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Sampers Basprognoser 

fr o m 1 april 2016

2016-04-06



2

Agenda

09.30 – 09.45 Inledning

09.45 – 11.30 Vad är nytt i 2016 års Basprognoser

Lunch (1 tim)

12.30 – 12.50 Validering av Sampers Basprognoser

12.50 – 13.30 Resultat från prognoserna

13.30 – 14.30 Modelltillämpning – Del 1: Beräkningshandledning

Fika (30 min)

15.00 – 15.20 Modelltillämpning – Del 2: Var hittas underlag/information om prognoserna

15.20 – 15.30 Avslutning

Sampers Basprognoser fr o m 1 april 2016
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 Trafikverket ska utveckla, förvalta och tillämpa metoder och 

modeller för samhällsekonomiska analyser inom 

transportområdet, inklusive efterkalkylering och 

successivkalkylering

 Trafikverket ska ta fram och tillhandahålla aktuella trafik-

och transportprognoser regeringens Förordning (2010:185) med 

instruktion för Trafikverket

Trafikverkets ansvar
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 Utgångspunkt för planering och vid beslut om prioriteringar. 

 Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen –

samt andra statliga aktörer.

 Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. 

 Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella 

prognoserna

 Årliga uppdateringar och samma prognoser i ekonomisk o fysisk planering.

 Indata/antaganden dokumenteras, motiveras o hålls tillgängliga för 

granskning/kvalitetssäkring.

 Ta fram prognoser: Kostnadseffektivt, hög kvalité, alla trafik- och transportslag, beakta 

internationellt arbete.

Regeringens förutsättningar

Prop. 2012/13:251
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Användningsområden:

 För fysisk planering

 Kapacitetsutredningar

 Dimensionering av åtgärder

 För strategisk planering 

 Nationella och Regionala transportplaner

 Till samhällsekonomiska analyser som utgör en del av 

samlade effektbedömningar (SEB)

 Planeringen grundar sig på ett så objektivt 

beslutsunderlag som möjligt där trafikprognoser utgör ett 

av flera viktiga beslutsunderlag

Hur används de? 
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1  Mars (Internt) 
Ny reviderad trafikprognos samt 

uppdaterade planeringsverktyg är klara och 
slutlig kvalitetssäkring och dokumentation 

av prognosen påbörjas

1  April 
Publiceras nya gällande verktygsversioner, 

basprognoser, kalkylvärden, metoder, 
effektsamband. Dessa gäller sedan tillsvidare 

för tillämpning i alla samhällsekonomiska 
analyser och kalkyler som genomförs av eller 

åt Trafikverket  

1 Oktober 
Publiceras beslut om vad som kommer att 
börja gälla från 1 april nästa år. Exvis nya 

effektsamband och prognos- och 
analysförutsättningar. Offentliggörs för 

second opinion.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller på: www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

Implementerings-/granskningsfas

Tidplan för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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2015

Apr-okt Förberedelser

– Beslut om prognosförutsättningar till 1 okt

– Framtagande av Valideringsunderlag

– Upphandling av konsulter

Okt Sampersprognos 2014 - Version 1 framme

Nov-dec Valideringsarbete (TRV:s regioner)

31 dec Sampersprognos 2040 resp 2060 - Version 1 framme 

31 dec Sista dag för input från Regionernas valideringsarbete

2016

31 jan Sampersprognos 2014 – slutlig version

20 feb Sampersprognos 2040 resp 2060 – slutlig version

Jan-mar Dokumentation, Validering 2040-/2060-prognoser, känslighetsanalyser

Arbetsprocess
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Vad är nytt?

- 2016 års Basprognoser
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 Byte av prognosår

 Ny Sampers-version 3.3

 Uppdaterade V/D-funktioner

 Nytt i Sampers-riggningar

Nyheter i 2016 års Basprognoser
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Byte av prognosår

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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Från 2010-2030-2050 till 2014-2040-2060

 Socioekonomiska data

 Ny områdesindelning inkl skaftningsmetod kollektivtrafik

 Bilinnehav – ny metod

 Nät- och linjer

 Tilläggsmatriser 

 Kalibrering Öresund

 Körkostnader Bil

 Kollektivtrafiktaxor 

 Trängselavgifter i Stockholm och Göteborg

 Kalibrering flygresandenivåer

Dokumentation förutsättningar

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/

Byte av prognosår

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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Nulägesår 2014

 Uppdaterade trafiknät

 Uppdaterade järnvägsnät- och linjer

 Regional kollektivtrafik – ”2012-trafikering”

Prognosår 2040 (2060)

 Utgår från beslutad politik Baseras på gällande infrastrukturplaner 2014-2025

 Samma trafiknät som i 2015 års Basprognoser

 Ny järnvägstrafikering för 2040

 Regionala kollektivtrafiklinjer – samma som för nuläget 

• Stockholm undantaget

Byte av prognosår – NÄT OCH LINJER
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 Pby, Lbu, Lbs

 Nuläge 2014 – Uppskrivna från 2010 utifrån Samgods-resultat

 Prognosåren 2040/2060 – Uppskrivna utifrån Samgods-resultat

 Utrikesresor järnväg

 Uppskrivna från 2010/2030 till 2014/2040 – utifrån prognosresultat järnväg

 Anslutningsresor flygplatser

 Uppdaterade till 2014/2040

• Nuläge 2014 – Utifrån faktisk flygresandeutveckling 2010-2014

• Prognosår 2040 – Uppskrivna från 2030 till 2040 utifrån nya flygprognoser

 Resor över Öresund

 Uppdaterade till 2014 (samma 2040)

Byte av prognosår – TILLÄGGSMATRISER
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Nya kalibreringskonstanter framtagna utifrån nya uppsatta kalibreringsmål

 Hanteras i modellen som en extra kostnad för att resa över Öresund

 ”Kostnaden” kan även vara negativ

 Samma kostnader för nulägesår 2014 som prognosår 2040

 Den  nya kalibreringen kräver specialhantering av skolresor

• Hanteras automatiskt i standardriggningen

Detaljerad metodbeskrivning finns i Metod-PM på Trafikverkets hemsida

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/

Byte av prognosår – KALIBRERING ÖRESUND

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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 Körkostnad Bil

 Nya för 2014/2040 där bl a bränsleskatteökningar ingår till 2040

 Järnvägstaxor

 Nya taxor framtagna för 2014

 Samma reala taxenivå 2040 som 2014, men framtagna utifrån 2040-nät

 Regionala kollektivtrafiktaxor

 Uppskrivning av 2010-taxor till 2014 mha KPI

 Samma reala taxenivå 2040 som 2014

 Trängselavgifter i Stockholm och Göteborg

 Uppdaterade till 2014/2040 års nivåer

Byte av prognosår – KÖRKOSTNAD BIL, TAXOR OCH AVGIFTER
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Den nuvarande långväga modellen ger orealistiska flygresandenivåer –

därav kalibrering.

 Samma förfarande som i 2015 års Basprognoser

 Nivåerna kalibreras utifrån Trafikverkets officiella flygprognos.

 Kalibrering sker genom faktoruppräkning av de ombordrestider som ges 

utav ordinarie utbudsmakro

 Hanteras automatiskt i Sampers standardriggning

Byte av prognosår – KALIBRERING FLYGRESANDENIVÅER
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Socioekonomiska data

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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Förutsättningarna på nationell nivå är hämtade från LU15

 Befolkningsframskrivningen till 2040 och 2060 enligt SCB:s prognos våren 2014

 Makroekonomiskt scenario enligt Finansdepartementets modellberäkningar: BNP, 

försörjningsbalans mm. Scenariot för antalet förvärvsarbetande bygger på 

befolkningsframskrivningen och antaganden om arbetade timmar per ålder och kön.

 Scenariot för strukturomvandling enligt Konjunkturinstitutets (KI) modellberäkningar: 

Produktion, produktivitet och arbetade timmar per bransch; produktion, export och 

import per varugrupp. 

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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 Tar ej hänsyn till SCB:s senaste befolkningsprognos från våren 2015

 Anledningen är kopplingen mellan LU2015 och SCB:s befolkningsprognos från våren 

2014.

