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Bakgrund

• Genomförande av omfattande SamPers_SamKalk-analyser i 

samband med samlade effektbedömningar av steg 4-åtgärder i 

samband med åtgärdsvalsstudier

• Tvärförbindelse Södertörn

• Östlig förbindelse

• Kalmar-Västervik/Linköping

• Trafikplats Rosenkälla, Simrishamnsbanan, Systemanalys Skåne

• Möjlighet till jämförelser genom erfarenhet av andra 

makromodellverktyg än EMME/SamPers

• VISUM (Göteborg –koll och bil, Stockholm -koll + ett tiotal mindre och 
medelstora städer samt UAE)

• CUBE Voyager/Avenue (Helsingborg, Jönköping, Kristianstad m fl)



Upplägg – redovisning av erfarenheter och 
förslag

• Gränssnitt och enkelhet att ta fram valideringstal, visualisering 

och kartor för validering

• Erfarenheter

• Förbättringsförslag

• Inkonsistenser i modellmodulerna

• Användning av regionala baser och nationella basen

• Definitioner – att följa beräkningsstegen och beräkningsgången

• Kopplingen SamPers – SamKalk

• Samband mellan variabelsättning och resultat

• Attributsättning bilbaserna

• Manualer och checklistor - kvalitetssäkring
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Gränssnitt och grafiska 
valideringsmöjligheter

• Vägnät inte geografiskt detaljkodat

• Vissa linjeattribut svåra att representera grafiskt i EMME beroende 

på många linjevarianter i a-kodat nät

• Omständligt ta fram valideringstal och kartor – kräver ofta nya 

körningar. Särskilt Select Link-analyser i regionala SAMM och 

VÄST modeller metodologiskt komplicerade

• Exempel på utdata/resultat som ofta behöver valideras

• Headway, längd och restid per linje eller relation

• Select link-analys

• TS-effekt/länk

• Externa effekter/länk
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Erfarenheter validering
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Förbättringsförslag valideringsmöjligheter

• Gemensamt nät för alla nationella baser

• Bil, tåg, buss (, flyg)

• Bättre grafiska möjligheter i nya EMME-versioner eller kommande 

nätanalysmodul i SamPers?

• Integrering av hållplatser och linjer i NVDB-nätverk

• Utbudsmatriser!

8



Inkonsistens nationella baser

• Nationell bussbas anger olika 

dagar i EMME resp SamPers

• Oklart vad de olika utbuden 
och resmatriserna motsvarar

• Oklart linjeurval buss i 

Nationell bas i förhållande till 

Regional bas

• EMME: Tisdag resp Fredag

• SamPers: Tisdag resp Söndag

9



Erfarenheter validering

• Exempel tågtyper regional bas



Tågtyper EMME regional bas
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Tågtyper SamKalk
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Modes i Utbudsberäkning Koll

• Mode K (snabbtåg) saknas
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Användning av de olika baserna

• Önskemål inför kommande 

manual:

• Definition av nät Nationella 

baserna bör användas

• Vilka företeelser och linjer som 

bör kodas i båda baserna resp

bara i regional bas

• Tydliga riktlinjer när 

”grannbaser” bör köras 

tillsammans med berörd 

regional bas

• Tydligare koppling till ASEK 

och Effektkatalogen
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Kopplingen SamPers-SamKalk

• Beräkning av 

producentöverskott

• Restidsvinster per ärendetyp

• mm
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• Brist på möjlighet till 

interaktivitet och återkoppling 

 tidsödande att använda 

modellen för att iterativt söka 

sig fram till 

samhällsekonomiskt effektiva 

lösningar



Definitioner – att kunna följa 
beräkningsstegen och beräkningsgången

• I befintlig modell svårt att veta 

samband mellan turtäthet (ut2, 

ut3) och effekt på efterfrågan, 

total relationsrestid och 

restidskomponenter (t ex twt, 

fwt, se t h)

• Modellens begränsningar bör 

framgå, t ex lägsta och högsta  

möjliga turtäthet för utläggning 

och restidsberäkning

• T ex linjer med en tur/dag

• En guide som visade exempel 

på viktiga samband vore bra!
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Attributsättning

• Oklart vilka attribut som 

beräknas och vilka som är 

indata (vilka som är 

överordnade i 

modellkörningen)

• Inkonsistens mellan EMME och 

SamPers-bas i vissa fall

• Oklart för vissa attribut hur de 

ska anges och tolkas vid viss 

vägutformning mm
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Idéer för framtida dokumentation och manual 
SamPers-SamKalk

• Bör uppdateras för varje ny 

basprognos och SamPers-

version

• Checklista bör tas fram för de 

vanligaste projektslagen och 

körningarna/analyserna

• Dokumentationen bör innehålla 

(utöver obligatoriska delar om 

modelluppbyggnad):

• Beskrivning av styrkor och 
begränsningar

• Hur modellen bör användas och 
i vilka projektskeden

• Hänvisning till relevanta 
stycken i ASEK och 
Effektkatalogen
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TACK!


