METOR
E4Västertorp Vägverket METOR
E4Eugenia Vägverket METOR
E18 Stocksundsbron Vägverket METOR
A4N72.0 Vägverket MCS
A4N76.2 Vägverket MCS
A4Z71.0 Vägverket MCS
Lugnet Vägverket WATTS
Nacka Vägverket WATTS
Skurubron Vägverket WATTS
KlarastrandsledenBlekholmstunneln Vägverket Autoscope
KlarastrandsledenStErik Vägverket WATTS
Kymlingelänken Vägverket OLSEN
Bergslagsvägen Vägverket OLSEN
E18SpångaKyrkväg/Hju Vägverket OLSEN
Ulvsundavägen Vägverket OLSEN
Huddingevägen/Magelund Vägverket OLSEN
Huddingevägen/Örbylede Vägverket OLSEN
Tegelbacken Vägverket Autoscope
Johanneshovsbron Vägverket Autoscope
Sockenvägen Vägverket Autoscope
Skogskyrkogården Vägverket Autoscope
Farsta Vägverket Autoscope
Lidingöbron GFK Olsen
Solnabron GFK Olsen
Sveavägen GFK Olsen
Ekelundsbron GFK Olsen
Västerbron GFK Olsen
Munkbron GFK Olsen
Skeppsbron GFK Olsen
Liljeholmsbron GFK Olsen
Mariebergsbron GFK Olsen
Danviksbron GFK Olsen
Skansbron GFK Olsen
Skanstullsbron GFK Olsen
Salems k:a Vägverket
Rosersberg Vägverket
Jordbro Vägverket
Skå Vägverket
Handen Vägverket
Bålsta Vägverket
Ullna Vägverket
Huddinge Vägverket
Cosmonova Vägverket
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Tabell 4 Jämförelse av trafikarbete.

Scenario Trafikarbete
innerstad

Trafikarbete
ytterstad

Trafikarbete 
AB-län 

Utan avgifter (1 000 fkm) 254 1 237 2 811 

Med avgifter (1 000 fkm) 206 1 095 2 591 
jämfört mot scenario med avgifter (%) -18,8 -11,5 -7,8 

Modelluppskattning (1 000 fkm) 205 1 104 2 584 
jämfört mot scenario med avgifter (%) -19,1 -10,8 -8,1 

Närmare analys visar att 48 procent av samtliga bilresor med start- och målpunkt i 
Stockholms län, passerar någon av de 48 mätpunkterna. Räknat i del av 
trafikarbetet är andelen högre. Enligt tabell 5 svarar dessa resor för ca 65 procent 
av allt trafikarbete i länet och knappt 90 procent av trafikarbetet som genomförs i 
innerstaden. De eventuella förändringar vi noterar i mätpunkterna påverkar alltså 
en stor del av det trafikarbete vi uppskattar/beräknar. Tabell 5 visar också att 
andelen trafikarbete som fångas upp i mätpunkterna varierar endast marginellt 
före och efter ett läge med avgifter. 

Tabell 5 Andel trafikarbete och antal resor som ”fångas” med 48 punkter före 
och efter avgifter. 

 Andel efter avgifter (%) Andel före avgifter (%) 
Trafikarbete i innerstaden 87 89 
Trafikarbete i ytterstaden 75 77 
Trafikarbete i AB-län 65 68 
Resor med start och mål i AB-län 48 50 

Med totalt 48 mätpunkter enligt ovan fångar vi i ett scenario före avgifter upp 
knappt 70 procent av trafikarbetet i länet, dvs. drygt 30 procent blir inte föremål 
för en justering. Detta är naturligtvis mer eller mindre allvarligt beroende på vilket 
trafikarbete som kan förväntas påverkas mellan olika mättidpunkter. Att vi inte 
vet hur allt trafikarbetet påverkas är och förblir en osäkerhet. Det bör också 
poängteras att även det trafikarbete som vi fångar upp och korrigerar för med 
hjälp av uppmätta flöden, inte nödvändigtvis blir korrekt justerat. 

Den analys som gjorts här, visar dock att den del av trafikarbetet som inte 
fångas upp i de valda mätpunkterna förmodligen endast mer marginellt påverkar 
beräkningen av trafikarbetet i hela länet vid införandet av ett system med 
miljöavgift. De valda punkterna ger, som tidigare visats, en mycket god 
uppskattning av trafikarbetet i länet. 