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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 Högre sysselsättningsutveckling i 2016 års Basprognoser 

 0.5 % per år jämfört med 0.3 % per år i 2015 års Basprognoser

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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Sampers-områden

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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 Befolkningen 2013-12-31 efter kön, åldersklass och förvärvsarbete

 Befolkningstyngdpunkt

 Förvärvsarbetande dagbefolkning 2013-12-31 till viss del efter näringsgren 

(SNI2007)

 Befolkningen 2013-12-31 i åldern 16 år och äldre efter kön och 

sammanräknad förvärvsinkomst i 1997/2013 års penningvärde

 Personer 2013-12-31 med tillgång till bil 

 Bostadsyta 2014-01-01

 Fastighetsareal 2014-01-01samt därav bebyggd areal

 Bostadsyta 1930-2013 i småhus och hyreshus efter byggnadsår

Sekretesshantering genom att delområden med 1 eller 2 slumpmässigt kan justeras till 0 eller 3.

Aggregering från SAMS-nivå till kommun kan därför skilja lite från de kommunsiffror som finns på TRV:s hemsida 

(excel-fil med både län och kommuner)

Indata till Sampers, statistik på SAMS-områden 

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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 Befolkning: Prognosen per SAMS-område utgår från samband mellan 

befolkningens åldersstruktur och områdets bostäder indelade efter hustyp 

och byggnadsperiod samt visst underlag för planerat framtida 

bostadsbyggande

 Förvärvsarbetande nattbefolkning: Förvärvsgraden per åldersklass och kön 

antas vara ett medelvärde av kommunens förvärvsgrad år 2040 och 

förvärvsgraden i SAMS-området år 2013. Avstämning mot kommunens 

total.

 Förvärvsarbetande dagbefolkning: Vissa verksamheter antas vara 

lokaliserade till områden där befolkningen bor (t ex skolor, förskolor och 

vårdcentraler). Övrig sysselsättning har i stort prognoserats genom 

proportionell framskrivning med ledning av kommunprognosen för 

respektive bransch.   

 Befolkning fördelad efter inkomstklass:  Prognosen baseras på 

motsvarande fördelning år 2013 och kommunprognoserna för befolkning, 

förvärvsarbetande nattbefolkning och inkomster.  

Indata till Sampers, prognoser på SAMS-områden

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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Osäkerheter i framtagna socioekonomisk indata för 2040 (2060)

 Lång tidshorisont       vissa osäkerheter på riksnivå vad gäller t ex 

befolknings- och ekonomisk utveckling. Dessa kan i varierande grad 

påverka på mera disaggregerade nivåer.

 Generell metod för framtagande av befolkning mm på kommunnivå 

och inom kommuner kan inkludera osäkerheter, liksom i de regionala 

och kommunala planeringsunderlag som beaktas vid rumslig 

fördelning inom respektive mellan kommuner (inom givna länsramar)

Lång tidshorisont och hög detaljeringsgrad gör att vissa osäkerheter inte går att 

komma ifrån, men genom olika typer av tester vad gäller tex konsistens och 

utvecklingstakter så försöker TRV minska osäkerheterna så långt som möjligt för 

de socioekonomiska indata som används i Samgods och Sampers.

Byte av prognosår – SOCIOEKONOMISKA DATA
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Ny områdesindelning

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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 Under 2014 - översyn av områdesindelning i Sampers av Trafikverkets 

regioner. Översynen avsåg framförallt 

• ”Delning” av stora områden (även sammanslagning av flera små områden), 

• Områden med påverkan för framtida investeringar

• Enklaver 

• Ologiska områdesgränser. 

 Utifrån regionernas önskemål togs en ny områdesindelning fram som gäller 

från den 1 april 2016. 

 Den nya områdesindelningen och tillhörande markanvändning beskrivs i de 

SAMS-databaser som levereras med Sampers standardriggning. 

 1:1 förhållande mellan SAMS-områden och prognosområden i Emme. 

 Antal områden ökar från ca 10 100 till ca 10 500. De största förändringarna 

avser Göteborgs kommun och Malmö kommun. 

Ny områdesindelning
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 Ny områdesindelning i Danmark (Skåne modellen). 

• Baserad på den danska landstrafikmodellens (LTM) indelning. 

• Nya markanvändningsindata - konsistenta med indata i LTM för 2014 

respektive 2040 

 Ny områdesindelning innebär att vissa justeringar av matriser i 

Emmebaserna måste införas. 

• Taxematriser

• Kalibreringsmatriser

• Startmatriser bil

• Yrkesmatriser

• Övriga tilläggsmatriser

Ny områdesindelning
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 I tidigare Basprognoser
• Kollektivtrafikskaftning = fågelavstånd mellan centroid och hållplats (i princip). 

• Restid på skaft - via schablonhastighet (ca 4-5 km/h). 

• Överskattning av restider för anslutningsresor då många de facto sker med 

cykel men även till viss del med bil 

 2015 års Basprognoser - ny metod för skaftning av regional kollektivtrafik 

(busstrafik)

 2016 års Basprognoser – metoden utvecklats och innefattar även 

järnvägsstationer

 Nya metoden innebär: 
• Beräkning av ”faktiskt” avstånd mellan centroid och hållplats (hänsyn med 

avseende på ev. barriärer och kurvaturer i vägnätet). 

• I de fall ”faktiskt” avstånd ej kan beräknas används fågelavstånd * 2 

• Busshållsplatser – max 5 skaft

• Järnvägsstationer – max 3 skaft

Ny områdesindelning - Skaftning i  kollektivtrafiknäten (Regionala modeller)
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 Restid på skaften baseras på dess avstånd. Ju längre skaft desto högre 

hastighet.

 För att kunna hantera variabla restider på skaften har ett nytt färdmedel 

definierats i de regionala Emmebaserna (mode = e). 
• Vid simulering kommer länkar med detta färdmedel att hämta sin restid från 

användarattributet ul1 som beräknas via makro i Sampers riggning.

• Beräkningen förutsätter att länktyp på skaften är kodade på korrekt sätt. 

Type = 170 för skaft till järnväg och type = 110 för skaft till busshållplats. 

Ny områdesindelning - Skaftning i  kollektivtrafiknäten (Regionala modeller)
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Bilinnehav

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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Sampers behov av data, antal per samsområde:

 Bilägare

 Bilar som används för privat bruk (privatägda + ägda av juridisk person)

 Leasingbilar

 Bildisponerare

 Körkort

Upphandlat från SCB (2014):

 Antal privatägda bilar på kommunnivå

 Antal personer med tillgång till bil på SAMS-områdesnivå 

SAMS-data 2014

 Upphandlad statistik är inte tillräcklig för Sampers behov

 Manuella kompletteringar krävs

 Sådana har tidigare gjorts av VTI (ej dokumenterad metod)

 Ny beräkningsmetod framtagen för nulägesåret (2014)

 Metod beskriven i PM-Bilinnehav i SAMS 2014

Byte av prognosår - BILINNEHAV
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SAMS-data 2040 och 2060

 Orimliga resultat med Bilinnehavsmodellen

 orimligt hög biltillväxt i storstadsområdena

 modellen bygger på empiriska underlag från 1970- och 1980-talen

 troligen är de samband som modellen är skattad på inte relevanta att 

använda så långt fram i tiden som till 2040 och 2060

 Beslutades om manuell beräkning av bilinnehavet för prognosåren

 Omräkning av alla variabler i tabellen SamsBilAntal med befolkningsförändringen 

per SAMS-område

 Metoden innebär att antalet bilar och körkort per person hålls konstant över tiden

 För de SAMS-områden som saknar befolkning 2014 men som har befolkning för 

prognosåren har andelarna beräknats för intilliggande områden.

