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Referat 

Ökad andel resor med hållbara färdmedel är en förutsättning för att kombinera fortsatt tillväxt med 

minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. I många europeiska städer har cykel blivit ett alltmer 

populärt färdmedel under de senaste decennierna. Dagens storskaliga transportmodeller, som utgör 

viktiga verktyg för utvärderingar och samhällsekonomiska analyser, är dock oftast fokuserade på 

modellering av resor med bil eller kollektivtrafik. Den här rapporten presenterar en tur-baserad 

transportmodell med syfte att bättre modellera cykelresor. Nyheterna i denna modell är bland annat ett 

detaljerat cykelnät som innehåller mer än 200 000 länkar och att modellen nyttjar en mer detaljerad 

zonindelning. Jämfört med nuvarande verktyget för samhällsekonomisk analys av cykelåtgärder, GC-

kalk, beskriver modellen ett fullständigt utbud och efterfrågan för cykel på detaljerad geografisk nivå. 

Modellen har skattats på data från den senaste resvaneundersökningen i Stockholms län från 2015 och 

representerar därmed observerat resebeteende. Modellen beaktar även cykel som anslutningsfärdmedel 

till resor med kollektivtrafik. Därigenom behandlar modellen cykel- och kollektivtrafik både som 

konkurrerande och som komplementära färdmedel och modellen kan utvärdera effekten av en 

förbättring av cykelinfrastrukturen på både enbart cykelresande och på cykel som 

anslutningsfärdmedel till kollektivtrafikstationer. Modellen är validerad mot cykelräkningar i 

Stockholm stad från september och oktober 2015. Modellen har testats på sex scenarier valda från 

Stockholms stads investeringsplan. Resultaten visar att investeringarna har en begränsad effekt på 

överflyttning mellan färdmedel och en måttlig effekt på befintliga cyklisters ruttval, restid och 

generaliserad kostnad. 
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Abstract 

Encouraging the use of active travel modes such as walking and cycling is vital for ensuring a 

sustainable urban development. In many European metropolitan areas, cycling is becoming 

increasingly popular within the recent decades. On the other hand, large-scale transport models, which 

serve as the main tools for policy evaluation and cost-benefit analysis, are often designed for 

modelling motorised travel modes such as private car and public transport. This study presents a tour-

based transport model to better model cycling demand and supply. First, it uses a detailed bicycle 

network containing more than 200,000 links, covering the whole Greater Stockholm Area. Second, the 

model utilizes a refined zoning system with totally 5 808 zones each of the size of 250 m×250 m 

covering the entire Greater Stockholm Area. Third, the model is estimated on the newest Stockholm 

travel survey 2015, and therefore the model can represent travel behaviour that is up-to-date. In 

addition to the improvements mentioned above, the model also considers cycling as an access travel 

mode to a trip by public transport. Therefore, the model treats cycling and public transport as both 

competing and complementary modes, and the model is capable of evaluating the impact of an 

improvement in bicycle infrastructure on cycling, as well as on cycling to public transport stations. 

The model is then validated against bicycle count data from the City of Stockholm. Six scenarios are 

tested according to the investment plan from the City of Stockholm. The results show that the 

investments have a limited effect on modal shift but a moderate effect on the existing cyclists' route 

choice, travel time and generalised cost. 
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Förord 

Den här rapporten redovisar resultaten från projektet ”Cykelkedjor – hållbara färdsätt i fokus” som 

utförts av VTI tillsammans med LiU och KTH under perioden 2016–2018 inom ramen för 

Trafikverkets satsning på hållbara transporter via CTR. Projektet bygger på resultat från ett tidigare 

CTR projekt ”Transporter för en hållbar stadsutveckling – gång, cykel- och kollektivtrafik i 

samverkan”. 

Andreas Tapani har varit projektledare för detta projekt och övriga utförare har varit Chengxi Liu, 
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Söderström, Stockholm Stad, Björn Sax Kaijser, Regionala Cykelkansliet, Nina Galligani Vardheim, 

Göteborg stad, i referensgruppen för givande diskussioner och värdefulla synpunkter under projektets 

gång. Tack till Svante Berglund från WSP för tillgång till cykelnätverket, Carlos Morán från 

Trafikverket för tillgång till nätutläggningsresultat för biltrafik från Sampers, Juan Manuel Lorenzo 

Varela från KTH för hjälp med att bygga kollektivtrafiknätverket i TransCad, samt Per Karlsson från 

Stockholms stad för hjälp med data från cykelräkningar.  
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Sammanfattning 

En transportmodell med fokus på cykeltrafik – modellutveckling och scenarioanalyser. 

av Chengxi Liu (VTI), Andreas Tapani (VTI), Ida Kristoffersson (VTI), Clas Rydergren (LiU) och 

Daniel Jonsson (KTH) 

 

Ökad andel resor med hållbara färdmedel är en förutsättning för att kombinera fortsatt tillväxt med 

minskad resursförbrukning och miljöpåverkan. Om fler väljer att cykla och gå bidrar det också till 

förbättrad folkhälsa. Avgörande för ökat hållbart resande är tillgängligheten till hållbara färdmedel. 

Dagens trafikmodeller saknar viktiga dataunderlag och modellkomponenter för cykel. Till exempel 

använder den nationella efterfrågemodellen Sampers (Beser och Algers, 2002) bilnätverk även för 

beräkning av avstånd för gång- och cykelresor. Dessutom är kopplingar mellan olika färdmedel (t.ex. 

cykel- och kollektivtrafik) ofta försummade. I det här projektet har vi utvecklat en trafikmodell som 

fokuserar på bättre modellering av cykel både som eget färdmedel och kombinerat med kollektivtrafik. 

Modellsystemet kan beräkna nyttor för befintliga cyklister och överflyttning mellan cykel och andra 

färdmedel i detalj, och därför ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i 

infrastruktur för cykeltrafik.  

Resegenerering, färdmedelsval, destinationsval och kombinerade färdmedel modelleras med en nästlad 

logit-modell. Modellen har en liknande struktur som Sampers med färdmedelsval ”ovanför” destina-

tionsval, men kollektivtrafik delas in i tre underkategorier: cykla, gå eller köra bil till kollektivtrafik-

hållplatsen. Modellen innehåller nio ärenden (Arbete, Skola, Tjänsteärenden, Service/Hälsa/Barntill-

syn, Besök, Rekreation, Skjutsa, Inköp, Övrigt). För beräkning av ruttval och destinationsval för cykel 

har vi byggt vidare på ett detaljerat cykelnätverk för Stockholms län utvecklat av WSP baserat på 

NVDB (Berglund och Engelson, 2014). Detta cykelnätverk har sedan kopplats till ett kollektivtrafik-

nätverk så att ruttning kan göras för kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor.  

Data från 2015 års resvaneundersökning i Stockholm (regionala RVU 2015) har använts för att skatta 

modellen för Storstockholmsområdet. Modellen tillämpas sedan i ett basscenario och för analyser av 

åtgärder i Storstockholmsområdet. Cykelräkningar från september och oktober 2015 har använts för 

att validera modellen, samt för att jämföra olika ruttvalsmodeller. Modellberäknade cykelflöden visar 

bra överensstämmelse mot cykelräkningar på en övergripande nivå, speciellt för cykelstråk med höga 

cykelflöden. Skillnader finns dock på vissa enskilda länkar. 

Vi har testat modellen på föreslagna cykelinvesteringar från Stockholms stad och Regionala cykel-

kansliet. Fem platser har valts ut utifrån 41 pågående och planerade cykelinvesteringar baserat på 

storlek på nuvarande cykelflöden och investeringssumma. De fem platserna är: Vasagatan, Värta-

vägen, Långholmsgatan, Skeppsbron och Kungsgatan. Investeringarna omfattar både uppdateringar 

och nya investeringar i cykelbana och cykelfält. Resultaten visar att investeringarna har en begränsad 

effekt på färdmedelsfördelningen och en måttlig effekt på befintliga cyklisters ruttval och restid. Vi 

har också genomfört analyser av föredelningsaspekter av investeringarna och presenterar geografiska- 

och socio-ekonomiska fördelningseffekter. 
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Summary 

A transport model with focus on cycling – model development and scenario analysis. 

by Chengxi Liu (VTI), Andreas Tapani (VTI), Ida Kristoffersson (VTI), Clas Rydergren (LiU) and 

Daniel Jonsson (KTH) 

 

Encouraging the use of active travel modes such as walking and cycling is vital for ensuring a 

sustainable urban development. More people choosing to cycle and walk contributes to an improved 

public health. Accessibility is crucial for increasing sustainable travel. However, most existing 

transport models lack important data and model components for detailed modelling of cycling. For 

example, the Swedish national transport model, Sampers (Beser and Algers, 2002) use the car network 

to calculate distance for walking and cycling trips. In addition, connections between different modes 

of transport (e.g. bicycle and public transport) are often neglected. In this project, we have developed a 

transport model that focuses on better modelling cycling trips, both as a separate mode and combined 

with public transport. The model system can calculate the benefits for cyclists as well as users of other 

transport modes in detail, thus providing a better basis for socio-economic analysis for cycling 

infrastructure investments. 

Trip generation, route choice, destination choice and combined travel mode choice are modelled in the 

model with a nested logit model. The model has a similar structure as the Sampers model with the 

mode choice “above” the destination choice, but public transport is divided into three subcategories: 

cycling, walking or driving to the public transport station. The model contains nine trip purposes 

(Work, School, Service, Service/Health/Child Care, Family and Friends, Recreation, Escorting, 

Shopping, Others). For the calculation of route choice and bicycle destination choice, we have used a 

detailed bicycle network for the Stockholm County developed by WSP based on NVDB. This bicycle 

network has then been linked to a public transport network so that routing can be done for combined 

cycling and public transport trips. 

Data from the 2015 travel survey in Stockholm (RVU2015) have been used to estimate the model for 

the Greater Stockholm region. The model is then applied for analysis of measures in the Greater 

Stockholm area. Bicycle counts from September 2015 have been used to validate the model, as well as 

to compare different route choice models. Predicted cycling flows show good compliance with bicycle 

counts at an overall level, especially for links with high bicycle flows. However, differences exist on 

some individual links. 

We have tested the model to evaluate proposed bicycle infrastructure investments from the city of 

Stockholm and the regional bicycle office. We chose five investments based on 41 ongoing and 

planned bicycle investments based on the amount of current cycling and investment sums. The five 

places are: Vasagatan, Värtavägen, Långholmsgatan, Skeppsbron and Kungsgatan. The investments 

include both updates and new investments in the form of separated bicycle paths and painted bicycle 

paths. The results show that the investments have a limited effect on the modal shift but a moderate 

effect on the existing cyclists' route choice and travel time, generalised cost. We have also conducted 

distribution analysis and presented geographical and socio-economic distributional effects. 
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1. Inledning 

Nya färdsätt och förbättrad tillgänglighet till hållbara färdmedel ger större flexibilitet i individens och 

hushållens val av färdmedel för att ta sig till olika typer av aktiviteter. Som stöd för utvecklingen av 

framtidens urbana transportsystem krävs därför trafikmodeller med möjlighet att beskriva hur 

aktiviteter ger upphov till val av färdmedel. Det är också avgörande att planeringsmodeller ger stöd för 

utvärdering av åtgärder för ökat resande med hållbara färdmedel, och speciellt när investeringar i t.ex. 

infrastruktur för cykeltrafik ska göras. Dagens planeringsmodeller saknar viktiga kopplingar mellan 

färdmedel. Modeller för planering av biltrafik utgår från resor med egen bil och modellerna för 

planering av cykel och gångtrafik är mycket enkla och beaktar ofta inte möjligheten till resor där t.ex. 

cykel kombineras med kollektivtrafik. Detta innebär att en förändring av cykelinfrastrukturen 

eventuellt inte fångas upp i modellen därför inte påverkar modellberäknade cykelflöden. 

I projektet utvecklas och testas en modell för att bättre beskriva cykelresor. Utgångspunkten för 

modellutvecklingen är de krav som ställs för analyser av relevanta åtgärder för cykeltrafik. Modell-

systemet hanterar resor på individnivå och baseras på en geografisk indelning (SCB:s rutnät) som är 

mycket mer detaljerad än i dagens regionala efterfrågemodeller. Modellen tar också hänsyn till 

samverkan mellan cykel och kollektivtrafik, där anslutning till kollektivtrafikhållplats med gång, cykel 

och bil modelleras. Det innebär att effekter av investeringar med koppling till både cykel och cykel-

kollektivtrafik kan beräknas.  

1.1. Syfte och mål 

Projektets syfte är att utveckla en modell som kan användas för att utvärdera effekter av investeringar i 

cykelinfrastruktur1. En viktig del i det arbetet är transportslagsövergripande planering av åtgärder för 

ökat resande med hållbara färdmedel och investeringar i infrastruktur. Här uppstår ett behov av 

modeller som möjliggör integrerad planering av gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 

Projektets mål är därför att stödja Trafikverkets arbete med planeringsmodeller genom att, med fokus 

på cykel, utveckla ett komplett modellsystem från beskrivning av efterfrågan till integrerad nätutlägg-

ning. Det modellsystem som utvecklas förhåller sig till befintliga modeller och övrig pågående 

modellutveckling inom området. Projektet syftar också till att bidra till generell kunskapsuppbyggnad 

inom området. 

1.2. Övergripande metodik 

Modellen innehåller en syntetisk befolkning, en efterfrågemodell med fokus på cykel och en nätut-

läggningsmodell för cykelresor. Den syntetiska befolkningen omfattar en befolkningsprofil med 

detaljerad socio-ekonomisk information om varje individ, baserad på befolkningsstatistik. Iterative 

Propotional Fitting (IPF) används att skapa en sammansatt fördelning av fem olika socio-ekonomiska 

attribut: kön, ålder, inkomst, förvärvsarbetande och bilinnehav. Monte Carlo-simulering används för 

att skapa individer (agenter) utifrån den sammansatta fördelningen genom att sampla observationer 

från den nationella resvaneundersökningen RVU 2011-2014. Med denna metod får man en syntetisk 

befolkning med inte bara marginalfördelningar som matchar befolkningsstatistiken men också en 

rimlig korrelation mellan olika socio-ekonomiska attribut, t.ex. korrelation mellan inkomst och 

bilinnehav.  

Efterfrågemodellen i detta projekt har en liknade modellstruktur som Sampers regionala efterfråge-

modeller, vilka är nästlade logit-modeller med resegenerering på den översta nivån, färdmedelsval på 

den andra nivån och destinationsval på den tredje nivån. Vi lägger till en nivå under färdmedelsval, val 

                                                      

1 Eftersom modellen utnyttjar ett detaljerade nätverk och de mindre zonerna, finns det möjlighet att även 

modelleringen av gång som färdmedel kan förbättras. 
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av anslutningsfärdmedel till kollektivtrafiken, där val mellan gång, cykel eller bil till kollektivtrafik-

hållplats görs. Den regionala resvaneundersökningen för Stockholms län 2015 används att skatta 

efterfrågemodellen. Den skattade efterfrågemodellen tillsammans med den syntetiska befolkningen 

skapar reseefterfrågan för storstockholmsområdet. 

Nätutläggningen utgår från reseefterfrågan som genereras av efterfrågemodellen och resulterar i 

cykelflöden. ”All-or-Nothing” utläggningsmetodik användas på grund av brist på tillgång till 

fördröjningsfunktioner för cykel. En viktig nackdel med All-or-Nothing utläggningsmetodik är att 

metoden inte tar hänsyn till fördröjning på grund av trängsel. Beräknade cykelflöden från nätutlägg-

ningen jämförs sedan mot cykelräkningar från Stockholms stad för att validera modellen.  

1.3. Tidigare arbeten 

Projektet utgår från det tidigare CTR-projektet som utfördes av VTI och LiU ”Transporter för en 

hållbar stadsutveckling – gång, cykel och kollektivtrafik i samverkan” och som identifierade brister i 

befintliga modeller och behov av data för att modellera cykelresor. Den zonindelning som nyttjas i de 

flesta befintliga modeller för beskrivning av start- och målpunkter (SAMS-områden) blir till exempel 

för grov för att möjliggöra representativ beskrivning av förutsättningar för resor med cykel eller till 

fots. Dessutom saknar dagens transportmodeller viktiga cykelinfrastrukturvariabler vilket betyder att 

modellerna inte kan beskriva effekter av förändringar i cykelinfrastrukturen och därför kan inte 

användas för utvärdering av cykelinfrastruktur. Tillförlitlig beskrivning av hållbara färdsätt kräver 

underlag med en mera detaljerad koppling mellan tillgänglighet, infrastruktur och valda färdmedel. 

I ett internationellt sammanhang är modellering av cykelresor ett relativt nytt område jämfört med 

modellering av bil och kollektivtrafikresor. De flesta befintliga studier fokuserar på att modellera antal 

cykelresor (cykelresegenerering) och färdmedelsval (för en omfattande litteraturöversikt, se Muñoz 

m.fl. 2016). En del studier utgår från cykelräkningsdata och modellerar antal eller andelen cykelresor 

för en specifik zon som en funktion av utbud och markanvändning (t ex. An och Chen, 2007; Rose 

m.fl. 2011). Resultat från dessa studier kan inte direkt användas för nätutläggning eftersom bara antal 

cykelresor som utgår från ett visst område finns med, medan relationer mellan start- och målzoner 

saknas. Många studier fokuserar på val av cykel som ett färdmedel där antal studier som undersöker 

effekter av attityder och perception på färdmedelsval av cykel ökar kraftigt. Till exempel, Maldonado-

Hinarejos m.fl. (2014) utvecklar en hybrid diskreta-val-modell för cykel där effekter av cykelinfra-

struktur, individernas socio-demografi, väder, tillsammans med attityder/perception undersöks. 

Studien visar ”att demonstrera god cykelinfrastruktur till resenär” är lika viktig som ”att skapa en 

bättre cykelinfrastruktur”2. Fernández-Heredia m.fl. (2016) kombinerar en ”struktur-ekvationsmodell” 

med en diskreta val-modell för att modellera färdmedelsval där effekten av perception på val av cykel 

har modellerats genom att en serie av linjära regressionsmodeller kombineras med diskreta val-

modeller. En del studier fokuserar på att modellera cykelruttval. Till exempel använder Broach (2012) 

GPS-enheter för att samla in data om 162 cyklisters ruttval i Portland och skattar en ruttvalsmodell för 

cykelresor. Halldórsdóttir (2015) utvecklar på liknande sätt en cykelruttvalsmodell för cykelresor i 

Köpenhamn. 

Trots att en hel del av tidigare studier modellerat cykel i form av resegenerering, färdmedelsval och 

ruttval finns det, såvitt författarna kunnat hitta, inga hela modellsystem som modellerar färdmedelsval, 

destinationsval och ruttval med fokus på cykel i hittills genomförda internationella studier. 

                                                      

2 Se sidor 1301 Tabell 6 för detaljerade resultat i: Maldonado-Hinarejos, R., Sivakumar, A. och Polak, J.W. 

(2014). Exploring the role of individual attitudes and perceptions in predicting the demand for cycling: a hybrid 

choice modelling approach. Transportation, 41(6), 1287-1304. 
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1.4. Rapportstruktur 

Rapporten följer en struktur från indata till modellutveckling, och sedan till tillämpning och 

scenarioanalys. Avsnitt 2 beskriver grundläggande arbetsmaterial som använts som indata t.ex. 

cykelnätverket, kollektivtrafiknätverket, SCB:s rutnät med befolkningsstatistik, samt den regionala 

resvaneundersökningen för Stockholms Län från 2015. Avsnitt 3 beskriver sedan arbetsgång och 

resultat från generering av syntetisk befolkning. Vi illustrerar att skapade syntetisk befolkning har en 

rimlig fördelning av kön, ålder, inkomst, förvärvsarbetande och bilinnehav. Avsnitt 4 beskriver 

arbetsgång och resultat från modellering av efterfrågan på cykelresor. Skattade effekt av restid, 

reskostnad och cykel generaliserade kostnad visar förväntade tecken. Kvinnor är mer känsliga till 

generaliserade kostnad än män. Effekter av Ändra socio-demografiska variabler har identifierats där 

effekt av kön, bilinnehav och antal barn i hushåll påverkar färdmedelsval. Avsnitt 5 beskriver 

tillämpning av modellen på Stor-Stockholmsområdet och validering av modellen mot cykelräkningar 

från automatiska cykelflödesräkningsstationer i Stockholm Stad. Resultat visar att modellen kan 

reproducerar en rimlig cykelflöden som speglar verkligheten. Cykelresor från central Stockholm till 

södra delen av Stockholm är överskattade. Fördelningseffekt av cykelrestid och cykel generaliserade 

kostnad presenteras. Avsnitt 6 presenterar resultat från scenarioanalyser med fem valda planerade 

investeringar i Stockholm Stad och vinst i form av restid och generaliserad kostnad för alla 

modellerade färdmedel. Resultat visar att investeringar ger försumbar effekt till färdmedelsöver-

flyttning. Resultat också pekar ut att utvärdering av de investeringarna borde ta hänsyn till restids-

minskning av andra färdmedel. Slutsatser dras i Avsnitt 7 och framtida förbättringar diskuteras i 

Avsnitt 8. 



18  VTI rapport 1007 

2. Indata 

2.1. Syfte och mål 

Avsnittet syftar till att beskriva de indata som använts i projektet. Indata har samlats in från olika 

datakällor. En del är statistik som beskriver verkligheten, t.ex. resvaneundersökningen och SCB:s 

befolkningsstatistik. Andra typer av data kommer från modellberäkningar, t.ex. biltrafikvolymer som 

hämtats från Sampers. Sammanställningen av alla indata ger en helhetsbild av vilka datamaterial 

modellen behöver. 

2.2. Utbudsdata 

2.2.1. Cykelnätverket 

WSP har i sin rapport Berglund och Engelson, (2014) beskrivit utvecklingen av ett cykelnätverk 

utifrån nationella vägdatabasen NVDB (www.nvdb.se). Inom projektet har vi arbetat vidare på det 

cykelnätverk som utvecklats i WSP:s projekt. Ett fåtal uppdateringar har gjorts jämfört med den 

nätverksversion som används i Berglund och Engelson (2014), vilket inkluderar manuell justering av 

länkar med uppenbara fel, uppdatering av höjddata, cykelparkeringsplatser och polygon från 

Lantmäteriets Fastighetskarta. I det omarbetade cykelnätverket finns det följande information: GCM-

vägtyp, biltrafikvolym, länklutning, plats för parkering av cykel och information om typ av fastighet i 

anslutning till väg. Dessa beskrivs i kommande sektioner.  

2.2.1.1. GCM vägtyp 

GCM-vägtyp beskriver länktyp för en viss länk som finns i cykelnätverket, t.ex. cykelbana, cykelfält, 

mm. Detaljerad definition av GCM-vägtyp finns i Trafikverkets ”Dataproduktspecifikation – 

Cykelvägnät med Grundegenskaper”3. En komplett lista över de kategorier som definieras i GCM-

vägtyp visas i Tabell 1. Dessa kategorier aggregeras i modellen till fem kategorier: Cykelbana, 

Cykelfält, Blandtrafik, Gångbana, Trappa och Övrigt. Aggregering görs för att anpassa modellen till 

de definierade länktyper som finns i litteratur och befintliga cykelruttvalsmodeller som kommer 

användas i senare modelleringsarbete. Figur 1 visar länkarna med aggregerade kategorier i centrala 

Stockholm. 

Tabell 1. Kategorier i GCM-vägtyp och aggregering. 

Kategorier som definieras i GCM-vägtyp Aggregerade kategorier i cykelnätverket 

Blandtrafik Blandtrafik 

Cykelbana Cykelbana 

Cykelfält Cykelfält 

Cykelöverfart i plan/cykelpassage Cykelfält 

Övergångsställe Gångbana 

Gatupassage utan utmärkning Gångbana 

Koppling till annat nät Blandtrafik 

Annan cykelbar förbindelse Blandtrafik 

Annan ej cykelbar förbindelse Övrig 

Gångbana Gångbana 

Trottoar Gångbana 

Fortsättning i nätet Blandtrafik 

                                                      

3 Tillgänglig på: https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Dataproduktspecifikationer/V%C3%A4gdata/DPS_C-

D/1060cykelv%C3%A4gn%C3%A4t_med_grundegenskaper.pdf  

http://www.nvdb.se/
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Dataproduktspecifikationer/V%C3%A4gdata/DPS_C-D/1060cykelv%C3%A4gn%C3%A4t_med_grundegenskaper.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Dataproduktspecifikationer/V%C3%A4gdata/DPS_C-D/1060cykelv%C3%A4gn%C3%A4t_med_grundegenskaper.pdf
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Kategorier som definieras i GCM-vägtyp Aggregerade kategorier i cykelnätverket 

Passage genom byggnad  Gångbana 

Ramp Övrig 

Perrong Övrig 

Trappa Trappa 

Rulltrappa Trappa 

Rullande trottoar Övrig 

Hiss Övrig 

Snedbanehiss Övrig 

Linbana Övrig 

Bergbana Övrig 

Torg Gångbana 

Kaj Gångbana 

Öppen yta Gångbana 

Färja Övrig 

Cykelpassage och övergångsställe Cykelfält 

 

 

Figur 1. Länkar med aggregerade vägtyp-kategorier i centrala Stockholm. 

2.2.1.2. Biltrafikvolymer 

Antal fordon under ett vardagsmedeldygn (ÅDT) tas från NVDB på varje länk. Biltrafikvolymerna 

används sedan i beräkning av svängstraff i cyklisternas ruttval. I olika cykelruttvalsmodeller beräknas 

svängstraffet på olika sätt. Beskrivning av cykelruttvalsmodeller finns i avsnitt 4.3.4. Figur 2 visar 

ÅDT i sväng som användas i en svängstraffsberäkning. 
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Figur 2. Bil ÅDT i sväng. 

2.2.1.3. Höjddata och länklutning 

Länklutning från höjddata har uppdaterats till 2 m × 2 m precision jämfört med 50 m × 50 m precision 

i tidigare WSP-versionen. På samma sätt som i WSP-versionen har bara ”från nod” och ”till nod” av 

en länk har uppdaterats med höjdsdata, vilket innebär att bara kumulativ höjdskillnaden mellan två 

noder på en länk användas att beräkna höjdskillnaden. I och med detta ignoreras nedförsbacke och 

uppförsbacke inom en länk. Från nodernas höjd bildades höjdskillnader över länkarnas i respektive 

riktning. Figur 3 visar länksluttningar i centrala Stockholm. 
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Figur 3. Länklutning i meter per km länklängd i centrala Stockholm. 

2.2.1.4. Cykelparkeringsplatser 

Cykelparkeringsinformation finns inte i NVDB. Därför har ett GIS-lager med cykelparkeringsplatser 

tagits fram från data från Openstreetmap (www.openstreetmap.org) och data från kommunerna Nacka 

och Danderyd. För vissa parkeringsplatser finns information om parkeringskapacitet, men för en del 

av parkeringsplatserna saknas detta. Det är mycket rimligt att data från Openstreetmap är inte 

fullständiga och bör kompletteras av data från kommuner eftersom Openstreetmap bygger på bidrag 

från enskilda personer. Cykelparkeringsdata som används i projektet kan därför sakna en del av de 

cykelparkeringsplatser som finns i de övriga kommunerna. Totalt registreras 409 cykelparkerings-

platser där 370 har information om parkeringskapacitet. GIS-lagret med cykelparkeringsdata från 

Openstreetmap och från Nacka och Danderyds kommuner visas i Figur 4. 

http://www.openstreetmap.org/
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Figur 4. Cykelparkerings plats i Stockholm. 

2.2.1.5. Fastighetskartan 

Fastighetskartan som GIS-lager är tillgängligt från lantmäteriet (www.lantmateriet.se). GIS-lagret 

består av byggnadspolygoner och information om byggnadsändamål. Totalt finns det 7 

byggnadsändamål som definieras med 49 underkategorier. De 7 byggnadsändamålen är:  

• Bostad: Byggnad som till övervägande del används för permanent eller fritidsboende. 

• Industri: Byggnad som till övervägande del innehåller tillverkning av produkter eller förädling 

av råvaror. 

• Samhällsfunktion: Byggnad som till övervägande del innehåller verksamhet som nyttjas av 

medborgare i samhällslivet. 

• Verksamhet: Byggnad som till övervägande del används för rörelse, t.ex. hotell, kontor, 

handel, restaurang eller parkeringshus. 

• Ekonomibyggnad: Byggnad som till övervägande del är till för Jord-bruk, Skogsbruk eller 

därmed jämförbar näring. 

• Komplementbyggnad: Byggnad som hör till andra byggnader med ändamålet bostad, 

samhällsfunktion, verksamhet eller industri, t.ex. uthus, garage, carport, cistern, lager, sjöbod 

eller friggebod. Även byggnader utan väggar kan ingå. 

• Övrig byggnad: Byggnad vars ändamål inte är Bostad, Industri, Sam-hällsfunktion, 

Verksamhet, Ekonomibyggnad eller Komplementbyggnad, t.ex. kolonistuga, fristående 

skärmtak större än 15 kvm av varaktig konstruktion. 

Totalt registreras 901 164 byggnader där 418 278 som Bostad, 8 787 som Industri, 16 752 som 

samhällsfunktion, 10 204 som Verksamhet och Ekonomibyggnad och 428 855 som Komplement-

byggnad. Fastighetskartan för centrala Stockholm visas i Figur 5. 

http://www.lantmateriet.se/
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Figur 5. Fastighetskartan för centrala Stockholm. 

Fastighetskartan användas i beräkning av markanvändningsvariabler i de efterfrågemodeller som 

beskrivs i Avsnitt 4, samt vid beräkning av cykelhastighet på länk-nivå i Avsnitt 5. 

2.2.1.6. Saknade länkar 

Cykelnätverket har kompletterats med några saknade länkar. Framförallt uppdateras länkarna i Gamla 

Stan i NVDB. Samtidigt har GCM-länktyp uppdaterats. En jämförelse mellan det tidigare cykel-

nätverket och uppdaterade cykelnätverket presenteras i Figur 6, där man kan tydligt se uppdateringen 

som gjorts i Gamla Stan. 

 

Figur 6. Jämförelse mellan tidigare cykelnätverket (vänster) och uppdaterade cykelnätverket (höger). 

2.2.2. Kollektivtrafiknätverket 

Kollektivtrafik nätverket är det EMME-nätverk som användas i den nationella transportmodellen 

Sampers. Kollektivtrafiknätverket innehåller alla kollektivtrafiksfärdsätt inklusive tåg (både långväga 

tåg och regionaltåg), buss, båt, flyg, tunnelbana, pendeltåg, spårvagn, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. 

I denna studie är flyg och tåg exkluderades. För varje kollektivtrafiklinje inkluderas alla stop på linjen 

och dess planerade turtäthet i rusningstid. Anslutning från en viss resestartpunkt (zon-centroid) till 
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kollektivtrafiknätverket sker på skaft. En startpunkt kan ha upp till 5 skaft, dvs ansluter till 5 olika 

kollektivtrafikhållplatser. På varje skaft finns det ett attribut, ”längd”, som är approximativt 

gångavstånd från startpunkten till kollektivtrafikhållplats. Information om ”längd” kommer från 

Sampers-EMME modellen. Figur 7 visar delar av kollektivtrafiknätverket. 

 

Figur 7. Kollektivtrafik nätverket från Sampers-EMME. 

2.2.3. Koppling mellan cykelnätverket och kollektivtrafiknätverket 

En viktig del av projektet är att kunna modellera kombinerade cykel och kollektivtrafikresor, dvs cykel 

som ett anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik. Därför är det avgörande att cykelnätverket är kopplat 

till kollektivtrafiknätverket för att beskriva utbud av en sådana kombinerade cykel och 

kollektivtrafikresa. Vi beskriver hur denna koppling har implementerats i TransCad 

(www.caliper.com) i Bilaga 1. 

http://www.caliper.com/
http://www.caliper.com/
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Figur 8. Kombinerade cykel-kollektivtrafiknätverket, Centrala Stockholm. 

I ett nätverk där gång, cykel och bil är kopplade till kollektivtrafiknätet kan ruttning göras för 

kombinerade resor med gång-kollektivtrafik, cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik. Delresan 

från en resestartpunkt till en kollektivtrafikhållplats görs med gång, cykel eller bil på cykelnätverket, 

resan ombord på kollektivt fordon (buss, båt, tunnelbana, pendeltåg, spårvagn, Roslagsbanan och 

Saltsjöbanan) sker på kollektivtrafiknätverket, och delresan för byte och från kollektivtrafikhållplats 

till destinationspunkt görs med gång på cykelnätverket. Efter skapandet av kombinerat nätverk av 

denna typ kan olika kollektivtrafikruttningsmetoder användas. I projektet har vi provat och jämfört 

både Kortaste väg och Optimal Strategi (Spiess och Florian 1989), där resultat från Kortaste vägs 

beräkningar visar på bättre konsistens mellan kollektivtrafikutläggning och efterfrågeskattning. Därför 

är kortaste-väg-ruttning vald för kollektivtrafikruttningen i modellen. Vi beskriver detaljerna kring 

kollektivtrafikruttningen i Avsnitt 4.3.5.  