En känslighetsanalys har även gjorts med avseende på antalet mätpunkter. 
Resultatet visas i tabell 6. I ena fallet har antalet mätpunkter begränsats till 
10 stycken. Dessa punkter har dock valts med hänsyn till att kunna fånga så 
många resor som möjligt. I det andra fallet har de ursprungliga 48 punkterna 
kompletterats med ytterligare 6 stycken för att kunna fånga upp en större andel av 
länets trafikarbete. Resultatet visar att även med förhållandevis få punkter, kan 
man om dessa väljs med omsorg fånga en relativt sett stor andel av trafikarbetet i 
länet. Ytterligare punkter utöver de tidigare redovisade 48 ökar visserligen 
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andelen trafikarbete som fångas upp, men påverkar i detta fall inte det beräknade 
trafikarbetet för hela länet mer än marginellt. 

Tabell 6 Andel trafikarbete och antal resor som ”fångas” med 10 respektive 
54 punkter. 

Andel med 10 punkter 
(%) 

Andel med 54 punkter 
(%) 

Trafikarbete i innerstaden 65 88 
Trafikarbete i ytterstaden 62 82 
Trafikarbete i AB-län 51 71 
Resor med start och mål i AB-län 32 53 

I ovanstående resultat har trafikarbetet i länet beräknats genom att justera den 
ursprungliga matrisen som inte tar hänsyn till effekter av miljöavgiftssystemet 
(enligt punkt 3 i avsnitt 3.2). En förbättring skulle kunna vara att istället justera en 
matris som beräknats med hänsyn till dessa effekter. Detta skulle ge möjlighet att 
även kunna beskriva effekter på den del av trafikarbetet som inte mätpunkterna 
fångar upp. Förhoppningsvis kan ett sådant förfarande även bidra till en bättre 
justering av det trafikarbete som mätpunkterna fångar upp. 

Slutsatsen är att ett modellberäknat trafikarbete kompletterat med mätdata från 
ett begränsat antal punkter förmodligen ganska väl kan beskriva förändringen av 
det totala trafikarbetet i länet. Med de föreslagna 48 punkterna tycks en förändring 
som kan förväntas vid införandet av miljöavgifter mycket väl kunna beskrivas. 
För att även kunna beskriva eventuella förändringar i trafiken som inte passerar 
någon av de 48 punkterna, bör det övervägas att simulera förändringen i trafiken 
med hjälp av till exempel Sampers, innan en justering görs med hjälp av mätdata. 

4 Löpande uppföljning av trafikarbetet i Stockholms 
län

Uppskattningar av trafikarbetet i Stockholms stad kan följas löpande utifrån två 
olika mätningar eller mätsystem – dels mätningar som görs av Vägverket Region 
Stockholm, dels modellberäkningar utförda av Miljöförvaltningen inom 
Stockholms stad. Nedan beskrivs de två källorna närmare. För de räknesnitt som 
används gäller att Innerstadssnittet motsvarar det planerade avgiftssnittet med 
Saltsjö-Mälarsnittet som det inre avgiftssnittet. 

4.1 Mätningar – Vägverket Region Stockholm 
Vägverkets mätningar ingår i fyra olika kategorier – fasta mätpunkter, 
specialmätningar, mätningar på huvudvägnätet samt övriga mätningar och 
datakällor. 

De fasta mätpunkterna, där mätning sker dygnet runt, är 80 stycken för hela 
landet och av dessa återfinns 8 i Stockholms län. Mätningarna görs på det statliga 
vägnätet, inget på kommunala vägar. 

Specialmätningarna omfattar sju mätpunkter på större infartsleder och görs 
under en oktobervecka. Dessa mätningar utförs av Stockholms stad. 
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Mätningarna på huvudvägnätet ingår i Vägverkets stickprovssystem där 
vägnätet indelas i homogena avsnitt utifrån totaltrafiken. För ett visst års valda 
avsnitt görs mätningar vid fyra tillfällen, dels två vardagsdygn, dels två 
helgperioder tillsammans med vardagsdygnet före och efter. Totalt mäts ca 20 000 
avsnitt på det statliga vägnätet. 

Kategorin ”övriga mätningar och datakällor” avser MCS-systemet (Motorway 
Control System) och annan utrustning. Från dessa erhålls flödesuppgifter på några 
större trafikleder, nämligen: E18, Rv73 (Nynäsvägen), Lv 222 (Värmdövägen) 
respektive 226 (Huddingevägen).

4.2 Miljöförvaltningens modellberäkningar 
Mätdata avseende trafikflödet hämtas från olika källor och används för att med en 
beräkningsmodell uppskatta trafikarbetet. Förutom Vägverkets mätningar, 
redovisade ovan, tas data från Stockholms stads oktobermätningar och stadsdels-
mätningar. 