Byte av prognosår - BILINNEHAV

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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Ny Sampersversion 3.3

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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 Sampers 3.3

– Möjligheten att automatiskt kalibrera de regionala efterfrågemodellerna

– Katalogen Kalibrering

– Skolresor beror på reseuppoffringen (restider, månadskort) under 

maxtimme

– Senaste exekveringstider i gränssnittet

– Makron utan XX

– Anpassning till Emme 4.0.8

 Nya VDF

 Nyheter i Samkalk

Ny Sampersversion 3.3
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 Fanns redan i tidigare versioner av Sampers med hårdprogrammerade 

kalibreringsparametrar

 Separat för 6 länsgrupper
– Stockholms län

– Region Samm utanför Stockholms län

– Region Väst

– Region Skåne

– Region Sydost

– Region Palt

 Och 5 ärenden (ej tjänsteresor)

– Arbetsresor

– Skolresor

– Besöksresor

– Rekreationsresor

– Övriga resor

 Totalt 30 kombinationer

Kalibrering av regionala efterfrågemodeller

Ny Sampersversion 3.3
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 För varje kombination av länsgrupp och ärende

 Totala antalet resor (ej skolresor)

 Fördelning på färdmedel

 Per färdmedel

• Fördelning på reslängd, 12 intervall (där antalet observationer är 

tillräckligt)

• Andel resor över snitt (Stockholms län, Väst) (där antalet 

observationer är tillräckligt)

Vad kalibreras

Ny Sampersversion 3.3
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 Kalibreringsparametrarna och snittdefinitionerna ligger utanför 

programmet (möjlighet att uppdatera med ett separat program)

– Person2014_160401_v04 

• E408

• Effekt

• Indata

• Kalibrering

– Palt: Kalibrering.txt

– Samm: Kalibrering.txt, gp.txt

– Skane: Kalibrering.txt

– Sydost: Kalibrering.txt

– Vast: Kalibrering.txt, gp.txt

• Makro

• Ny_nat_mod

• Riggning

• Sams

 Innehållet i Kalibrering.txt och gp.txt

Kalibrering: vad är nytt?

Ny Sampersversion 3.3
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Innehållet i Kalibrering.txt

#        CD      CP      PT      CY      WA

WO  -1.8166 -1.1854 -1.3285 -2.2443 -0.6821

OT   0.4951 -0.3743  0.6995 -0.5864  0.8831

SP   0.9050  0.3097  0.9047  0.5064  3.0622

VI  -1.5195 -2.0097 -1.1485 -2.5550 -0.3729

SC   0.0000  1.0535  0.0018 -1.1090  0.3731

#         D01     D02     D03     D04     D05     D06     D07     D08     D09     D10     D11     D12

WOCD   0.0000  0.3874  0.4925  0.3219  0.1760  0.2545  0.1065  0.3724  0.4137  0.2671  0.1057  1.0023

WOCP   0.0000 -1.3122 -0.7978 -0.9759 -1.0258 -1.5087 -0.4742 -9.9999 -1.1549 -1.7376 -3.1205 -1.6815

WOPT   0.0000  0.3086  0.5812  0.3858  0.0643  0.4358  0.0584 -0.5531 -0.1932 -0.4625 -1.1330 -0.1585 

…………………………………………………………

SCPT   0.0000 -0.4517 -0.0045 -0.1450 -0.2298 -1.3245 -0.2906  0.4905 -0.2693 -0.5538 -0.0588 -0.5450

SCCY   0.0000 -0.3513 -1.5670  0.1613 -2.3424 -2.3424 -2.3424 -2.3424 -2.3424 -2.3424 -2.3424 -2.3424

SCWA   0.0000 -1.4681 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517 -1.8517

Snitt: 1,2

#          CD      CP      PT      CY      WA

WO    -0.7942 -0.7942 -0.7942 -0.7942 -0.7942

OT    -1.4723 -1.4723 -1.4723 -1.4723 -1.4723

SP    -1.7466 -1.7466 -1.7466 -1.7466 -1.7466

VI    -0.7862 -0.7862 -0.7862 -0.7862 -0.7862

SC    -2.5016 -2.5016 -2.5016 -2.5016 -2.5016

Snitt: 2,1

#          CD      CP      PT      CY      WA

WO    -0.7942 -0.7942 -0.7942 -0.7942 -0.7942

OT    -1.4723 -1.4723 -1.4723 -1.4723 -1.4723

SP    -1.7466 -1.7466 -1.7466 -1.7466 -1.7466

VI    -0.7862 -0.7862 -0.7862 -0.7862 -0.7862

SC    -2.5016 -2.5016 -2.5016 -2.5016 -2.5016

# CHECKSUM=312a5b3769b8d754ad5c304f2043d27a

Kalibrering antalet resor

per färdmedel och ärende

Kalibrering 

reslängds-

fördelning

Kalibrering 

andel resor 

över snitt

Endast SAMM 

och VAST

Checksumman skyddar innehållet

Upprepas för 

SAMM 

(Mälardalen)

Ny Sampersversion 3.3
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Innehållet i gp.txt

gp1 gp2

gp2

gp1

Kalibreringen påverkar andel resor 

• till 2 av de som bor i 1

• till 1 av de som bor i 2

Snittdefinitionerna bör uppdateras 

om områdesindelningen ändras

t groups

a     gp: 'Sthlm förorter: gp1=Norr,gp2=syd        ' /15-10-05 00:43

a   gp00:700611 700612 700613 700614 700715 700716 700817 700818 700819 

a   gp00:700820 701022 701023 701124 701125 701126 701227 701228 701229

……………………………………………………………………………………………

a   gp02:719211 719212 719213 719214 719215 719216 719217 719218 719219 

a   gp02:719220 719221 719222 719223 719224 719225 719226 720193 720194

t groups

a     gp: 'gp01=Väst gp02=Öst                      ' /15-10-05 02:51

a   gp00:831501 831502 831503 831504 831505 831506 831507 831508 831509 

a   gp00:831510 831511 831512 837001 837002 837003 837004 837005 837006 

……………………………………………………………………………………………

a   gp02:850946 850947 858101 858102 858103 858104 858105 858106 858107 

a   gp02:858108 858109 858110 859001 859002 859003 859004 859005 859006

gp0

gp0

Ny Sampersversion 3.3
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 Oldkal

– Samma kalibreringsparametrar som hårdkodade i Sampers 3.2

– Ska användas i Samm, Skåne, Väst

 Nykal

– Kalibreringsparametrarna justerad mot RVU 2005/06 med resor skalade 

upp med faktorer motsv. befolkning 2013 delat med beforlkning 2006

– Ska användas i Palt och Sydost

 Det går inte att köra efterfrågemodellen om man ändrar en parameter 

utan att uppdatera checksumman

 Riggningen på FTP innehåller rätta versioner av kalibreringsfiler

 Checksummorna kan kollas mot dokumentet ”Kalibrering av regionala 

efterfrågemodeller i Sampers 3.3.6” på www.trafikveket.se

Två versioner av kalibrering.txt

Ny Sampersversion 3.3
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Senaste exekveringstider

Ny Sampersversion 3.3
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 Sampers 3.3 läser och skriver matrisvärden från/till Emme 4.0.8

 Matrisfilerna ligger i katalogen emmemat, parallellt med emmebank

 Funkar inte med Emme 4.2

 Har inte testats med tidigare versioner av Emme

 Emme4 erbjuder nya möjligheter

– Emme modeller

– Logboken

– Makron -> pythonskript

Anpassning till Emme4

Ny Sampersversion 3.3
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• Införande av emissionsberäkningar med HBEFA för:

– Kolväten (HC)

– Kväveoxider(NOx)

– Avgaspartiklar

• Införande av TS-beräkningar med avseende på:

– mycket allvarligt skadade (MAS)

– allvarligt skadade (AS)

– Obs: endast mängder. Värderingar baseras på D, SS och LS tills nya värderingar 

map MAS/AS tagits fram

• Värderingar enligt ASEK 6

• TS-modell för väg:

– nya systemvärden

– rättning av KAN-databasen och justeringar för att passa ny KAN-databasstruktur

• Hantering av ny nodtyp i bilvägnätet (nodtyp 8)

– Möjliggör isärkodning av trafikplatser

– Inga effektberäkningar sker för denna nodtyp

• Mindre buggfixar:

– Genomsnittlig reslängd i linjeanalys

Ny Sampersversion 3.3 – NYTT I SAMKALK
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Nya V/D-funktioner

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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Består av två termer: länkrestid (baserad på VQ-samband) och 

korsningsfördröjning

0

20

40

60

80

100

120

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

R
e

sh
as

ti
gh

et
 k

m
/h

Totalflöde f/h

VQ-samband MV 110 km/h, 6 kf

pb

lbu

lbs

Nya V/D-funktioner
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Består av två termer: länkrestid (baserad på VQ-samband) och 

korsningsfördröjning

• Gator och vägar inom tätort (vdf 19-32, 65-76)

𝑡 𝑞, 𝐿 =
𝐿

𝑣𝑉𝑄 𝑞
+ 𝐿 ⋅ ℎ ⋅ 𝑡𝑓𝑟𝑖,𝑘𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 + 900 ⋅ 𝑧 + 𝑧2 + 8𝐽𝐴 ⋅

𝑧 + 1

𝐾𝑘𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔

där 𝑧 = 𝑞/𝐾𝑘𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 − 1

• Motorvägar (vdf 1-9)

𝑡 𝑞, 𝐿 =
𝐿

𝑣𝑉𝑄 𝑞
+ 15 ⋅ 𝑚𝑎𝑥 0,  𝑞 𝐾𝑙ä𝑛𝑘 − 1 + 𝐿 ⋅ 0,4 ⋅  𝑞 𝐾𝑙ä𝑛𝑘

1,2

• Övriga  landsvägar (vdf 10-18, 33-64)

𝑡 𝑞, 𝐿 =
𝐿

𝑣𝑉𝑄 𝑞
+ 15 ⋅ 𝑚𝑎𝑥 0,  𝑞 𝐾𝑙ä𝑛𝑘 − 1 + 𝐿 ⋅ 0,85 ⋅  𝑞 𝐾𝑙ä𝑛𝑘

1,2

Nya V/D-funktioner
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 Korsningsfördröjningarna för tätort är skattade m h a Capcal

 Korsningsfördröjningarna är proportionella mot länkens längd

– Mindre känsliga mot kapacitet hos specifika korsningar

– Restiden påverkas inte av att länken delas i flera

Skillnad mot funktionerna gällande t o m 2015-03-31
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Nya V/D-funktioner
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 Nyheter i Sampers version 3.3 (pdf-fil, 107 kB)

 Kalibrering av regionala efterfrågemodeller i Sampers 3.3.6 (pdf-fil, 

289 kB) 

 Sampers och trafikprognoser – en kort introduktion (pdf, 915,5 kB)

 Sampers 3.3 Användarhandledning (pdf, 2,1 MB)

 Nya restidsfunktioner med korsningsfördröjning (pdf, 1,3 MB)

 Framtagande av kalibreringsmål för Sampers regionala modeller (pdf, 

1,1 MB)

 Sampers 3.3 och autokalibrering (pdf, 1,4 MB)

http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--

och-analysverktyg/Sampers/

Länkar till dokument på Sampers hemsida 

http://www.trafikverket.se/contentassets/25b35e6eef954e7b9672d0bbe7d43c8d/nyheter_sampers_160401.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/25b35e6eef954e7b9672d0bbe7d43c8d/regional_kalibrering_2016.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c700bc932efd44a4b104b2cbb2a0e79e/sampers_introduktion.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c700bc932efd44a4b104b2cbb2a0e79e/sampers3.3manual160314.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c700bc932efd44a4b104b2cbb2a0e79e/vdf_med_korsning.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c700bc932efd44a4b104b2cbb2a0e79e/kalibreringsmal_160314.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c700bc932efd44a4b104b2cbb2a0e79e/autokal_sampers3.3_151106.pdf
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Nytt i Sampers riggningar

Vad är nytt i 2016 års Basprognoser
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Ändrad katalogstruktur

 Ändrat mappnamn E408bank

 Ny mapp Kalibrering

Nytt i riggningar
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Ändrad layout i användargränssnitt
• Ändrad ordning på kolumner

• Ändrat typsnitt

• Justerade rubriktexter

Nytt i riggningar
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Exekvering

• Vid exekvering låses hela Sampersfönstret och kan inte flyttas 

eller ändras medan exekvering pågår

• Under exekvering stegar fönstret fram så att pågående 

beräkningssteg alltid visas

• Prognos för när pågående beräkningssteg beräknas vara klart 

(baseras på föregående körning av samma steg)

Nytt i riggningar
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Övriga uppdateringar

 Uppdaterade indatavärden i Sampers och Samkalk enligt Indatalistan

 Ny hantering av regionala Skånemodellen, separat beräkningssteg för skolresor, 

metoden infördes i samband med inkalibrering av Öresund 

(även nytt makrosteg för summering av resultat)

 Ny beräkning av skafttider kollektivtrafik (nytt makrosteg)

 Ändrade påstigningsstraff för kollektivtrafik i Stockholm (T-bana och pendeltåg) 

(reviderade nätutläggningsmakron i Samm)

 Ändrad selektion i transponeringsmakron inför Linjeanalys (reviderade makron) 

(eliminerar tidigare dubbelräkning av Östergötland)

 Indata till Samkalk Bil, justerat map HBEFA (reviderat makro)

 Nya v/d-funktionsfiler för vägtrafik (uppdaterade indatafiler)

 Uppdaterade trängselskatter i Stockholm och Göteborg (uppdaterade indatafiler)

Nytt i riggningar



Validering av 

Sampers 

Basprognoser

- 2016 års Basprognoser

per.f.eriksson@trafikverket.se
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2015

Sep-okt Förberedelser

– Beslut om prognosförutsättningar till 1 okt

– Framtagande av Valideringsunderlag

– Upphandling av konsulter

Okt Sampersprognos 2014 - Version 1 framme

Nov-dec Valideringsarbete (TRV:s regioner)

31 dec Sampersprognos 2040 resp 2060 - Version 1 framme 

31 dec Sista dag för input från Regionernas valideringsarbete

2016

31 jan Sampersprognos 2014 – slutlig version

20 feb Sampersprognos 2040 resp 2060 – slutlig version

Jan-mar Dokumentation, Validering 2040-/2060-prognoser, känslighetsanalyser

Validering – Arbetsprocess
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Varför validering?

 Mer tillförlitliga prognosresultat 

 Mer kunskap om modellerna och deras förtjänster/brister

– Viktigt vid skarp användning

– Ger input till framtida förbättringar

 Större förtroende för prognoserna

Validering
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Skilj på olika betydelser …

 Estimera
– Betydelse: värdera, uppskatta

– Synonymer: uppskatta, högakta, tycka om, beräkna värdet av, uppskatta, 

skatta

 Kalibrera
– Betydelse: bestämma samband

– Synonymer: bestämma skala, jämt avväga, avpassa, justera, anpassa

 Validera
– Betydelse: (ut)värdera, kvalitetskontrollera

– Synonymer: testa, verifiera

 Utvärdera
– Betydelse: bedöma resultat av, fastställa värdet av

– Synonymer: granska, evaluera, bedöma resultat, …

Källa: Synonymer.se

Validering
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 Varför då …

– Kvalitetskontroll, deklaration

– Trovärdighet

– Återkoppling 

 När då … 

– Kontinuerligt

 Hur då …

– Redovisa resultat och antaganden

– Workshoppa

– Dialog

– Dokumentera

 Vem eller vilka … 

– Användare av resultat

– Delaktiga

– Kompetens
Källa: Okänd

Validering
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 Hur då …

– Finns annan information än det som redan nyttjats

– Resultat (modell) och statistiken

– Resultat (modell) och bedömningar

– Stickprov, kontroll av enstaka förhållanden

• Trafikflöden på länkar, till och från områden

• Syfte med resa och gods/varutyp

• Färdmedel och logistikkedja

• …

– Alternativa sätt …

Källa: Okänd

Validering
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 Genomförda aktiviteter (tidsplan)
– Nationellt (centralt)