Figur 9 visar alla restidskomponenter för en kombinerad cykel-kollektivtrafik resa från Tekniska 

Högskolan till Slussen, som ett exempel. I exemplet är ”Access Drive Time” 2,4 min cykelrestid från 

resestartpunkten till kollektivtrafikhållplatsen, tunnelbanestationen Tekniska Högskolan. ”In-Vehicle 

Time” är 7,6 min fordonsrestid, alltså restid med tunnelbana linje 13. ”Initial Wait Time” är beräknad 

som hälften av turtätheten och i exemplet blir det 4,1 min. Gångtid från kollektivtrafikshållplatsen 

(Slussen) till destinationspunkten i exemplet nedan är 5,9 min. Resan omfattar inte något byte inom 

kollektivtrafiksystemet och därför är ”Transfer wait time”, ”Transfer penalty time” och ”Transfer walk 

time” 0 min. 
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Figur 9. Exemplet som visar restidskomponenter från Tekniska Högskolan till Slussen med 

kombinerade cykel-kollektivtrafik. 

2.2.4. Bilnätverk från Sampers-EMME 

Bilnätverket tas från Sampers SAMS regional analys: scenario 21 (Förmiddag, 7:00-9:00), 22 

(Eftermiddag, 15:00-18:00), 23 (lågtrafik 9:00-15:00), 24 (avgiftsfri 18:00-7:00). Nätverket innehåller 

bilvolymer och bilrestider per länk vid jämvikt. Bilefterfrågan är på EMME-zon nivå. Figur 10 visar 

bilvolymer i förmiddagens rusningstidscenario. 
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Figur 10. Bilvolymer i förmiddags rusningstidscenario (7:00-9:00). 

2.3. Zonsystem i projektet 

2.3.1. Studieområdet 

Studieområdet omfattar Stockholm kommun samt de flesta närliggande kommunerna: Stockholm, 

Nacka, Lidingö, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg, Sollentuna, Huddinge. Totalt finns det 1,4 

million invånare i studieområdet enligt SCB:s nattbefolkningsdata (www.scb.se). Två zonsystem 

användas i projektet.  

Det första är SAMS zonsystem. SAMS-zoner används i Stockholm regionala resvaneundersökning 

2015 (se avsnitt 2.4 för registrering av destination av varje resa. I bilnätverket som beskrivas ovan 

används EMME-zoner. Det finns en matchningstabell som matchar alla EMME-zoner till SAMS-

zoner, dock det är inte en-till-en matchning. Vissa EMME-zoner matchas till samma SAMS-zon. 

Totalt finns det 717 SAMS-zoner och 694 EMME-zoner i studieområdet. Vi har transformerat 

utbudsdata som bygger på EMME-zoner, t.ex. matriser för bilrestid och bilreskostnad till SAMS-

zoner. För bilrestiden från en startzon till en målzon som matchas till samma SAMS-zon antar vi att 

bilrestiden är halva den minimala bilrestiden från start zonen till närmaste EMME-zon. 

Den andra zonsystemet är ett rutsystem som består av 250 m × 250 m och 1 km × 1 km rutor. I 

tätortsområden används 250 m × 250 m rutor och i glesbygd används 1 km × 1 km rutor. Totalt finns 

det 5852 rutorna i studieområdet där 44 rutor ligger på ö eller i förort som kan inte kopplas till andra 

rutor via cykelnätverket. Totalt inkluderas 5 808 rutor i modellen. Figur 11 visar de 717 SAMS-

zonerna och de 5808 rutorna där de gula rutorna hänvisar till zonsystemet med rutor och de blå 

hänvisar till SAMS-zonerna. Systemet med mindre rutor används vid tillämpning av cykelmodellen, se 

Avsnitt 5. 

http://www.scb.se/
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Figur 11. Zonsystem med rutor och SAMS zoner i studieområdet. 

2.3.2. Befolkning, arbetsmarknad, inkomst och fordonsstatistik på SAMS- och rut-
nivå 

Befolkningsstatistik är avgörande för såväl noggrann skattning av efterfrågan som nätutläggning av 

resorna. Befolkningsinformation på SAMS-nivå kommer från SCB (https://zeus.slu.se/get/?drop=) och 

informationen på rut-nivå är inköpta från SCB. Följande information på SAMS-zon-nivå och/eller för 

rut-nivå finns: 

• Befolkning efter ålder i både SAMS och rutor nivå: 0–6 år; 7–15 år; 16–19 år; 20–24 år; 25–

44 år; 45–64 år; 65– w år. 

• Befolkning efter kön i både SAMS och rutor nivå: Män; Kvinnor. 

• Förvärvsarbetande dag- och natt- befolkning 16+ år efter bransch (SNI07) i både SAMS och 

rutor nivå: Jordbruk, skogsbruk, jakt o fiske Tillverkning, utvinning; Energiförsörjning; 

miljöverksamhet Byggverksamhet; Handel; Transport och magasinering; Hotell- och 

restaurangverksamhet; Information och kommunikation; Finans- och försäkringsverksamhet; 

Fastighetsverksamhet; Företagstjänster; Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård 

och omsorg; sociala tjänster; Kulturella och personliga tjänster m.m.; Okänd verksamhet. 

• Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvs-inkomst i både SAMS och rutor nivå: Låg 

inkomst (0–142 332 kr); Medellåg inkomst (142 333–242 844 kr); Medelhög inkomst 

(242 845–346 746 kr); Hög inkomst (>346 746 kr)4. 

• Fordon i trafik ägda av fysisk person efter fordonsslag i rutor nivå: Personbilar Lastbilar; 

Bussar; Motorcyklar; Släpvagnar; Därav husvagnar; Traktor; Terrängskotrar; EU-mopeder. 

                                                      

4 Klassificering av inkomstgrupper kommer från ursprungligt datamaterialen från SCB. 

https://zeus.slu.se/get/?drop
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2.4. Stockholms regionala resvaneundersökning 2015 

2.4.1. Beskrivning av RVU 2015 

Stockholms regionala resvaneundersökning 2015 (RVU 2015) genomfördes av Stockholms läns 

landsting (SLL) i september/oktober 2015. Undersökningen har genomförts som en enkätunder-

sökning med möjlighet att också besvara enkäten via webb. Undersökningen riktar sig till 129 000 

invånare mellan 16–84 år i Stockholms län, vilket är cirka 6 % av den totala befolkningen. Information 

av alla resor en respondent genomförde under mätdagen registreras. En detaljerade beskrivning av 

Stockholmsregionala resvaneundersökning 2015 finns på 

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/resvanor/RVU-stockholms-lan-

2015.pdf. RVU 2015 är ett viktigt dataunderlag för skattning av efterfrågemodellen, se Avsnitt 4. 

2.4.2. Jämförelse mellan Stockholms regionala RVU 2015 och nationell RVU 2011-
2014 

Nationell RVU har tidigare använts för modellskattningar i Sverige. Den nuvarande versionen av 

nationella persontransportmodellen Sampers skattades på RVU 1994–2001. Den nya versionen, 

Sampers4, använder nationell RVU 2005–2006. I Trafikanalys RVU-rapporter5 visas att svarsandelen 

har minskat över tid. Både nationell RVU 2011–2014 och den regionala RVU 2015 i Stockholm har 

låg svarsandel (42 % respektive 35 %). En fördel med Regionala RVU 2015 är att den innehåller 

många observationer för cykel i Stockholm, både eftersom den fokuserar på Stockholmsregionen och 

eftersom den är genomförd under september/oktober då relativt många cyklar. Många observationer av 

cykelresor behövs för att kunna dela in data i olika grupper så som kön, ålder och inkomst och ändå ha 

tillräckligt med dataunderlag för att skatta modeller på.  

Nedan jämför vi nationella RVU 2011–2014 med regionala RVU 2015 i studieområdet för att visa 

skillnaden i resvanor enligt dessa två datakällor. Eftersom regionala RVU 2015 bara innehåller 

observationer för september och oktober i Stockholm Län, är observationer från september och 

oktober i RVU 2011–2014 utvalda. 

Eftersom RVU 2011–2014 omfattar hela Sverige, inkluderar RVU 2011–2014 färre observationer i 

Stockholm jämfört med regionala RVU 2015 som är en regional RVU. I nationell RVU definierar man 

huvudresa, delresa och rese-element. En illustration presenteras i Figur 12. Ett reseelement är 

exempelvis från dagis till hållplats med gång som färdmedel. En delresa hänvisar till en resa från en 

viss startpunkt till en målpunkt där ett visst ärende har genomförts. Det är värt att notera att vänta på 

kollektivtrafikhållplats är inte ett ärende. En Huvudresa hänvisar till en resekedja där resande åker till 

platsen där huvudärendet utförs, t.ex. arbetsplatsen om huvudärendet är arbete.   

 

Figur 12. En illustration av huvudresa, delresa och reseelement (Trafikanalys 2015). 

I Tabell 2 nedan jämför regionala RVU 2015 med RVU 2011–2014 på delresnivå. Jämförelse görs 

endast för resor med start- och målzoner (SAMS-zoner) i studieområdet, som visas i Figur 11, för att 

minimera påverkan av geografiska skillnader och för september/oktober. Anslutningsfärdmedel till 

                                                      

5 Tillgänglig från: https://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/2009-2015/rvu-sverige-2011-2014.pdf? 

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/resvanor/RVU-stockholms-lan-2015.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/resvanor/RVU-stockholms-lan-2015.pdf
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kollektivtrafikshållplats registreras på reseelement nivå. För en del av observationerna rapporteras inte 

något reseelement för anslutningsresan och för vissa resor rapporteras anslutningsresan som ett 

reseelement med ”övriga färdmedel”. I dessa fall kategoriserar vi de som inte har anslutningsresans 

reseelement rapporterat som ”Kollektivtrafik med okänt färdmedel”. Dessa resors motsvarande restider 

och reseavstånd används inte då data antas vara av låg kvalitet. 

Tabell 2 Jämförelse av resvanor mellan regionala RVU 2015 och RVU 2011–2014 i studieområdet. 

Antal observationer, medelrestid6 och medelavstånd per färdmedel och ärende.  

Resvanor 

RVU 2011–2014 Regionala RVU 2015 

Färdmedel
sval 

Restid 
(min) 

Avstånd 
(km) 

Färdmedel
sval 

Restid 
(min) 

Avstånd 
(km) 

Alla ärenden 

Gång 
399 

(32,6%) 
25,17 1,64 

5292 

(17,7%) 
21,45 1,20 

Cykel 
55 

(4,50%) 
16,04 3,62 

2924 

(9,78%) 
21,49 3,44 

Bilförare 
355 

(28,6%) 
17,64 9,74 

8901 

(29,8%) 
17,80 5,37 

Bilpassagerare 
109 

(8,91%) 
16,91 7,99 

1549 

(5,18%) 
21,36 5,79 

Kollektivtrafik 
274 

(22,4%) 
30,88 9,03 

9907 

(33,1%) 
38,71 6,87 

Gång-
kollektivtrafik7 

108 

(8,83%) 
34,70 8,85 

9058 

(30,3%) 
37,83 6,53 

Cykel-
kollektivtrafik 

0 

(0,00%) 
/ / 

379 

(1,27%) 
45,08 10,49 

Bil-
kollektivtrafik 

1 

(0,08%) 
45 32,1 

468 

(1,57%) 
49,71 10,50 

Okänt-
kollektivtrafik 

165 

(13,5%) 
/ / 

2 

(0,00%) 
/ / 

Övrigt 
31 

(2,53%) 
33,68 11,07 

1311 

(4,39%) 
24,52 4,94 

Arbetsresor 

Gång  
47 

(16,3%) 
12,70 1,02 

697 

(12,1%) 
21,82 1,31 

Cykel 
22 

(7,64%) 
21,45 5,19 

821 

(14,2%) 
24,22 4,50 

Bilförare 
101 

(35,1%) 
22,52 14,90 

1383 

(24,0%) 
23,97 7,25 

Bilpassagerare 
6 

(1,39%) 
14,8 7,64 

83 

(1,44%) 
22,16 6,14 

Kollektivtrafik 
104 

(36,1%) 
33,81 11,52 

2638 

(45,7%) 
38,93 7,65 

Gång-
kollektivtrafik 

50 

(17,4%) 
36,06 11,32 

2303 

(39,9%) 
37,99 7,18 

Cykel-
kollektivtrafik 

0 

(0,00%) 
/ / 

149 

(2,58%) 
44,68 10,79 

Bil-
kollektivtrafik 

0 

(0,00%) 
/ / 

185 

(3,21%) 
46,11 10,85 

Okänt-
kollektivtrafik 

54 

(18,8%) 
/ / 

1 

(0,00%) 
/ / 

Övrigt 
8 

(2,78%) 
25 7,35 

148 

(2,56%) 
26,43 6,28 

Icke-
arbetsresor 

Gång  
352 

(37,6%) 
26,84 1,73 

4595 

(19,1%) 
21,39 1,19 

                                                      

6 De genomsnittliga restiderna (min) och reseavstånd (km) är rapporterade värden från intervju, de kan skilja sig 

mot de restider och reseavstånd som fås från en nätutläggning. 

7 För en del av observationer rapporteras flera anslutningsfärdmedel för en delresa vilket innebär att flera 

färdmedel används för att nå t.ex. en kollektivtrafikhållplats. I det här fallet gäller en hierarki där ”bil” väljs först 

som huvudanslutningsfärdmedel, sedan ”cykel” och sedan ”gång”. Till exempel, för en delresa med färdmedel: 

bil → gång → kollektivtrafik → gång, blir ”bil” anslutningsfärdmedel för den delresan eftersom både bil och 

gång är färdmedel till kollektivtrafikhållplats men bil identifieras i modellen som huvudanslutningsfärdmedel. 

De respektive variabelnamnen för restid och reseavstånd är D_KM och D_RESTID för RVU 2011–2014 dataset 

och r_avstånd_km och restid_korr för regionala RVU 2015 dataset. 
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Resvanor 

RVU 2011–2014 Regionala RVU 2015 

Färdmedel
sval 

Restid 
(min) 

Avstånd 
(km) 

Färdmedel
sval 

Restid 
(min) 

Avstånd 
(km) 

Cykel 
33 

(3,52%) 
12,42 2,68 

2103 

(8,72%) 
20,29 3,02 

Bilförare 
254 

(27,2%) 
15,74 7,74 

7518 

(31,2%) 
18,98 5,01 

Bilpassagerare 
103 

(11,0%) 
17,01 8,01 

1466 

(6,07%) 
21,31 5,77 

Kollektivtrafik 
170 

(18,2%) 
29,14 7,54 

7269 

(30,1%) 
38,62 6,59 

Gång-
kollektivtrafik 

58 

(6,20%) 
33,55 6,88 

6755 

(28,0%) 
37,77 6,31 

Cykel-
kollektivtrafik 

0 

(0,00%) 
/ / 

230 

(0,95%) 
45,35 10,30 

Bil-
kollektivtrafik 

1 

(0,11%) 
45 32,1 

283 

(0,12%) 
52,08 10,27 

Okänt-
kollektivtrafik 

111 

(11,9%) 
/ / 

1 

(0,00%) 
/ / 

Övriga 
23 

(2,46%) 
35,57 11,99 

1163 

(4,82%) 
24,25 4,78 

 

Enligt Tabell 2 är gångandelen i regionala RVU 2015 nästan hälften av den i RVU 2011–2014 för 

icke-arbetsresor. En skillnad i gång-restid och reseavstånd kan också observeras. Andelen cykel är 

betydligt högre i regionala RVU 2015 (5 % i RVU 2011–2014 jämfört med 10 % i regionala RVU 

2015). Andelen kollektivtrafik är högre i regionala RVU 2015 speciellt för icke-arbetsresor, medan 

andelen bilresor är liknande i de båda studierna. Det är värt att notera att andelen i RVU 2011–2014 

där anslutningsfärdmedel inte är rapporterat är stor vilket leder till en hög andel resor med okänt 

anslutningsresefärdmedel. Det är ingen som cyklar till kollektivtrafik i RVU 2011–2014 och i 

regionala RVU 2015 är det knappt 1 %. Reseavstånd för resor med kollektivtrafik skiljer sig medan 

restid för resor med kollektivtrafik är jämförbar, vilket gör att beräkningen av resornas avstånd kan 

ifrågasättas i RVU 2011–2014 och regionala RVU 2015. Vi saknar dock information om hur dessa 

reseavstånd är uppskattade i RVU data.  

2.5. Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi beskrivit det grundläggande datamaterial som används för att skapa modellen. 

Cykelnätverket tas från WSP:s föregående projektet och har vidareutvecklats med höjddata, 

cykelparkeringsdata, m.m. Både 250 m × 250 m rutor system och SAMS zonsystem används i 

projektet där den förra används i tillämpning och scenarioanalys, se Avsnitt 5 och Avsnitt 6 medan 

den senare används i skattning av efterfrågan i modellen, se Avsnitt 4. Stockholmsregionala 

resvaneundersökning RVU 2015 är grundläggande datamaterial för skattning av efterfrågan modeller, 

vilket innehåller fler observationer än nationella RVU 2011–2014 i studieområdet. Vi identifierar 

skillnaden i resvanor mellan RVU 2011–2014 och regionala RVU 2015, där skillnaden i andelen gång, 

cykel och kollektivtrafik är måttligt. Samtidigt behöver justeringar göras så att efterfrågan i modellen 

som skattas med RVU 2015 ska kunna representera en helårsefterfrågan. 
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3. Syntetisk befolkning på detaljerad zonnivå 

3.1. Syfte och mål 

Syftet med detta avsnitt är att skapa en befolkningsprofil utifrån statistik av socio-ekonomiska attribut 

på rut-nivå, d.v.s. fördelning över ålder, kön, mm. Dagens transportmodeller använder socio-

ekonomiska attribut på individnivå både i modellskattning och vid tillämpning, vilket innebär att 

modellerna behöver indata i from av en skattning av varje individs socio-ekonomiska data för hela 

befolkning. En syntetisk befolkning skapas så att den har samma marginalfördelning av socio-

ekonomiska attribut som den motsvarande statistiken som finns hos befolkningen i regionen som 

modelleras. Den skapade syntetiska befolkningen bör också ha realistiska korrelationer mellan olika 

socio-ekonomiska attribut. Till exempel bör andelen förvärvsarbetande i åldersgrupp ”unga” vara 

betydligt lägre än den motsvarande andelen i åldersgruppen ”25–44” år. 

3.2. Metod 

Från befolkningsstatistik i 2013 på rut-nivå får man de marginalfördelningar av socio-ekonomiska 

attribut som ges exempel på i Tabell 3. 

Tabell 3. Ett exempel på statistik av socio-ekonomiska attribut: kön och förvärvsarbetande. 

Ruta ID Antal män Antal kvinnor Antal 
förvärvsarbetande 

Antal icke-
förvärvsarbetande 

1 2 1 3 0 

2 3 4 5 2 

 

I en syntetisk befolkning utgår man från den tabellform som används i Tabell 3 för att representera en 

befolkning. Innehållet i Tabell 3 kan representeras i Tabell 4. I Tabell 4, måste summan av antal män 

för Ruta ID 1 vara 2 eftersom antal män i Ruta ID 1 är 2 enligt Tabell 3. 

Tabell 4. Ett exempel på syntetisk befolkning utifrån Tabell 3. 

Individs ID Ruta ID Kön Förvärvsarbetande 

1 1 Man Ja 

2 1 Man Ja 

3 1 Kvinna Ja 

4 2 Man Ja 

5 2 Kvinna Nej 

6 2 Man Ja 

7 2 Kvinna Ja 

8 2 Kvinna Nej 

9 2 Man Ja 

10 2 Kvinna Ja 

I projektet skapar vi en syntetisk befolkning med fem socio-ekonomiska attribut utifrån 

marginalfördelningar på rut-nivå:  

• Kön: Man; Kvinna. 

• Ålder: 0–6 år; 7–15 år; 16–19 år; 20–24 år; 25–44 år; 45–64 år; 65– w år.  

• Bilinnehav8: Har minst en bil; har ingen bil.  

• Årlig förvärvsinkomst: Låg 0–142 332 kr; Medellåg 142 333–242 844 kr; Medelhög 242 845–

346 746 kr; Hög >346 746 kr. ”inkomst okänd” läggs till som en kategori för att säkerställa att 

                                                      

8 Denna information kommer från ”Fordon i trafik ägda av fysisk person” där bara personbilar räknas, 

se avsnitt 2.3.2. 
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summorna av olika en-dimensionella marginalfördelningar är samma. Inkomstgränserna 

definieras i SCB:s ursprungliga material och avser 2012 års inkomster. 

• Förvärvsarbetande: Förvärvsarbetande; Icke- förvärvsarbetande. Detta räknas från 

Förvärvsarbetande-nattsbefolkning. 

Vi använder ”Iterative Proportional Fitting” (IPF) samt ”Monte Carlo Sampling” (MS) som metod 

(IPF-MS) för att skapa en syntetisk befolkning. En två-dimensionell IPF skapar en samfördelning 

utifrån två marginalfördelningar av socio-ekonomiska variabler, t.ex. kön och ålder. Med IPF anger 

man en initialvärdesmatris och sedan uppdateras initialvärdesmatrisen av statistik av socio-

ekonomiska attribut. Figur 13 nedan visar ett exempel för två marginalfördelningar av socio-

ekonomiska variabler, kön och bilinnehav. De gulmarkerade raderna/kolumnerna hänvisar till statistik 

av socio-ekonomiska attribut och den grönmarkerade matrisen hänvisar till initialvärdesmatrisen. De 

initiala värdena i matrisen kan tolkas som ”a-priori-information”, vilken kommer från tidigare 

kunskap. Notera att initialvärdesmatrisen är godtycklig; om ingen information finns, kan man ta en 

”matris av ettor” som visas i Figur 13. Med IPF uppdateras initialvärdesmatrisen och när flera 

iterationer med IPF gjorts är resultat en matris där summorna av rader och kolumner stämmer med 

radernas och kolumnernas statistik av socio-ekonomiska attribut. I det här projektet använder vi 

fördelningar för socio-ekonomiska variabler i RVU 2011-2014 som initialvärdesmatriser så ”a-priori-

informationen” kommer från verkligheten. Vi väljer RVU 2011-2014 men inte regionala RVU 2015 

eftersom regionala RVU 2015 bara innehåller observationer för personer som är över 16 år gamla. 

Statistik av socio-ekonomisk information inkluderar alla åldersgrupper. 

Genom IPF får man en resultatmatris, markerade i blått, som utgår from det exemplet i Figur 13. Den 

två-dimensionells IPF kan generaliseras till tre-dimensioner eller fler med resultatmatriser från två-

dimensionells IPF som marginalfördelningar. I en tre-dimensionella IPF är marginalfördelning inte en 

rad eller kolumn som i det två-dimensionella exemplet (de gulmarkerade raderna/kolumnerna) i Figur 

13 utan en matris där den blått markerade matrisen som skapas från två-dimensionella IPF ska 

användas.  

 

Figur 13. Ett exempel på en två-dimensionell IPF. 

Resultatmatrisen dock oftast är inte hel tal. För att åtgärda detta kan ”Monte Carlo Sampling” (MS) 

användas att sampla från fördelningar som genereras från IPF. En illustration av dragning från en två-

dimensionella IPF beskrivas nedan, där två försök av dragningar behövs: 

Sampla från en-dimensionell marginalfördelning, t.ex. sampla från radmarginalfördelning i Figur 13 

(sampla från sannolikhets vektor [
22

30
, 
8

30
]). 

Givet dragningen från det första steget, sampla från den villkorade sannolikheten i resultat av två-

dimensionella IPF. Till exempel om den första raden dras i första steget (med sannolikhet 
22

30
), dra från 

den villkorade sannolikheten från den tredje raden ([
8,8

22
, 
13,2

22
]), se Figur 13. Om den andra kolumn dras 

i steget (med sannolikhet 
13,2

22
), så får man en giltig agent i syntetisk befolkningen i rad 1, kolumn 2 

dvs en kvinna som äger bil. 

Med samma logik, kan man göra dragningar från en tre-dimensionella IPF, och så vidare. För att göra 

dragningar från en N-dimensionells IPF behöver man N dragningar från villkorade sannolikheter. 
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3.3. Arbetsgång 

Marginalfördelning av kön, ålder och inkomst tas från ”Befolkning efter ålder, kön” och ”Befolkning 

20+ år efter sammanräknad förvärvs-inkomst”. Marginalfördelning av bilinnehav kommer från 

”Fordon i trafik ägda av fysisk person efter fordons-slag” där bara personbilar räknas. Här antar vi att 

varje person äger maximum en bil så är antal personbilar i en ruta hänvisar till antal individer som äger 

en bil. Detta innebär att man riskerar att överskatta antal individer som har bil i en viss ruta eftersom 

många individer kan ha två eller tre bilar. Marginalfördelning av förvärvsarbetande tas från 

”Förvärvsarbetande dag-befolkning 16+ år efter bransch (SNI07)”.  

Totalt innehåller modellen 5852 rutor i studieområdet. En förutsättning för IPF-MS metoden är att 

summan av en-dimensionells marginalfördelningar är samma för varje dimension, dvs. summan av 

män och kvinnor är samma som summan av alla ålderskategorier. Därför är det första steget att skapa 

en konsistent en-dimensionell marginalfördelning utifrån varje rutas socio-ekonomiska statistik. 

”Konsistent” definieras i det här sammanhanget med följande villkor:  

• Summan av män och kvinnor är samma som summan av alla ålderskategorier (0–6 år; 7–15 år; 

16–19 år; 20–24 år; 25–44 år; 45–64 år; 65– w år) 

Alla rutorna uppfyller det villkoret. 

• Summan av män och kvinnor är inte färre än summan av personerna i inkomstkategorierna 

(Låg 0–142 332 kr; Medellåg 142 333–242 844 kr; Medelhög 242 845–346 746 kr; Hög 

inkomst>346 746 kr). Unga (<16 år gamla) inkluderas inte i inkomstkategorierna medan inte 

alla som har en inkomst har rapporterat sin inkomst. Den skillnaden mellan summan av 

inkomstkategorier och summan av män och kvinnor räknas i kategorin ”inkomst okänd”. 

Det finns 167 rutor som inte uppfyller det här villkoret, det vill säga det finns fler som anmält inkomst 

än antal individer i rutan. För dessa rutor tar vi skillnaden: summan av individerna i alla inkomst-

kategorier minus summan av alla män och kvinnor. Sen undersöker vi om summan av unga (<16 år) är 

färre än antal individer i låg inkomstgrupp. Om det villkoret uppfylls tar vi slumpmässigt bort 

individer från inkomstgrupperna enligt nuvarande inkomstfördelning i den rutan. Om det villkoret inte 

uppfylls, det vill säga det finns fler unga än antalet individer i låg inkomstgrupp, flyttar vi 

slumpmässigt individer från andra inkomstgrupper till låg inkomst tills villkoret uppfylls så att alla 

unga tillhör låg inkomstgrupp. Sedan tar vi slumpmässigt bort individer i inkomstgruppen enligt 

nuvarande inkomstfördelning i den rutan. 

• Om summan av män och kvinnor är mer än summan i alla inkomstkategorier, måste summan 

av unga (<16 år) vara färre än eller samma som antal individer i låg inkomstgrupp.  

300 rutor uppfyller inte det här villkoret. För de rutorna, räknar vi tillgängliga platser som: summan av 

män och kvinnor minus summan av inkomstkategorier, och anger de platserna som grupp med låga 

inkomster för alla unga. Om det finns fler tillgängliga platser kvar så räknas de som ”inkomst okänd”. 

Om det inte finns tillräckligt med platser för unga så drar vi slumpmässigt från andra inkomstgrupper 

och flytta de till ”låg inkomstgrupp” enligt nuvarande inkomstfördelning i den rutan. 

• Summan av män och kvinnor är inte färre än antal förvärvsarbetande. Detta är på grund av att 

de unga (<16 år gamla) kan inte ha ett jobb. 

142 rutor uppfyller inte det här villkoret. I detta fallet, antar vi att alla 16 år och äldre är förvärvs-

arbetande i den rutan och alla under 16 år är icke-förvärvsarbetande. 

• Om summan av män och kvinnor är mer än antal förvärvsarbetande, är summan av unga 

(<16 år) även inte mer än antal som är inte förvärvsarbetande. 
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151 rutor uppfyller inte det här villkoret. I detta fallet antar vi att antal unga är samma som antal som 

är icke-förvärvsarbetande, och resten av åldersgrupp är förvärvsarbetande (samma som det villkoret 

ovan). 

• Summan av antalet unga (<16 år) inte är fler än antal som är utan bil. 

243 rutor uppfyller inte det här villkoret. I detta fallet, antar vi att antal unga är samma som antal som 

är utan bil. 

När en konsistent en-dimensionell marginalfördelning har skapats, kör vi en fem-dimensionell IPF för 

varje ruta. När denna fem-dimensionella IPF har skapats, använder vi Monte-Carlo sampling enligt 

följande ordning: Ålder → Kön → Förvärvsarbetande → Inkomst → Bilinnehav. Resultat av en 

dragning med Monte-Carlo sampling är en individ (agent) med information av ålder, kön, 

förvärvsarbetande, inkomst och bilinnehav som bor i en vis ruta. 

För individer i kategorierna ”0–6 år” och ”7–15 år”, fixerar vi deras förvärvsarbetande, inkomst och 

bilinnehav till ”utan jobb”, ”låg inkomst” och ”utan bil”, det vill säga de har 100 % sannolikhet att bli 

samplade i de kategorierna. Vi bevakar antal platser som finns kvar för varje kategori. Om det inte 

finns plats kvar, så hoppar vi över den kategorin när en dragning faller i den kategorin. Till exempel, i 

en tredje dragningen dras en man som är 25–44 år gammal i en ruta, dock finns det bara två platser för 

åldersgrupp 25–44 år gammal enligt befolkningsstatistiken och de första två dragningarna har redan 

samplat två individer som är 25–44 år och placerat där (vilket innebär att ingen plats finns kvar vid 

den tredje dragningen). I detta fallet överger vi den tredje dragningen och samplar en annan och 

hoppas att denna också inte faller i kategorin 25–44 år. Genom att bevaka platser kvar garanterar vi att 

den skapade syntetiska befolkningen har strikt samma en-dimensionella marginalfördelning som 

individerna i befolkningsstatistiken.  

När den syntetiska befolkningen, med information om kön, ålder, förvärvsarbetande, inkomst och 

bilinnehav har skapats, drar vi individer från RVU 2011–2014 i samma kategorier och kopplar till den 

syntetiska befolkningen. Eftersom ”Inkomst okänd” definieras som en kategori i inkomstfördelning, 

behöver de individer i ”inkomst okänd” fördelas till andra inkomstgrupper. Processen beskrivs nedan: 

• Om en individ i den syntetiska befolkningen faller i kategori ”inkomst okänd”, hittar vi den 

kopplade individs ID från RVU 2011–2014 och tittar på den individs huvudsysselsättning 

(variabeln: UP_FORV i RVU 2011–2014). Totalt finns det 11 kategorier i 

huvudsysselsättningens klassificering i RVU 2011–2014: Egen företagare; Fulltids 

anställning; Deltidsanställning; Arbeta i privat hushåll; Pensioner; Student; Arbetslös; 

Anställning student; Värnpliktig; Barn före skolan; Övriga jobb. 

• Enligt kategorin i huvudsysselsättning där den individen faller, skapar vi en inkomstfördelning 

från alla individer i den kategorien i huvudsysselsättning i RVU 2011–2014. 

• Sampla en inkomstkategori enligt den inkomstfördelningen för den individen.  

Med denna process flyttar vi individer med inkomst som ”inkomst okänd” till sin mest troliga 

inkomstkategori enligt sin huvudsysselsättning i RVU 2011–2014. Syftet att sampla individer från 

RVU 2011–2014 är att man kan estimera även annan socio-ekonomisk information, t.ex. huvudsyssel-

sättning, antal barn i familj, innehav av kollektivtrafik-kort, till den syntetiska befolkningen, vilket 

också skapar möjlighet att använda denna socio-ekonomiska information i modelltillämpningar, även 

om marginalfördelning för denna information finns inte på rut-nivå. Dock finns det inte något grund-

läggande datamaterial för validering av de estimat som görs av socio-ekonomisk information av denna 

typ. Därmed finns en risk att fördelningar av socio-ekonomisk information som tas fram på detta sätt 

inte stämmer med de i verkligheten. 
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3.4. Validering av syntetisk befolkning 

Eftersom vi håller koll på tillgängliga platser när Monte-Carlo samplingen görs, blir de endimension-

ella marginalfördelningarna för den syntetiska befolkningen samma som den för rutorna. Tabell 5 

visar den en-dimensionella marginalfördelning för den syntetiska befolkningen och för rutorna där det 

framgår att de har samma en-dimensionells marginalfördelning. Vi jämför även dessa mot data från 

RVU 2011–2014 viktade med antal resor i studieområdet. Notera att data från RVU 2011–2014 viktat 

med antal resor i studieområdet också användes som initialvärdesmatris i IPF.  