Oktobermätningarna utförs på 85 platser som alla ingår i något av räknesnitten 
Regioncentrumsnittet (Stockholms, Solnas och Sundbybergs stadsgräns), 
Innerstadssnittet, Citysnittet och Saltsjö–Mälarsnittet. Innerstadssnittet har 
23 mätpunkter varav 5 återfinns söder om Saltsjö–Mälarsnittet. Citysnittet, som 
ligger helt inom Innerstadssnittet, har 29 mätpunkter. 

Stadsdelsmätningarna genomförs under en cykel på 5–6 år och från dessa 
redovisas dygnsflöde från de vardagsdygn då mätningen utförts. Härvid görs 
mätningar på flertalet gator. 

4.3 Slutsatser 
De tillgängliga mätningarna avser trafikflöde och inte trafikarbete. Endast ett 
begränsat antal mätpunkter återfinns inom eller på gränsen till det planerade 
avgiftssnittet. En uppskattning av trafikarbetet och dess förändring innanför 
avgiftssnittet torde kräva ett större antal mätpunkter, dessutom slumpmässigt 
valda. Stadsdelsmätningarna genomförs med för långt mellanrum för att vara 
användbara vid beräkning av trafikarbetesförändringar inom exempelvis ett år från 
det att miljöavgifter införts. 

5 Sammanfattning och rekommendation 
Vid utvärderingen av försöket med miljöavgifter kommer förändringen av den 
totala trafikens omfattning (trafikarbetet) i Stockholms län och Stockholms 
innerstad att vara av centralt intresse. Att exakt ange trafikarbetets storlek, och 
dess förändring, är i praktiken inte möjligt. Det skulle kräva registrering av alla 
fordonsrörelser inom det studerade området. Istället måste metoder för 
uppskattning av trafikarbetet användas. I rapporten har två sådana metoder 
beskrivits och analyseras utifrån behovet av trafikmätningar och den noggrannhet 
som kan förväntas i beräknade uppskattningar. Den ena metoden bygger på ett 
slumpmässigt urval av länkar för vilka trafikmätningar utförs. Trafikarbetet på 
dessa länkar skrivs sedan upp till en uppskattning av det totala trafikarbetet på 
samtliga länkar i urvalsramen. I den andra metoden kalibreras en OD-matris efter 
trafikmätningar vid strategiskt valda punkter, varefter den resulterande matrisen 
ligger till grund för nätutläggning (med t.ex. Emme/2) och uppskattning av 
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trafikarbetet från beräknade länkflöden. I båda metoderna avses trafikarbetet på de 
länkar som omfattas av det vanliga Emme/2-nätet för Stockholms län.  

En fördel med den statistiska metoden är att den innebär en kontrollerad studie 
med möjlighet till uppskattning av osäkerhetsintervall. Den bygger inte heller på 
modellberäkningar eller andra antaganden om trafiken före och efter införandet av 
miljöavgifter. Nackdelen är å andra sidan dess kostnad. Acceptabel noggrannhet 
kan kräva trafikmätningar på ett stort urval av länkar. Den modellbaserade 
metoden kräver generellt färre mätpunkter. Dessa kan också väljas strategiskt för 
att fånga upp stor del av den totala trafiken. Till nackdelarna hör att skattningen 
till stor del bygger på modellantaganden och bara till en del på uppmätt trafik. Det 
senare innebär främst antaganden om hur trafikanternas vägval påverkas av olika 
avgifts- och kostnadsnivåer. 

I rapporten ges ett konkret förslag på utformning av den statistiska metoden. 
Med hjälp av simuleringar har denna metod sedan analyserats; i första hand 
avseende samband mellan antal mätpunkter och förväntad noggrannhet i 
uppskattningen. Noggrannheten bestäms av antalet mätpunkter och noggrannheten 
i en uppskattad förändring bestäms även av korrelationen mellan länkflöden vid 
före- och eftermätningen. Den noggrannhet som erfordras för att fastställa en 
statistiskt säkerställd ökning eller minskning av trafikarbetet bestäms också av 
storleken av den faktiska förändringen.

Analysen visar att den statistiska metoden med fördel kan användas för 
Stockholms innerstad. Under givna antaganden visar studien att trafikarbetet med 
tillräcklig noggrannhet kan uppskattas genom mätningar på ett fyrtiotal länkar (i 
praktiken bör man dock lägga till ett antal punkter enligt resonemanget i avsnitt 
2.6). På länsnivå är dock den statistiska metoden i praktiken inte möjlig att 
använda. Även med det reducerade nät som beskrivs i avsnitt 2.2 skulle ett stort 
antal mätpunkter krävas (i storleksordningen 150 mätpunkter).  