– Regionalt 

 Implementering av nyheter

 Rättning av felaktigheter

 Utveckling nytt

 Test

 Jämförelse mot tidigare resultat

 Helhetsbedömning

Källa: Okänd

Validering
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Kvalitetsdeklaration ”… beskrivning administrativa och legala uppgifter … dess 

syfte och historik. Innehåll och tillförlitlighet samt hur den 

genomförs och hur man kan ta del av resultaten”

Allmänna uppgifter (tänk modell) 

Ämnesområde

Statistikområde

SOS-klassificering

Statistikansvarig

Statistikproducent

Uppgiftsskyldighet

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

Gallringsföreskrifter

EU-reglering

Syfte och historik

Statistikanvändning

Uppläggning och genomförande

Internationell rapportering

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Kvalitetsdeklaration (tänk modell)

Inledning

Statistikens innehåll

Statistiska målstorheter

Objekt och population

Variabler

Statistiska mått

Redovisningsgrupper

Referenstider

Relevans

Användare

Användarbehov och användarsamverkan

Fullständighet

Noggrannhet

Tillförlitlighet totalt

Osäkerhetskällor

Redovisning av osäkerhetsmått

Aktualitet

Frekvens

Framställningstid

Punktlighet

Punktlighet

Tillgänglighet och tydlighet

Spridningsformer

Presentation

Dokumentation

Tillgång till primärmaterial

Upplysningstjänster

Jämförbarhet

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarhet mellan grupper

Samstämmighet

Samanvändbarhet med annan statistik

Validering
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 Hur prognoser ska tas fram, brukas och förvaltas

 Redovisar kraven på en systematiserad process som leder fram till 

prognoser av acceptabel kvalitet för infrastrukturplanering och 

transportpolitiska beslut

Trafikverket 2012:045, Trafikverket 2012:046

 Vad kan prognoser användas till?

 Hur görs en prognos?

 Vilka modeller finns?

Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser

Källa: TDOK 2011:465

Validering
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 Processen har ett antal brister!

– Dokumentationen är inte tillfredsställande av processen för att ta fram 

prognoser eller av hur brister i modell och indata har hanterats. 

– Prognoser används för andra ändamål än de är avsedda. 

– Indata är inte alltid kvalitetsdeklarerade, rätt tolkade eller allmänt 

tillgängliga. 

– Prognosmodellerna är inte alltid tillfredställande dokumenterade, 

kvalitetsdeklarerade eller tillgängliga. 

Bakgrund till riktlinjerna

Källa: TDOK 2011:465

Validering - Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
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 Tydlighet och transparens (ska krav / bör krav)

– Det ska alltid gå att avläsa i vilket syfte en prognos har gjorts

– Varje prognos ska ha ett av utgivaren deklarerat bästföredatum

– Indata, modell eller annat beräkningsunderlag ska vara tillgängliga för 

granskning

– Indata till modeller eller andra beräkningsmetoder ska alltid vara 

dokumenterade och kvalitetsdeklarerade

– Antaganden ska dokumenteras och motiveras

– Hur antaganden om eventuell trafik utanför prognosen har hanterats ska 

dokumenteras och motiveras

– En prognosutgivare ska ha en dialog med sina huvudmän

– Avvikelser från Trafikverkets nationella prognoser ska redovisas och 

motiveras

– En ny prognos ska kunna relateras till tidigare prognoser

– Olika åtgärder ska kunna jämföras

– Varje prognosutgivare har en upplysningsplikt

– Varje större prognos ska åt följas av en teknisk rapport

– Varje prognosanvändare har en undersökningsplikt

Tillämpning, uppdelning efter olika syften 1

Källa: TDOK 2011:465

Validering - Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
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 Användbarhet (ska krav / bör krav)

– Kraven från den strategiska planeringen ska styra hur de nationella 

prognoserna tas fram

– Prognosarbetet ska koncentreras till de förutsättningar som har störst 

betydelse för prognosutfallet och samtidigt är osäkra

– Det ska finnas en genomtänkt strategi för känslighetsanalyser

– Känslighetsanalyser ska vara enkla att göra

– Andra strategiska analyser ska vara jämförbara med kalkyler gjorda i 

senaste planeringsomgång

Tillämpning, uppdelning efter olika syften 2

Källa: TDOK 2011:465

Validering - Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
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 Erfarenhetsåterföring och stöd till användare (ska krav / bör krav)

– Indata till nationella prognoser ska vara lätta att komma åt

– En förvaltare ska ansvara för att indata har sådan kvalitet att de kan 

användas i en nationell prognos

– Alla användare ska erbjudas modeller och riggningar med instruktioner om 

hur de ska hanteras före utgången av år 2012

– Alla användare ska vara skyldiga att rapportera upptäckta fel och brister i 

använda modeller och kalkylverktyg

– Det ska finnas ett återkommande forum för att presentera resultat och 

idéer

– Ett Webbaserat gränssnitt mot användarna av systemet ska tas fram före 

utgången av år 2013

– Användare ska erbjudas exempel på körtider, senaste uppdateringar, 

kommande utvecklingsplaner etc. före utgången av år 2012

– Kompetensutvecklingen hos användarna ska säkerställas före utgången 

av år 2012

– Trafikverket ska följa upp de nationella prognoserna

Tillämpning, uppdelning efter olika syften 3

Källa: TDOK 2011:465

Validering - Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
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 Operativ förvaltning (ska krav / bör krav)

– Innehållet i och ansvaret för förvaltningen av prognosmodeller och till dem 

förknippade databaser ska beskrivas och tydliggöras före utgången av år 

2012

– En handlingsplan med aktiviteter för hur Trafikverket utvecklar en 

förvaltning ska tas fram före utgången av år 2012

– Funktionsansvaret ska beskrivas före utgången av år 2012

Tillämpning, uppdelning efter olika syften 4

Källa: TDOK 2011:465

Validering - Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
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 Nya indata och modeller (ska krav / bör krav)

– En strategi ska finnas för utvecklingen av modeller före utgången av år 

2011

– Rutinerna för kontakter mellan ansvariga för utvecklingen av modellerna 

och forskarvärlden ska förstärkas

– Trafikverket bör delta i modellutveckling i internationella samarbeten

– Ett utvecklingsarbete som syftar till att ta tillvara nya datakällor ska startas 

omgående

– Nya prognosförutsättningar bör tas fram vid behov

Tillämpning, uppdelning efter olika syften 5

Källa: TDOK 2011:465

Validering - Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser
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 Nulägesprognos för år 2014 och år 2040 (Basprognoser)

 Referensprognos och åtgärdsprognos

 All tillgänglig information

– Statistik (TRV, TRAFA, KOMMUN, RKTM, FOU, etc..)

– Beteende (lokal kunskap)

 Oväldig (validering) 

– rättvis, opartisk, omutlig, objektiv (källa: synonymer.se)

Referenser och förhållningssätt

Validering
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 Markanvändning (socioekonomiska, företag, etc.)

 Generering av trafik och flöden

 Attraktion av resor och transporter

 Val av färdmedel och transportmedel

 Vald rutt och val av bytespunkter

 Funktionsbedömning

– Logiska samband vid åtgärdsprognos (analys)

 Har du alternativa eller kompletterande sätt att validera?