Tabell 5. En-dimensionell marginalfördelning jämfört med viktad RVU 20112014 i studieområdet. 

En-dimensionell 
marginalfördelning  

Syntetisk befolkning Rutor RVU 2011-2014 

Ålder 

0-6 år9 135 245 (9,5%) 135 245 (9,5%) 5 553 836 (1,3%) 

7-15 år 134 048 (9,4%) 134 048 (9,4%) 48 677 178 (11,2%) 

16-19 år 57 520 (4,0%) 57 520 (4,0%) 21 518 700 (5,0%) 

20-24 år 92 417 (6,5%) 92 417 (6,5%) 30 204 931 (7,0%) 

25-44 år 456 460 (32,0%) 456 460 (32,0%) 1.5E+08 (34,7%) 

45-64 år 337 092 (23,7%) 337 092 (23,7%) 1.15E+08 (26,6%) 

>64 år 212 163 (14,9%) 212 163 (14,9%) 61 931 441 (14,3%) 

Kön 
Man 702 183 (49,3%) 702 183 (49,3%) 2.13E+08 (49,0%) 

Kvinna 722 762 (50,7%) 722 762 (50,7%) 2.21E+08 (50,9%) 

Förvär
vsarbe
tande 

Förvärvsarbetan
de 

735 900 (51,6%) 735 900 (51,6%) 2.53E+08 (58,4%) 

Icke-
förvärvsarbetand
e 

689 045 (48,4%) 689 045 (48,4%) 1.80E+08(41,6%) 

Inkom
st 

Låg  530 35910 (37,2%) 530 359/ 547 52911 50 019 542 (24,1%) 

Medellåg 213 634 (15,0%) 213 634/ 228 928 45 969 584 (10,6%) 

Medelhög 232 387 (16,3%) 232 387/ 243 951 76 286 177 (17,6%) 

Hög 390 156 (27,4%) 390 156/ 404 537 137 302 678 (31,7%) 

Inkomst okänd 58 409 (4,1%) 58 409 / 0 123 771 322 (16,0%) 

Bilägg
ande 

Med bil 391 229 (27,5%) 391 229 (27,5%) 215 322 789 (49,7%) 

Utan bil 1 033 716 (72,5%) 1 033 716 (72,5%) 218 026 514 (50,3%) 

 

En observation från Tabell 5 är att antal med bil är relativt lågt, 27,5 % med bil jämfört med 49,7 % i 

RVU 2011–2014. Marginalfördelning av bilinnehav på rut-nivå kommer från ”Fordon i trafik ägda av 

fysisk person” medan detta i RVU 2011–2014 kommer från ursprungliga variabeln ”BIL” i RVU 

2011–2014 (4 kategorier: Ej bil, ej körkort; Ej bil, körkort; bil, ej körkort; Bil, körkort), där ”Bil, 

körkort” kategoriseras som ”Med bil”. En möjlig förklaring är att variabeln ”BIL” i RVU 2011–2014 

uppfattas av deltagande som hushålls bilinnehav trots att det finns en annan variabel ”BILANT” som 

hänvisar till antal bilar i hushållet. Till exempel, både far och mor som använder bil i en familj kan 

svara ” Bil, körkort” trots det bara finns en bil i familjen. Andel med låg inkomst (inklusive 0–6 år och 

7–15 år) i den syntetiska befolkningen är 37 % jämfört med 24 % i RVU 2011–2014 (inklusive 0–6 år 

och 7–15 år). Notera även att RVU 2011–2014 bara har individer som är 6 år eller äldre. Förmodligen 

är en stor del av individer med ”inkomst okänd” i RVU 2011–2014 de med låg inkomst. 

Även om den syntetiska befolkning har samma en-dimensionella marginalfördelning som rutorna, är 

ytterligare en viktig egenskap för den syntetiska befolkningen att marginalfördelningar av högre 

dimension är realistiska. I de här sammanhangen betyder det att korrelationer mellan olika en-

                                                      

9 Notera att den 0–6 år grupp i RVU 2011–2014 hänvisar till de som är 6 år gamla eftersom RVU 

2011–2014 samplar individer från 6 år och uppåt. 

10 Detta inkluderar de som är 0–6 år och 7–18 år gamla. 

11 Här hänvisar vi till inkomst innan ”inkomst okänd” fördelas och inkomst efter ”inkomst okänd” 

fördelas. 
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dimensionella marginalfördelningar stämmer med verkligheten. Till exempel det borde finnas en 

större andel i låg inkomstgrupp som inte äger en bil jämfört med andelen i grupp med höga inkomster, 

det vill säga, det finns en positiv korrelation mellan inkomst och bilinnehav. Nedan visar vi korstabell 

av varje kombination av en-dimensionella marginalfördelningar, samt kan jämföra med viktade RVU 

2011–2014. Syftet med jämförelsen mellan den syntetiska befolkning och RVU 2011–2014 är inte att 

bevisa att de skulle vara samma, utan att visa att den syntetiska befolkningen har en realistisk 

korrelation mellan olika en-dimensionella marginalfördelningar. Totalt finns det 10 möjliga 

kombinationer för fem en-dimensionella marginalfördelningar. Dock är inte alla lika intressanta, till 

exempel korrelation mellan ålder och kön är mindre intressanta.  

3.4.1. Ålder och Förvärvsarbetande 

Tabell 6. Korstabell mellan ålder och förvärvsarbetande. 

 Förvärvsarbetandeskategorier 

Andel förvärvsarbetande 

Ålderskategorier Syntetisk befolkning RVU 2011-2014 

0-6 år 0,00% 7,99% 

7-15 år 0,00% 0,28% 

16-19 år 19,61% 14,12% 

20-24 år 42,51% 37,54% 

25-44 år 75,04% 90,84% 

45-64 år 73,38% 83,38% 

>64 år 45,00% 9,03% 

 

Det är märkligt att 8 % av individerna i kategorin 0–6 år har ett ”jobb” i RVU 2011–2014. Alla de 

individerna i kategorin 0–6 år som har ett ”jobb” i RVU 2011–2014 har angett att de har ett ”övrigt 

jobb” i den ursprungliga variabeln ”UP_FORV”. Dock är det svårt att bedöma om detta kommer från 

kodningsfel av RVU 2011–2014 eller ”övrigt jobb” har en annan mening i detta sammanhang. Det är 

värt att notera att de ”7,99 %” inte används som initialvärde för IPF. För ålder 0–6 och 7–15, fixades 

dess värden i initialmatrisen för andel förvärvsarbetande i 0–6 år kategori från 8 % till ett lite värde 

(1 % av den minsta värde>0 i korstabell) i IPF. Därför påverkar denna brist i RVU 2011–2014 inte 

syntetisk befolkningen. 

En annan observation är att det finns betydligt fler pensionärer (>64 år) som fortfarande har ett jobb 

(45 %) än i RVU 2011–2014 (9,0 %), vilket innebär att antalet pensionärer som är förvärvsarbetande 

kan bli överskattat i den syntetiska befolkningen. Dock pekar statistiken från SCB ut att var tredje 

jobbar vid 67 års ålder medan sifforna för 65 åringar är 57 %12, vilket innebär att andelen förvärvs-

arbetande i verkligheten förmodligen är mer än 9 %.  

3.4.2. Ålder och Inkomst 

Från Tabell 7, kan man observera att fördelning mellan ålder och inkomst är realistisk. Pensionärer är 

lite rikare i den syntetiska befolkningen än i RVU 2011–2014 eftersom mer pensionärer har ett jobb i 

den syntetiska befolkningen, samt att 10 % av individerna i gruppen 16–19 år har hög inkomst vilket 

kan vara väl högt, och att 23 % av individerna i gruppen 25–44 år i låg inkomst grupp också kan vara 

lite högt.  

                                                      

12 Information är tillgängliga på: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Var-tredje-67-aring-arbetar/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Var-tredje-67-aring-arbetar/
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Tabell 7. Korstabell mellan ålder och inkomst. 

 Inkomstkategorier 

Andel Låg Andel Medellåg Andel Medelhög Andel Hög 

Ålderskat
egorier 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

0-6 år 100% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7-15 år 100% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

16-19 år 80,19% 90,43% 5,12% 4,97% 4,19% 2,67% 10,50% 1,93% 

20-24 år 60,4% 63,28% 16,47% 12,74% 11,56% 12,80% 11,59% 11,18% 

25-44 år 22,92% 7,96% 15,14% 11,98% 24,16% 30,97% 37,79% 49,09% 

45-64 år 12,64% 5,88% 17,98% 11,89% 24,20% 25,86% 45,18% 56,37% 

>64 år 13,70% 17,41% 38,21% 44,18% 18,40% 18,22% 29,70% 20,19% 

3.4.3. Ålder och bilinnehav 

Andelen med bil i alla ålderskategorier är betydligt lägre i syntetisk befolkning än i RVU 2011–2014. 

Detta är på grund av att det är mer i RVU 2011–2014 som anger att de äger bil än de i statistiken från 

SCB. Dock är fördelningen mellan åldersgrupper för de med bil realistiskt i den syntetiska 

befolkningen, det vill säga, 45–64 år och >64 år har högst andel med bil, 43 % och 16–19 har lägst, 

12 % (utom 0–6 år och 7–15 år). 

Fördelning mellan kön och förvärvsarbetande uppvisar rimligt överensstämmande värden. 

Tabell 8. Korstabell mellan ålder och bilinnehav. 

 Bilinnehavskategorier 

Andel med bil 

Ålderskategorier Syntetisk befolkning RVU 2011–2014 

0-6 år 0,00% 0,00% 

7-15 år 0,00% 0,00% 

16-19 år 12,11% 13,68% 

20-24 år 16,35% 31,75% 

25-44 år 29,39% 56,74% 

45-64 år 42,54% 70,85% 

>64 år 43,19% 57,99% 

3.4.4. Kön och Inkomst 

Andelen med låg inkomst är 10 % mer för både män och kvinnor i den syntetiska befolkningen än i 

RVU 2011–2014. Detta är på grund av att de med inkomst okänd i RVU 2011–2014 där flesta är låg 

inkomst eftersom de är <16 år gamla inte räknas med. 

Tabell 9. Korstabell mellan Kön och Inkomst. 

 Inkomstkategorier 

Andel Låg Andel Medellåg Andel Medelhög Andel Hög 

Ålderskat
egorier 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Syntetis
k 

befolkni
ng 

RVU 
2011-
2014 

Män 36,29% 26,39% 14,11% 10,44% 16,04% 17,99% 33,56% 45,17% 

Kvinnor 40,49% 30,0% 17,97% 18,93% 18,17% 24,37% 23,37% 26,70% 
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3.4.5. Kön och Bilinnehav 

På grund av hög andel med bil i RVU 2011–2014 är andelen med bil högre för både män och kvinnor i 

RVU 2011-2014 jämfört med i den syntetiska befolkningen. 

Tabell 10. Korstabell mellan Kön och Bilinnehav. 

 Biläggandeskategorier 

Andel med bil 

Könskategorier Syntetisk befolkning RVU 2011-2014 

Män 29,26% 54,60% 

Kvinnor 25,70% 44,95% 

3.4.6. Förvärvsarbetande och Inkomst 

Fördelning mellan inkomst och förvärvsarbetande i den syntetiska befolkningen och RVU 2011-2014 

är jämförbar.  

Tabell 11. Korstabell mellan Förvärvsarbetande och Inkomst. 

 Inkomstkategorier 

Andel Låg Andel Medellåg Andel Medelhög Andel Hög 

Förvärvsar
betande 
kategorier 

Syntetisk 
befolknin

g 

RVU 
2011-
2014 

Syntetisk 
befolk-
ning 

RVU 
2011-
2014 

Syntetisk 
befolk-
ning 

RVU 
2011-
2014 

Syntetisk 
befolk-
ning 

RVU 
2011-
2014 

Förvärvs-
arbetande 

9,71% 3,66% 16,30% 10,13% 27,41% 30,22% 46,58% 55,99% 

Icke- 
förvärvs-
arbetande 

69,10% 62,68% 15,82% 21,29% 6,13% 8,65% 8,96% 7,39% 

3.4.7. Förvärvsarbetande och Bilinnehav 

Den syntetiska befolkning visar en realistisk fördelning mellan förvärvsarbetande och bilsägande, där 

de som är förvärvsarbetande har en högre andel med bil än de icke-förvärvsarbetande. 

Tabell 12. Korstabell mellan Förvärvsarbetande och Bilinnehav. 

 Bilinnehavskategorier 

Andel med bil Andel utan bil 

Förvärvsarbetande 
kategorier 

Syntetisk 
befolkning 

RVU 2011-2014 
Syntetisk 
befolkning 

RVU 2011-2014 

Förvärvsarbetande 42,04% 65,32% 57,96% 34,68% 

Icke- 
förvärvsarbetande 

11,88% 27,71% 88,12% 72,29% 

3.4.8. Inkomst och Bilinnehav 

Den syntetiska befolkning visar en realistisk fördelning mellan inkomst och bilinnehav, där de som är i 

låg inkomstgrupp har en betydligt lägre andel med bil än de med hög inkomst. 

Tabell 13. Korstabell mellan Inkomst och Bilinnehav. 

 Bilinnehavskategorier 

Andel med bil Andel utan bil 

Inkomstkategorier Syntetisk 
befolkning 

RVU 2011-2014 
Syntetisk 
befolkning 

RVU 2011-2014 

Låg 6,62% 15,09% 93,38% 84,91% 

Medellåg 28,29% 47,86% 71,71% 52,14% 

Medelhög 37,54% 56,83% 62,46% 43,17% 

Hög 49,10% 73,51% 50,90% 26,49% 

3.5. Sammanfattning 

Vi drar slutsatsen att den syntetiska befolkning som skapas av IPF-MS har en realistisk en-

dimensionell marginalfördelning samt en rimlig två-dimensionell marginalfördelning på en 
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övergripande nivå. Dock, syntetiska befolkningen dras med en låg andel som har bil jämfört med RVU 

2011–2014. Anledningen till detta är att den ursprungliga variabeln ”Fordon i trafik ägda av fysisk 

person” som är input till en-dimensionella marginalfördelningen för den syntetiska befolkningen inte 

matchar direkt med variabeln ”BIL” i RVU 2011–2014, där ”BIL” kan potentiellt hänvisa till 

bilinnehav i hushållet. Dessutom innehåller den syntetiska befolkningen betydligt fler pensionärer 

(>64 år) som fortfarande är förvärvsarbetande (45 %) än vad som finns i RVU 2011–2014 (9,0 %) 

vilket innebär att antal arbetsresor och arbetsrestid för pensionär blir överskattade. Syntetisk 

befolkning på hushållsnivå kan potentiellt genereras från en syntetisk befolkning på individnivå 

genom att använda data kring hushållets socio-ekonomi. Detta ligger dock utanför ramen för denna 

studie. 
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4. Efterfrågemodell med fokus på cykel 

4.1. Syfte och mål 

Syftet med detta avsnitt är att utveckla en efterfrågemodell som används i det här projektet som 

beskriver och prognosticerar varje individs resebeteende, inklusive resegenerering, färdmedelsval, 

destinationsval och ruttval. I projektet skattar vi inte ruttvalsmodellen utan vi använder 

parametervärden från ruttvalsmodeller som skattats i andra studier. Efterfrågemodellen spelar en 

nyckelroll i den här studien givet att efterfrågemodellen reflekterar effekter av cykelinfrastruktur, 

tillsammans med andra faktorer, på individernas resebeteende, vilket är avgörande för att uppskatta 

nyttor av cykelinfrastruktur-investeringar.  

4.2. Metodbeskrivning 

En nästlad Logit-modell är en standardmodellstruktur för storskaliga transportefterfrågemodeller, och 

används även i detta projekt. Den nuvarande nationella persontransportmodellen Sampers är 

exempelvis en modell med denna struktur där resegenerering görs på högsta nivån, färdmedelsval på 

andra nivån och destinationsval på tredje nivån. Vi utvecklar en nästlad Logit-modell med jämförbar 

modell-struktur, men vi lägger till en nivå under färdmedelsval, 

kollektivtrafiksanslutningsfärdmedelsval, som tar hänsyn till att man kan välja olika 

anslutningsfärdmedel till en kollektivtrafikhållplats13. Figur 14 visar denna modellstruktur. 

 

Figur 14. Modellstruktur. 

Modellstrukturen användas vid skattning av resor med olika ärenden. Ärendenas definition bygger på 

den definition som används i SAMPERS 4, men här har ”Dagligt inköp” och ”Sällaninköp” 

kombinerats till ett ärende ”Inköp” på grund av det låga antal observationer som väljer ”Cykla till 

kollektivtrafikstation” i ärendet ”Dagligt inköp” i enkätdata. De definierade ärendena är: 

• Arbete 

• Skola 

• Tjänste 

• Service/Hälsa/Barntillsyn 

• Besök 

                                                      

13 Modellen skiljer inte på bilförare och bilpassagerare till kollektivtrafik. Att vara bilpassagerare till 

kollektivtrafikhållplats kallas ”kiss-n-ride” och att vara bilförare till kollektivtrafik kallas ”park-n-ride”. 

Modellen tar inte hänsyn till effekterna av parkeringsplatser vid kollektivtrafikhållplats. 
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• Rekreation 

• Skjutsa 

• Inköp 

• Övrigt  

Modellens struktur gör att beslutsträden för de olika ärendena är oberoende av varandra. Vi har 

fokuserat på att modellera resor som utgår från hem och vi har inte modellerat resekedjor. Det är också 

värt att notera att Skola hänvisar till skolresor för de som är äldre än 16 år eftersom RVU 2015 bara 

innehåller individer som är äldre än 16 år gamla. För att kunna modellera barns skolresor behöver man 

tillgång till enkätdata även för dessa åldrar. Den nationella RVU 2011-2014 innehåller heller inte 

tillräckligt med observationer för barns skolresor i studieområdet för skattning av modellen. 

Modellberäkningen följer en nerifrån och upp-logik, dvs först beräknas destinationsval och sen följer 

anslutningsfärdmedel, färdmedelsval och resegenerering. Vi följer Daly (1982) och antar en icke-linjär 

nyttofunktion för destinationsval villkorad av ett visst färdmedelsval: 

𝑈𝑘𝑗 = ∑ 𝛽𝑟𝑘𝑋𝑟𝑘𝑗
𝑟∈𝐿𝑗

+ ∑ 𝛽𝑟𝑘𝑌𝑟𝑗
𝑟∈𝐷𝑗

+ 𝜙𝑙𝑜𝑔𝑆𝑗 (1) 

 

I ekvation (1) representerar 

Ukj nyttan att välja destinationszon j med färdmedel k. 

𝑋𝑟𝑘𝑗 den r:e utbudsvariabeln med färdmedel k till destinations zon j. 

𝑌𝑟𝑗 den r:e kvalitetsvariabeln för destinations zon j.  

𝛽𝑟𝑘 parametrar som ska skattas. 

𝑆𝑗  måttet på storlek för destinations zon j. Vi definierar 𝑆𝑗 senare i detta stycke. 

𝜙 log-storleksparametern som har en liknande funktion som skalparametern i den nästlade Logit-

modellen. Termen representerar inverterade korrelationen av nyttan av de elementära alternativen i en 

zon. Om 𝜙 = 1, är nyttofunktionerna inte korrelerade. Om 𝜙 < 1 innebär detta emellertid att 

nyttofunktionerna inom varje zon är korrelerade (Kristoffersson et al., 2017). 

𝑆𝑗 har en logsummaform som definieras i ekvation (2): 

𝑆𝑗 = 𝑠1𝑗 +∑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑗
𝑖>1

 (2) 

𝑠1𝑗 and 𝑠𝑖𝑗 representerar det första och det i:e storleksmåttet för zon j. 𝑟𝑖 är den motsvarande 

parametern. Storleksmåtten kan vara t.ex. befolkningsstorlek, antal byggnader eller aktivitet i zonen. 

För varje färdmedel kan en logsumme-variabel beräknas från destinationsvalsnivån: 

𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑘 = 𝑙𝑜𝑔(∑𝑒𝑈𝑘𝑗

𝑗𝜖𝐽

) (3) 

I ekvation (3), representerar J alla destinationszoner. 

Baserat på dessa nyttofunktioner kan sannolikheten att en individ ska resa till destinationszon j 

beräknas som: 
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𝑃𝑗|𝑘 =
𝑒𝑈𝑘𝑗

∑ 𝑒𝑈𝑘𝑑𝑑𝜖𝐽
 (4) 

Sannolikheten att välja kollektivtrafik med gång/cykel/bil beräknas som: 

𝑃𝑖|𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 =
𝑒𝛽𝑖𝑋𝑖+𝜇𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑖

∑ 𝑒𝛽𝑎𝑋𝑎+𝜇𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑎𝑎𝜖𝐴
 (5) 

𝑃𝑖|𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 är sannolikheten att välja anslutningsfärdmedel i givet att individen har valt 

kollektivtrafik som huvudfärdmedel. 𝑋𝑖 representerar de variabler som är specifika för 

anslutningsfärdmedelsvalet, men som inte varierar i destinationsval t.ex. socio-ekonomiska variabler. 

𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑖 är logsumme-variabeln som beräknas från destinationsval under anslutningsfärdmedel i. A 

representerar en uppsättning av tre anslutningsfärdmedel, A= {gå till kollektivtrafikstation; cykla till 

kollektivtrafikstation; köra bill till kollektivtrafikstation}. 𝜇 är skalparametern för 

anslutningsfärdmedelsvalsnivån. Det är värt att notera att inte alla 717 SAMS-zoner ligger i 

destinationsvalets valmängd för kollektivtrafik med tre anslutningsfärdmedel på grund av att visa OD-

par kan sakna en giltig rutt, t.ex. en viss zon ligger långt ifrån sin närmaste kollektivtrafikhållplats 

vilket leder till att det blir för långt att gå till kollektivtrafikhållplatsen. Om det inte finns en giltig rutt 

för ett OD-par för ett visst anslutningsfärdmedel, tas den destinationszonen bort i destinationsvalets 

valmängd för kollektivtrafik med det anslutningsfärdmedlet.  

Med samma logik kan man definiera en nyttofunktion för anslutningsfärdmedel i som: 𝑈𝑖 = 𝛽𝑖𝑋𝑖 +

𝜇𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑖. Då kan logsumme-variabeln på anslutningsfärdmedelsvalsnivån definieras som: 

𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 = 𝑙𝑜𝑔(∑𝑒𝑈𝑎

𝑎𝜖𝐴

) (6) 

Notera att ekvation (3) gäller för logsummeberäkning av andra färdmedel förutom kollektivtrafik och, 

ekvation (6) gäller bara för kollektivtrafik. 

Logsumme-variabeln användas sedan i beräkning av sannolikhet på färdmedelsvalsnivå: 

𝑃𝑘 =
𝑒𝛽𝑘𝑋𝑘+𝜃𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑘

∑ 𝑒𝛽𝑚𝑋𝑚+𝜃𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑚𝜖𝑀
 (7) 

I ekvation (7), representerar 𝑀 en uppsättning av färdmedelsval: {Gång; Cykel; Bilförare; 

Bilpassagerare; Kollektivtrafik}. 𝜃 är skalaparametern på färdmedelsvalsnivån. Notera att 𝑃𝑘 är en 

betingad sannolikhet givet att man ska resa. 

På samma sätt kan en logsumme-variabel på färdmedelsvalsnivån beräknas som 

𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑓ä𝑟𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑎𝑙 = log(∑ 𝑒𝑈𝑚𝑚𝜖𝑀 ) där 𝑈𝑚 = 𝛽𝑚𝑋𝑚 + 𝜃𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚. Och sannolikheten att resa 

blir: 

𝑃𝑅 =
𝑒𝛽𝑟𝑋𝑟+𝜑𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑓ä𝑟𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑎𝑙

1 + 𝑒𝛽𝑟𝑋𝑟+𝜑𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚𝑓ä𝑟𝑑𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑎𝑙
 (8) 

Vi skattar destinationsval, anslutningsfärdmedelsval och färdmedelsval samtidigt för alla 

destinationszoner. Resegenereringsmodellen skattas separat med logsumme-variabeln från 

färdmedelsvalsnivån.  

I modellen antar vi att alla resenärer kan potentiellt bli bilförare, dock i verkligheten är de som inte har 

körkort inte möjlighet att bli bilförare. Vi använder antal bilar per person med körkort som en variabel 
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i nyttofunktion av bilförare, och vi förväntar en positiv effekt av den variabeln eftersom mer bilar per 

körkort i hushåll indikerar att resenären får större tillgång till bil. För de som inte har körkort, sätter vi 

värdet av antal bilar per körkort till 0, vilket är samma som det finns ingen bil i hushåll. I 

skattningsdata finns det 11 resor av 11 051 resor som skattningsdata som utförs av individer som inte 

har körkort men fortfarande är bilförare. Vid tillämpning av modellen dock fortfarande tillåter 

individer som inte har körkort att bli bilförare men med en mindre sannolikhet än de som har körkort 

på grund av den positiv effekten av antal bilar per körkort.  

4.3. Indata 

Efterfrågemodellen skattas på data som är beskriven i SAMS-zoner på grund av att bl.a. destinations-

adress i RVU 2015 registreras på SAMS-zonsnivå. Totalt finns det 717 SAMS-zoner i studieområdet. 

Modellen tillämpas sedan på 250 m × 250 m rut-nivå, vilket beskrivs i Avsnitt 5. Vi kastar bort 

resorna i RVU 2015 som inte har både resestartszon och reseslutszon i studieområdet. Givet att 

studieområde är relativt små, är genomsnittavstånd för bilresor ganska korta. Enligt Tabell 2, är 

genomsnitt bilreseavstånd som observeras i RVU 2015 5,4 km. Detta innebär att skattade 

modellparametrarna kan inte direkt tillämpas till ett större område där det finns en större andel 

långvägsbilresorna, speciellt när modellerade variabelseffekter, t.ex. effekt av bilresekostnad, är icke-

lineär vid reseavstånd. 

4.3.1. Markanvändning och befolkningsdata 

Markanvändningsdata från fastighetskartan och förvärvsarbetande dag-befolkning aggregeras till 

SAMS-zoner. Antal byggnader i olika kategorier och dag-befolkning i olika kategorier beräknas för 

varje SAMS-zon. Dag-befolkningskategorier aggregeras från ursprungliga SNI-koder (Standard för 

svensk näringsgrensindelning koder). Täthetsvariabler, t.ex. antal arbetsplatser per km2 inkluderas inte 

i modellen. Täthetsvariabler kan fånga möjliga effekter av risk av cykelstöld och obekvämlighet att 

cykla i väldigt tätbyggd vägmiljö som mycket centrala delen av Stockholm. De effekterna fångas i 

dummyvariabler ”Destinationszon ligger inte i centrala Stockholm (Dummy)” och ”Destinationszon 

ligger i södra delen av Stockholm (Dummy)”, se avsnitt 4.3.7. 

Utifrån byggnader och dag-befolkningskategorier skapar vi följande variabler för efterfrågemodellen: 

Antal dag-befolkning i varje SAMS zon; Antal byggnader enligt kategorier i Avsnitt 2.2.1.5. I de 

flesta traditionell transport modeller, använder man bara dag-befolkning som variabel och inte antal 

byggnader. Fördelen av att använda antal byggnader är ju att antal byggnader kan tolkas som ett direkt 

mått av attraktion för visst reseärende. T.ex. antal butiker kan vara ett direkt mått av attraktion för 

inköpsresor jämförde mot antal anställda som jobbar i butiker som ett mått. Dock det finns ett antal 

nackdelar för antal byggnader som variabler i modellen. Byggnadersstorlek kan spela en roll eftersom 

storlek av byggnadspolygon beror på hur byggnadspolygon delar byggnader i grundläggande 

datamaterialen. Å andra sidan, att använda antal byggnader som en variabel i modellen också indikerar 

att scenario analys som handlar om ändring i markanvändning kräver detaljerade platser av planerade 

nybyggnader, vilket man inte alltid får tillgång till.  

4.3.2. Cykelparkering 

Cykelparkering aggregeras till SAMS-zon nivå. Dock är antal cykelparkeringsplatser i data troligen en 

grov underskattning. Totalt finns det 409 parkeringsplatser finns registrerade i openstreetmap 

(www.openstreetmap.org), Nackas och Danderyds kommuner. Saknade cykelparkeringsplatser kan 

orsaka icke-konsistenta resultat.  

För att övervinna problemet har en alternativ metod använts där cykelparkering viktas med antal icke-

boendebyggnader: 

• För varje SAMS-zon tas de 250m ×250m rutor som har sin centroid i SAMS-zonen fram. 

http://www.openstreetmap.org/
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• För varje 250m ×250m ruta (ruta i) i SAMS-zonen, definieras en 1 km buffertzon och antal 

cykelparkeringsplatser, Nc,i, och antal icke-boendebyggnader, Nb,i i buffertzonen räknas. 

• Det viktade antalet cykel parkeringsplatser för SAMS-zonen beräknas som: 𝑁𝑃 =
∑ 𝑁𝑐,𝑖×𝑁𝑏,𝑖𝑖∈𝐶

∑ 𝑁𝑏,𝑖𝑖∈𝐶
, 

där C är alla 250m ×250m rutorna i SAMS-zonen. 

Genom att vikta antal cykelparkeringsplatser med antal byggnader förutsätter vi att cykelparkerings-

platser långt ifrån kommersiella områden eller arbetsområden har mindre effekt för att attrahera 

individer att cykla dit. Vi använder det viktade antalet cykelparkeringsplatser som variabel i 

skattningen av efterfrågemodellen. 

4.3.3. Restid och reskostnader för färdmedel: bilförare och bilpassagerare 

Vi extraherar bilrestider och reseavstånd från utläggningen i bilnätverket, se beskrivning i Avsnitt 

2.2.4. Restider och reseavstånd mellan SAMS-zoner skiljer sig mellan morgonens rusningstid och 

icke-rusningstid för en vanlig arbetsdag. Bilreskostnader räknas som reseavstånd × 1,8 sek/km + 

trängselskatt, där trängselskatt räknas som 15 SEK för morgonrusningstid och 10 SEK för icke-

rusningstid enligt trängselskattens prissättning 2015. I skattningen använder vi restider och 

reskostnader från rusningstid och icke-rusningstid enligt registrerade resors starttid i Stockholm RVU 

2015. För bilpassagerare, är reskostnaden dividerad med 3 under antagande att det är tre personer som 

sitter i varje bil. Vi tvingas att använda ett antagenade liknande detta då information om antal 

reskamrater för resa saknas i Stockholm RVU 2015. Antagandet kan anses vara rimligt eftersom 

genomsnittligt antal personer i bil är 3.1 enligt den nationella RVU 2011-2014. 

4.3.4. Cykelruttval 

En viktig egenskap hos modellen är att modellen bör vara känslig för ändringar i cykelinfrastruktur. 

Därför är en cykelruttvalsmodell som kvantifierar hur cyklister värderar cykling på olika typer av 

cykelinfrastruktur avgörande. I en cykelruttvalsmodell, definierar man en generaliserad kostnad (GK) 

och modellen antar att cyklister väljer rutt med lägst generaliserad kostnad. GK är oftast en funktion 

av cykelinfrastruktur. I det projekt utvecklar vi inte någon ny cykelruttvalsmodell utan tillämpar 

cykelruttvalsmodeller från tidigare studier. Tre ruttvals modeller prövas. 

4.3.4.1. Cykelrestid som målfunktion 

Den enklaste ruttvalsmodellen använder enbart restid, dvs restid är enda variabeln i den generaliserade 

kostnaden. I projektet använder vi en cykelhastighetsmodell som utvecklades av Göteborg stad (2016), 

där cykelhastigheten på länk i är en funktion av olika cykelinfrastruktur och markanvändning: 

𝐻𝑖 = 14.491 + 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡30𝑚 × (−0.025) + 𝑁𝑒𝑑𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 × 0.999
+ 𝐺å𝑛𝑔𝑓𝑎𝑟𝑡𝑠𝑔𝑎𝑡𝑎 × (−2.399) + 𝐷𝑢𝑏𝑒𝑙𝑙𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑏𝑎𝑛𝑎 × 1.350
+ 𝐿ä𝑛𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × 0.012 + 𝑈𝑝𝑝𝑓ö𝑟𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 × 𝐿ä𝑛𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × (−0.005) 

(9) 

Ekvation (9) visar att bashastigheten är 14,491 km/h. Variabeln ”𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡30𝑚” definieras som 

antal byggnader per km länkslängd inom 30 meter buffert. Variabeln förutsätter att miljöer där 

cyklister befinner sig nära många entréer tenderar att upplevas som mer gångprioriterade. Därmed kan 

cyklister tänkas hålla en lägre hastighet i fall gående spontant korsar vägen. Modellresultat visar att 

när cyklister cyklar på en länk med många entréer som ligger nära cykelstråket, får det negativ 

inverkan på hastigheten. När man cyklar i nedförsbacke cyklar man snabbare. Om länken är gångbana 

innebär det att cyklisten sänker hastigheten. Att cykla på dubbelriktad cykelbana innebär en högre 

hastighet än bashastigheten. Att cykla på en länk med uppförsbacke leder till en lägre hastighet. Om 

cyklisten cyklar utan att behöva konfrontera en korsning innebär det en högre hastighet. Denna effekt 

kan orsaka orealistiskt hög hastighet om en länk blir väldigt långt i nätverket. För att undvika felaktig 
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beräkning av hastighet, antar vi att länklängdseffekten bara gäller för länkar som är kortare än 500 m. 