Analysen av den modellbaserade metoden pekar på att hög noggrannhet kan 
förväntas även med relativt få (befintliga) mätpunkter. Detta gäller både 
Stockholms innerstad och hela länet. Metoden ger en uppskattning av trafikarbetet 
utan osäkerhetsintervall, vilket gör det omöjligt att i statistiska termer tala om 
signifikanta förändringar etc. Genom simuleringar är det dock möjligt att 
uppskatta hur stor osäkerheten är, men detta under förutsättning att Sampers och 
Emme/2 korrekt uppskattar förändringar i efterfrågan och resulterande länkflöden. 
Överhuvudtaget bygger den modellbaserade metoden på dessa modellsystem och 
dess förmåga att beskriva efterfrågan och trafikens fördelning i nätverket. En 
viktig poäng är dock att metoden också till stor del baseras på faktiska data från 
mätpunkter som fångar upp de viktigaste trafikströmmarna och största bidragen 
till det totala trafikarbetet.   

6 Förslag och rekommendation 
Baserat på de analyser som genomförts inom ramen för denna förstudie föreslås 
att trafikarbetet i Stockholms län uppskattas med den modellbaserade metoden 
enligt avsnitt 3. För uppskattning av trafikarbetet i nuläget (innan miljöavgifter 
införs) kalibreras en Sampers-beräknad matris, avseende nuläget, efter uppmätta 
trafikflöden vid valda fasta mätpunkter. Uppmätta trafikflöden vid samma 
mätpunkter används sedan för uppskattning av trafikarbetet i eftersituationen. Här 
återstår dock några metodfrågor som måste bestämmas i samband med att detta 



VTI notat 52-2004 19 

genomförs. Det gäller bland annat vilken matris som då ska kalibreras, om det är 
föresituationens matris eller en modellberäknad efterfrågan för det fall att 
miljöavgifter har genomförts9. En annan fråga som måste utredas är hur eventuell 
förskjutning av trafiken under dygnet ska fångas upp och hanteras. Detta är viktigt 
eftersom man vid nätutläggning i Emme/2 måste använda korrekta kostnads-
funktioner och att dessa förändras med miljöavgifternas storlek vid olika 
tidpunkter.

För Stockholms innerstad föreslår vi att trafikarbetet primärt uppskattas med 
den statistiska metoden, men att en uppskattning också beräknas med den 
modellbaserade metoden. För det första är Stockholms innerstad av särskilt 
intresse och eftersom det är praktiskt möjligt är det motiverat att här använda den 
statistiska metoden. Det har fördelen att man får en uppskattning med 
osäkerhetsintervall och en möjlighet att ge statistiskt grundade slutsatser om 
trafikarbetets förändring. För det andra ger detta upplägg en unik möjlighet att 
validera modellmetoden och därmed bekräfta uppskattningen för Stockholms län.  

Genomförande av förslaget ovan kräver planering och förberedelser. Vi 
nämner här några öppna frågeställningar. 

Allmänt

! Geografisk avgränsning 
Förslag: Stockholms län och Stockholms stad 

! Avgränsning väglänkar 
Förslag: Emme/2-nätet för Stockholm 

! Tidsperiod
Förslag: Beräknat trafikarbete avser trafiken under hela dygnet.

Statistisk metod 

! Bestämning av urvalsstorlek 

! Hur lång tidsperiod ska man mäta i varje mätpunkt? 

! Ska det vara möjligt att redovisa resultat för olika tider under dygnet 
och för olika geografiska delområden? 

                                                
9 Det naturligaste och förmodligen bästa alternativet är att OD-matrisen för eftersituationen 
bestäms genom kalibrering av en modellberäknad matris avseende de förutsättningar som gäller 
efter införandet av miljöavgifter, vilket i praktiken kan innebära en Sampers-beräknad matris för 
ett scenario med införda miljöavgifter.  
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Modellbaserad metod 

! Hur många och vilka fasta mätpunkter ska utnyttjas? 

! Framtagning av OD-matris avseende nuläget 2004. 

! Utgångsmatris vid kalibrering för eftersituationen. 

De analyser som redovisats i denna förstudie bör ge en relativt tillförlitlig 
uppskattning av erforderligt antal mätpunkter och den noggrannhet som kan 
förväntas vid uppskattning av trafikarbete. Man ska dock vara medveten om att 
resultaten kan påverkas av förenklande antaganden. I vilken riktning detta slår, 
om det innebär under- eller överskattning av noggrannhet och krav på mätpunkter, 
går inte att säga. För att vara på den säkra sidan är det viktigt att man för båda 
metoderna lägger till extra mätpunkter, utöver den miniminivå som förstudien 
pekar på. Innan man definitivt bestämmer alla detaljer bör känslighetsanalys 
genomföras med avseende på osäkerhet i mätdata och ”fel” i Emme/2-lösningen 
som analyserna har grundats på. 
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