 Dokumentera metod och tillvägagångssätt

Slutligen att förhålla sig till …

Validering



Prognosresultat

- 2016 års Basprognoser
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Nulägesår 2014

Prognosresultat
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Nulägesprognos 2014

Personbilsresandet (inkl yrkestrafik) underskattas med ca 15% jfrt TRAFA-statistik

 Sampers modellerar ej gränsöverskridande resor

 Viss osäkerhet i statistik jämfört tidigare statistik från SIKA, Vägverket, VTI

Trafikarbete – Bil (miljoner fkm)

Modell Statistik TRAFA Statistik TRV*

Färdmedel

Prognos 

2014

Personbil              52 800    

Personbil yrkestrafik                 8 100    

Summa Lätta fordon              61 000    

Lastbil utan släp                 4 200    

Lastbil med släp                 3 400    

Summa Tunga fordon 7 700

Totalt              68 600    

Personbil              64 500    

Lätt lastbil                8 400    

Tung lastbil                4 600    

Buss                   970    

Totalt              78 470    

Färdmedel

Statistik 

TRAFA 2014

Lätta fordon             49 500    

Tunga fordon                6 500    

Totalt             56 000    

Färdmedel

Statistik 

TRV 2014

* enbart statliga vägar

Storleken på trafikarbetet för den tunga trafiken bedöms vara realistisk i förhållande till 

Trafikverkets statistik

 Den tunga trafiken hanteras genom exogent framtagna tilläggsmatriser som kalibrerats mot 

trafikmätningar – utrikesregistrerade lastbilar ingår
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Röd linje - Trafikverket – Statliga vägar, inklusive utländska lastbilar

Blå linje - Trafikanalys – Samtliga vägar, exklusive utländska lastbilar
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Vad säger statistiken egentligen? Ett exempel
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Nulägesprognos 2014

Bilresandet underskattas med ca 15%

• Liknande mönster som hos trafikarbetet

• Sampers modellerar ej gränsöverskridande 

resor

• Viss osäkerhet i statistik

Buss- och tågresandet överskattas 

något

• Vet ej exakta orsaker till detta

• Viss osäkerhet i statistik?

Transportarbete (miljoner pkm)

Färdmedel
Prognos 

2014

Statistik 

2014

Långväga bil              23 700    

Långväga tåg                 7 800    

Långväga buss                 2 900    

Flyg                 3 600                    3 600    

Summa långväga              38 000    

Regional bil*              73 400    

Regional tåg                 5 800    

Regional övrig spår 2 100 2 400

Regional buss                 7 700    

Gång och Cykel 4 100 5 300

Summa regionalt 93 100

Totalt            131 100    

varav b il              97 000              114 900    

varav tåg              13 600                 12 000    

varav buss              10 600                   8 700    

* Varav ca 9 500 miljoner pkm utgörs av  yrkestrafik
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Nulägesprognos 2014

Validering nulägesresultat på regional nivå

Finns dokumenterat på Trafikverkets hemsida

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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Prognosår 2040

Prognosresultat
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2016 års Basprognoser

2015 års Basprognoser

Övergripande förutsättningar

Perioden Årligen Perioden Årligen

Realinkomstutv 1 1,47 1,99 47% 1,5% 35% 1,5%

Körkostnad bil kr/km 1,85 kr 1,66 kr 1,81 kr -10% -0,4% 9% 0,4%

Befolkning* 9 627 287 11 095 180 11 769 536 15% 0,5% 6% 0,3%

Förvärvsarbetande* 4 616 589 5 249 091 5 457 085 14% 0,5% 4% 0,2%

Bilar/capita 0,42 0,41 0,41 -2% -0,1% -1% -0,1%

Förutsättning 2014 2040 2060
Rel utv 2040-2060Rel utv 2014-2040

Perioden Årligen Perioden Årligen

Realinkomstutv 1 1,46 2,26 46% 1,9% 55% 2,2%

Körkostnad bil kr/km 1,85 kr 1,80 kr 1,64 kr -3% -0,1% -9% -0,5%

Befolkning 9 415 582 10 341 843 10 728 233 10% 0,5% 4% 0,2%

Förvärvsarbetande 4 402 814 4 633 040 4 774 985 5% 0,3% 3% 0,2%

Bilar/capita 0,42 0,47 0,46 12% 0,6% -1% 0,0%

Förutsättning 2010 2030 2050
Rel utv 2030-2050Rel utv 2010-2030
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Prognoser 2040 och 2060 – Trafikarbete Bil

Trafikarbete - Bil (miljoner fkm)

Färdmedel

Prognos 

2014

Prognos 

2040

Prognos 

2060

Personbil              52 800    68 800 74 500

Personbil yrkestrafik                 8 100    10 400 12 200

Summa Lätta fordon              61 000                 79 200                 86 700    

Lastbil utan släp                 4 200                    5 400                    6 300    

Lastbil med släp                 3 400                    5 500                    7 200    

Summa Tunga fordon 7 700              10 900                 13 500    

Totalt              68 600    90 100 100 200

Färdmedel

Årlig Tillväxt 

2014-2040

Årlig Tillväxt 

2040-2060

Personbil 1,0% 0,4%

Personbil yrkestrafik 1,0% 0,8%

Summa Lätta fordon 1,0% 0,5%

Lastbil utan släp 1,0% 0,8%

Lastbil med släp 1,9% 1,4%

Summa Tunga fordon 1,3% 1,1%

Totalt 1,1% 0,5%

Årlig tillväxt - Trafikarbete Bil

2016 års Basprognoser 2015 års Basprognoser

Färdmedel

Årlig Tillväxt 

2010-2030

Årlig Tillväxt 

2030-2050

Personbil 1,1% 0,8%

Personbil yrkestrafik 1,3% 0,0%

Summa Lätta fordon 1,1% 0,7%

Lastbil utan släp 1,3% 0,0%

Lastbil med släp 1,9% 0,0%

Summa Tunga fordon 1,6% 0,0%

Totalt 1,2% 0,6%
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Prognoser 2040 och 2060 – Trafikarbete Bil

Något lägre årlig tillväxt i 2016 års Basprognoser pga

 Oförändrat bilinnehav (bilar/capita) till 2040

 Lägre realinkomstökningstakt
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Basprognos 2016 vs Basprognos 2015

Basprognoser 2016 (2014-2040) Basprognoser 2015 (2010-2030)
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Prognoser 2014, 2040 och 2060

Transportarbete - Alla färdmedel (miljoner pkm)

Färdmedel
Prognos 

2014

Prognos 

2040

Prognos 

2060

Långväga bil 23 700              30 700                 33 600    

Långväga tåg 7 800              12 100                 14 500    

Långväga buss 2 900                 3 500                    4 100    

Flyg 3 600                 4 100                    4 500    

Summa långväga 38 000              50 400                 56 700    

Regional bil* 73 400              96 500               105 700    

Regional tåg 5 800                 8 800                 10 600    

Regional övrig spår 2 100 3 200 3 800

Regional buss 7 700                 9 000                 10 000    

Gång och Cykel 4 100 5 100 5 500

Summa regionalt 93 100 122 600            135 600    

Totalt 131 100            173 000               192 300    

varav b il 97 000           127 200              139 300    

varav tåg 13 600              20 800                 25 100    

varav buss 10 600              12 600                 14 100    



83

Prognostiserad tillväxt 2040 och 2060

Tillväxt - Transportarbete (miljoner pkm)

 2014-2040 2040-2060 2014-2040 2040-2060

Långväga bil 1,0% 0,5% 30% 9%

Långväga tåg 1,7% 0,9% 55% 20%

Långväga buss 0,7% 0,8% 21% 17%

Flyg 0,5% 0,5% 14% 10%

Summa långväga 1,1% 0,6% 33% 13%

Regional bil* 1,1% 0,5% 31% 10%

Regional tåg 1,6% 0,9% 52% 20%

Regional övrig spår 1,6% 0,9% 52% 19%

Regional buss 0,6% 0,5% 17% 11%

Gång och Cykel 0,8% 0,4% 24% 8%

Summa regionalt 1,1% 0,5% 32% 11%

Totalt 1,1% 0,5% 32% 11%

varav b il 1,0% 0,5% 31% 10%

varav tåg 1,6% 0,9% 53% 21%

varav buss 0,7% 0,6% 19% 12%

Årlig Tillväxt Total Tillväxt

Färdmedel
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Prognoser 2040 och 2060 - jämförelse med 2015 års Basprognoser 

Årlig tillväxt - (miljoner pkm)