För länkarna som är längre än 500 m, används 500 m som länklängd. 

I rapporten från Göteborgs stad (2016), inkluderas även de tre variablerna:  

𝐴𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑑𝑒𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝐾𝑜𝑟𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 × (−5.430), 𝑆𝑡𝑒𝑛 × (−1.193) och 𝐾𝑢𝑟𝑣𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 × 0.029, vilka inte har 

inkluderats i analysen på grund av brister i data om cykelnätverket i modellen. 

4.3.4.2. Jensens cykelruttvalsmodellen 

Jensen (2017) har utvecklat en cykelruttvals modell baserat på 3363 observerade rutter i Köpenhamn. 

Modellen definierar en generaliserad kostnad (GK) baserade på cykelrestid. GK funktionen för en länk 

i definieras nedan: 

𝐺𝐾𝑖 = 𝜆(𝑡𝑖 + 𝜃𝑘 ⋅ 𝑘𝑖 + 𝜃𝑥 ⋅ 𝑥𝑖) + 𝛽𝑧 ⋅ 𝑧𝑖 (10) 

I ekvation (10), är 𝑡𝑖 basrestid på länk i givet att länk i är en referenslänk, t.ex. blandtrafik utan 

cykelinfrastruktur. 𝑘𝑖 är restid i korsning. 𝑥𝑖 är en vektor som representerar restid på länk i givet att 

länk i inte är en referenslänk, t.ex. restid på länk i med cykelbana. 𝑧𝑖 hänvisar till övriga variabler som 

inte kan normaliseras till restid, t.ex. länklutning. Alla variabler presenteras i Tabell 14.  

Tabell 14. Variabler och skattade parametrar i ruttvalsmodellen (Jensen, 2017).  

   Parametrar Enhet 
Parameter

-värde 
T-värde 

Används i 
ruttning? 

Restid Restid på länk (ti) min 1  √ 

  Restid i sväng (𝑘𝑖) min 3,13 7,61 √ 

Riktning Med trafik  ref   

  Mot trafik (𝑘𝑖)) min 3,15 6,3 × 

Beläggning Asfalt  ref   

 Icke-asfalt (𝑘𝑖) min 0,296 1,08 × 

Cykelinfrastrukturtyp 

Blandtrafik   ref   

Cykelfält  ref   

Gångbana (𝑘𝑖) min 4,72 5,04 √ 

Cykelbana (𝑘𝑖) min -0,753 -8,21 √ 

Trappa (𝑘𝑖) min 39,2 3,65 √ 

Bro 
Ej Bro  ref   

Bro för biltrafik (𝑘𝑖) min 7,41 3,42 √ 

Antal bilkörfält 
1 eller 2 körfält  ref   

3 eller mer körfält (𝑘𝑖) min 0,904 4,57 √ 

Markanvändning 

Ospecificerade grön område  ref   

Låg boendetäthet, båda sidor (𝑘𝑖) min 0,72 3,85 × 

Industriområde, båda sidor (𝑘𝑖) min 1,14 4,06 × 

Hög boendetäthet, stadskärna, båda 
sidor (𝑘𝑖) 

min 0,885 5,76 × 

Länklutning 

Upplutning är 0-10 meter/km  ref   

Upplutning är 10-35 meter/km (𝑧𝑖) km -23 -2,8 √ 

Upplutning är 35-50 meter/km (𝑧𝑖) km -23 -2,8 √ 

Upplutning är >50 meter/km (𝑧𝑖) km -55 -6,4 √ 

Modellparametrar Path-size parameter  1,54 27,39 × 

  Lambda (𝜆) Scale -0,359 -5,98 √ 
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I Tabell 14 visar kolumnen ”Parametervärde” de skattade vikterna. Att cykla mot trafiken innebär ett 

stort motstånd och viktas därför med 3,15, vilket innebär att 1 min cykling mot trafikriktningen 

motsvar 4,15 (1+3,15) min cykling med trafikriktningen. En minuts cykling på cykelbana motsvarar 

0,25 (1-0,75) minuter cykling i blandtrafik. Cykling på gångbana och i trappa är högt straffade. 

Modellen behandlar cykelfält på samma sätt som blandtrafik. Modellen tar också hänsyn till bro som 

bara är för biltrafik och antal körfält på länk i blandtrafik. Vi använder inte alla variabler som skattats i 

ruttvalsmodellen. Kolumnen ”Används i ruttning?” visar om motsvarande variabeln används i 

beräkningar av GK i det här projektet. Beläggning har inte använts på grund av brister i datadetta i 

cykelnätverket. Markanvändning har heller inte använts på grund av att definitionen av ”Låg” och 

”Hög” täthet sklijer sig mellan projekten. 

Ruttvalsmodellen är en Path-Size Logit modell (Ben-Akiva och Bierlaire, 1999). Vi använder 

länkspecifik cykelhastighet som beskrivs i Avsnitt 4.3.4.1 för att beräkna länkscykelrestiden. Eftersom 

cykelhastigheten också är en funktion av cykelinfrastruktur, kan dubellräkning bli ett potentialt 

problem vid anvädning av den ruttvalsmodellen från Jensen (2017). 

I cykelnätverket är en korsning representerat som en nod och därför saknas infomration om 

korsningens utformning i nätverket. Vi antar att cykelhastigheten i korsning är 9 km/h. Cykelavståndet 

i korsning beräknas enligt korsningutformningen som ges av antal körfält för varje inkommande länk. 

På grund av brister i indata om länkbredd, antar vi att alla cykelbanor, cykelfält och bilkörfält har 

samma bredd, och vi ignorerar andra skillnader i utformning av länken. Enligt GCM handbok (2010), 

antar vi att beredd på cykelfält är 1,5 m; cykelbana 2 m; gångbana 2,5 m; bilväg med två körfält 7 m; 

bilväg med tre körfält 10,5 m; bilväg med fyra körfält 14 m; bilväg med 6 körfält 21 m och bilväg med 

8 körfält 28 m. Med bredden för alla typer av länkar approximerar vi cykelreseavståndet i en korsning. 

Figur 15 visar ett exempel för en korsning med inkommande blandtrafiklänkar med 4 och 2 körfält. En 

vänstersväng för en cyklist beräknas enligt: 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐴𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝐵𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 (11) 

Vi räknar cykelreseavståndet för en högersväng baserat på en kurvbeskrivning. För cykelbana och 

cykelfält antar vi att cyklisten ligger i mitten av länken, det vill säga, 𝐴ℎö𝑔𝑒𝑟 = 𝐵ℎö𝑔𝑒𝑟 = 0,75𝑚 eller 

1𝑚 för cykelfält respektive cykelbana. För andra länktyper, antar vi att 𝐴ℎö𝑔𝑒𝑟 = 𝐵ℎö𝑔𝑒𝑟 = 0,5𝑚. 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑ℎö𝑔𝑒𝑟 = 𝐴ℎö𝑔𝑒𝑟 + 𝐵ℎö𝑔𝑒𝑟 −
(4 − 𝜋) × 𝐴ℎö𝑔𝑒𝑟 × 𝐵ℎö𝑔𝑒𝑟

𝐴ℎö𝑔𝑒𝑟 + 𝐵ℎö𝑔𝑒𝑟
 (12) 
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Figur 15. En illustration av cykelreseavstånd vid en korsning. 

4.3.4.3. Broachs ruttvalsmodell 

Broachs ruttvalsmodell beskrivs i Broach et al. (2012) samt Berglund och Engelson (2014). Samma 

metodik som i ruttvalsmodellen i Jensen (2017), en Path-Size Logit modell, används. Skillnaden mot 

ruttvalsmodellen i Jensen (2017) är att Broachs ruttvalsmodell definierar en generaliserad kostnader 

(GK) som är baserade på reseavstånd, inte cykelrestid. Tabell 15 presenterar alla vikter som användes 

för GK-beräkning i denna modell. 

Tabell 15. Vikter för GK-beräkning på länknivå (Berglund och Engelson, 2014). 

Variabelkategorier Variabelnamn Vikter mot länklängd (resavstånd i km) 

Typ av sväng och 
trafikvolym (ÅDT) i 
korsning 

Höger utan signal, kors ÅDT <10k 0 (ref) 

Höger utan signal, kors ÅDT 10k- 0.06 

Vänster utan signal, ÅDT 10k- 0 (ref) 

Vänster utan signal, ÅDT 10-20k 0.15 

Vänster utan signal, ÅDT 20k- 0.38 

Vänster, rakt fram med trafiksignal 0.035 

Vänster, rakt fram utan trafiksignal, kors ÅDT 
5-10k 

0.06 

Vänster, rakt fram  utan trafiksignal, kors ÅDT 
10-20k 

0.1 

Vänster, rakt fram utan trafiksignal, kors ÅDT 
>20k 

0.537 

Uppförsbacke 

<2% 1 (ref) 

2%-4% 1.37 

4%-6% 2.20 

>6% 4.24 

Cykelinfrastruktur 

Cykelbana 1 (ref) 

Cykelfält 1.23 

Blandtrafik -50 km/h 1.5 

Blandtrafik 50-70 km/h 2.5 

Blandtrafik 70- km/h 5 

 

Svängsträffet i Broachs ruttvalsmodell är normaliserat till resavstånd medan man i Jensens ruttvals-

modell beräknar restid i sväng och som sedan viktas med en vikt 3.13. Tabell 15 också visar att 

svängstraffsvikter i Broachs ruttvalsmodell är mer detaljerade och tar hänsyn till ÅDT (årsmedel-

dygnstrafik) i korsningen. Vikterna för uppförsbacke i de två ruttvalsmodellerna är svåra att jämföra 
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på grund av att olika klassificering används. Broachs ruttvalsmodell använder avstånd på cykelbana 

som referens och vikter för blandtrafik skiljer sig också beroende på hastighetsgräns, medan Jensens 

ruttvalsmodell använder restid på blandtrafik som referens och skijler inte på vägklass i blandtrafik. 

En annan skillnad mellan de två modellerna är cykelfält. Den Jensens ruttvalsmodellen identifierar inte 

skillnaden mellan cykelfält och blandtrafik, vilket innebär att cykelfält inte ger någon effekt på 

cyklisters ruttval. Detta innebär också att ett scenario där en uppdatering från blandtrafik till cykelfält 

kan inte utvärderas med den Jensens ruttvalsmodell. Å andra sidan identifieras en marginell skillnad 

mellan cykelfält och blantrafik -50 km/h, och en stor skillnad mellan cykelfält och blandtrafik 50-70 

km/h och 70- km/h, i Broach-modellen vilket innebär att Broachsruttvalsmodell är känslig för en 

förändring av cykelfält. 

4.3.5. Kollektivtrafikruttval 

Eftersom efterfrågemodellen tar hänsyn till val av anslutningsfärdmedel till kollektivtrafikhållplats 

behöver utbudsvariabler för en kombinerad cykel-kollektivtrafikresa beräknas för varje resestart och 

destinationspar (OD-par). Denna beräkning sker med hjälp av en kollektivtrafiksruttningsfunktion i 

TransCad. En detaljerade beskrivning av arbetsgången för detta finns i Avsnitt 2.2.3. Två 

ruttningsmetoder provas:  

• Kortast väg: Den här metoden letar efter den bästa rutten från en startpunkt till en destination 

genom att minimera den totala generaliserade reskostnaden. På alla sökrutter kommer endast 

en kollektivtrafiklinje att väljas, även om segmentet betjänas av flera kollektivtrafiklinjer med 

identisk restid.  

• Optimal Strategi: Den här metoden är baserad på antagandet att passagerarna kommer att ta 

den första kollektivtrafiklinjen som kommer att få dem till deras destination inom rimlig tid. 

Om vi antar passagerarna ankommer till kollektivtrafikshållplatsen enligt en likformig 

fördelning, kommer olika kollektivtrafiklinjer utnyttjas baserat på servicetider och frekvenser. 

Ett linjesegment som går ut ur en hållplats kommer endast att användas om dess tillägg till den 

optimal strategin kommer att minska den totala förväntade reskostnaden från den hållplatsen 

till destinationen. En detaljerad beskrivning av metoden finns i Spiess och Florian (1989). 

En detaljerade beskrivning av kollektivtrafikruttning med ”Kortast väg”-metoden finns i Bilaga 2. Den 

största skillnaden mellan Kortast väg och Optimal Strategi är att Kortast väg bara tillåter en 

kollektivtrafiklinje från en viss hållplats till en annan hållplats för ett visst OD-par, medan Optimal 

Strategi tillåter flera kollektivtrafiklinjer med antagandet att resenärer kan fördelas på 

kollektivtrafiklinjerna i proportion till dess turtäthet. Den nationella transportmodellen Sampers 

använder Optimal Strategi för kollektivtrafikutläggning.  

En viktig egenskap vid kollektivtrafikruttning är konsistens mellan parametrarar i nätutläggning och 

efterfrågan. I dagens kollektivtrafikruttning genomförs nätutläggning och efterfrågeberäkning separat. 

En metod att hålla konsistens är att iterera parametrarar mellan nätutläggning och efterfrågan. 

Metoden provas i den studien för arbetsresor med Optimal Strategi och beskrivs i Bilaga 3. Resultatet 

visar dock att skattad parameter för gångtid till kollektivtrafikhållplats i efterfrågeberäkning är för låg 

och kan där inte tillämpas i den här studien. Den iterativa processen kan tillämpas för Kortast väg 

också dock metoden behöver tillämpas för varje ärende och därför kräver lång körtid. Vi illustrerar i 

Bilaga 4 att man får en generell konsistens mellan parametrarar i nätutläggning och efterfrågan med 

Kortast väg utan iterativa processen. Tabell 16 presenterar utläggningsparametrar i ”Kortast väg”-

metoden och motsvarande efterfrågeparametrar. Utläggningsparametrarna används för skattning av 

efterfrågemodellens alla ärenden. I det här projektet använder vi därför kortast väg för 

kollektivtrafikutläggningen utan iterativ processen. 
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Tabell 16. Värden av utläggningsparametrar i Kortast väg och motsvarande parametrar i 

efterfrågeberäkningen. 

Utläggningsparametrar Värde Parametrar efterfrågeberäkning 

Gångtid 2 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats 

Gångtid till destination 

Gångtid för att byta hållplats 

Cykelrestid/bilrestid från startpunkt till 
kollektivtrafikhållplats 

2 
Cykelrestid till kollektivtrafikhållplats 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats 

Bytesstrafftid ×Antal byten 1 Bytesstrafftid per byte ×Antal byten 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats 1,5 
Bytesväntetid på kollektivtrafikhållplats 

Initial väntetid 

Restid i fordon 1 Restid i fordon 

Obs: Gångtid till kollektivtrafikhållplats, cykelrestid till kollektivtrafikhållplats och bilrestid till kollektivtrafikhållplats är 

endast relevanta för respektive kollektivtrafikanslutningsfärdmedel. 

4.3.6. Individers socio-ekonomiska attribut 

Vi använder information om individers ålder, kön, inkomst, förvärvsarbete, antal barn i hushåll, antal 

bilar och antal körkort i hushållet samt kollektivtrafikkortsinnehav från RVU Stockholm 2015. 

Information om kollektivtrafikkort används för att beräkna kostnad för en kollektivtrafikresa.  

• För de som har 30-dagarskort är kostnaden för en kollektivtrafikresa: 830 (kr) /20 

(arbetsdagar)/2 (resor per dag) = 20,75 kr 

• För de som har 90-dagarskort är kostnaden fören kollektivtrafikresa: 2420 (kr) /60 

(arbetsdagar)/2 (resor per dag) = 20,17 kr 

• För de som har årskort är kostnaden för en kollektivtrafikresa: 8720 (kr) /251 (arbetsdagar)/2 

(resor per dag) = 17,37 kr 

• För de som har en övrig periodbiljett (24/72 timmars) eller enkelbiljett är kostnaden för en 

kollektivtrafikresa: 30 kr. 

4.3.7. Sammanställning av variabler i efterfrågemodellen 

Tabell 17 nedan beskriver alla variabler som skattas i efterfrågemodellen. Vi använder följande 

förkortningar i rapporten. Förkortning som avser modellnivå: Destinationsval (D); 

Anslutningsfärdmedelsval för kollektivtrafik (A); Färdmedelsval (F); Resegenerering (R). Förkortning 

som avser färdmedel: Gång (G); Cykel (C); Bilförare (BF); Bilpassagerare (BP); Kollektivtrafik med 

alla anslutnings färdmedel (K); Kollektivtrafik med gång (KG); Kollektivtrafik med cykel (KC); 

Kollektivtrafik med bil (KB). 



VTI rapport 1007  51 

Tabell 17. Variabler i efterfrågemodellen. 

Symbol Variabler 
Nivå i 
modellen 

Inkluderade 
färdmedel 

𝑠1𝑗 Total dag-befolkning14 D Alla 

𝑠𝑖𝑗 
Antal samhällsfunktionsbyggnader15 (se Avsnitt 2.2.1.5) D Alla 

Antal verksamhetsbyggnader  D Alla 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Gångrestid D G 

Generaliserad kostnad för cykel16 (se avsnitt 4.3.4) D C 

Restid för bilförare och bilpassagerare D BF; BP 

Reskostnad för bilförare D BF 

Reskostnad för bilpassagerare D BP 

Reskostnad för kollektivtrafikanvändare D K 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats D KG 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats D KC 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats17 D KB 

Initial väntetid D K 

Restid i fordon D K 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats + Bytesstrafftid per byte 
×Antal byten/1,518 

D K 

Gångtid för att byta hållplats D K 

Gångtid till destination D K 

𝑌𝑟𝑗 

Destinationszon ligger inte i centrala Stockholm (Dummy) D G; C 

Destinationszon ligger i södra delen av Stockholm 
(Dummy) 

D G; C 

Viktat antal cykelparkeringsplatser  D C 

𝑋𝑎 och 

𝑋𝑚 

Kön: Män; Kvinnor F och A Alla 

Ålder: 16–24; 25-44; 45-64; >65 F och A Alla 

Antal 0–6 år barn i familj F och A Alla 

Antal 7–18 år barn i familj F och A Alla 

Antal bilar per körkort i hushåll F och A Alla 

𝑋𝑚 och 

𝑋𝑟 
Inkomst: Låg; Medellåg; Medelhög; Hög; Okänd 

F, A och R Alla 

𝑋𝑟 Jobbstatus: Heltidsanställd; Deltidsanställd; Arbetslös R / 

 

Vi använder resor med start och slut i SAMS-zoner som ligger i studieområdet. Vi modellerar bara de 

resor som startar från hemmet på vardagar. I projektet har vi inte modellerat helgresor. Vi tar bort 

observationer (resor) där information om socio-ekonomiska variabler saknas förutom för 

inkomstvariabeln där ”inkomst saknas” räknas som en variabel. Detta på grund av att en stor del av 

saknade värden i data när det gäller inkomst. Om en observation har ett visst anslutningsfärdmedel 

                                                      

14 Vi testade att använda dag-befolkningskategorierna som definieras i Avsnitt 2.3.2 men total dag-

befolkning överträffar de separata dag-befolkningskategorierna. 

15 Alla byggnadskategorier definierade i avsnitt ”Fastighetskartan” testades och antal 

samhällsbyggnader och antal verksamhetsbyggnader visade signifikant effekt medan de andra visade 

icke-signifikant effekt i alla ärende. 

16 Tre generaliserade kostnader för cykel testades i det projektet, se avsnitt ”Cykel ruttval” 

17 För länkarbilnätverket används jämviktsrestider från bilnätverket. För länkar som inte finns i 

bilnätverket, antar vi en hastighet om 20 km/h. 

18 Väntetid på kollektivtrafikhållplats och bytesstrafftid är oftast korrelerade och i vanliga fall går det 

inte att skatta separata parametrar för de två variablerna. Vi slår därför de ihop dessa och eftersom 

”Bytesstrafftid per byte ×Antal byten” har en vikt 1.5 (se Tabell 16), dividerar vi ”Bytesstrafftid per byte 

×Antal byten” med 1,5. 
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samt det inte finns en giltig rutt i OD-paret med det anslutningsfärdmedlet, tas den observationen bort 

vid skattningen. Deskriptiv statisk för färdmedelsval presenteras i Tabell 18. Det är värt att notera att 

Tabell 18 innehåller färre observationer än den data som presenteras i Tabell 2 eftersom Tabell 2 

också innehåller helgresor och resorna som görs av individer där vi som saknar socio-ekonomisk 

information. 

Tabell 18. Deskriptiv statistik för färdmedelsval, skattningsdata. 

Ärende 
Färdmedelsval 

G C BF BP KG KC KB Total 

Arbete 
374 627 906 57 1789 104 127 3984 

9,39% 15,7% 22,7% 1,44% 44,9% 2,61% 3,19% 100% 

Skola 
31 29 18 12 275 17 7 389 

7,97% 7,46% 4,63% 3,08% 70,7% 4,37% 1,80% 100% 

Tjänst 
34 31 110 5 101 8 2 291 

11,7% 10,7% 37,8% 1,72% 34,7% 2,75% 0,69% 100% 

Service/Häls
a/Barntillsyn 

102 
19,2% 

37 
6,95% 

170 
32,0% 

26 
4,89% 

185 
34,8% 

2   
0,38% 

10 1,88% 
532 

100% 

Besök 
94 39 207 99 191 6 7 643 

14,6% 6,07% 32,2% 15,4% 29,7% 0,93% 1,09% 100% 

Rekreation 
355 183 514 136 489 15 28 1720 

20,6% 10,6% 29,9% 7,91% 28,4% 0,87% 1,63% 100% 

Skjutsa 
387 140 783 49 65 4 2 1430 

27,1% 9,79% 54,8% 3,42% 4,55% 0,28% 0,14% 100% 

Inköp 
409 84 559 124 173 3 6 1358 

30,1% 6,19% 41,2% 9,13% 12,7% 0,22% 0,44% 100% 

Övriga 
202 64 207 61 158 1 11 704 

28,7% 9,09% 29,4% 8,66% 22,4% 0,14% 1,56% 100% 

 

Andelen cykelresor är högst för arbetsresor och lägst för inköpsresor som startar från hemmet. 

Andelen kollektivtrafikresor är hög för arbetsresor och skolresor. Andelen bilförare är högst för 

ärendena skjutsa och inköp och lägst för arbetsresor och rekreationsresor. Gång är dominerande 

anslutningsfärdmedel för kollektivtrafik. Andelen kombinerade cykel-kollektivtrafikresor är liten i 

studieområdet och i de flesta fall, mindre än motsvarande andel kombinerade bil-kollektivtrafikresor. 

Skolresor har högst andel kombinerade cykel-kollektivtrafikresor, 4,37%, för övriga ärenden är 

andelen ännu mindre.  

4.4. Skattningsresultat 

Vi presenterar först skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval och därefter resultat för 

resegenerering. Icke-signifikanta variabler har tagits bort från modellen. Vi bibehåller ”Konstant” som 

en variabel för alla färdmedel. Vi också bibehåller de flesta utbudsvariablerna, t.ex. bilrestid, cykeltid 

till kollektivtrafikhållplats, även om de är icke-signifikanta, eftersom utbudsvariablerna ligger till 

grund för samhällsekonomisk analys. Vi testade först modeller med skattning av separata parametrar 

för gångtid/cykelrestid/bilrestid till kollektivtrafikhållplats, men på grund av för få observationer för 

vissa ärenden, tvingas vi att skatta en gemensam parameter för anslutningsrestid till kollektivtrafik-

hållplats för de ärendena. Vi skattar också en gemensam kostnadsparameter för alla färdmedel. Vi 

antar att resor med gång och cykel inte kostar pengar. Kostnaden för bilförare, bilpassagerare och 

kollektivtrafik har samma parameter så att pengar värderas lika. På grund av stark korrelation mellan 

restid och reskostnad, använder vi en logaritmtransformering för kostnadsvariabler för att undvika 

problemet med multi-kolinearitet (kostnadsvariabel: log(kostnad)). 

Vi testade tre cykelruttvalsmodeller i skattningen, se avsnittet 4.3.4. Skattade modeller tillämpas sedan 

i studieområdet och beräknade cykelflöden jämförs mot cykelräkningar. Resultat från jämförelsen 

föreslår att Broachs ruttvalsmodell uppvisar det bästa resultaten jämfört med cykelräkningar (se avsnitt 

5.3). Vi använder därför skattningsresultat med Broachs ruttvalsmodell i slutliga modellen. Vi 
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använder Man som referensgrupp för kön, Ålder 45–64 som referensgrupp för ålder och 

Medelhöginkomst som referensgrupp för inkomst.  

Resegenereringsmodeller skattas separat från destinationsval och färdmedelsval. En logsumme-

variabel som representerar ett tillgänglighetsmått beräknas från destinationsvals och färdmedelsvals-

modellen och läggs till i resegenereringsmodellen. I resegenereringssteget inkluderar vi inkomst som 

en viktig förklaringsvariabel i enligt med litteraturen (Jahanshahi et al., 2017). Vi inkluderar också 

jobbstatus som en förklaringsvariabel. Antal barn per familj inkluderas i visa ärenden, t.ex. ”Skjutsa” 

där barn förmodligen är en viktig förklaringsvariabel enligt definitionen av ”Skjutsa”. Ålder ligger 

som en förklaringsvariabel för ärende ”Skola”. För ärende ”Arbete” har vi tagit bort observationer för 

individer som inte har ett jobb. Vi använder Medellåginkomst som referensgrupp för inkomst och 

arbetslösa som referensgrupp för jobbstatus, men för ärende ”Arbete” tar vi Heltidsanställd som 

referensgrupp. 

Skattningsresultat med Broachs ruttvalsmodell presenteras i de följande sektionerna. Det är värde att 

notera att vi endast skattat en icke-linjär resekostnadsparameter (Log) för varje ärende, dvs. 

gemensamma reskostnadsparameter för alla inkomstgrupper. Detta är på grund av att den linjära 

termen visar stark multikolinearitet mot restid och tas därför bort. Inkomst är inkluderat som ett 

attribut i färdmedelsvalet tillsammans med andra socio-ekonomiska variabler. Vi också skattar olika 

parametrar för restidskomponenter i kollektivtrafiken.  

4.4.1. Arbete 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 19 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 20. 

Tabell 19. Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval, ärende: Arbete. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Arbete 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,708 34,2 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 
Antal Samhällsfunktions byggnader 7,40 2,04 

Antal verksamhetsbyggnader  120,7 11,1 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid 
G 

-0,066 -22,8 

𝑌𝑟𝑗 Utanför centralen  -1,06 -2,68 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK (Broachs ruttvalsmodellen) 

C 

-0,141 -12,1 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK × Kvinnor -0,064 -3,96 

𝑌𝑟𝑗 Södra Stockholm  -0,337 -1,65 

𝑌𝑟𝑗 Utanför centralen  -0,868 -4,51 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,090 -12,7 

Bilrestid BP -0,094 -5,26 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,233 -3,57 

Initial väntetid 

K 

-0,067 -4,44 

Restid i fordon -0,043 -16,2 

Väntetid och byte strafftid19 -0,045 -6,47 

Byte gångtid -0,080 -3,67 

Gångtid till destination -0,079 -10,72 

                                                      

19 Den variabeln hänvisar till ”Väntetid på kollektivtrafikhållplats + Byt strafftid per byt ×Antal 

byt/1,5”, se Tabell 17 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Arbete 

Parameter T-värde 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats KG -0,065 -4,17 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats KC -0,075 -1,59 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats KB -0,133 -3,39 

𝑋𝑎 

Konstant 

A 

KG 

3,49 14,9 

Kvinnor  -0,45 -2,15 

Ålder 25–44  0,54 3,31 

Antal 7–18 år barn  -0,48 -5,97 

Konstant 

KC 

0,069 0,25 

Kvinnor -0,56 -1,99 

Antal 0–6 år barn 0,83 5,67 

Låg inkomst 1,06 1,90 

Antal bilar per körkort i hushåll KB 0,86 4,17 

𝑋𝑟 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 
0,66 3,34 

Antal 7–18 år barn -0,47 -5,08 

Konstant 

C 

-0,035 -0,31 

Ålder ≥65  -1,30 -3,54 

Antal 7–18 år barn -0,14 -2,19 

Konstant 

BF 

-0,21 -1,56 

Kvinnor -0,91 -10,7 

Antal 7–18 år barn -0,12 -2,15 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,49 15,25 

Konstant 

BP 

-2,86 -10,97 

Ålder 25–44 -0,51 -1,66 

Antal bilar per körkort i hushåll 0,69 2,13 

𝜇 Skalsparameter20 A K 0,92 0,55 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,63 7,14 

Antal observationer 3984 

Antal parametrar 43 

Log-likelihood  -28306,5 

Log-likelihood med 0 beta -34786,0 

McFaddens rho 0,186 

Justerade McFaddens rho 0,188 

Obs: röd färg indikerar att den motsvarande parameter är icke-signifikant på 90 % konfidensintervalls nivå.  

 

Tabell 20. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Arbete. 

Variabler 
Arbete 

Parameter T-värde 

Konstant 0,132 2,55 

Låg inkomst -0,545 4,21 

Medelhög inkomst 0,249 3,78 

Hög inkomst 0,393 6,88 

Deltid -0,388 -6,44 

                                                      

20 T-värde av skalsparametrar hänvisar till T-värde jämförde mot 1. 
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Variabler 
Arbete 

Parameter T-värde 

Antal observationer 10 370 

Antal parametrar 5 

Log-likelihood -6948,1 

Log-likelihood med 0 beta -7187,9 

McFaddens rho 0,033 

Justerade McFaddens rho 0,033 

 

Restidsparametrarna, Gångtid, GK för cykel; Bilrestid för bilförare och bilpassagerare, och restids-

komponenter för kollektivtrafik har som förväntat negativt tecken. Parametern för Bilrestid för 

bilförare är mindre än den för bilpassagerare. Skattade restid och resekostnads parametrarna indikerar 

att tidsvärde för bilförare och bilpassagerare är 420 kr/h för en 10 km bilresa, vilket är betydligt högre 

än motsvarande värden som skattas i ny Sampers 4. Tidsvärden som skattas i ny Sampers 4 är 320 kr/h 

för hög inkomstklass och 160 kr/h för medelinkomstklass och 125 kr/h för låginkomstklass. Eftersom 

de flesta (83 %) resorna i skattnings data utförs av individer från höginkomstklass, är tidsvärden av 

hög inkomstklass (320 kr/h) mest relevant för jämförelse. Anledning av högt tidsvärde från studie kan 

vara att trängselskatt består av en större del i kostnader för korta resorna än långvägsresorna. I 

skattningsdata, står 27 % av bilresor som betalar trängselskatt vilket är högre än den i skattningsdata i 

ny Sampers 4 givet att observationer i Sampers 4 innehåller resor för hela Sverige. Detta indikerar att 

bilisters tidsvärde i den modellen kan vara högre på grund av att bilister fortfarande väljer att köra bil 

där trängsel består av en stor del av kostnad. Tidsvärdet för kollektivtrafik är halv av tidsvärdet för 

bilförare, vilket är rimligt jämförde mot ny Sampers 4. 

Modeller identifierar ett motstånd mot att cykla och gå från centrala Stockholm till destinationer 

utanför centrala Stockholm för arbetsresor, vilket inte är på grund av att befolkning och markanvänd-

ning är låg utanför centrala Stockholm eftersom dessa variabler kontrolleras i modellen. Samtidigt 

identifierar modellen en negativ interaktionseffekt mellan GK för cykel och Kvinna för arbetsresor, 

vilket innebär att kvinnor är mer känsliga för en ändring i GK än män när det gäller arbetsresor.  

Effekter av individers socio-ekonomiska variabler identifieras på anslutningsfärdmedelsvals-nivå. Kön 

och antal barn spelar viktig roll för val av anslutningsfärdmedelsval för arbetsresor. Små barn (0–6 år) 

i hushållet samt låg inkomst ökar sannolikheten att ta cykel istället för gång till kollektivtrafikhållplats.  

För parametrarna i färdmedelsvalet har resenärer med barn 7–18 år i hushållet, jämförde med de som 

utan barn, en minskad sannolikhet att välja gång, cykel och även bilförare för sina arbetsresor vilket är 

icke-intuitivt. Det finns inte bevis som stödjer hypotesen att unga (Ålder 16–24) skulle köra bil i 

mindre utsträckning och cyklar mer i sina arbetsresor. Modellen identifierar inga signifikanta 

inkomstseffekter i färdmedelsvalet. 