 2014-2040 2040-2060

Långväga bil 1,0% 0,5%

Långväga tåg 1,7% 0,9%

Långväga buss 0,7% 0,8%

Flyg 0,5% 0,5%

Summa långväga 1,1% 0,6%

Regional bil* 1,1% 0,5%

Regional tåg 1,6% 0,9%

Regional övrig spår 1,6% 0,9%

Regional buss 0,6% 0,5%

Gång och Cykel 0,8% 0,4%

Summa regionalt 1,1% 0,5%

Totalt 1,1% 0,5%

varav b il 1,0% 0,5%

varav tåg 1,6% 0,9%

varav buss 0,7% 0,6%

Årlig Tillväxt

Färdmedel

2016 års Basprognoser 2015 års Basprognoser

 2010-2030 2030-2050

Långväga bil 0,8% 0,7%

Långväga tåg 1,9% 0,8%

Långväga buss 0,7% 0,3%

Flyg 0,9% 0,3%

Summa långväga 1,0% 0,6%

Regional bil* 1,2% 0,8%

Regional tåg 2,2% 1,0%

Regional övrig spår 1,4% 0,8%

Regional buss 0,4% 0,6%

Gång och Cykel 0,4% 0,0%

Summa regionalt 1,2% 0,8%

Totalt 1,2% 0,7%

varav b il 1,2% 0,7%

varav tåg 2,0% 0,9%

varav buss 0,5% 0,5%

Årlig Tillväxt

Färdmedel
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Resultat prognoser 2040 och 2060 - Transportarbete

Lägre total årlig tillväxttakt av transportarbetet i 2016 års Basprognoser jfrt 2015 års 

dito - 1.1 % per år vs 1.2 % per år

 Lägre realinkomstökningstakt 

 Oförändrat bilinnehav (bilar/capita) till 2040 – slår på bil som är det dominerande färdsättet

 Buss det färdsätt vars tillväxt ökar 

jämfört med 2015 års prognoser
• Kombination av lägre realinkomst-

utvecklingstakt och oförändrat 

bilinnehav
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Historisk utveckling samt prognostiserad tillväxttrend

Årlig tillväxt 2014-2040

Bil: 1.0 %  (1.2 % i 2015 års Basprog)

Tåg: 1.6 %  (2.0 %)

Buss: 0.7 %  (0.5 %)

Flyg: 0.5 %  (0.9 %)
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Historisk utveckling samt prognostiserad tillväxttrend
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Historisk utveckling samt prognostiserad tillväxttrend
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Historisk utveckling samt prognostiserad tillväxttrend

Prognos
Nulägesår Prognosår

Tillväxt fkm 

(% per år)

Vägverket Nationell plan 2003 2004 2015 1,48

Nat. plan 2008 EET-scenario 2006 2020 0,82

Nat. plan 2008, Referens-scenario 2006 2020 1,48

Kapacitetsuppdraget 2011 2006 2030 1,45

Nat. Plan 2012 2010 2030 1,46

Basprognos 2014 2010 2030 1,16

Basprognos 2015 2010 2030 1,14

Basprognos 2016 2014 2040 1,01

Statistisk trend 1990 2014 0,61

Statistisk trend 2000 2014 0,63

Trafikarbetestillväxt Personbil – tidigare prognoser + statistisk trend
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Känslighetsanalyser

Prognosresultat
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 Utebliven bränsleskattehöjning

 Ingen energieffektivisering av personbilsflottan

 12 % minskad biltrafik 2040 mot 2014 (= 33 % mindre 2040)

 Oförändrade real inkomst 2014-2040 

Byte av prognosårKänslighetsanalyser - Basprognos för persontrafik 2040
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Utebliven bränsleskattehöjning

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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Utebliven bränsleskattehöjning

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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Ingen energieffektivisering hos personbilsflottan

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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Ingen energieffektivisering hos personbilsflottan

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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12 % minskad biltrafik 2040 mot 2014 (uppfyllande av klimatmål) 

(-12% personbilsresande 2014-2040)

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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12 % minskad biltrafik 2040 mot 2014 (uppfyllande av klimatmål)

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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Oförändrad real inkomst 2014-2040 

Byte av prognosårKänslighetsanalyser
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Oförändrad real inkomst 2014-2040 

Byte av prognosårKänslighetsanalyser

• Störst påverkan på 

flygresandet – mest 

inkomstkänsligt
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Byte av prognosårKänslighetsanalyser - Sammanfattning Personbil  
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Byte av prognosårKänslighetsanalyser - Sammanfattning Tåg



Modelltillämpning

- 2016 års Basprognoser



Beräkningshandledning 
Trafik- och transportprognoser

Modelltillämpning
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Innehåll

 Direktiv inför val av ansats vid trafik- och transportprognoser 

• Som underlag till samhällsekonomisk kalkyl 

• Som underlag till dimensioneringsåtgärder 

• Som underlag för bulleråtgärder

 Prognostillämpningar med Sampers - metodbeskrivningar

• Övergripande principer

• Sampers riggning och kodningsprinciper

• Skaftning

• Vägavgifter

• Validering/kalibrering vid objektsanalyser

• Justering/nedbrytning av områdesindelning

• Järnvägstaxor (långväga modellen)

• Framtagande av prognostidtabeller för järnväg

Beräkningshandledning - Trafik- och transportprognoser 
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Innehåll (forts)

 Tillämpning av alternativa prognosmetoder - metodbeskrivningar 

• Trafikprognos med stöd av uppräkningstal eller trendframskrivning

• Elasticitetsberäkning av transportefterfrågan med järnväg

 Samhälleskonomisk kalkyl med Samkalk – Vad bör man tänka på?

• En eller flera regionala modeller i Samkalk

• Komplettering av nyttor - Gods på järnväg

• Analyser av ex. elektrifiering av sträckor som idag trafikeras av dieseltåg?

• Komplettering av nyttor - Långväga resor på väg

 Känslighetsanalyser vid objektsanalyser

• Vilka ska göras och metoder för dessa i Sampers/Samkalk

 Arbets-PM vid trafik-/transportprognoser med Sampers/Samkalk

• Vad ska ett Arbets-PM innehålla

Beräkningshandledning - Trafik- och transportprognoser 
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Innehåll (forts)

 Granskning av prognoser och kalkyler

• Vad bör kontrolleras/granskas av en prognos-/kalkylupprättare innan leverans

• Granskningsmall Samkalk – järnvägsanalyser

Beräkningshandledning - Trafik- och transportprognoser 
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Beräkningshandledningen – vad saknas?

 Färdiga validerings- och kalibreringsprinciper

 Inte så mycket om godsanalyser än

 Säkerligen mycket annat….förslag på innehåll mottages tacksamt!

planeratransportsystemet@trafikverket.se

Beräkningshandledning - Trafik- och transportprognoser 

mailto:planeratransportsystemet@trafikverket.se
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Arbets-PM - Innehåll

 Inledning

• Kortfattad och relevant metadata och bakgrundinformation i syfte att underlätta för läsaren.

– Vad heter objektet som PM:an berör?

– Vem har beställt arbetet och hur kontaktas den personen? 

– Vem har utfört arbetet och hur kontaktas den personen? 

– Vem har gjort vad så att läsaren vet vem man ska ställa frågor till? Vad… 

– Vad är det som har gjorts? Ny beräkning, uppdatering eller komplette-ring? 

– Vad heter de verktyg som använts och i vilken version? 

• En kort och koncis beskrivning av varför PM:an skrivits – för att ge sammanhanget

• Eventuellt lyfta fram viktiga resultat

Beräkningshandledning – Upprättande av Arbets-PM
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Arbets-PM – Innehåll (forts)

 Förutsättningar 

• Beskrivning av objektet med sammanfattad nyckelinformation

– Eventuell kartbild 

– Beskrivning av indata som har använts samt hur den anpassats till det aktuella objektet

» Hänvisning till Trafikverkets officiella indata på webben kan räcka

» Avvikelse mot dessa måste specificeras och motiveras

Beräkningshandledning – Upprättande av Arbets-PM



110

Arbets-PM – Innehåll (forts)

 Metod

• Beskrivning av metod. 

– Eventuella avsteg gjorts som är specifika för det aktuella objektet - till exempel för att 

fånga lokala förhållanden. 

– Beskrivning av  eventuella problem. 

– Följande punkter ska om relevant vara med.