Resultaten för resegenerering visar förväntade tecken för inkomst- och jobbstatusvariabler. Grupp med 

höga inkomster och Heltidsanställda har högre sannolikhet att göra en arbetsresa än de med låg 

inkomst och deltidsanställda. Logsumme-variabeln är inte signifikant i modellen. Med hänsyn tagen 

till att studieområdet är ett storstadsområde där tillgänglighet inte skiljer sig så mycket som skillnaden 

mellan storstad och landsbygd, är det inte förvånade att effekten av logsumme-variabeln inte är 

signifikant i den här studien. Det är också värt att notera att Justerade McFaddens rho för modellen är 

väldigt låg, vilket innebär en låg förklaringsgrad. Detta innebär att modellen saknar andra 

förklaringsvariabler förutom inkomst och jobbstatus, och skulle behöva ytterligare datakälla.  
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4.4.2. Skola 

Det är värt att notera att ärendet Skola i den här studien avser resor till studier för personer över 16 år, 

eftersom det inte finns observationer för de som är yngre än 16 år i RVU Stockholm 2015. Skattnings-

resultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 21 och skattningsresultat av 

resegenerering presenteras i Tabell 22. 

Tabell 21. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Skolan. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Skolan 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

1,28 16,78 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 
Antal Samhällsfunktions byggnader 408,1 4,47 

Antal verksamhetsbyggnader  128,8 2,85 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,039 -6,81 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK (Broachs ruttvalsmodellen) C -0,286 -6,59 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,166 -5,54 

Bilrestid BP -0,165 -4,62 

Initial väntetid 

K 

0,018 0,36 

Restid i fordon -0,063 -10,28 

Väntetid och byte strafftid -0,046 -2,73 

Byte gångtid -0,039 -0,75 

Gångtid till destination -0,076 -4,21 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats KG -0,115 -3,03 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats KC -0,158 -1,32 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats KB 0,040 0,46 

𝑋𝑎 
Konstant 

A 
KG 4,51 7,86 

Konstant KC 1,67 2,79 

𝑋𝑟 
𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 
-2,93 -4,02 

Låg inkomst 0,81 1,97 

Konstant 
C 

-2,39 -2,89 

Kvinnor -1,03 -2,53 

Konstant 

BF 

-2,50 -2,35 

Ålder 16–24 -3,49 -4,94 

Ålder 25–44 -1,08 -1,69 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,59 2,83 

Konstant 

BP 

-5,38 -4,74 

Hög inkomst 1,10 1,80 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,65 2,90 

𝜇 Skalsparameter A K 0,51 2,38 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,21 2,57 

Antal observationer 389 

Antal parametrar 30 

Log-likelihood  -2534,4 

Log-likelihood med 0 beta -3507,6 

McFaddens rho 0,277 

Justerade McFaddens rho 0,286 
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Tabell 22. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Skolan. 

Variabler 
Skolan 

Parameter T-värde 

Konstant -2,774 -33,98 

Ålder 16–24 2,725 27,58 

Ålder≥65 -2,232 -11,54 

Låg inkomst 0,551 4,40 

Fulltid -2,97 -17,39 

Antal observationer 17183 

Antal parametrar 5 

Log-likelihood -1710,0 

Log-likelihood med 0 beta -11910,3 

McFaddens rho 0,856 

Justerade McFaddens rho 0,856 

 

Resultaten visar en icke-signifikant effekt för kostnadsvariabeln Log(kostnad), därför inget tidsvärde 

kan beräknas från modellen. Ingen effekt av kön har hittats för den generaliserade kostnaden för cykel. 

Det är också förväntat att Antal Samhällsfunktionsbyggnader har en större effekt än Antal 

verksamhetsbyggnader eftersom skolor kategoriseras som samhällsfunktionsbyggnader. 

Gruppen med låga inkomster går mindre ofta. Kvinnor har mindre sannolikhet att cykla trots att ingen 

könsskillnad har hittats i effekten av generaliserad kostnad för cykel. Det innebär att denna 

könsskillnad inte är på grund av olika känslighet för generaliserad kostnad utan beror på faktorer som 

inte är relevanta för cykelrutter, t.ex. destinations-egenskaper, sociala normer, m.m. Modellen 

identifierar också som förväntat att unga vuxna (Ålder 16–24) har mindre sannolikhet att vara bilförare 

än åldersgruppen 45–64. Den gruppen med höga inkomster är mer benägna att vara bilpassagerare för 

skolresor.  

När det gäller resegenerering, har gruppen med låga inkomster och de som inte arbetar heltid högre 

sannolikhet att ha en skolresa. Modellen fångar väl effekten att åldersgruppen 16–24 har högre 

sannolikhet att genomföra en skolresa medan pensionärer sällan gör en skolresa. Logsummevariabeln 

visar en negativ effekt för skolresor, vilket är förvånade och det innebär att de som bor i områden med 

bättre tillgänglighet göra färre skolresor. En möjlig förklaring kan vara att de som är vuxna men 

fortfarande studerar bor långt ifrån stadskärnan och den negativ parametern fångar upp den 

korrelationen. Eftersom en negativ logsumme-variabel kan resultera felaktiga resultat i 

scenarioanalyser, använder vi skattade resultat utan logsumme-variabeln där parametrarna för andra 

variabler förutom logsumme-variabeln har samma tecken. Modellen har en hög justerad McFaddens 

rho vilket innebär en bra förklaringsgrad.  

4.4.3. Tjänste 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 23 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 24. 

Tabell 23. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Tjänst. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Tjänst 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,733 11,1 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 Antal verksamhetsbyggnader  90,6 3,12 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,021 -5,03 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK (Broachs ruttvalsmodellen) C -0,165 -3,84 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Tjänst 

Parameter T-värde 

𝑌𝑟𝑗 Utanför centralen  -1,89 -1,77 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,071 -6,64 

Bilrestid BP -0,072 -1,27 

Initial väntetid 

K 

-0,075 -1,03 

Restid i fordon -0,062 -5,03 

Väntetid och byte strafftid -0,069 -2,04 

Byte gångtid -0,054 -0,51 

Gångtid till destination -0,169 -4,34 

Anslutningsrestid K -0,058 -0,92 

𝑋𝑎 

Konstant 

A 
KG 

6,30 5,41 

Antal 0–6 år barn  -1,58 -2,65 

Antal 7–18 år barn  -1,40 -2,94 

Konstant KC 1,46 1,84 

𝑋𝑟 
𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G -0,656 -1,63 

Konstant 
C 

-1,05 -2,36 

Antal 7–18 år barn 0,499 2,26 

Konstant 
BF 

-0,253 -0,73 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,25 4,41 

Konstant 

BP 

-3,74 -4,51 

Antal 0–6 år barn 0,884 1,66 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,37 1,82 

𝜇 Skalsparameter A K 0,97 0,05 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,13 10,00 

Antal observationer 291 

Antal parametrar 27 

Log-likelihood  -2071,1 

Log-likelihood med 0 beta -2501,7 

McFaddens rho 0,172 

Justerade McFaddens rho 0,183 

 

Tabell 24. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Tjänst. 

Variabler 
Tjänst 

Parameter T-värde 

Konstant -5,12 -30,9 

Låg inkomst -0,676 -1,95 

Hög inkomst 0,485 4,90 

Deltid 1,601 8,01 

Fulltid 1,757 10,34 

Antal observationer 17 183 

Antal parametrar 5 

Log-likelihood -2 201,2 

Log-likelihood med 0 beta -11 910,3 

McFaddens rho 0,815 

Justerade McFaddens rho 0,815 

 

När det gäller markanvändningsvariabler, är Antal samhällsfunktionsbyggnader inte signifikant utan 

bara Antal verksamhetsbyggnader är signifikant. Att cykla från centrala Stockholm till destinationer 
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som ligger utanför de centrala delarna av staden föredras inte av cyklisterna. På samma sätt som i 

modellen för ärendet skolresa är kostnad inte signifikant. Parametrar för bilrestid för bilförare och 

bilpassagerare är jämförbara men parametern för bilpassagerare är inte signifikant, troligen på grund 

av för få observationer av bilpassagerare. 

Antal 0–6 år barn och Antal 7–18 år barn visar en effekt i form av minskad sannolikhet för gång-

kollektivtrafikresa. Antal 7–18 år barn visar en positiv effekt på sannolikheten för cykling och Antal 

0–6 år barn visar en positiv effekt på sannolikheten för resa som bilpassagerare. Antal bilar per 

körkort i hushåll har som förväntat en positiv effekt på sannolikheten för resa som bilförare och 

bilpassagerare. 

När det gäller resegenerering, har den gruppen med höga inkomster och de som är heltidsarbetande 

högre sannolikhet att genomföra tjänsteresor, vilket speglar motsvarande resultat för ”Arbete”. 

Logsumme-variabeln är inte signifikant. Modellen har dock en relativt hög förklaringsgrad. 

4.4.4. Service/Hälsa/Barntillsyn 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 25 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 26. 

Tabell 25. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: 

Service/Hälsa/Barntillsyn. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Service/Hälsa/Barntillsyn 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,72 10,37 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 
Antal Samhällsfunktions byggnader 43,8 1,66 

Antal verksamhetsbyggnader  85,8 2,89 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,078 -13,2 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK (Broachs ruttvalsmodellen) 
C 

-0,501 -8,63 

𝑌𝑟𝑗 Cykelparkering 0,05 1,87 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,169 -7,56 

Bilrestid BP -0,093 -3,77 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,427 -3,17 

Initial väntetid 

K 

-0,128 -2,39 

Restid i fordon -0,089 -9,42 

Väntetid och bytestrafftid -0,069 -2,75 

Byte gångtid -0,176 -2,20 

Gångtid till destination -0,108 -4,27 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats KG -0,188 -3,42 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats KC -0,341 -0,96 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats KB -0,224 -1,02 

𝑋𝑎 

Konstant 

A 

KG 
5,02 6,05 

Antal 7–18 år barn  -0,705 -2,26 

Konstant KC 0,186 0,18 

Antal bilar per körkort i hushåll KB 2,40 3,04 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 

-1,90 -6,07 

Ålder 25–44 0,659 2,06 

Ålder ≥65 0,617 2,08 

Låg inkomst -0,801 -1,68 

Antal 7–18 år barn -0,433 -1,87 

Konstant 
C 

-2,87 -7,18 

Kvinnor -0,982 -2,68 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Service/Hälsa/Barntillsyn 

Parameter T-värde 

Ålder 25–44 0,790 2,12 

Medellåg inkomst 1,11 2,89 

Konstant 

BF 

-2,319 -5,89 

Kvinnor -0,650 -3,14 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,74 7,09 

Konstant BP -4,09 -8,51 

𝜇 Skalsparameter A K 0,208 5,56 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,612 3,00 

Antal observationer 532 

Antal parametrar 36 

Log-likelihood  -3358,7 

Log-likelihood med 0 beta -4567,6 

McFaddens rho 0,265 

Justerade McFaddens rho 0,273 

 

Tabell 26. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Service/Hälsa/Barntillsyn. 

Variabler 
Service/Hälsa/Barntillsyn 

Parameter T-värde 

Konstant -2,69 -10,2 

Deltid -0,555 -5,27 

Fulltid -1,31 -16,7 

Logsummafärdmedel 0,088 1,65 

Antal observationer 17 183 

Antal parametrar 4 

Log-likelihood -3449,9 

Log-likelihood med 0 beta -11 910,3 

McFaddens rho 0,710 

Justerade McFaddens rho 0,710 

 

Cykelparkering har en signifikant effekt vilket betyder att cykelparkering påverkar cyklisters 

destinationsval för resor till service/hälsa/barntillsyn. Bilrestid har en större betydelse för bilförare än 

för bilpassagerare. Cykelrestid och bilrestid till kollektivtrafikhållplats har inte en signifikant effekt.  

Resenärer med fler barn i åldern 7–18 år går till kollektivtrafikhållplats mindre ofta än de utan barn i 

familj. Att ha tillgång till bil i hushållet ökar sannolikheten av att köra bil till kollektivtrafikhållplats. 

Åldersgruppen 25–44 cyklar och går mer än referensåldersgruppen 45–64. Kvinnor cyklar också 

mindre ofta än män dock har kön ingen betydelse när det gäller effekten av generaliserad kostnad för 

cykel. Inkomst uppvisar signifikant effekt framförallt för gång och cykel. Gruppen med låga inkomster 

går mindre medan gruppen med medellåga inkomster cyklar oftare än referensinkomstgruppen 

(medelhög inkomst). 

När det gäller resegenerering, uppvisar inkomstsvariablerna inga signifikanta effekter. De som arbetar, 

både deltid och heltid har en lägre sannolikhet att göra en resa för service, hälsa eller barntillsyn. 

Modellen identifierar en positiv effekt av logsumme-variabeln dock är effektstorleken liten. Detta 

innebär att en hög tillgänglighet generellt ökar antalet resor för service, hälsa eller barntillsyn dock är 

effekten liten.  
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4.4.5. Besök 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 27 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 28. 

Tabell 27. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Besök. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Besök 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 
0,089 3,77 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,072 -13,1 

𝑋𝑟𝑘𝑗 
GK (Broachs ruttvalsmodellen) 

C 
-0,276 -6,58 

GK × Kvinnor -0,303 -2,71 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,052 -3,92 

Bilrestid BP -0,057 -3,44 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,528 -4,92 

Initial väntetid 

K 

-0,134 -2,36 

Restid i fordon -0,031 -4,05 

Väntetid och byt strafftid -0,034 -1,68 

Bye gångtid -0,159 -2,32 

Gångtid till destination -0,044 -2,17 

Anslutningsrestid K -0,104 -2,00 

𝑋𝑎 

Konstant 

A 

KG 
5,92 5,16 

Hög inkomst -2,73 -2,37 

Konstant 
KC 

1,47 1,30 

Hög inkomst -2,62 -1,88 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 
0,632 1,88 

Antal 7–18 år barn 0,702 3,06 

Konstant 

C 

0,018 0,05 

Kvinnor -0,999 -2,69 

Antal 7–18 år barn 0,953 3,58 

Konstant 

BF 

0,838 2,72 

Kvinnor -1,04 -5,09 

Ålder 16–24 -2,02 -4,10 

Ålder 25–44 -0,50 -1,99 

Antal 0–6 år barn 0,319 1,65 

Antal 7–18 år barn 0,534 2,40 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,55 6,27 

Konstant 

BP 

-0,59 -1,64 

Kvinnor 0,667 2,40 

Antal 7–18 år barn 0,410 1,67 

Antal bilar per körkort i hushåll 0,739 3,38 

𝜇 Skalsparameter A K 0,55 3,93 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,27 13,7 

Antal observationer 643 

Antal parametrar 35 

Log-likelihood  -4626,8 

Log-likelihood med 0 beta -5483,0 

McFaddens rho 0,156 

Justerade McFaddens rho 0,164 
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Tabell 28. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Besök. 

Variabler 
Besök 

Parameter T-värde 

Konstant -2,88 -46,1 

Hög inkomst 0,176 1,94 

Deltid -0,171 -1,66 

Fulltid -1,414 -13,3 

Antal observationer 17 183 

Antal parametrar 4 

Log-likelihood -2 415,3 

Log-likelihood med 0 beta -11 910,3 

McFaddens rho 0,797 

Justerade McFaddens rho 0,797 

 

Parametrarna för bilrestid för både bilförare och bilpassagerare är relativt låga jämfört med 

motsvarande parametrar för andra ärenden. För besök är kvinnor mer känsliga för generaliserad 

kostnad än män när det gäller cykling. På grund av identifieringsproblem, kan bara en gemensam 

parameter för Anslutningsrestid skattas istället för skattning av separata parametrar för olika 

anslutningsfärdmedel.  

Grupp med höga inkomster är mer benägna att köra bil istället för att gå eller cykla till 

kollektivtrafikhållplats än den gruppen med medelhöga inkomster. Antal 7–18 år barn visar positiva 

effekter på alla färdmedel förutom kollektivtrafik. Kvinnor föredrar att vara bilpassagerare än att cykla 

och köra bil själv. Med unga barn i familjen ökar sannolikhet att vara bilförare, vilket kan bero på att 

unga barn oftast följer med på besöksresor och resa med bil föredras därför. 

När det gäller resegenerering, får den gruppen med höga inkomster och de som inte är arbetande en 

högre sannolikhet att besöka släkt och vänner, vilket är som förväntat. Logsumme-variabeln är inte 

signifikant.  

4.4.6. Rekreation 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 29 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 30. 

Tabell 29. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Rekreation. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Rekreation 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,607 18,2 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 
Antal Samhällsfunktions byggnader 696,5 1,74 

Antal verksamhetsbyggnader  2134,8 1,80 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid 
G 

-0,058 -23,1 

𝑌𝑟𝑗 Utanför centralen  -1,39 -3,27 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

GK (Broachs ruttvalsmodellen) 

C 

-0,287 -9,83 

GK × Kvinnor -0,138 -3,45 

Södra Stockholm  0,901 2,22 

Utanför centralen -1,585 -2,62 

𝑋𝑟𝑘𝑗 
Bilrestid BF -0,173 -13,9 

Bilrestid BP -0,124 -8,64 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Rekreation 

Parameter T-värde 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,265 -3,39 

Initial väntetid 

K 

-0,099 -3,18 

Restid i fordon -0,056 -10,91 

Väntetid och byte strafftid -0,091 -6,24 

Byte gångtid -0,108 -2,29 

Gångtid till destination -0,165 -9,87 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats KG -0,130 -3,94 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats KC -0,197 -1,44 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats KB -0,084 -1,14 

𝑋𝑎 

Konstant 

A 

KG 4,31 11,0 

Konstant KC 0,62 1,40 

Antal bilar per körkort i hushåll KB 1,33 3,66 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 

0,913 4,13 

Ålder ≥ 65 -0,511 -3,26 

Hög inkomst 0,301 2,25 

Antal 0–6 år barn 0,582 4,59 

Konstant 

C 

-0,094 -0,50 

Kvinnor 0,481 2,53 

Ålder ≥ 65  -0,864 -3,87 

Antal 7–18 år barn 0,346 3,26 

Konstant 

BF 

-0,22 -1,22 

Kvinnor -0,872 -7,15 

Ålder 16–24 -2,21 -5,95 

Hög inkomst 0,355 2,72 

Antal 0–6 år barn 0,582 4,70 

Antal 7–18 år barn 0,677 8,58 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,67 11,00 

Konstant 

BP 

-2,28 -10,95 

Antal 0–6 år barn 0,502 2,80 

Antal 7–18 år barn 0,351 2,97 

Hög inkomst 0,417 2,16 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,36 6,23 

𝜇 Skalsparameter A K 0,78 1,08 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,87 1,29 

Antal observationer 1720 

Antal parametrar 45 

Log-likelihood  -11 468,4 

Log-likelihood med 0 beta -14 652,7 

McFaddens rho 0,217 

Justerade McFaddens rho 0,220 
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Tabell 30. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Rekreation. 

Variabler 
Rekreation 

Parameter T-värde 

Konstant -2,10 -41,0 

Medelhög inkomst 0,335 4,51 

Hög inkomst 0,460 7,01 

Deltid -0,281 -3,49 

Fulltid -0,892 -14,7 

Antal observationer 17183 

Antal parametrar 5 

Log-likelihood -5286,9 

Log-likelihood med 0 beta -11910,3 

McFaddens rho 0,556 

Justerade McFaddens rho 0,556 

 

Antal samhällsbyggnader och antal verksamhetsbyggnader visar sig stor betydelse i resenärers 

destinationsval för rekreation. Dummy variabel Utanför centralen visar sig en negativ effekt på både 

gång och cykling, vilket fångar en effekt av ovillighet att gå och cykla från central Stockholm till 

område utanför central Stockholm för rekreation. Dummy variabeln Södra Stockholm å andra sidan 

visar sig en positiv effekt på cykling, vilket innebär att cyklister vill cykla till södra delen av 

Stockholm för rekreations ärende. Den effekten är förmodligen på grund av det relativt stora 

naturområdet i södra Stockholm som attraherar cyklister dit i sina rekreationsresor. Modellen också 

identifierar att kvinnor är mer känsliga av generaliserad kostnad än män när det gäller cykling.  

Antal bilar i hushåll ökar sannolikhet av att köra bil till kollektivtrafikhållplats. Pensionär >64 år 

gamla är mindre benägna att gå och cykla i sina rekreationsresor än att använda bil och kollektivtrafik. 

Grupp med höga inkomster och de med 0–6 år barn i familj går och använder bil mer ofta än att ta 

kollektivtrafik och cykla. Kvinnor cyklar mer ofta även de är mer känsliga på generaliserad kostnad 

för cykel. Detta indikerar att kvinnor väljer att cykla mer ofta för rekreations ärende dock de cyklar 

oftast till destination som ligger inte lång borta eftersom att cykla till destinationer som ligger lång 

borta innebär en cykelresa med hög generaliserad kostnad där kvinnor är mer känsliga än män.  

När det gäller resegenerering, får medelhög och grupp med höga inkomster samt de som inte har ett 

jobb en högre sannolikhet att resa för rekreation. Logsumme-variabel visar sig icke-signifikant effekt.  

4.4.7. Skjutsa 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 31 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 32. 

Tabell 31. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Skjutsa. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Skjutsa 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,529 15,7 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 Antal Samhällsfunktionsbyggnader 3448,5 1,71 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,132 -28,2 

𝑋𝑟𝑘𝑗 
GK (Broachs ruttvalsmodellen) 

C 

-0,64 -12,8 

GK × Kvinnor -0,249 -3,06 

𝑌𝑟𝑗 Cykelparkering 0,034 1,41 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Skjutsa 

Parameter T-värde 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,198 -16,6 

Bilrestid BP -0,129 -6,26 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,482 -7,58 

Initial väntetid 

K 

-0,013 -0,19 

Restid i fordon -0,092 -6,48 

Väntetid och byte strafftid -0,112 -2,49 

Byte gångtid -0,108 -0,71 

Gångtid till destination -0,137 -3,33 

Anslutningsrestid K -0,184 -2,69 

𝑋𝑎 
Konstant 

A 
KG 3,67 4,34 

Konstant KC 0,719 0,83 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 

0,937 3,70 

Hög inkomst 0,788 2,88 

Antal 0–6 år barn 0,783 9,69 

Konstant 

C 

-0,013 -0,04 

Ålder ≥ 65  -2,15 -2,11 

Hög inkomst 1,22 3,95 

Antal 0–6 år barn 0,652 5,71 

Konstant 

BF 

1,777 3,98 

Medellåg inkomst -0,559 -2,86 

Hög inkomst 0,741 2,77 

Antal 7–18 år barn 0,161 2,49 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,65 9,61 

Konstant 

BP 

-1,95 -2,82 

Kvinnor 1,26 3,56 

Ålder ≥ 65 1,34 3,77 

Hög inkomst 0,869 2,25 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,77 4,30 

𝜇 Skalsparameter A K 0,314 1,02 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,269 8,23 

Antal observationer 1430 

Antal parametrar 36 

Log-likelihood  -7006,9 

Log-likelihood med 0 beta -11780,6 

McFaddens rho 0,405 

Justerade McFaddens rho 0,408 

 

Tabell 32. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Skjutsa. 

Variabler 
Skjutsa 

Parameter T-värde 

Konstant -3,69 -44,27 

Låg inkomst -1,075 -5,84 

Medelhög inkomst 0,371 4,27 

Hög inkomst 0,320 3,70 

Antal 0–6 år barn 1,323 34,47 
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Variabler 
Skjutsa 

Parameter T-värde 

Antal 7–18 år barn 0,800 25,91 

Logsummafärdmedel 0,187 4,40 

Antal observationer 17 813 

Antal parametrar 7 

Log-likelihood -5132,1 

Log-likelihood med 0 beta -11 910,3 

McFaddens rho 0,569 

Justerade McFaddens rho 0,569 

 

Destinationer för ”skjutsa”-resor är oftast skolor och offentliga lokaler vilket kategoriseras som 

samhällsfunktionsbyggnader och därför är variabeln Antal Samhällsfunktionsbyggnader signifikant. 

Parametern för Bilrestid för bilförare är större än den för bilpassagerare. Kvinnor är också mer 

känsliga för generaliserad kostnad än män för cykling vid skjutsa-resor. Cykelparkering har en svag 

effekt på cyklisters destinationsval för skjutsa-resor. Modellen kan inte identifiera separata parametrar 

för anslutningsrestid till kollektivtrafik med gång, cykel och bil. En gemensam parameter skattas 

därför.  

Inga socio-ekonomiska variabler kan identifieras som påverkar anslutningsfärdmedelsval förutom 

konstanterna och logsumme-variabeln. Grupp med höga inkomster använder sällan kollektivtrafik för 

sina skjutsa-resor, medan grupp med medellåga inkomster kör bil mindre än medelgrupp med höga 

inkomster. De med barn i åldern 0–6 år i familjen går och cyklar mer vid sina skjutsa-resor, medan de 

med fler barn i åldern 7–18 år i familjen oftare väljer att köra bil. Pensionärer cyklar mindre men åker 

oftare med bil som bilpassagerare. 

När det gäller resegenerering, har den låga inkomstgruppen färre skjutsa-resor medan medelhöga och 

grupp med höga inkomster utför fler resor för ”skjutsa”. Det är naturligtvis så att de som har fler barn i 

åldrarna 0–6 år och 7–18 år i familjen har fler skjutsa-resor. Logsumme-variabeln visar sig en stark 

och positiv effekt i den studien.  

4.4.8. Inköp 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 33 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 34. 

Tabell 33. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Inköp. 

 

Variabler Nivå Färdmedel 

Ärende 

Inköp 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,730 23,11 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 Antal verksamhetsbyggnader  213,6 4,49 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,105 -28,4 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK (Broachs ruttvalsmodellen) C -0,600 -14,3 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,256 -16,1 

Bilrestid BP -0,208 -10,6 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,274 -3,40 

Initial väntetid 

K 

-0,054 -1,22 

Restid i fordon -0,091 -8,90 

Väntetid och byte strafftid -0,148 -4,71 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Ärende 

Inköp 

Parameter T-värde 

Byte gångtid -0,205 -1,86 

Gångtid till destination -0,207 -6,48 

Anslutningsrestid K -0,149 -3,23 

𝑋𝑎 

Konstant 

A 

KG 4,41 6,15 

Konstant KC -0,060 -0,07 

Antal bilar per körkort i hushåll KB 1,297 1,76 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 
0,545 4,72 

Medellåg inkomst -0,503 -2,42 

Konstant 
C 

-0,877 -4,18 

Kvinnor -0,777 -3,30 

Konstant 

BF 

-0,634 -2,41 

Kvinnor -0,875 -6,44 

Ålder 16–24 -1,478 -2,98 

Låg inkomst -1,00 -2,47 

Medellåg inkomst -0,518 -2,37 

Antal 7–18 år barn 0,453 5,49 

Antal bilar per körkort i hushåll 2,19 12,87 

Konstant 

BP 

-3,94 -8,84 

Kvinnor 1,78 5,16 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,76 7,23 

𝜇 Skalsparameter A K 0,353 1,66 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,557 3,78 

Antal observationer 1358 

Antal parametrar 33 

Log-likelihood  -7501,3 

Log-likelihood med 0 beta -11311,9 

McFaddens rho 0,337 

Justerade McFaddens rho 0,340 

 

Tabell 34. Skattningsresultat av resegenereringsmodellen för ärende: Inköp. 

Variabler 
Inköp 

Parameter T-värde 

Konstant -2,079 -11,12 

Låg inkomst -0,436 -4,14 

Deltid -0,795 -9,25 

Fulltid -1,317 -22,37 

Logsummafärdmedel 0,094 2,90 

Antal observationer 17 813 

Antal parametrar 5 

Log-likelihood -5252,1 

Log-likelihood med 0 beta -11 910,3 

McFaddens rho 0,559 

Justerade McFaddens rho 0,559 

 

Inköp består av två kategorier i den ursprunglig variabeln ”r_ärende” i RVU Stockholm 2015, ”Inköp 

av dagligvaror” och ”Inköp av sällanköpsvaror”. Eftersom det inte finns någon observation som väljer 
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cykel-kollektivtrafik för inköp av dagligvaror, kan vi inte skatta en separat modell för det ärendet och 

de två ärendena slås ihop till Inköp. När det gäller destinationsval, är det rimligt att vi skattar en 

signifikant effekt av verksamhetsbyggnader men en icke-signifikant effekt av samhällsfunktions-

byggnader givet att inköpsdestinationerna är oftast är butiker och köpcentrum som kategoriseras som 

verksamhet. Parametern för Bilrestid för bilförare är större än den för bilpassagerare. Bilkonkurrens i 

hushåll är den enda variabeln som har en signifikant effekt när det gäller anslutningsfärdmedelsvalet. 

Kvinnor cyklar och kör bil mindre ofta men är bilpassagerare oftare än män. Grupp med låga 

inkomster och grupp med medellåga inkomster kör bil mindre ofta. Grupp med medellåga inkomster 

går också mindre ofta vid sina inköpsresor. De som har fler barn 7–18 år i sina familjer är mer 

benägna att köra bil.  

När det gäller resegenerering, har låga inkomstgrupp samt de som är deltids eller heltidsarbetande en 

lägre sannolikhet att genomföra en inköpsresa. Logsumme-variabeln visar sig en positiv effekt med 

liten effektstorlek.  

4.4.9. Övriga 

Skattningsresultat av destinationsval och färdmedelsval presenteras i Tabell 35 och skattningsresultat 

av resegenerering presenteras i Tabell 36. 

Tabell 35. Skattningsresultat för destinationsval och färdmedelsval, ärende: Övriga. 

 
Variabler Nivå Färdmedel 

Övriga 

Parameter T-värde 

𝜙 Log-storleksparametern 

D 

Alla 

0,559 10,82 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning 1 Fixade 

𝑠𝑖𝑗 
Antal Samhällsfunktionsbyggnader 305,3 1,65 

Antal verksamhetsbyggnader  761,5 1,68 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gångtid G -0,795 -19,3 

𝑋𝑟𝑘𝑗 GK (Broachs ruttvalsmodellen) 
C 

-0,448 -10,8 

𝑌𝑟𝑗 Cykelparkering 0,033 1,67 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Bilrestid BF -0,147 -7,84 

Bilrestid BP -0,130 -5,55 

Log(kostnad) BF; BP; K -0,496 -4,30 

Initial väntetid 

K 

-0,070 -1,42 

Restid i fordon -0,055 -5,93 

Väntetid och byte strafftid -0,090 -3,37 

Byte gångtid -0,156 -1,80 

Gångtid till destination -0,106 -4,08 

Anslutningsrestid K -0,110 -2,41 

𝑋𝑎 
Konstant 

A 
KG 2,70 7,41 

Konstant KC -2,40 2,16 

𝑋𝑟 

Konstant  

F 

G 

-1,17 -2,35 

Antal 0–6 år barn 0,956 4,94 

Antal 7–18 år barn 0,438 2,71 

Konstant 

C 

-2,19 -3,63 

Ålder ≥ 65  -0,689 -1,98 

Antal 7–18 år barn 0,662 3,40 

Konstant 

BF 

-1,350 -2,01 

Kvinnor -0,719 -3,78 

Ålder 16–24 -1,61 -3,34 

Ålder 25–44 -0,881 -3,32 

Ålder >64 -0,573 -2,39 
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Variabler Nivå Färdmedel 

Övriga 

Parameter T-värde 

Medellåg inkomst -0,565 -1,91 

Antal 0–6 år barn 0,694 2,88 

Antal 7–18 år barn 0,528 3,16 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,68 7,65 

Konstant 

BP 

-4,14 -5,35 

Kvinnor 1,008 2,79 

Ålder ≥ 65 0,487 1,67 

Antal bilar per körkort i hushåll 1,52 5,25 

𝜇 Skalsparameter A K 0,086 2,16 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,269 5,77 

Antal observationer 704 

Antal parametrar 38 

Log-likelihood  -4433,8 

Log-likelihood med 0 beta -5945,8 

McFaddens rho 0,254 

Justerade McFaddens rho 0,261 

 

Tabell 36. Skattningsresultat av resegenereringsmodeller för ärende: Övriga. 

Variabler 
Övriga 

Parameter T-värde 

Konstant -2,712 -21,52 

Låg inkomst -0,268 -1,91 

Hög inkomst 0,257 3,56 

Deltid -0,453 -4,27 

Fulltid -1,006 -12,72 

Logsummafärdmedel 0,118 2,31 

Antal observationer 17 813 

Antal parametrar 6 

Log-likelihood -3621,6 

Log-likelihood med 0 beta -11 910,3 

McFaddens rho 0,696 

Justerade McFaddens rho 0,695 

 

Ärendet Övriga inkluderar bara ”Övriga” som är en kategori i den ursprungliga ärendebeskrivnings-

variabeln ”r_ärende” i RVU Stockholm 2015. Både samhällsfunktionsbyggnader och verksamhets-

byggnader har signifikanta effekter för ärendet ”Övriga”. Cykelparkering har en signifikant och 

positiv effekt på cykling. Ingen signifikant effekt av socio-ekonomiska variabler kan identifieras som 

påverkar anslutningsfärdmedelsvalet. Kvinnor reser oftare som bilpassagerare men kör inte bil lika 

ofta. De som har fler barn i åldrarna 0-6 år och 7-18 år i familjen är mer benägna att gå och köra bil 

och de med fler barn 7-18 år cyklar även oftare. Pensionärer cyklar mindre men blir bilpassagerare 

oftare.  