» Vilken riggning som använts, standardriggning eller annan 

» Har tilläggsmatriser använts

» Har någon kalibrering gjorts – beskriv isf metod för kalibrering. 

» Har andra indataparametrar använts jämfört mot Trafikverkets standardriggning

» Vilka uppräkningstal har använts och avviker de mot Trafikverkets 

» Andra ändringar eller justeringar som gjorts beskrivs 

» Hänvisning till Trafikverkets officiella indata på webben kan räcka

» Avvikelse mot dessa måste specificeras och motiveras

Beräkningshandledning – Upprättande av Arbets-PM
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Arbets-PM – Innehåll (forts)

 Kodning

• Beskrivning av kodning. 

– Korrigeringar i JA  (skicka in till planeratransportsystemet@trafikverket.se)

– Kodning i UA

 Validering

• Beskrivning av det arbete som gjorts med validering av resultat

– I vilken omfattning validering genomförts

– Vilket/vilka underlag har använts

– Utfall av valideringen

 Resultat

• Beskrivning av de resultat prognosen eller kalkylen levererat 

– Kommentarer kring dess rimlighet

– Resultatet av eventuella känslighetsanalyser 

– Utfall av valideringen

Beräkningshandledning – Upprättande av Arbets-PM

mailto:planeratransportsystemet@trafikverket.se


112

Arbets-PM – Innehåll (forts)

 Förslag till fortsatt arbete 

– Eventuella ytterligare relevanta analyser för det aktuella objektet?

– Har några förbättringspunkter identifierats som kan underlätta utförandet av eller för-

bättra tillförlitligheten i framtida kalkyler

Mall för Arbets-PM finns under: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/

Beräkningshandledning – Upprättande av Arbets-PM

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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Validering
 Översyn av och rättning av fel i indata

 Avstämning av modellresultat för ett visst område, trafikslag och 

period mot relevanta data om resandet

 Ofta iterativ process

Kalibrering
 Justering av mellanliggande resultat av modellen

 Normalt matriser med antalet resenärer eller kostnadsmatriser 

(barriär)

 Ska kunna överföras till prognos för framtida år

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Modellen är en förenkling av verkligheten

 Även resultat av modellen för nulägesåret är en ”prognos” som delvis 

baseras på ännu tidigare samlade data 

 Dåligt: 

– prognosen för framtidsåret baseras inte direkt på alla tillgängliga data om 

nuläget

 Bra: 

– prognos för nulägesåret kan stämmas av mot aktuella data och justeras 

vid behov

 Prognosmakare måste alltid förhålla sig till hur bra modellresultat 

stämmer med tillgängliga data för nulägesåret

 Stämmer bra -> större förtroende för prognosresultat

 Stämmer dåligt -> försök hitta förklaring, rätta fel, eventuellt kalibrera, 

resonera om påverkan på beslutsunderlaget

Varför validering och kalibrering?

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Validering och kalibrering av efterfrågemodellen
– På övergripande nivå

– Mot RVU – urval!

– Standard överföring till prognossituationen

– Inte troligt att resultatet även efter kalibreringen stämmer på detaljnivå

 Validering och kalibrering i samband med tillämpningar
– Detaljer kan vara viktiga för beslutsunderlaget

• Dimensionering

• SEB: viktig för KÖ och effekter

– För området och tidsperiod relevant för tillämpningen

– Mätningsresultat kan redan finnas eller tas fram med begränsade resurser

Två slags validering/kalibrering

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Både nulägesåret och framtidsåret

 Generella parametrar (som Kröning?)

 Områdesindelning

 Markanvändning och bilinnehav

 Vägnät:

– Mode

– Geografi, konnektivitet

– VDF

– Längd

– Skaft

– Avgifter

 Kollektivtrafiknät
– Tåg- och busslinjer

– Turtäthet maxtimme och lågtrafik

– Restider

 Kolltaxor

 Tilläggsmatriser

Validering – kontrollera indata

Rättade fel med skriptfiler 

ska rapporteras till 

planeratransportsystemet

@trafikverket.se

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Bil:
– Trafikräkningar (trafikverket, kommuner)

– Bra att kunna jämföra för olika perioder för regionerna Samm och Väst

– Räkningar över snitt hjälper att förstå om avvikelsen beror på ruttvalet

– Personbil och lastbil

– Restidsmätningar

 Kollektivtrafik

– Belastning på linjer (trafikhuvudmän)

– Påstigande (trafikhuvudmän, Trafikanalys)

 Cykel

– Trafikräkningar (kommuner)

Validering – stämma av modellresultat för nulägesåret 

mot aktuella data

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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1. Om överensstämmelsen är bra, förlita sig på modellresultat

2. Om överensstämmelsen är dålig, kalibrera eller

3. Resonera kring hur observerade avvikelser mellan modellresultat och 

statistik som inte kunnat åtgärdas via indatakorrigeringar/kalibrering 

kan tänkas påverka beslutsunderlaget, dokumentera

Motivera valet

Efter valideringen: tre alternativ

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Kräver mycket bra kännedom om Sampers, riggningen, Emme och 

tillhörande makron

 Metod beror på

– Syftet med analysen

– Tidshorisont

– Region

– Färdmedel

– Tillgängliga data

– Tids- och resursbegränsningar

 Måste kunna överföras till prognossituationen

Alternativ 2 - Kalibrera

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Använd startmatris från modellen som går till nätutläggning

 Kör 3 steg demand adjustment tool i Emme 4

 Undersöka länkar där överensstämmelsen inte blivit betydligt bättre

– Fel i nätet? Fel i räkningar?

 Aggregera startmatrisen och justerade matrisen till lämplig nivå

 Beräkna kvoter justerade/startmatrisen

 Tillämpa kvoterna på startmatrisen och kolla att rad- och 

kolumnsummorna inte påverkas för mycket. Annars använd 

differensmatrisen eller kombinerad metod

 Validera resultat av nätutläggning med kalibrerad matris

 Tillämpa kvoterna i prognossituationen

Exempel: Kalibrera personbilmatris för 

dimensioneringsstudie

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Matriser som går till Samkalk (turer) måste påverkas av 

kalibreringen

 Använd räkningar för perioder motsvarande nätutläggningar, 

proportionera med trafikflöden från modellen (per period, ärende, 

tidsvärde och riktning) vid behov

 Kör Demand Adjustment för respektive period med separata klasser 

för resor till och från varje ärende

 Skapa dygnsmatriser (turer) från justerade matriser för respektive 

period, ärende, tidsvärde och riktning

 Aggregera både start- och justerad matris med turer

 Tillämpa kvotmetoden för basåret, kolla överensstämmelse med 

räkningar och hur mycket rad- och kolumnsummorna påverkas

 Tillämpa kvotmetoden för prognosåret

Kalibrering av bilresematriser om Samkalk ska användas

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser
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 Emme Demand Adjusment tool kan kalibrera mot 

– Belastning på segment

– Belastning på länkar totalt

– Påstigande på segment

 En ny Demand Adjusment tool (testversion) som hanterar även 

påstigande på noder finns i Emme 4.2.4

 Överföring till matrisen med turer och till framtida år som för 

bilmatrisen

 Dokumentera metoden och kontroller

Kalibrering av matrisen med kollektivtrafikresor

Beräkningshandledning – Validering och kalibrering vid objektsanalyser



123

Var hittas underlag och 

information om prognoserna

Modelltillämpning
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Information om Basprognoserna

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/

 Prognosrapporter

 Diverse resultat- och indatasammanställningar, t ex tillväxttal

 Beräkningshandledning - Trafik- och transportprognoser 

 mm

Gällande förutsättningar och indata

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-

indata/

 Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar 160401

 Metoder för framtagande av indata och förutsättningar - Sampers Basprognoser 

2016-04-01

Var hittas underlag och information om prognoserna – Trafikverkets hemsida

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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Sampers riggningar

ftp.vv.se/sampers

Inloggningsuppgifter erhålls genom kontakt med Trafikverket.

Var hittas underlag och information om prognoserna – Trafikverkets FTP

ftp://ftp.vv.se/sampers