När det gäller resegenerering, har låga inkomstgrupp samt de som är deltids och heltidsanställd en 

lägre sannolikhet att göra en resa med ärende ”Övriga” än de i grupp med höga inkomster och de som 

är arbetslösa. Logsumme-variabeln har en positiv effekt. 
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4.5. Sammanfattning 

I det här avsnittet presenterades skattningsresultaten för efterfrågemodellen. Vi har beskrivit 

bearbetningen av de variabler som ingår i cykelruttvalsmodellerna och för kollektivtrafikruttningen. 

Resultaten för destinationsval och färdmedelsval samt resegenerering har presenterats. Parametrarna 

för utbudsvariablerna uppvisar förväntade tecken. Cykelparkering har en svag effekt och parametrarna 

är inte signifikanta för de flesta ärenden. Kollektivtrafikruttvalsparametrarna från modellskattningen är 

överlag konsistenta mot utläggningsparametrarna på en övergripande nivå, dock finns stora skillnader 

för enskilda parameter för vissa ärenden. Skattningen har identifierat signifikanta effekter av 

individers socio-ekonomiska variabler. Effekten av kön och antal barn i familjen har måttlig påverkan 

på färdmedelsvalet. 
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5. Tillämpning av modellen i Storstockholmsområde 

5.1. Syfte och mål 

I detta avsnitt tillämpar vi modellen i Storstockholmsområdet. Området illustreras i Figur 11. Den 

skattade modellen, tillsammans med syntetisk befolkning på 250 m×250 m rutor, används för att 

beräkna varje individs efterfrågan på resor. Vi har beräknat efterfrågan för alla färdmedel, dock har 

bara analyserat cykelresor i detalj. Syftet med att analysera cykelresorna är delvis att validera 

modellen mot cykelräkningar, delvis att identifiera den mest lämpliga cykelruttvalsmodellen samt 

skapa ett basscenario med denna ruttvalsmodell. 

5.2. Arbetsgång  

5.2.1. Fördelning av efterfrågan i rusningstid och icke-rusningstid 

Modellen beräknar varje ”individs” sannolikhet att resa från sitt hem till varje ruta med olika 

färdmedel i den syntetiska befolkningen. Det är värt att notera att modellen omfattar resor som utgår 

från hemmet, och resekedjor inte modelleras. Vi antar att alla resor som utgår från hemmet också har 

en motsvarande hemresa med samma färdmedel, men det innebär inte att hemresan följer samma rutt 

som utresan utan att hemresan också följer rutt med minsta generaliserad kostnad. Eftersom 

utbudsdata, framförallt bilrestid och bilreskostnad, skiljer sig mellan rusningstid och icke-rusningstid 

på grund av trängsel, beräknar vi varje individs resmönster i rusningstid och icke-rusningstid. Den 

förväntade sannolikheten att individen reser till en viss destination (ruta) j med ett färdmedel k på en 

typisk arbetsdag kan beräknas som: 

𝐸𝑘,𝑗 = 𝑃𝑅 × 𝑃𝑟
𝑅 × 𝑃𝑘|𝑟

𝑅 × 𝑃𝑗|𝑘
𝑅 + 𝑃𝐼𝑅 × 𝑃𝑟

𝐼𝑅 × 𝑃𝑘|𝑟
𝐼𝑅 × 𝑃𝑗|𝑘

𝐼𝑅  (13) 

𝐸𝑘,𝑗 hänvisar till den förväntade sannolikheten att med färdmedel k resa till destination j för ett visst 

ärende. 𝑃𝑅 och 𝑃𝐼𝑅 hänvisar till sannolikheten av att resa i rusningstid respektive icke-rusningstid. 𝑃𝑅 

och 𝑃𝐼𝑅 är skalärer, vilket innebär att dessa värden är gemensamma för alla individer. I en utvidgning 

finns i princip möjlighet att modellera dessa i en diskretsvalmodell där 𝑃𝑅 och 𝑃𝐼𝑅 kan beräknas för 

varje individ specifikt. Värdena på 𝑃𝑅 och 𝑃𝐼𝑅 för olika reseärenden är andelen av individs avgångstid 

i rusningstid och icke-rusningstid från RVU 2015, och presenteras i Tabell 37. Det är inte oväntat att 

85% av de observerade arbetsresorna sker i rusningstid. Inköpsresor, rekreationsresor och resor för 

besök sker mer sällan i morgonens rusningstid. Ungefär 60% av skjuts-, tjänste- och skolresor sker i 

rusningstid. 

𝑃𝑟
𝑅 och 𝑃𝑟

𝐼𝑅 hänvisar till sannolikheter av att resa i rusningstid eller i icke-rusningstid (se ekvation (8)). 

Skillnaden mellan 𝑃𝑟
𝑅 och 𝑃𝑟

𝐼𝑅 är att logsumme-variabel på färdmedelsvalsnivå beräknas på restid och 

reskostnader för bil i rusningstid och icke-rusningstid respektive. 𝑃𝑘|𝑟
𝑅  och 𝑃𝑘|𝑟

𝐼𝑅  hänvisar till villkorade 

sannolikheter av att ta färdmedel k i rusningstid och icke-rusningstid (se ekvation (7)). 𝑃𝑗|𝑘
𝑅  och 𝑃𝑗|𝑘

𝐼𝑅  

hänvisar till sannolikheter av att resa till destinationszon j givet färdmedel k i rusningstid och icke-

rusningstid (se ekvation (4)). Den beräkningen genomförs för varje ärende. 

Tabell 37. Sannolikheter av att en individ väljer att resa givet att den individen väljer att resa i 

rusningstid och icke-rusningstid för olika reseärende. 

Reseärende 𝑷𝑹 𝑷𝑰𝑹 

Arbete 85,38% 14,62% 

Skola 66,58% 33,42% 

Tjänst 61,71% 38,29% 

Service/Hälsa/Barntillsyn 23,93% 76,07% 
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Reseärende 𝑷𝑹 𝑷𝑰𝑹 

Besök 2,31% 97,69% 

Rekreation 9,17% 90,83% 

Skjutsa 60,45% 39,55% 

Inköp 2,48% 97,52% 

Övriga 22,18% 77,82% 

5.2.2. Utbudsdata 

Vi extraherar restid och reskostnad för OD-par mellan 250 m × 250 m rutorna för alla färdmedel. 

Rutornas centroider behöver därför kopplas till cykelnätverket, cykel-kollektivtrafiknätverket och 

bilnätverket. Vi använder maximalt två skaft per centroid på cykelnätverket. Cykelrestid, bilrestid och 

bilreseavstånd samt kollektivtrafikens restidskomponenter extraheras för varje OD-par. Bilnätverket 

saknar de minsta vägarna vilket i vissa fall gör det svårt att koppla centroiderna för de små rutorna till 

bilnätverket. Figur 16 presenterar hur det ser ut när centroiderna kopplas till bilnätverket (vänster) och 

cykelnätverket (höger). Streckade orange linjer hänvisar till skaften och svarta linjer hänvisar till 

länkarna i bilnätverket och cykelnätverket. Från Figur 16 kan man se att många små rutor som är nära 

till varandra kopplas till samma nod i bilnätverket. Detta gör att resor mellan dessa rutor kan bli 

felaktiga då restider och reskostnader mellan de rutorna enbart beräknas utifrån värden på skaften.  

 

Figur 16. Centroider av rutorna anknytas till bilnätverket (vänster) och cykelnätverket (höger). 

För de OD par där bilrestid består av en stor del av skaftsrestid, imputeras de bilsrestiderna med restid 

som tas från cykelnätverket. Resultat är bilsrestidsmatriser i rusningstid och icke-rusningstid. 

Detaljerade ansatts och resultat presenteras i Bilaga 5.  

Vi beräknar varje individs cykelefterfrågan för alla ärende på rusningstid och icke-rusningstid. 

Efterfrågan på individs nivå sedan aggregeras till 250 m × 250 m rutor nivå, och sedan kartläggas på 

cykelnätverket. Vi använder nätutläggningsmetoden ”All-or-Nothing utläggning”. Metoden tar inte 

hänsyn till volymfördröjningsfunktion (VDF) och därför ignorerar trängselseffekt på cyklisters ruttval. 

Eftersom empiriska VDF för cykel har inte utvecklats heller i internationella sammanhang, kan 

nätutläggningsmetod som kan hantera trängsel inte tillämpas. Vi bör vara medvetna om att det utlagda 

cykelflödet kan vara överskattade på grund av ignorans av trängselseffekten. 

5.3. Validering mot cykelräkningar med olika cykel ruttvals modeller 

Modellberäknade cykelflöden jämförs med observerade cykelräkningar för att validera 

modellresultatet, samt för att jämföra och välja den mest lämpliga ruttvalsmodellen. Vi använder 

cykelräkningar från automatiska mätningsstationer från Stockholms stad (Stockholm Stad, 2018). Vi 

använder endast räkningsdata i september och oktober 2015 vilket är samma period som 

mätningsperioden av RVU 2015. Vi tar endast räkningsdata från helgfri måndag till torsdagar. 7:00-
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10:00 på morgonen räknas som morgonens rusningstid vilket innehåller en timme mer än morgonens 

rusningstidsdefinition (7:00-9:00) så att de resor som avgår kring 9:00 som är fortfarande på väg kan 

räknas som morgonens rusningstid för cykeltrafik. Alla mätningsstationer som finns från Stockholms 

stad presenteras i Figur 17. En stor del av mätningsstationer saknar dock observationer för 

september/oktober 2015. Några mätningsstationer mäter både cyklister och gående och därför kan de 

inte användas i jämförelsen. Några mätstationer inkluderar mätningar med okända vägriktningar, se 

Tabell 38.  

 

Figur 17. mätningsstationer på http://www.eco-visio.net. 

 

Tabell 38. Val av mätstationer. 

Mätstationsnamn Finns räkningar i september 
2015? 

Inkluderas i validering? 

Bergslagsvägen Ja Nej (långt från centralen) 

Brommaplan Ja Ja 

Danviksbron Ja Nej (blandade räkningar av fotgängare) 

Ekelundsbron Ja Ja 

Enskedevägen Ja Ja 

Flatenvägen Nej Nej 

Hjorthagen Nej Nej 

Huddingevägen Ja Nej (långt från centralen) 

Huvudstabron Ja Ja 

Hägerstensvägen Ja Ja 

Karlberg Ja Nej (mätningsriktning otydlig21) 

Kistagången Ja Nej (mätningsriktning otydlig) 

Liljeholmsbron Ja Ja 

                                                      

21 Mätstationer innehåller bara riktningar ”IN” och ”UT”, vilket är oklart vilka riktningar hänvisar till. 

http://www.eco-visio.net/v5/?#analysis::site=100003738
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Mätstationsnamn Finns räkningar i september 
2015? 

Inkluderas i validering? 

Magelungsvägen Ja Nej (långt från centralen) 

Mariebergsbron Ja Ja 

Munkbroleden Ja Ja 

Nynäsvägen Nej Nej 

Roslagsvägen Nej Nej 

S.t.Eriksgatan Nej Nej 

Skansbron Ja Ja 

Skanstullsbron Ja Ja 

Slättgårdsvägen Nej Nej 

Sofielundsplan Ja Ja 

Spångavägen Ja Nej (långt från centralen) 

Stadshusbron Nej Nej 

Strandvägen Nej Nej 

Strömbron Ja Ja 

Sveavägen Nej Nej 

Torsgatan Nej Nej 

Tranebergsbron Ja Nej (mätningsriktning otydlig) 

Västbergarondellen Nej Nej 

Västerbron Ja Ja 

Älvsjövägen Ja Nej (långt från centralen) 

Åminnevägen Ja Ja 

Årstabergsvägen Nej Nej 

Örbyleden-Grycksbovägen Nej Nej 

Örbyleden-Huddingevägen Nej Nej 

 

Tre cykelruttvalsmodeller har provats: ruttval baserat enbart på cykelrestid, ruttvalsmodellen i Jensen 

(2017) och ruttvalsmodellen i Broach et al. (2012). Efterfrågemodellen och utläggningsparametrar är 

konsistenta i den meningen att den generaliserade kostnaden från vald ruttvalmodell användas i både 

efterfrågeskattning och nätutläggning. Flöden som beräknas från de tre cykelruttvalsmodellerna 

jämförs mot cykelräkningar från de valda mätstationerna. Figur 18 presenterar avvikelse av totala 

flöden mellan cykelräkningar och modellberäknade cykelflöden. När det gäller totala cykelflöden visar 

olika ruttvalsmodeller sig olika prestanda vid olika mätstationer. T.ex. Jensens ruttvalsmodell stämmer 

bra mot räkningen på Hägerstensvägen men skiljer sig stort mot räkningen på Liljeholmsbron, medan 

cykelrestidsruttvalsmodellen stämmer bra mot räkningen på Huvudstabron och Liljeholmsbron men 

mindre bra mot räkningen på Brommaplan och Hägerstensvägen. Figur 19 och Figur 21 presenterar 

jämförelsen på enskilda riktningar av mätstationer. De röda staplarna i diagrammen för cykelräkningar 

hänvisar till 95 % konfidensintervall av flödet. Om ett motsvarande modellberäknade flöde faller 

utanför intervallet av den röda stapeln innebär det att modellberäknade flödet och räkningen är 

statistiskt skilda i den riktningen som mätstationen mätt. Figur 20 och Figur 22 presenterar linjära 

regressionsmodeller för räkningar och modellberäknade flöden där R2 är ett mått av avvikelse. R2 av 

Broachs ruttvalsmodell (0,72) för både morgonens rusningstid och hela dag, är högre än R2 av cykel-

restidsruttvalmodell och Jensens ruttvalmodell (0,66 och 0,45). Det innebär att Broachs ruttvalsmodell 

stämmer bättre mot räkningar än de andra ruttvalsmodellerna. Skattade linjärregressionskoefficient 

från Broachs ruttvalsmodell i Figur 20 och Figur 21 visar sig bra förhållande mot räkningar med 

koefficient nära till 1 för morgonens rusningstid och 1.33 för hela dag (kom ihåg att all-or-nothing 

utläggning tenderar att överskatta flöden).  
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Resultatet visar sig som en systematisk avvikelse på vissa mätstationer oavsett vilken ruttvalsmodell 

som används. Modellen systematiskt överskattar flöden på Brommaplan utifrån stan, Liljeholmsbron 

utifrån stan, Åminnevägen utifrån stan och Strömbron utifrån stan i morgonens rusningstid medan 

modellen systematiskt underskattar flöden på Mariabergsbron mot stan och Ekelundsbron till södra. 

Dessa trender indikerar en överskattning av cykelresor utifrån central Stockholm under morgonens 

rusningstid trots att efterfrågemodellen redan har inkluderat dummyvariabler för cykelresor utanför 

centralen att fånga den effekten. Resultat indikerar att användning av dummyvariabler inte är 

tillräckligt att fånga motståndet av cykling utifrån stan. Det motståndet kan tolkas t.ex. ett dåligt 

intryck av cykeltillgänglighet utifrån stan jämförde mot cykeltillgänglighet in stan (psykologisk 

faktor), eller andra faktor som inte väl reflekteras i den generaliserade kostnaden t.ex. en upplevelse av 

trygghet, attraktivitet att cykla utanför central Stockholm. Mer forskning behövs att fånga de 

faktorerna i efterfrågemodeller och ruttvalsmodeller. 

När man jämför modellberäknade flöden mellan olika ruttvalsmodeller, ger Jensens ruttvalmodell 

oftast högre flöde än cykelrestids ruttvalsmodellen och Broachs ruttvalsmodell, t.ex. på 

Liljeholmsbrons båda riktningar och Strömbron mot centrum. Detta kan vara på grund av en potentiell 

dubbelräkning av cykelinfrastruktur i Jensens ruttvalsmodell, dvs. cykelinfrastruktur räknas i 

beräkning av både cykelrestid och generaliserad kostnad där cykelrestid vidare används i beräkning av 

generaliserade kostnad. Den dubbla räkningen kan potentiellt orsaka en överkoncentration av flöde på 

länkar med cykelbanor (vilket är oftast länkar med höga flöden) och därför en ytterligare överskattning 

av flöden. Resultat visar också en något märklig skillnaden i lokalt ruttval från olika ruttvalsmodeller. 

När man undersöker samtliga flöden på Skansbron och Skanstullsbron väljer cyklister Skansbron över 

Skanstullsbron enligt Jensens ruttvalsmodell. I Broachs ruttvalmodell väljs istället Skanstullsbron för 

Skansbron. Dessa skillnader illustrerar vikten av en bra cykelruttvalsmodell i cykelmodellering och 

mer forskning kring ruttvalsmodeller som anpassas till svenska förhållanden behövs. 

 

Figur 18. Skillnaden av totala flöden mellan modellberäknade flöden och räkningar. 
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Figur 19. Jämförelse mellan modellberäknade flöden och räkningar på enskilda riktningar av 

mätstationer (morgonens rusningstid). 

 

 

Figur 20. Regressionsmodeller av modellberäknade flöden mot räkningar (morgonens rusningstid). 

 

 

Figur 21. Jämförelse mellan modellberäknade flöden och räkningar på enskilda riktningar av 

mätstationer (hela dagen). 
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Figur 22. Regressionsmodeller av modellberäknade flöden mot räkningar (hela dagen). 

5.4. Resultat av basscenario 

Vi presenterar resultat av Broachs ruttvalsmodell för basscenariot eftersom den ruttvalsmodellen 

överträffar de andra i valideringen. Tabell 39 presenterar total efterfrågan fördelad på olika färdmedel i 

basscenario. Tabell 39 bara innehåller alla resor utifrån hem och resor tillbaka hem räknas inte. 

Modellberäknade färdmedelsval kan spegla färdmedelsandelar i RVU 2015, dock avvikelse finns. 

Andelen bilförare i RVU 2015 är 5 procentenheter högre än modellberäknade andelen och andelen 

cykel är 1,5 procentenheter mindre. Skillnaden mellan rusningstid och icke-rusningstid är stort 

framförallt för gång och kollektivtrafik på grund av olika fördelning av reseärenden mellan rusningstid 

och icke-rusningstid. Cykel med kollektivtrafik och bil med kollektivtrafik äger bara  små andelar i 

färdmedelsval. 

Tabell 39. Total efterfrågan fördelas i färdmedel och jämförelse mot färdmedelsval i RVU 2015 i 

studieområdet. 

Färdmedel Rusningstid Icke-rusningstid Total 
Färdmedelsval i 

RVU 2015 

Gång 
72 628 

(12,7%) 

107 386 

(22,8%) 

180 015 

(18,1%) 
17,9% 

Cykel 
77 901 

(14,7%) 

55 859 

(12,1%) 

133 760 

(13,5%) 
11,9% 

Bilförare 
128 489 

(24,2%) 

120 762 

(26,2%) 

249 251 

(25,1%) 
30,4% 

Bilpassagerare 
11 693 

(2,20%) 

33 187 

(7,18%) 

44 880 

(4,52%) 
5,16% 

Gång-kollektivtrafik 
217 492 

(40,9%) 

135 759 

(29,3%) 

353 252 

(35,6%) 
31,2% 

Cykel-kollektivtrafik 
11 866 

(2,23%) 

4 613 

(1,00%) 

16 479 

(1,66%) 
1,52% 

Bil-kollektivtrafik 
11 147 

(2,10%) 

4 733 

(1,02%) 

15 879 

(1,60%) 
1,92% 

Total 
531 218 

(100%) 

462 301 

(100%) 

993 519 

(100%) 
100% 

 

Figur 23 presenterar modellberäknad rumslig fördelning av antal genererade cykelresor per en typisk 

arbetsdag. De röda rutorna hänvisar till rutorna med mer cykelresor medan de gröna innehåller färre 
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genererade cykelresor. Resultat visar sig en hög cykelefterfrågan på Södermalm, Vasastan, 

Kungsholmen, och även Solna och Kista. Cykelefterfrågan är relativt låg på de närliggande kommuner 

av Stockholm kommun. Detta är på grund av att befolkningstäthet är relativt låg i de kommunerna 

jämförde mot Stockholm kommun.  

Centrala Stockholm och Södermalm är de mest populära destinationer av cykelresorna vilket är 

förväntade resultat. Rutorna med många arbetsplatser och verksamhet, t.ex. rutorna med IKEA och 

andra närliggande verksamhet attraherar också många cykelresor. När man gemensamt titta på Figur 

23, utrycks det en förebild där de flesta cykelresor ske mellan centrala Stockholm and Södermalm 

samt mellan Solna/Södra delen av Södermalm och centrala Stockholm.  

Figur 24 presenterar antal cykelresor dividerade med befolkning per ruta, alltså cykeltäthet. Det är 

intressant att centrala Stockholm och Södermalm där man har mest cykelresor är inte de områdena 

med mest antal cykelresor per individ, utan söder till Södermalm, Solna, Bromma och Nacka är de 

områden med högt antal cykelresor per individ. Danderyd och Sollentuna är områden med relativt låg 

antal cykelresor per individ.   

 

Figur 23. Antal cykelresor ute från en ruta (vänster) och in i en ruta (höger) per dag. 

 

 

Figur 24. Antal cykelresor per person per dag. 
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Figur 25 presenterar motsvarande antal kombinerade cykel-kollektivtrafik resor per ruta. Röda rutorna 

i Figur 25 innehåller maximum 77 kombinerade cykel-kollektivtrafik resor per ruta vilket är betydligt 

färre än den motsvarande figuren för cykel. Dock Figur 25 visar sig ett likadant rumsligt 

fördelningsmönster med hög efterfrågan på Centrala Stockholm förutom T-centralen och Södermalm. 

Dock ett fördelningsmönster som också speglar kollektivtrafiksnätverket med att kluster av röda/gula 

rutorna ligger nära till kollektivtrafikhållplatser.  

 

Figur 25. Antal kombinerade cykel-kollektivtrafikresor ute från en ruta per dag. 
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Figur 26. Histogram av cykel anslutningsrestid. 

Figur 26 presenterar den histogram av cykel anslutningsrestid. ”count” i Y-axeln hänvisar till antal 

cykel-kollektivtrafikresor som beräknas från modeller. Det genomsnitt anslutningsrestid är 8,7 min 

och median är 6,5 min. Resultatet indikerar att de flesta cyklister cyklar mindre än 10 min till 

kollektivtrafikhållplatser.  
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Figur 27. Cykel anslutningsrestid per resa. 

Figur 27 presenterar cykel anslutningsrestid per cykel-kollektivtrafik resa (presenteras i Figur 26) som 

aggregeras till rutnivå. Det är inte förvånade att observera en kort anslutningsrestid för cykel i de 

rutorna som nära tunnelbane-, pendeltågs- och spårvagnsstationer. Resultatet belyser områden med låg 

tillgänglighet för cykel-kollektivtrafik 

Från Figur 28 och Figur 29 presenterar vi utlagda cykelflöden för morgonens rusningstid och hela dag. 

För hela dagsutläggningen har vi antagit att alla cykelresor som utgår från hem ska resa tillbaka hem 

med cykel. Flöden visar sig i ett rimligt mönster med höga flöden i huvudcykelstråken, t.ex. 

Strömbron, Skeppsbron, Västerbron, m.m. Flöden är relativt koncentrerade på de huvudcykelstråk och 

de flesta små vägar som har färre än 100 cyklister per dag. Eftersom All-or-Nothing 

utläggningsmetoden tillämpas, inkluderas möjlig trängselseffekt inte i utläggningen vilket delvis 

orsakar koncentrerade flöden på huvudcykelstråken. 

 

Figur 28. Cykelflöden på morgonens rusningstid (7:00-9:00). 
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Figur 29. Cykelflöden heldag. 

Eftersom modeller är individbaserade med individuell socio-ekonomisk karakteristik, kan förväntade 

cykelrestider på individnivå beräknas. Individers förväntade cykelrestid sen aggregeras till olika socio-

ekonomiska kategorier. Nedan presenterar Figur 30 till Figur 32 den fördelningen av förväntade 

cykelrestid per individ i ålder, kön och inkomstgrupper och den jämförelsen mot cykelrestid i RVU 

2015. Förväntad cykelrestid är inte samma som cykelrestid per resa utan är genomsnitts cykelrestid 

per individ givet att den individen kan ha olika färdmedelsval, destinationsval och resegenereringsval. 

T.ex. en individ med ålder 16–24 har en förväntade cykelrestid 3,0 min. Dock detta innebär inte att 

den individen har en genomsnittlig 3,0 min. cykelresa, utan att den individen kanske har t.ex. 20 % 

chans att välja att cykla 15 min. till sin destination, dvs. 0.2×15 =3 min. Det är också värt att nämna att 

cykelrestid i RVU 2015 är utifrån resenärers självuppskattning av restid, vilket kan skilja sig stort mot 

den faktiska restiden. Syftet med jämförelsen är att undersöka om modell och RVU 2015 ger samma 

trend, dock inte att validera den modellberäknade cykelrestidsfördelningen mot RVU 2015.  

När det gäller fördelning mellan olika åldersgrupper, är det åldersgrupp 25–44 och åldersgrupp 45–64 

som cyklar med mest tid. Pensionärer har ganska kort cykelrestid både i rusningstid och icke-

rusningstid. Män cyklar genomsnitt 1 min. längre tid än kvinnor och 0,5 min. längre tid i icke-

rusningstid. När det gäller inkomst, har de som tillhör till högre inkomstgrupp en högre förväntad 

cykelrestid än de som tillhör till lägre inkomstgrupp, dock skillnaden i icke-rusningstid är marginell. 

Det betyder att skillnaden i förväntad cykelrestid i arbetsresor för olika inkomstgrupper huvudsakligen 

orsakar den trenden. När man jämför modellberäknad cykelrestid och självrapporterad cykelrestid i 

RVU 2015, är de två jämförbara dock märklig skillnaden i visa socio-ekonomisk har upptäckts. T.ex. 

Modellberäknade förväntade cykelrestider i alla inkomstgrupper, förutom låg inkomst, är högre än 

motsvarande självrapporterad cykelrestid i RVU 2015 och skillnaden är större i rusningstid.  

 

Figur 30. Fördelning av förväntade cykelrestid mellan olika åldersgrupper. 
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Figur 31. Fördelning av förväntade cykelrestid mellan olika könsgrupper. 

 

Figur 32. Fördelning av förväntade cykelrestid mellan olika inkomstgrupper. 

Vi presenterar förväntade generaliserade kostnader som fördelas i gemensam klassificering av socio-

ekonomiska grupper och ärende i Figur 33 till Figur 35. Generaliserade kostnader presenteras istället 

för restid eftersom generaliserade kostnader är det måttet som avgör cykelruttval och cykelefterfrågan 

där cykelinfrastrukturens påverkan realiseras i modellerna. I framtiden borde en samhällsekonomisk 

analys genomföras enligt generaliserad kostnad för cykel istället för cykelrestid vilket innebär att 

tidsvärdet för cykel bör transformeras till värdet av den generaliserade kostnaden där värdet av 

komfort och säkerhet reflekteras i en generaliserad kostnads mått. 

Som visas från Figur 33 till Figur 35, så är en generaliserad kostnad för arbetsresor fortfarande 

dominerande jämfört mot de andra ärendena. Åldersgrupp 16–24 cyklar relativt mycket i sina 

rekreationsresor och skolresor medan andra åldersgrupp cyklar framförallt i sina rekreationsresor 

förutom arbetsresor. När det gäller jämställdhet, så cyklar män mer än kvinnor i alla typer av ärenden 

förutom ärende Övriga. Kvinnor sällan cyklar att besöka vänner. När det gäller inkomst, så är låg–

inkomstgruppens generaliserade kostnader för arbetsresor med cykel betydligt lägre än för andra 

inkomstgrupper men för skolresor är det tvärtom. För de andra ärendena, är skillnaden mellan 

inkomstgrupper marginell. Gruppen med medellåga inkomster har högre förväntade generaliserade 

kostnader för sina resor för Service/Hälsa/Barntillsyn (SHB) och Inköp än de andra inkomstgrupper. 
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Figur 33. Fördelning av förväntade generaliserad kostnad mellan olika åldersgrupp och ärende. 

 

Figur 34. Fördelning av förväntade generaliserad kostnad mellan olika könsgrupp och ärende. 

 

Figur 35. Fördelning av förväntade generaliserad kostnad mellan olika inkomstgrupp och ärende. 

För att testa hur cykelefterfrågan ändras mot en ändring i cykelinfrastruktur, beräknar vi elasticiteten 

av generaliserade kostnader och cykelparkering till cykelefterfrågan. Därför testas två scenarier, en 
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10 % ökning av generaliserade kostnader på hela nätverket; en 10 % ökning av antal cykelparkeringar 

i alla rutor. Resultatet visar att en 10 % ökning av generaliserade kostnader leder till 6,9 % minskning 

av antal cykelresor och en 10 % ökning av antal cykelparkeringar leder till 0,34 % ökning av antal 

cykelresor. Enligt Broachs ruttvalmodell är 1 km cykling på blandtrafik -50 km/h motsvarar 0,66 km 

cykling på cykelbana (se Tabell 15), innebär detta att en uppdatering från blandtrafik till cykelbana på 

en cykelrutt (ungefär 30 % minskning av generaliserade kostnad) kan teoretiskt öka cykelefterfrågan 

med 20 % givet ett linjärt förhållande mellan generaliserad kostnad och cykelandelen. Cykelparkering 

visar en svag elasticitet på grund av att cykelparkering är icke-signifikant i flera ärendes modeller. 

Dock är kostnader för cykelparkering relativt billiga jämförda mot kostnader att bygga ny cykelbana.  

5.5. Sammanfattning 

I detta avsnitt presenterades tillämpning av den skattade efterfrågemodellen för Storstockholms-

området. Efterfrågan i rusningstid och icke-rusningstid beräknas enligt olika bilrestider och bilres-

kostnader rusningstid och icke-rusningstid, och fördelas enligt respektive andelen i RVU 2015. En 

imputeringsmetod användas för att skapa realistiska matriser för bilrestid och bilreskostnader eftersom 

bilnätverket inte är lämpligt för att används på 250 m × 250 m nivå. Tre cykelruttvalsmodeller testas 

och valideras mot cykelräkningar från Stockholms stad. Resultat visar sig att modellen med Broachs 

ruttvalmodell ligger närmast mot cykelräkningar, och därför är modellen med Broachs ruttvalmodell 

vald som slutlig modellen.  

Analys av basscenario har genomförts där modellberäknade efterfrågan visar sig jämförbart andelen 

färdmedelsval jämförde mot RVU 2015. Rumslig fördelning av cykelefterfrågan visar att de flesta 

cykelresor sker inom centrala Stockholm och Södermalm, Solna, Bromma och Nacka är de områden 

med hög cykeltäthet, alltså antal cykelresor per individ per dag. Modellen även beräknar efterfrågan av 

kombinerade cykel och kollektivtrafikresor där de områdena som ligger nära kollektivtrafikhållplatser 

visar sig en relativt hög efterfrågan. Fördelningen av förväntade cykelrestider i olika socio-

ekonomiska grupper presenteras och jämförs mot självrapporterade cykelrestider i RVU 2015. 

Fördelning av förväntade generaliserade cykelkostnader mellan socio-ekonomiska grupper och 

ärenden presenteras också där cykling i arbetsresor fortfarande är en stor andel medan cykling i 

rekreationsresor också spelar en viktig roll. 
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6. Scenarioanalys 

6.1. Syfte och mål 

Det här kapitlet syftar på att testa olika möjliga scenarier i modellen. Resultat av scenario 

demonstrerar effekter av åtgärderna på färdmedelsöverflytning och nyttor i form av restid och 

generaliserade kostnad för alla färdmedel. Scenarierna är utvalda bland åtgärderna som ingår i 

Stockholm stads cykelinvesteringsplan. Scenarierna implementeras i modellen genom förändringar i 

cykelnätverket. Inga ändringar görs i markanvändning och syntetisk befolkning utan scenarierna antas 

genomföras i närtid så att prognos för befolkningsutveckling och markanvändning inte är nödvändig. 

Alla scenarierna jämförs mot basscenariot (se avsnitt 5.4) och skillnader presenteras gällande 

efterfrågan på resor, cykelrestid, cykelflöden och fördelningseffekter avseende olika socio-ekonomiska 

grupper.  

6.2. Åtgärder i cykelinvesteringsplanen   

Tabell 40 presenterar åtgärderna i Stockholm stads investeringsplan i centrala Stockholm. Åtgärderna 

som handlar om att bredda cykelbana eller cykelfält kan inte studeras i den här studien på grund av att 

cykelbanans/cykelfältets bredd inte finns med som en variabel i någon av de tre cykelruttvals-

modellerna. Åtgärderna som handlar om att bredda cykelbana eller cykelfält är: åtgärd nr 2 Norr 

Mälarstrand och Rålambshovsleden; nr 3 Stadsgårdsleden; nr 7 Västerbronedfarten; nr 8 

Liljeholmsbron; nr 11 Nybroplan-Gustav Adolfs torg och nr 12 Skanstullsbron. Av de återstående 

åtgärderna väljer vi ut fem investeringar med hög investeringssumma och på länkarna med relativt 

höga flöden som beräknas i basscenariot och observeras i cykelräkningar. Förutom dessa fem 

scenarier, testar vi också ett scenario som omfattar alla åtgärder i de fem scenarierna tillsammans. 

Tabell 40. Åtgärder i Stockholm Stads investeringsplan för centrala Stockholm. 

Nr Plats Åtgärd Tidplan Investeringssumma 

1 Värtavägen Ny dubbelriktad cykelbana 
Genomförande 
pågår, planerat 
slutförande 2018 

58 mnkr  

2 
Norr Mälarstrand och 
Rålambshovsleden 

Bredda dubbelriktad cykelbana 
Slutbesiktigat i maj 
2017 

34 mnkr  

3 Stadsgårdsleden 
Breddning av gång- och 
cykelbana 

2018 37 mnkr  

4 Skeppsbron 
Nya och breddade cykelbanor 
samt cykelfält 

Genomförande 
beräknat till 2018-
2019 

34 mnkr  

5 Långholmsgatan 

Breddade och nya enkelriktade 
cykelbanor på Långholmsgatan 
mellan Folkskolegatan och 
Liljeholmsbrons södra fäste 

Planerat 
genomförande 
2018-2020 

41 mnkr  

6 Vasagatan 
Nya och breddade cykelbanor i 
samband med en omdaning och 
gestaltning av hela gatan 

Genomförande 
2018-2020 

85 mnkr 

7 Västerbronedfarten 
Bredare gång- och enkelriktade 
cykelbanor 

Färdigställt och 
slutbesiktigat i maj 
2017 

16 mnkr 

8 Liljeholmsbron 
Breddad gång- och cykelbana 
genom att ett körfält tas i anspråk 

Genomförande 
tidigast 2020 

33 mnkr  

9 Götgatan 

Omfördelat gatu-utrymme genom 
att körfält tagits i anspråk för 
gatuparkering, och 
parkeringsutrymme blivit cykelfält 

Försök genomfört 2,5 mnkr  

10 
Kungsgatan mellan 
Kungsbron och 
Vasagatan 

Blandtrafik omgjort till cykelfält  Slutförd 10,5 mnkr  
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Nr Plats Åtgärd Tidplan Investeringssumma 

11 
Nybroplan-Gustav 
Adolfs torg 

Breddade cykelbanor 
Genomförande 
tidigast från 2017 

21 mnkr  

12 Skanstullsbron 

I södergående riktning tas ett 
bilkörfält i anspråk för att 
möjliggöra bredare gång- och 
cykelbana 

Slutförd 3 mnkr  

13 Strömbron 
Breddad gång- och cykelbana på 
Strömbron och ny enkelriktad 
cykelbana på Stallgatan 

Byggstart har skett 
våren 2017. 
Genomförande 
2017-2018. 

11,5 mnkr  

14 Odengatan 

Åtgärder som är tänkbara är i 
första hand av enklare sort. I 
planeringen studeras även att 
stärka det delvis parallella stråket 
Surbrunnsgatan. 

Byggstart tidigast 
2018. 

Ingen information 

6.3. Scenario 1: Cykelbana på Vasagatan  

Investeringen på Vasagatan handlar om nya och breddade cykelbanor i samband med en omdaning 

och gestaltning av hela gatan. Total investeringen omfattar 85 mnkr och ska ske 2018–2020. I Figur 36 

visas de aktuella länkarna i cykelnätverket. Röda länkar visar de gator som ska uppdateras till 

cykelbana. De blåa länkarna hänvisar till befintliga cykelfält. Det är vält att notera att cykelbana redan 

finns i en del av Vasagatan (den delen mellan Bryggargatan och Mäster Samuelsgatan samt den delen 

mellan Olof Palmes gatan och Kungsgatan). Cykelbanor på de delarna blir förmodligen breddade. I 

modellen implementerar vi investeringen med att ändra länktyp av de röda länkarna från cykelfält/ 

blandtrafik till cykelbana. Breddning som implementeras på de två delarna som är redan cykelbana på 

Vasagatan påverkar inte det scenariot eftersom effekten för breddning av cykelbana inkluderas inte i 

studien.  

 

Figur 36. Implementering av scenariot Cykelbana på Vasagatan i modellen. Röda länkar kommer 

utgöras av cykelbana när åtgärden är genomförd.  
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Figur 37 visar Vasagatan i dagsläget där Vasagatan norrgående och södergående delvis täcks av 

cykelfält. 

 

Figur 37. Vasagatan norrgående (vänster) och södergående (höger). Bilderna togs 18 september 

2018, klockan 13:39. Fotograf: Chengxi Liu.   

6.3.1. Skillnad i total efterfrågan 

Tabell 41 presenterar skillnaden i modellberäknad efterfrågan mellan Vasagatan-scenariot och 

basscenariot. Vi presenterar efterfrågan som resor från hemmet. Resor tillbaka till hemmet finns inte 

med i Tabell 41. Eftersom vi antar att alla resor som utgår från hemmet åker tillbaka hem med samma 

färdmedel, blir totalt antal ökade resor per dag för cykel 98 stycken. Överflyttningen från andra 

färdmedel till cykel på grund av investeringen är liten (0,04 % av totalt antal cykelresor kommer från 

andra färdmedel). I texten ned hänvisar vi de cykelresor som överflyttas från andra färdmedel till 

nygenererade cykelresor. Totalt antal resor med alla färdmedel har ökat med 1, vilket innebär att 

förbättrad cykelinfrastruktur ökar tillgänglighet generellt och leder till en ökad total efterfrågan, men 

storleksordningen på effekten är försumbar.  

Tabell 41. Skillnad i efterfrågan mellan scenariot Vasagatan och basscenariot. 

  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Gång 

Basscenario 72 628 107 386 180 015 

Vasagatan  72 625 107 381 180 006 

Skillnad -3 -5 -9 

Cykel 

Basscenario 77 901 55 859 133760 

Vasagatan  77 929 55 879 133 808 

Skillnad 28 21 49 

Bilförare 

Basscenario 128 489 120 762 249 251 

Vasagatan  128 483 120 758 249 241 

Skillnad -6 -4 -10 

Bil som passagerare 

Basscenario 11 693 33 187 44 881 

Vasagatan  11 693 33 186 44 879 

Skillnad -1 -1 -2 

Gång-kollektivtrafik 

Basscenario 217 492 135 759 353 252 

Vasagatan  217 477 135 752 353 229 

Skillnad -15 -8 -23 

Cykel-kollektivtrafik 

Basscenario 11 866 4 613 16 479 

Vasagatan  11 865 4 613 16 478 

Skillnad -1 0 -1 

Bil-kollektivtrafik 

Basscenario 11 147 4 733 15 880 

Vasagatan  11 146 4 733 15 879 

Skillnad -1 0 -1 

Total Basscenario 531 218 462 301 993 519 
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  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Vasagatan  531 218 462 300 993 520 

Skillnad 0 1 1 

 

Figur 38 visar den rumsliga fördelningen av skillnaden i antal cykelresor, alltså de 49 nytillkomna 

cykelresorna. Av de ny genererade cykelresorna startar de flesta i Södermalm och Vasastan. Solna och 

Hammarby är också områden där det genereras nya cykelresor. 

 

Figur 38. Rumslig fördelning av skillnad i antal cykelresor för scenario Vasagatan jämfört med 

basscenariot. 

Om en samhällsekonomisk analys skulle göras utifrån resultat av modellen, ska effekterna av 

investeringen beräknas för alla färdmedel. Vi presenterar effekter av investeringen på restid och 

generaliserade kostnader för alla färdmedel i Tabell 42. Det är värt att notera att modellen inte tar 

hänsyn till ändring av jämviktstatus i bilnätverket, alltså ändring i bilrestid mellan olika OD-par på 

grund av minskad trängsel från färre bilresor. Eftersom efterfrågan för bilförare har minskat med 10 

stycken, antar vi att effekten av minskad trängsel från färre bilresor är försumbar. Med tillgång till 

värdering av restid och generaliserad kostnad, kan man ”översätta” ändringarna i restid och 

generaliserad kostnad till pengar. Eftersom Broachs ruttvalsmodell definierar generaliserade kostnader 

i form av reseavstånd, används termen ”generaliserat avstånd” i resten av texten med enheten km. 

För investeringen på Vasagatan, minskar generaliserat avstånd för befintliga cykelresor med 917 km, 

medan generaliserat avstånd ökar med 1658 km för nygenererade cykelresor. På de länkar på 

Vasagatan där investeringen gjorts visar modellen cykelflöden på ca 3 200 cykelresor per dag efter 

investeringen gjorts. Detta innebär att en befintlig cykelresa får i genomsnitt 917/(3 200-98)=0,29 km 

minskning i generaliserat avstånd på grund av uppdaterade cykelbanor. Generaliserade avstånd för nya 

cyklister beräknas enligt ”rule of a half”. Vinster för nya cyklister är försumbar, med 12 km jämförde 

med 917 km för befintliga cyklister. Detta resultat är förväntade eftersom antal nya cykelresor (98) är 

betydligt färre än antal befintliga cykelresor som gynnar från investeringen (3100). Resultat indikerar 

att varje nygenererade cykelresa får genomsnitt 12/98=0,12 km vinst i form av generaliserade avstånd. 

Resultaten visar att generaliserat avstånd bör användas i en samhällsekonomisk analys snarare än 

cykelrestid, eftersom cykelrestid mycket väl kan öka om en cyklist byter sin rutt för att minska sitt 
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generaliserade cykelavstånd, t. ex. om en cyklist byter från blandtrafik till cykelbana. För dessa resor 

kan totala vinsten av en investering bli negativ om restid används i en samhällsekonomisk kalkyl. 

Restidsminskning i andra färdmedel också presenteras. Investeringen framförallt leder till 

restidsminskning i gång-kollektivtrafik medan restid för bilförare minskar med 250 min total per dag.  

Tabell 42. Effekter av åtgärd nr 6 ”Cykelbana på Vasagatan” för alla färdmedel. 

Variabel   Ändring mot basscenario 

Gångtid  -529 min 

Cykelrestid 3837,7 min 

Cykel generaliserat avstånd: befintliga 
cykelresor -917,5 km22 

Cykel generaliserat avstånd: nya cykelresor -12,0 km 

Restid bilförare -251,6 min 

Restid bilpassagerare -43,2 min 

Total restid gång-kollektivtrafik23 -1629,0 min 

Total restid cykel-kollektivtrafik -69,2 min 

Total restid bil-kollektivtrafik -109,4 min 

6.3.2. Flödeskillnad 

I Figur 39 presenterar vi skillnad i cykelflöden för en typisk arbetsdag vilket inkluderar cykelresor för 

alla ärenden. Trots att antalet nygenererade cykelresor är mycket litet, är skillnaderna i länk-

cykelflöden betydande. Detta innebär att det sker relativt stora ruttvalseffekter i modellen. Åtgärden på 

Vasagatan ökar cykelflödet med 1 000 cyklister per dag på Vasagatan och Munkbronsleden, varav de 

flesta kommer från ändrat cykelruttval där cykelresor på Skeppsbron och Västerbron minskar med 50 

till 200 cyklister per dag. Effekten på flöden är mest koncentrerad kring Stockholms centralstation 

men flöden långtifrån centralen, t.ex. länkar i närheten av Brommaplan och till Nacka påverkas också. 

                                                      

22 Broachs ruttvalsmodell (Broach et al., 2012) definierar generaliserad kostnad i form av avstånd, se 

Avsnitt 4.3.4. 

23 Total restid för gång-kollektivtrafik är summan av alla restidskomponenter för en resa, alltså 

summan av gångtid till kollektivtrafikhållplats, initial väntetid, restid i fordon, väntetid, gångtid vid 

byte och gångtid till destination. Samma gäller även för cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik. 
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Figur 39. Flödesskillnad för scenario Vasagatan jämfört med basscenariot för cykel en typisk 

arbetsdag.  

6.3.3. Skillnad i resultat per socio-ekonomisk grupp 

Vi presenterar överflyttningseffekter och fördelningen på olika socio-ekonomiska grupper i Figur 40 

till Figur 42. Fördelningen mellan socio-ekonomiska grupper visar ett liknande mönster för restid med 

olika färdmedel där gång-kollektivtrafik minskar mest för alla åldersgrupper. För åldersgrupperna 25–

44 år och 45–64 år minskar restiden för bilförare mer än för andra åldersgrupper. Man behöver komma 

ihåg att restid för bilförare beräknas utifrån den minskade antal bilförare, dock tar inte hänsyn till 

ändring i OD bilrestid på grund av minskad trängsel. Åldersgrupperna 25–44 år och 45–64 år får också 

en måttlig minskning i restid för cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik. Pensionärers 

restidsminskning för kollektivtrafik är relativt låg. Restid för bilförare minskar mer för män än för 

kvinnor, men kvinnors restid med kollektivtrafik med gång, cykel och bil minskar mer än mäns. När 

det gäller inkomstgrupper påverkas hög-inkomstgruppen mest på grund av att det finns en större andel 

hög-inkomsttagare i studieområdet, medan låg-inkomsttagare påverkas minst.  
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Figur 40. Fördelning av restidsskillnad för olika åldersgrupper för scenario Vasagatan. 

 

Figur 41. Fördelning av restidsskillnad beroende på kön för scenario Vasagatan. 
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Figur 42. Fördelning av restidsskillnad för olika inkomstgrupper för scenario Vasagatan.  

6.4. Scenario 2: Cykelbana på Skeppsbron  

Investeringen på Skeppsbron innebär att göra nya och breddade cykelbanor i norrgående riktning samt 

cykelbana/cykelfält i södergående riktning. Totalt omfattar investeringen 34 mnkr och ska ske 2018–

2019. Figur 43 visar de länkar i modeller där förändringar görs i nätverket. I modellen uppdateras de 

röda länkarna från blandtrafik till cykelbana samt de orange länkarna uppdateras från cykelfält till 

cykelbana. Figur 44 visar cykelinfrastruktur på Skeppsbron i dagsläget, där det finns cykelfält med ca. 

1,2 meter bredd, samt delvis cykelbanor i norrgående riktning, även om en stor del fortfarande är 

cykelfält. 

 

Figur 43. Implementering av investeringen Cykelbana på Skeppsbron i modellen. 
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Figur 44. Skeppsbron södergående (vänster) och norrgående (höger). Bilderna togs 18 september 

2018, klockan 14:05.Fotograf: Chengxi Liu.  

6.4.1. Skillnad i total efterfrågan 

Tabell 45 presenterar skillnaden i modellberäknad efterfrågan mellan Skeppsbro-scenariot och 

basscenariot. Antal cykelresor per dag ökar med 376 stycken där 202 ligger i rusningstid och 174 i 

icke-rusningstid. Trots att Skeppsbron är ett huvudcykelstråk med höga cykelflöden, ger 

uppdateringen inte så stor överflyttningseffekt. Figur 45 visar den rumsliga fördelningen av skillnaden 

i antal cykelresor. De nygenererade cykelresorna kommer i huvudsak från Södermalm, Östermalm och 

östra delen av Odengatan. Områden i västra delen av Stockholm, t.ex. Kungsholmen, Solna och 

Bromma, påverkas dock inte av investeringen eftersom de flesta av cyklisterna som startar där cyklar 

via Munkbroleden och Västerbron. 

Tabell 43. Skillnad i efterfrågan mellan Skeppsbro-scenariot och basscenariot. 

  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Gång 

Basscenario 72 628 107 386 180 015 

Skeppsbron  72 615 107 362 179 977 

Skillnaden -14 -25 -39 

Cykel 

Basscenario 77 901 55 859 133 760 

Skeppsbron 78 002 55 946 133 948 

Skillnaden 101 87 188 

Bilförare 

Basscenario 128 489 120 762 249 251 

Skeppsbron 128 466 120 744 249 210 

Skillnaden -23 -18 -41 

Bil passagerare 

Basscenario 11 693 33 187 44 881 

Skeppsbron 11 691 33 182 44 873 

Skillnaden -2 -6 -8 

Gång-kollektivtrafik 

Basscenario 217 492 135 759 353 252 

Skeppsbron 217 437 135 726 353 163 

Skillnaden -56 -33 -89 

Cykel-kollektivtrafik 

Basscenario 11 866 4 613 16 479 

Skeppsbron 11 863 4 612 16 476 

Skillnaden -3 -1 -4 

Bil-kollektivtrafik 

Basscenario 11 147 4 733 15 880 

Skeppsbron 11 144 4 732 15 876 

Skillnaden -3 -1 -4 

Totalt 

Basscenario 531 218 462 301 993 519 

Skeppsbron 531 218 462 304 993 522 

Skillnaden 0 3 3 
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Figur 45. Rumslig fördelning av skillnad i antal cykelresor för Skeppsbro-scenariot. 

Vi presenterar effekter av investeringen på restid och generaliserat avstånd för alla färdmedel i Tabell 

44. Generaliserade avstånd för befintliga cykelresor har minskat med 3463 km. På de länkar på 

Skeppsbron där investeringar gjorts är cykelflödet cirka 9700 cykelresor per dag. Detta innebär att en 

befintlig cykelresa får i genomsnitt 3463/(9700-376)=0,36 km minskning i generaliserade avstånd på 

grund av uppdaterade cykelbanor/cykelfält. Det generaliserade avståndet för nygenererade cykelresor 

har minskat med 104,8 km enligt ”rule of a half”, vilket motsvarar 104,8/376=0,28 km per 

nygenererade cykelresa. Jämfört mot Vasagatan-scenariot, är effekten från investeringen på 

Skeppsbron betydligt större. Restid för bilförare minskar med 981 min per dag jämfört med 251 min 

per dag för Vasagatan-scenariot. Cykelrestid ökar dock mycket med 8587 min på grund av ändring i 

cykelruttval vilket ökar cykelrestiden i utbyte mot en säkrare och bekvämare rutt vid Skeppsbron. 

Tabell 44. Effekter av investeringen för alla färdmedel för Skeppsbro-scenariot. 

Variabel   Ändring mot basscenario 

Gångtid  -2134,0 min 

Cykelrestid 8587,4 min 

Cykel generaliserade avstånd: befintliga 
cykelresor -3462,8 km 

Cykel generaliserade avstånd: nya cykelresor -104,8 km 

Restid av bilförare -981,5 min 

Restid av bilpassagerare -183,1 min 

Total restid av gång-kollektivtrafik -6363,0 min 

Total restid av cykel-kollektivtrafik -271,7 min 

Total restid av bil-kollektivtrafik -412,8 min 
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6.4.2. Flödeskillnad 

I Figur 46 presenterar vi skillnad i cykelflöde för en typisk arbetsdag för Skeppsbro-scenariot. 

Resultaten visar en betydande skillnad i cykelflöde med ett cykelflöde på 1450 cyklister per dag där 

376 är nygenererade cykelresor, vilket indikerar att en stor andel är cyklister som byter rutt. 

Uppdatering av cykelbanor/cykelfält på Skeppsbron attraherar cyklister att byta sina rutter från 

Munkbroleden och Västerbron till att cykla på Skeppsbron och ned till Götgatan och Hornsgatan. För 

Liljeholmsbron innebär detta minskade inkommande/utkommande flöden från Västerbron men ökade 

inkommande/utkommande flöden från Hornsgatan, vilket sammantaget ger en marginell ökning, färre 

än 100 cykelresor per dag på Liljeholmsbron. 

 

Figur 46. Flödesskillnaden för cykel, en typisk arbetsdag för Skeppsbro-scenariot. 

6.4.3. Skillnad i resultat per socio-ekonomisk grupp 

Vi presenterar överflyttningseffekter och fördelningen över olika socio-ekonomiska grupper i Figur 47 

till Figur 49. Mönstret är generellt samma som det som visas i Vasagatan scenario. Åldersgrupp 25–44 

får störst minskning i restid för alla färdmedel utom för bilförare där åldersgruppen 45–64 får största 

minskningen. Figur 48 visar att mäns generaliserade cykelavstånd har ökat mindre än kvinnors, medan 

män minskar sin bilrestid mer än kvinnor och kvinnor får större restidsminskning för andra färdmedel. 

När det gäller inkomstgrupper, är trenderna liknande som de som visas för Vasagatan-scenariot. 
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Figur 47. Fördelning av restider för olika åldersgrupper i Skeppsbro-scenariot. 

 

 

Figur 48. Fördelning av restider för olika kön i Skeppsbro-scenariot. 
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Figur 49. Fördelning av restider för olika inkomstgrupper i Skeppsbro-scenariot. 

6.5. Scenario 3: Cykelbana på Värtavägen  

Investeringen på Värtavägen handlar om nya dubbelriktade cykelbanor. Totalt omfattar investeringen 

58 mnkr och planeras att slutföras under 2018. Figur 50 visar att de röda länkar uppdaterats från 

blandtrafik till cykelbana i modellen. Figur 51 visar cykelinfrastruktur på Värtavägen i dagsläget, från 

vilka man kan se att den nya dubbelriktade cykelbanan redan är slutförd. 

 

Figur 50. Implementering av investeringen av cykelbana på Värtavägen i modellen. 
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Figur 51. Dubbelriktad cykelbana på Värtavägen. Bilden togs 18 september 2018, klockan 15:15. 

Fotograf: Chengxi Liu.  

6.5.1. Skillnad i total efterfrågan 

Tabell 45 presenterar skillnad i modellberäknad efterfrågan mellan Värtavägen-scenariot och 

basscenariot. Antal cykelresor ökar med 52 stycken. Jämfört med Vasagatan-scenariot och Skeppsbro-

scenariot, är överflyttningseffekten relativt begränsad. Figur 52 visar den rumsliga fördelningen av 

ökad cykelefterfrågan från investeringen på Värtavägen. Rutorna med mest ökad cykelefterfrågan 

ligger som förväntat nära Värtahamnen. Intressant är att antal nygenererade cykelresor på Lidingö 

nästan är 0, vilket innebär att investeringen inte gynnar cyklister till/från Lidingö.  

Tabell 45. Skillnad i efterfrågan mellan Värtavägen-scenariot och basscenariot. 

  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Gång 

Basscenario 72 628 107 386 180 015 

Värtavägen  72 627 107 381 180 009 

Skillnaden -1 -5 -6 

Cykel 

Basscenario 77 901 55 859 133 760 

Värtavägen 77 911 55 875 133 786 

Skillnaden 10 16 26 

Bilförare 

Basscenario 128 489 120 762 249 251 

Värtavägen 128 487 120 759 249 246 

Skillnaden -2 -3 -5 

Bil passagerare 

Basscenario 11 693 33 187 44 881 

Värtavägen 11 693 33 186 44 880 

Skillnaden 0 -1 -1 

Gång-kollektivtrafik 

Basscenario 217 492 135 759 353 252 

Värtavägen 217 486 135 754 353 240 

Skillnaden -6 -6 -12 

Cykel-kollektivtrafik 

Basscenario 11 866 4 613 16 479 

Värtavägen 11 866 4 613 16 479 

Skillnaden 0 0 0 
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  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Bil-kollektivtrafik 

Basscenario 11 147 4 733 15 880 

Värtavägen 11 146 4 733 15 879 

Skillnaden -1 0 -1 

Totalt 

Basscenario 531 218 462 301 993 519 

Värtavägen 531 218 462 302 993 520 

Skillnaden 0 1 1 

 

 

Figur 52. Rumslig fördelning av skillnad i antal cykelresor för Värtavägen-scenariot.  

Vi presenterar effekter av investeringen på restid och generaliserade avstånd för alla färdmedel i 

Tabell 46. Generaliserade avstånd för befintliga cykelresor har minskat med 434 km. På länkarna på 

Värtavägen där investeringen görs är cykelflödena enligt modellen cirka 1500 cykelresor per dag. 

Detta innebär att en befintlig cykelresa får i genomsnitt 434/(1500-52)=0,29 km minskning i 

generaliserat avstånd på grund av uppdaterad cykelbana/cykelfält. Nygenererade cykelresor får en 

minskning av generaliserade avståndet med 13,6 km, vilket motsvarar 13,6/52=0,26 km per ny 

genererad cykelresa. Restid för bilförare minskar med 99 min per dag. Cykelrestiden ökar dock 

mycket med 771 min huvudsakligen för att befintliga cyklister ändrar sina ruttval. 

Tabell 46. Effekter av investeringen för alla färdmedel för Värtavägen-scenariot. 

Variabel   Ändring mot basscenario 

Gångtid  -327,0 min 

Cykelrestid 771,3 min 

Cykel generaliserade avstånd: befintliga 
cykelresor -434,2 km 

Cykel generaliserade avstånd: nya cykelresor -13,6 km 

Restid av bilförare -99,5 min 

Restid av bilpassagerare -29,1 min 

Total restid av gång-kollektivtrafik -793 min 
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Variabel   Ändring mot basscenario 

Total restid av cykel-kollektivtrafik -28,1 min 

Total restid av bil-kollektivtrafik -57,6 min 

6.5.2. Flödeskillnad 

I Figur 53 presenterar vi skillnad i cykelflöden för en typisk arbetsdag för Värtavägen-scenariot. 

Ruttvalsskillnaden är relativt begränsad i Östermalm och på Ladugårdsgärdet. Det finns en 

omfördelning av flöden från Lidingövägen, Erik Dahlbergsgatan och Lindarängsvägen till Värtavägen. 

Investeringen attraherar även flöden från Skeppsbron och Norr Mälarstrand, dock är effekten 

marginell med 5-100 fler cyklister per dag. Cyklister från Lidingö till centrala Stockholm tar i 

modellen Bobergsgatan i de flesta fall.  

 

Figur 53. Flödesskillnaden för cykel, en typisk arbetsdag för Värtavägen-scenariot. 

6.5.3. Skillnad i resultat per socio-ekonomisk grupp 

Här presenterar överflyttningseffekten och fördelningen på olika socio-ekonomiska grupper i Figur 54 

till Figur 56. Fördelningsmönstret för alla socio-ekonomiska grupper är liknande som i Vasagatan-

scenariot och Skeppsbro-scenariot. Pensionärer får relativt mer restidsminskning jämfört med de andra 

scenarierna. Åldersgruppen 25–44 får mest betydande ändring i gångtid och restid för gång-

kollektivtrafik. Både åldersgrupperna 25–44 och 45–64 upplever störst restidsminskning som bilförare 

samt bil-kollektivtrafik. Kvinnor får en större restidsminskning när det gäller gång och gång-

kollektivtrafik än män, medan män minskar restid för bilförare mer än kvinnor. Medel-låg 

inkomstgrupp får minst restidsminskning för kollektivtrafik. 
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Figur 54. Fördelning av restider för olika åldersgrupper i Värtavägen-scenariot. 

 

Figur 55. Fördelning av restider för olika kön i Värtavägen-scenariot. 
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Figur 56. Fördelning av restider för olika inkomstgrupper i Värtavägen-scenariot. 

6.6. Scenario 4: Cykelbana på Långholmsgatan  

Investeringen på Långholmsgatan innebär breddade och nya enkelriktade cykelbanor. Totalt omfattar 

investeringen 41 mnkr och planeras att slutföra under 2020. Figur 57 visar att de orange länkarna 

uppdateras från cykelfält till cykelbana i modellen samt de röda länkarna uppdaterats från blandtrafik 

till cykelbana i modellen.  

Figur 59 visar cykelinfrastruktur på Långholmsgatan i dagsläget där det finns cykelbana i norrgående 

riktning medan det i södergående riktning finns cykelbana och delvis cykelfält. 

 

Figur 57. Implementering av investeringen av cykelbana på Långholmsgatan i modellen. 
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Figur 58. Långholmsgatan norrgående (vänster) och södergående (höger). Bilderna togs 18 

september 2018, klockan 14:33. Fotograf: Chengxi Liu.  

6.6.1. Skillnad i total efterfrågan 

Tabell 47 presenterar skillnaden i modellberäknad efterfrågan mellan Långholmsgatan-scenariot och 

basscenariot. Antal cykelresor ökar med 74 stycken. Storleken på nygenereringen ligger mellan 

effekten av Vasagatan och effekten av Värtavägen. Figur 59 visar den rumsliga fördelningen av 

nygenererade cykelresor, där som förväntat rutorna som ligger nära Långholmsgatan har större ökning. 

Nygenereringen sprids inte till Brommaplan. 

Tabell 47. Skillnad i efterfrågan mellan Långholmsgatan-scenariot och basscenariot. 

  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Gång 

Basscenario 72 628 107 386 180 015 

Långholmsgatan 72 626 107 382 180 008 

Skillnaden -2 -4 -7 

Cykel 

Basscenario 77 901 55 859 133 760 

Långholmsgatan 77 922 55 875 133 797 

Skillnaden 21 16 37 

Bilförare 

Basscenario 128 489 120 762 249 251 

Långholmsgatan 128 484 120 759 249 243 

Skillnaden -5 -3 -8 

Bil passagerare 

Basscenario 11 693 33 187 44 881 

Långholmsgatan 11 693 33 186 44 879 

Skillnaden 0 -1 -2 

Gång-kollektivtrafik 

Basscenario 217 492 135 759 353 252 

Långholmsgatan 217 480 135 753 353 233 

Skillnaden -12 -6 -19 

Cykel-kollektivtrafik 

Basscenario 11 866 4 613 16 479 

Långholmsgatan 11 865 4 613 16 478 

Skillnaden -1 0 -1 

Bil-kollektivtrafik 

Basscenario 11 147 4 733 15 880 

Långholmsgatan 11 146 4 733 15 879 

Skillnaden -1 0 -1 

Totalt 

Basscenario 531 218 462 301 993 519 

Långholmsgatan 531 218 462 302 993 518 

Skillnaden 0 1 1 
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Figur 59. Rumslig fördelning av skillnaden i antal cykelresor för Långholmsgatan-scenariot. 

Vi presenterar effekten av investeringen för alla färdmedel i Tabell 48. Generaliserade avstånd för 

befintliga cykelresor minskar med 721 km. På de länkar på Långholmsgatan som investeringen 

påverkar är cykelflödena enligt modellen cirka 9100 cykelresor per dag efter investeringen gjorts. 

Detta innebär att en befintlig cykelresa får i genomsnitt 721/(9100-74)=0,08 km minskning i 

generaliserade avstånd på grund av uppdaterade cykelbanor/cykelfält. Nygenererade cykelresor får en 

minskning av generaliserade cykelavståndet med 6 km, vilket motsvarar 6/74=0,08 km per 

nygenererad cykelresa. Cykelrestid ökar med 5700 min, vilket innebär att ändring i cykelruttval ger en 

betydligt ökad restid, dvs cyklister väljer säkrare rutter med cykelbana men cyklar lite längre tid. 

Restid för bilförare minskar med 193 min medan total restid för gång-kollektivtrafik minskar med 

1323 min. 

Tabell 48. Effekter av investeringen för alla färdmedel för Långholmsgatan-scenariot. 

Variabel   Ändring mot basscenario 

Gångtid  -422 min 

Cykelrestid 5732,6 min 

Cykel generaliserade kostnad: befintliga 
cykelresor -721,1 km 

Cykel generaliserade kostnad: nya cykelresor -6,0 km 

Restid av bilförare -192,5 min 

Restid av bilpassagerare -36,0 min 

Total restid av gång-kollektivtrafik -1323,0 min 

Total restid av cykel-kollektivtrafik -52,5 min 

Total restid av bil-kollektivtrafik -89,4 min 
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6.6.2. Flödeskillnad 

Figur 60 presenterar skillnaden i cykelflöden för en typisk arbetsdag för Långholmsgatan-scenariot. 

Flöden på Västerbron och Söder Märlastrand ökar med runt 500 cyklister per dag, medan flöden på 

Munkbronsleden och Hornsgatan minskar. Modellen ger en stor flödesskillnad på Långholmsgatan 

som visas i Figur 61. Flödesskillnaden på visa länkar är stor. På de uppdaterade länkarna har flöden 

ökat med 7500 medan på vissa länkar har flöden minskat med 6 700, men detta måste tolkas försiktigt. 

Eftersom All-or-Nothing utläggning tillämpas, nätverket är fin-maskigt och trängseleffekten för 

cyklister inte modellers kan lokala ruttval göra att flöden blir koncentrerade och omfördelas helt om en 

viss infrastruktur ändras. Andra utläggningsmetoder som kan ta hänsyn till trängselseffekter kan ge 

mer jämnt fördelade flöden. 

 

Figur 60. Flödesskillnad för cykel, en typisk arbetsdag för Långholmsgatan-scenariot. 
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Figur 61. Flödesskillnad för cykel, en typisk arbetsdag, detaljbild över Långholmsgatan. 

6.6.3. Skillnad i resultat per socio-ekonomisk grupp 

Vi presenterar fördelningen på olika socio-ekonomiska grupper i Figur 62 till Figur 64. Åldersgruppen 

25–44 är återigen den åldersgrupp med mest betydande ändring i gångtid och restid för gång-

kollektivtrafik. Precis som för resultat av Värtavägen-scenariot, upplever både åldersgrupperna 25–44 

och 45–64 störst restidsminskning när det gäller bilförare samt bil-kollektivtrafik. Kvinnor får större 

minskning i restid för alla färdmedel förutom restid för bilförare. Liknande de tidigare scenarierna, 

påverkas grupp med höga inkomster mest av investeringen för alla färdmedel. 

 

Figur 62. Fördelning av restider för olika åldersgrupper i Långholmsgatan-scenariot. 
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Figur 63. Fördelning av restider för olika kön i Långholmsgatan-scenariot. 

 

Figur 64. Fördelning av restider för olika inkomstgrupper i Långholmsgatan-scenariot. 

6.7. Scenario 5: Cykelfält på Kungsgatan  

Investeringen på Kungsgatan handlar om ett nytt cykelfält. Totalt omfattar investeringen 10,5 mnkr 

och är redan slutförd i 2018. Figur 65 visar de uppdaterade länkarna i modellen där röda länkarna 

uppdateras från blandtrafik till cykelfält i modellen. Figur 66 visar cykelinfrastrukturen på Kungsgatan 

i dagsläget där cykelfält finns både i norrgående och södergående riktning. 
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Figur 65. Implementering av investeringen av cykelbana på Kungsgatan i modellen. 

 

Figur 66. Kungsgatan norrgående (vänster) och södergående (höger). Bilderna togs 18 september 

2018, klockan 13:32.Fotograf: Chengxi Liu.  

6.7.1. Skillnad i total efterfrågan 

Tabell 49 presenterar skillnad i modellberäknad efterfrågan mellan Kungsgatan-scenariot och 

basscenariot. Antal cykelresor ökar med 12 stycken. Jämfört med tidigare scenarier ger investeringen 

med cykelfält betydligt mindre effekt på ny generering av cykelresor. Figur 67 visar den rumsliga 

fördelningen av de nygenererade cykelresorna. Effekten är begränsad huvudsakligen till Kungsholmen 

och på östra sidan av centrala Stockholm. Investeringen ger ingen effekt i andra områden. 
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Tabell 49. Skillnad i efterfrågan mellan Kungsgatan-scenariot och basscenariot. 

  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Gång 

Basscenario 72 628 107 386 180 015 

Kungsgatan 72 628 107 385 180 014 

Skillnaden 0 -1 -1 

Cykel 

Basscenario 77 901 55 859 133 760 

Kungsgatan 77 903 55 862 133 766 

Skillnaden 2 3 6 

Bilförare 

Basscenario 128 489 120 762 249 251 

Kungsgatan 128 488 120 762 249 250 

Skillnaden -1 0 -1 

Bil passagerare 

Basscenario 11 693 33 187 44 881 

Kungsgatan 11 693 33 187 44 880 

Skillnaden 0 0 -1 

Gång-kollektivtrafik 

Basscenario 217 492 135 759 353 252 

Kungsgatan 217 491 135 759 353 249 

Skillnaden -1 -1 -3 

Cykel-kollektivtrafik 

Basscenario 11 866 4 613 16 479 

Kungsgatan 11 866 4 613 16 479 

Skillnaden 0 0 0 

Bil-kollektivtrafik 

Basscenario 11 147 4 733 15 880 

Kungsgatan 11 147 4 733 15 880 

Skillnaden -0 0 0 

Totalt 

Basscenario 531 218 462 301 993 519 

Kungsgatan 531 218 462 301 993 519 

Skillnaden 0 0 0 

 

 

Figur 67. Rumslig fördelning av skillnad i antal cykelresor för Kungsgatan-scenariet. 

Vi presenterar effekter av investeringen på restid och generaliserade kostnader för alla färdmedel i 

Tabell 50. Generaliserade kostnader för befintliga cykelresor har minskat med 94 km. På länkarna där 
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investering gjorts på Kungsgatan skattar vi cykelflöden till 1700 cykelresor per dag. Detta innebär att 

en befintlig cykelresa får genomsnitt 94/(1700-12)=0,06 km minskning i generaliserade kostnad på 

grund av uppdaterade cykelfält. Nygenererade cykelresor får en minskning av generaliserade avståndet 

med 0,71 km, vilket motsvarar 0,71/12=0,06 km per nygenererad cykelresa. Effekt på restider i andra 

färdmedel är också små.  

Tabell 50. Effekter av investeringen för alla färdmedel. 

Variabel   Ändring mot basscenario 

Gångtid  -73,0 min 

Cykelrestid 1880,1 min 

Cykel generaliserade kostnad: befintliga 
cykelresor -94,3 km 

Cykel generaliserade kostnad: nya cykelresor -0,71 km 

Restid av bilförare -20,8 min 

Restid av bilpassagerare -5,7 min 

Total restid av gång-kollektivtrafik -160,0 min 

Total restid av cykel-kollektivtrafik -5,5 min 

Total restid av bil-kollektivtrafik -8,9 min 

6.7.2. Flödeskillnad 

Figur 68 presenterar skillnaden i cykelflöden för en typisk arbetsdag för Kungsgatan-scenariot. 

Investeringseffekt på flöden är begränsade i central Stockholm området. Flöden på Kungsgatan ökar 

med 150 medan flöden på Sankt Eriksgatan, Torsgatan och Odenplan minskar med 50. Flöden till 

Södermalm vid Munkbronsleden, Skeppsbron och Västerbron inte påverkas. 

 

Figur 68. Flödesskillnaden för cykel, en typisk arbetsdag. 
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6.7.3. Skillnaden i socio-ekonomisk grupp 

Vi presenterar överflyttnings effekt och den fördelningen i olika socio-ekonomiska grupper i Figur 69 

till Figur 71. Fördelningsmönster mellan olika socio-ekonomiska grupper är likadant jämförde mot 

andra scenario. Åldersgrupp 25–44 igen är den åldersgruppen med mest betydande ändring i nästan 

alla färdmedel. Medelgrupp med höga inkomster får lika restidsminskning som medellåg och låg 

inkomstgrupp medan i andra scenario får Medelgrupp med höga inkomster mer restidsminskning än 

medellåg och låg inkomstgrupp. 

 

Figur 69. Fördelning av restider för olika åldersgrupper i Kungsgatan-scenariot. 

 

Figur 70. Fördelning av restider i olika könsgrupper. 
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Figur 71. Fördelning av restider i olika inkomstgrupper. 

6.8. Scenario 6: Ett scenario som kombinerar alla investeringar 

Det här scenario inkluderar alla fem investeringar som utvärderas ovan. Figur 72 presenterar de 

investeringarna på en karta tillsammans med befintliga cykelbanor och cykelfält. 

 

Figur 72. Alla fem investeringar som utvärderas i ett scenario. 

6.8.1. Skillnaden i total efterfrågan 

Tabell 51 presenterar skillnaden i modellberäknade efterfrågan mellan det scenario med alla fem 

investeringar och basscenario. Antal cykelresor ökar med 614 stycken. Figur 73 visar den rumsliga 

fördelningen av överflyttningseffekten. Med alla fem investeringar, ökar antal cykelresor i flera 

området, men framförallt Södermalm, Östermalm, Gärdet och Kungsholm. Dock påverkas västra 

Stockholm, t.ex. Bromma och Vällingby inte mycket av investeringarna. 
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Tabell 51. Skillnaden i efterfrågan mellan det scenario och basscenario. 

  Rusningstid Icke-rusningstid Totalt 

Gång 

Basscenario 72 628 107 386 180015 

Kombinerade 72606 107346 179953 

Skillnaden -22 -41 -63 

Cykel 

Basscenario 77 901 55 859 133760 

Kombinerade 78063 56003 134067 

Skillnaden 162 144 307 

Bilförare 

Basscenario 128 489 120 762 249251 

Kombinerade 128453 120732 249186 

Skillnaden -35 -30 -65 

Bil passagerare 

Basscenario 11 693 33 187 44881 

Kombinerade 11689 33178 44868 

Skillnaden -4 -9 -13 

Gång-kollektivtrafik 

Basscenario 217 492 135 759 353252 

Kombinerade 217402 135703 353106 

Skillnaden -90 -56 -146 

Cykel-kollektivtrafik 

Basscenario 11 866 4 613 16479 

Kombinerade 11862 4611 16473 

Skillnaden -4 -2 -6 

Bil-kollektivtrafik 

Basscenario 11 147 4 733 15880 

Kombinerade 11142 4731 15873 

Skillnaden -5 -2 -7 

Total 

Basscenario 531 218 462 301 993519 

Kombinerade 531 219 462 305 993524 

Skillnaden 1 4 5 

 

 

Figur 73. Rumslig fördelning av skillnaden i antal cykelresor, kombinerade scenario. 

Vi presenterar effekter av investeringen på restid och generaliserade avstånd för alla färdmedel i 

Tabell 52. Generaliserade avstånd för befintliga cykelresor har minskat med 5561 km. när man samlar 
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ihop flöden i de investerade länkarna får man cykelflöden med 25 800 cykelresor per dag. Detta 

innebär att en befintlig cykelresa får genomsnitt 5561/(25800-614)=0,22 km minskning i 

generaliserade avstånd på grund av uppdaterade cykelbanor/cykelfält. Nya genererade cykelresor får 

en minskning av 136,9 km, vilket motsvarar 136,9/614=0,22 km per nygenererade cykelresa. Restid 

för bilförare minskar med 1528 min och restidsminskning för gång-kollektivtrafik är störst med 10370 

min.  

Tabell 52. Effekter av investeringarna för alla färdmedel. 

Variabel   Ändring mot basscenario 

Gångtid  -3447,0 min 

Cykelrestid 17 908,9 min 

Cykel generaliserade kostnad: befintliga 
cykelresor -5561,6 km 

Cykel generaliserade kostnad: nya cykelresor -136,9 km 

Restid av bilförare -1527,9 min 

Restid av bilpassagerare -293,6 min 

Total restid av gång-kollektivtrafik -10 137,0 min 

Total restid av cykel-kollektivtrafik -421,4 min 

Total restid av bil-kollektivtrafik -670,4 min 

6.8.2. Flödeskillnaden 

Figur 74 presenterar skillnaden i cykelflöden för en typisk arbetsdag. Flödet ökar på Birger Jarlsgatan, 

Värtavägen. Ökade flödet på Birger Jarlsgatan, Värtavägen kommer från Skeppsbron och spridas 

genom Söder Mälarstrand, Stadsgårdsleden och Götgatan till Huddinge och Nacka. Trots att flöden på 

Vasagatan ökar, är antal ökade flöde betydligt färre än de ökade flöde som beräknas från enbart 

Vasagatan scenario. Flöden som skede genom Vasagatan ned till Munkbonsleden istället attraheras till 

Skeppsbron. Detta innebär att investeringen på Vasagatan är inte lika effektivt i enskilt scenario som i 

den kombinerade scenario eftersom antal cykelresor påverkas av investeringen på Vasagatan är 

betydligt färre än den i enskilt scenario.  
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Figur 74. Flödesskillnaden för cykel, en typisk arbetsdag. 

6.8.3. Skillnaden i socio-ekonomisk grupp 

Vi presenterar överflyttningseffekterna och dess fördelningen i olika socio-ekonomiska grupper i 

Figur 75 till Figur 77. Fördelningsmönstren reflekterar de sammanlagda effekter av alla investeringar. 

Åldersgrupp 25-44 är, som i enskild scenario, med mest betydande restidsminskning i alla färdmedel 

förutom bil-kollektivtrafik. Både åldersgrupp 25-44 och 45-64 får en betydlig minskning i restid av 

bilförare. Kvinnor får större restidsminskning i alla färdmedel förutom restid av bilförare. får större 

minskning i restid av bilförare. Grupp med höga inkomster får största restidsminkning i alla färdmedel 

medan grupp med medellåga inkomster får minsta restidsminkning. 

 

Figur 75. Fördelning av restider i olika åldersgrupper. 
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Figur 76. Fördelning av restider i olika könsgrupper. 

 

Figur 77. Fördelning av restider i olika inkomstgrupper. 

6.9. Sammanfattning 

I detta kapitel har vi testat och presenterat resultat för fem scenarier. Scenarierna är utvalda från 

Stockholm stads cykelinvesteringsplan. Effekterna av investeringar på överflyttningseffekter 

undersöks. Antal resor som flyttas från andra färdmedel är försumbar och de flesta ökade cykelflöden 

på länknivå kommer från ändringar i cykelruttvalet. Vinster i form av generaliserade avstånd och 

cykelrestid beräknas där ändring i cykel generaliserade avstånd för befintliga cykelresor och 

nygenererade cykelresor beräknas. Eftersom generaliserat avstånd för cykelresor användas som 

målfunktion i cykelruttningen, innebär det att cykelrestid kan öka om en cyklist byter sin rutt för att 

minska sitt generaliserade avstånd. Detta innebär det att om restid används i CBA kan totala vinster 

för en investering bli negativ. Restidsminskning i andra färdmedel har beräknats och fördelningen 

mellan olika socio-ekonomiska variabler har presenterats. Trots att investering omfattar olika 

stadsdelar, är åldersgrupp 25–44, grupp med höga inkomster, alltid den grupp som får största 

restidsminskning. Kvinnor i alla scenario får större restidsminskning i alla färdmedel förutom 

bilförare.  
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7. Slutsats 

I det här projektet har en transportmodell för cykel utvecklats och tillämpats på ett antal 

cykelinvesteringsscenarier. Modelleringen av cykelresor har förbättrats på flera sätt i denna nya 

transportmodell: nätverket är mycket detaljerat, zonerna små (250 m × 250 m), cykel som 

anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik inkluderas och senaste RVU från 2015 i Stockholms län 

används. Modellen utgår från en cykelruttvalsmodell, som utvecklats i tidigare studier, för att beräkna 

generaliserade kostnader för cykel för varje OD-par på 250 m × 250 m rut-nivå. Modellen beräknar 

sedan val av att genomföra resor, färdmedelsval och destinationsval för varje resenär. Modellen tar 

hänsyn till effekter av generaliserade kostnad, restid av andra färdmedel och attraktion från 

samhällsfunktions/verksamhetsbyggnader på dessa reseval. Valmodellen skattades på Stockholms 

regionala resvaneundersökning 2015 (RVU 2015). Beräknad cykelefterfrågan och nätutläggning ger 

input till samhällsekonomisk analys för cykelinvesteringar. 

Vi tillämpar modellen på Stockholms kommun samt de närliggande kommunerna. Först skapas en 

syntetisk befolkning baserat på socio-ekonomisk information, inklusive ålder, kön, inkomst, 

förvärvsarbetande och bilinnehav. Modellen beräknar sedan för varje individ i den syntetiska 

befolkningens resval. Cykelefterfrågan för rusningstid och icke-rusningstid läggs ut på cykelnätverket. 

Den beräknade efterfrågan jämförs mot färdmedelsandelen i RVU 2015 medan utlagt cykelflöde 

jämförs mot cykelräkningar från Stockholm stad. Detta ses som både en valideringsprocess och ett sätt 

att välja den mest passande ruttvalsmodellen för cykelresor. Resultaten visar att Broachs 

ruttvalsmodell överträffar Jensens ruttvalsmodell och ruttvalsmodell med enbart restid som 

generaliserad kostnad. Valideringen ger hyfsade resultat på övergripande nivå. R2 -värdet från 

regression mellan modellberäknade flöden och räkningar ligger på 0,72. Dock överskattar modellen 

fortfarande antalet cykelresor från centrala Stockholm till södra Stockholm. 

Vi har utvärderat modellen på föreslagna cykelinvesteringar från Stockholms stad och det regionala 

cykelkansliet. Vi valde fem platser utifrån 41 pågående och planerade cykelinvesteringar utifrån 

storlek på nuvarande cykelflöden och investeringssumma. De fem platserna är: Vasagatan, 

Värtavägen, Långholmsgatan, Skeppsbron och Kungsgatan. Investeringarna omfattar både 

uppdateringar och nyinvesteringar i cykelbana och cykelfält. Resultaten visar att investeringarna har 

en begränsad effekt på färdmedelsfördelningen och en måttlig effekt på befintliga cyklisters ruttval 

och restid. Vi presenterar den geografiska fördelningen samt fördelning mellan socio-ekonomiska 

grupper för den nygenererade cykelefterfrågan samt dess generaliserade kostnad (avstånd). 

Åldersgruppen 25–44 år samt grupp med höga inkomster är oftast de grupperna som gynnas av 

investeringarna. Södermalm och Östermalm är de områden med mest ökad cykelefterfrågan och 

generaliserad kostnad.  

Resultaten ger en viktig indikation till framtidens samhällsekonomiska bedömning av 

cykelinvesteringar. I fyra av de fem undersökta investeringsscenarierna är minskningen av 

generaliserad kostnad för befintliga cykelresor mindre än ökningen för nygenererade cykelresor, trots 

att antalet nygenererade cykelresor är litet. Restidsminskning för andra färdmedel visar att 

överflyttningseffekt ger störst restidsminskning i gång-kollektivtrafik medan minskningen av bilrestid 

från överflyttning är måttlig. 
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8. Framtida förbättringar 

Efterfrågemodellen har skattats på Stockholms regionala resvaneundersökning 2015 vilken beskriver 

resandet under september/oktober månad 2015. När resvanedata som omfattar ett helt år blir 

tillgängliga skulle modellens parametrar behöva skattas om för att beskriva ett årsmedel. Å andra 

sidan behövs då en metod som justerar resultaten av modellen för att representera variationer i 

cykelefterfrågan över året utvecklas.  

Cykelruttvalsparametrar påverkar både cykelefterfrågan och nätutläggningen. Broachs ruttvalsmodell 

är den av de utvärderade ruttvalsmodellen som resulterade i flöden som stämmer bäst med observa-

tionena. I denna ruttvalsmodell ingår inte alla variabler som är viktiga för en samhällsekonomisk 

bedömning. En av dessa är bredd av cykelbana/cykelfält. Enligt Stockholm stads investeringsplan 

handlar en stor del av investeringar om breddning av cykelbanor och cykelfält. I framtiden, bör en 

cykelruttvalsmodell för svenska förhållande utvecklas för att ta hänsyn till bredd av cykelbana 

/cykelfält. 

Elcykel ses som ett färdmedel som kan bli populärt i framtiden. Modellen som har utvecklats i den här 

studien kan inte direkt användas för att analysera effekt av en ökade andel elcykel. Detta är delvis på 

grund av att ruttvalsparametrarna inte är anpassade för elcykel, och delvis på grund av brister av 

beteendesdata för elcykel eftersom resor med elcykel inte finns med i RVU-data. I framtiden, kan 

modellen förbättras om nya datakällor kring elcykel insamlas. 

All-or-nothing-utläggning tillämpas för cykelresorna vilket gör att eventuell trängseleffekt inte 

påverkar cykelrestid eller ruttval. Detta innebär att cykelflöden kan vara koncentrerade på 

huvudcykelstråken och därför överskatta flöden på huvudcykelstråk och underskatta flöden på andra 

länkar, eller tvärt om. Framtida arbete bör fokusera på att skatta restidsfördröjning eller generaliserad 

kostnadsfördröjning även för cykel för att kunna få in trängselseffekten i en samhällsekonomisk 

bedömning. Å andra sidan, Path-size Logit modell och/eller STOCH som utläggningsmetod kan 

tillämpas istället för All-or-nothing-utläggning. Dessa metoder sprider efterfrågan till flera rutter för en 

viss OD par vilket förutsätter att det finns heterogenitet i ruttval mellan cyklister. Framtida arbete bör 

fokusera på att kalibrera utläggningsparametrarna av Path-size Logit modell och/eller STOCH. 

Modellen som utvecklats i detta arbete skulle vinna på att vara bättre kopplad till storstadsmodellen 

(Flötteröd och Larek, 2017). Typen av koppling kan variera, t.ex. nätutläggning av cykel och biltrafik 

kan kopplas så att biltrafiken kan påverka cykelruttval och vice versa. Modellen kan generera 

individsresmönster och simuleras i storstadsmodellen och en iterativ process skulle kunna genomföras. 

En sådan koppling innebär också utmaningar, t.ex. i att koppla de olika zon-systemen och utbyte av 

data mellan de två modellsystemen. 
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Bilaga 1 Att koppla cykelnätverket till kollektivtrafiknätverket 

Här beskriver vi hur en koppling mellan cykelnätverket och kollektivtrafiknätverket kan 

implementeras i TransCad. Nödvändiga datamaterialen inkluderar: ett cykelnätverk (i form av ett GIS-

lager) och ett kollektivtrafiknätverk (i form av en ruttsystemfil (.rts)). Ruttsystemfilen kan genereras i 

TransCad från olika källor, t.ex. från GTFS-filer (General Transit Feed Specification). I det här 

projektet, importeras kollektivtrafiknätverket från en EMME2-fil (.in). Nedan beskrivs de attribut som 

är nödvändiga för att koppla cykelnätverket med kollektivtrafiknätverket: 

• Nödvändiga länkattribut i cykelnätverket är: cykelrestid eller generaliserad kostnad för cykel. 

För bil-kollektivtrafik, behöver man specificera bilrestid på varje länk. I det här projektet, 

använder vi bilrestid från utlagt EMME-nät (se Avsnitt 2.2.4) för de länkar som finns i 

bilnätverket. För de länkar som inte finns i bilnätverket, vilket oftast är lokala vägar, antar vi 

att bilhastighet är 20 km/h. 

• Det behövs inga nodattribut i cykelnätverket. 

• Nödvändiga länkattribut i kollektivtrafiknätverket är: restid i fordon (restid som behövs för 

kollektivtrafikfordonet att färdas på länken). Notera att det bara finns ett 

kollektivtrafiksfärdmedel, t.ex. tunnelbana eller buss, för varje länk i det aktuella 

kollektivtrafiknätverket. Om två kollektivtrafiksfärdmedel finns på en länk delas denna till två 

länkar med samma anslutningsnoder. 

• Det behövs inga nodattribut i kollektivtrafiknätverket. 

• Nödvändiga hållplatsattribut (i fält Stop) i kollektivtrafiknätverket är: ett fält som matchar 

nod-ID till hållplats-ID. Ett exempel visas i Figur 78, där hållplats med ID 15916 har ett fält 

”Node” med värde 615147 vilket betyder att hållplats med ID 15916 matchas till nod med ID 

615147. 

• Nödvändiga ruttattribut i kollektivtrafiknätverket är: fordons-ID som hänvisar till vilka 

kollektivtrafiksfärdmedel (t.ex. tunnelbana) som körs på den rutten. 
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Figur 78. Exempel på fält ”Node” i hållplatsattribut som matchar Nod-ID till hållplats-ID. 

Med dessa nödvändiga attribut i nätverket, kan man försöka koppla de två nätverken. Nedan beskrivs 

detaljerade implementerings-steg. 

1. Öppna kollektivtrafiknätverket i TransCad från ruttsystemfilen (.rts) med ”Open” och välj sen 

”.rts” som filtyp. 

2. Exportera alla noder (hållplatser) i kollektivtrafiknätverket som en Standard Geographic File 

(.dbd). 

Detaljerade steg är: tryck först "Route System -->Utilities --> select links from routes". Man kan ange 

namn för ”selection set” under rubriken ”Place selected … feature in”. Exempelvis kan man ange 

namn "transit_links" som visas i Figur 79.  

 

Figur 79. Exempel på att ange namn för ”selection set” för att välja kollektivtrafiklänkarna. 
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Sen kan man välja de noder som tillhör länkarna "transit_links" genom att trycka "Selection -->select 

by links" och ge de valda noderna namnet "transit_nodes". Sen kan man exportera de valda noderna 

genom att trycka "Tools-->Export" och exportera "transit_nodes" som en standard-geografisk-fil 

(.dbd). 

3. Knyta "transit_nodes" till cykelnätverket. 

Skapa en ny karta (.map filen) och lägg till cykelnätverket samt nod-filen "transit_nodes". Lägg sedan 

till ett nytt fält i nod-lagret för cykelnätverket för att spara nod-ID för "transit_nodes” och namnge 

detta fält, t.ex. ” transit_node_ID”. Sen trycker man "Tools -->Map editing--> connect", väljer 

"Maximum distance" som, t.ex., 0,186411358 miles (300m). I "Fill", "Endpoint field" 

= ”transit_node_ID” och i "Fill with" väljer man "IDs from transit_nodes" för att spara ID från 

kollektivtrafiknoder till cykelnätverket. Med detta steg knyts "transit_nodes" till cykelnätverket och de 

nya länkarna mellan ”transit_nodes” och noderna i cykelnätverket skapas. Figur 80 visar ett exempel 

där nod-lager "transit_nodes" knyts till cykelnätverket ”cykel_PT”. 

  

Figur 80. Exempel av specifikation att anknyta "transit_nodes" till cykelnätverket. 

 

4. Beräkna generaliserade kostnader eller restid för de nyskapade länkarna enligt 

cykelruttvalsmodellen och fyll i länkattribut. Vi antar att de nyskapade länkarna är av default 

länktyp, alltså blandtrafik, ingen lutning, m.m. 

5. Kopiera nod- och länk-ID till ett nytt fält i både nod- och länk-lager i cykelnätverket och 

kollektivtrafiknätverket. Syftet med detta steg är att säkerhetskopiera ID eftersom default ID 

kan ändras när två nätverk kopplas. På så sätt kan man enkelt lägga till nya variabler från 

cykelnätverket eller kollektivtrafiknätverket till det kombinerade nätverket med ursprunglig 

ID om någon ändring sker i cykelnätverket eller kollektivtrafiknätverket. 

6. Skapa nytt fält i nod- och länk-lager för kollektivtrafiknätverket och använd samma namn för 

alla fält som finns i nod- och länk-lager för cykelnätverket. Exempelvis, behöver man skapa 

ett nytt fält med namn ”CykelRestid” i länk-lager för kollektivtrafiknätverket 

om ”CykelRestid” är ett fältnamn i länk-lagret hos cykelnätverket. 

7. Koppla kollektivtrafiknätverket med cykelnätverket. 
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Detta steg görs genom att trycka "Tools --> Geography utilities --> Merge Geography", där 

kollektivtrafiknätverkets länk-lager är ” Working layer” och cykelnätverkets länk-lager väljs 

som ”Other Layer”. I ”Attributes” och ”Node Attributes”, matchas de nyskapade fälten. Sedan sparar 

man ”Output” som en ny standard-geografisk-fil. Figur 81 visar ett exempel. 

  

Figur 81. Exempel på att koppla kollektivtrafiknätverket med cykelnätverket. 

 

8. Importera ett ruttsystem till det nyskapade cykel-kollektivtrafiknätverket 

Det nyskapade cykel-kollektivtrafiknätverket är en standard geografisk fil (.dbd) där alla länkar och 

noder för kollektivtrafik finns men inget ruttsystem finns. Därför behöver ett ruttsystem flyttas till det 

nya cykel-kollektivtrafiknätverket. Kopiera först ett ruttsystem genom att trycka "Tools-->Export". 

Välj sen länk-lagret av det kombinerade cykel-kollektivtrafiknätverket som arbetslager och flytta det 

kopierade ruttsystemet genom att trycka "Route System --> Utilities -->Move", och sedan välja det 

exporterade ruttsystemet. 

9. Beräkna nödvändiga nod- och länk-attribut 

T.ex. behöver ”CykelRestid” anges för länkar i kollektivtrafiknätverket (man kan sätta ett högt värde, 

t.ex. 99999999 för länkar där cykel är inte tillåtet, t.ex. länkar för tunnelbana). Fältet restid i fordon 

måste fyllas med 0 för de länkar från cykelnätverket där ingen kollektivtrafikrutt ska passera. Ett fält 

behövs för gångtid i länk-lagret, även för länkarna med kollektivtrafik. Även här kan man sätta ett 

högt värde för de länkar där gång är inte tillåtet. 

10. Skapa ett ”transit network”. 

Det här görs genom att trycka "Transit --> create network…". Ett exempel visas i Figur 82. Där ”Stop 

to Node Field” hänvisar till fältet i hållplats-attribut som matchar Nod-ID till hållplats-ID. ”Mode 

Field” hänvisar till fordons-ID i kollektivtrafikens rutt-attribut. I ”Selected fields” kan man välja 

cykelrestid eller generaliserad kostnad för cykel (AB_C_tid/BA_C_tid i Figur 82) för anslutningsresor 

för cykel, andra variabler som visas i Figur 82 är: restid i fordon  (IVTT), gångtid  för byt 

kollektivtrafik linjer och från kollektivtrafik hållplats till destinations punkt (WC_time), Länkslängd 

(AB_length_m/BA_length_m) och dummy variabel som hänvisar om länken är en ny skapade länk 

som anknyta kollektivtrafikhållplatser till cykelnätverket (connection_link). 
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Figur 82. Exempel på att skapa ett ”transit network”. 

I ”Non-Transit” behöver man välja de länkarna där gång och cykel är tillåtna. Två urvalsuppsättningar 

skapas där gång-länkar och cykel-länkar definieras. Figur 83 visar ett exempel där 261 098 länkar är 

valda som gång-länkar (Walk Links), och samma urvalsuppsättning länkar gäller för cykel-länkarna 

(Driving Links).”Park and Ride” funktionen i TransCad används för att hantera cykel och bil som 

färdsätt för anslutningsresor till kollektivtrafikhållplats, därför hänvisar ”Driving Links” till de länkar 

där man kan cykla. En annan urvalsuppsättning kan skapas för bil. Man kan trycka ”Attributes” 

bredvid rubriken ”Walking Links” där man väljer fält av gångtid (WC time) för restid i fordon (IVTT) 

för att indikera att fältet restid i fordon för cykel-länkarna används inte där gångtid borde används 

restid i fordon, se Figur 83. Efter dessa inställningar kan man spara nätverket som en ”.net” fil. 
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Figur 83. Exempel på hur gång-länkar väljs när man skapar ett ”transit network”. 
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Bilaga 2 Nätverksinställningar för kortaste-väg-metoden i 
kollektivtrafikruttningen 

I TransCad finns det fyra olika metoder för kollektivtrafikruttning: ”Shortest Path”, ”Optimal 

Strategy”, ”Path Finder” och ”Schedule Based”.”Path Finder” är en generaliserade metod för ”Optimal 

Strategy” och ”Optimal Strategy” och ”Path Finder” är identisk om transit path combination factor 

specificeras som 1. Vi beskriver nätverksinställningar för ”Path Finder”/”Optimal Strategy” i Bilaga 3. 

”Schedule Based” används när detaljerade tidtabell finns, dock bara turtäthet finns i det nätverket så 

”Schedule Based” kan inte tillämpas. Nedan beskrivs nätverksinställningar för ”Shortest Path” 

metoden. 

Tryck "Transit --> Transit network setting --> shortest path" för att öppna inställningspanelen. Man 

kan specificera sex kategorier för nätverksinställningar: ”General”, ”Mode”, ”Fare”, ”Weights”, ”Park 

and Ride”, ”Others”.  

Innan man börjar med inställningarna, behöver man skapa en färdsättstabell som matchar fältet av 

fordons-ID i kollektivtrafikens rutt-attribut. Ett exempel på färdsättstabell visars i Figur 84, där man 

kan specificera vilka kollektivtrafik-färdsätt som ska inkluderas i ruttningen (Mode_used), vilka 

färdsätt som är för anslutning (Mode_access; Mode_egress), samt hastighet per färdsätt (Speed). 

Andra attribut, t.ex., strafftid vid byte kan man specificera för olika kollektivtrafikfärdsätt. I exemplet 

nedan är tåg, flyg och båt exkluderade i ruttningen, samt gång och cykel är tillåtna för resor mellan 

resans start/destinationspunkt och kollektivtrafikhållplatsen. 

 

Figur 84. Exempel av en färdsättstabell. 

I ”General”, specificerar man fältet för restid i fordon (IVTT) som ”Time”, och väljer ”Mode_name” 

från färdsättstabellen. Se Figur 85.  
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Figur 85. Exempel på att specificera restid i fordonet. 

I ”Mode” inställningspanel väljer man färdsättstabellen, se Figur 86. 

 

Figur 86. Exempel på att specificera vilka färdmedel som finns. 

I ”Fare” kan man välja kollektivtrafikkostnader. I ruttningen specificerar vi kostnader som 0. 

I ”Weights” anger man hur olika restidskomponenter ska viktas. I det här projektet använder vi vikter 

från EMME 4 där initial väntetid och väntetid vid byte viktas med 1.5 och gång/cykel/bil-tid som sker 

i cykelnätverket viktas med 2. Ett exempel på inställning visas i Figur 87. 
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Figur 87. Exempel på hur vikterna i kollektivtrafikutläggningen anges. 

I ”Park and Ride” kan man specificera ”Park and Ride” funktionen för bil och cykel till 

kollektivtrafikhållplats. Man behöver skapa en urvalsuppsättning för noder där man kan byta från 

cykel/bil till kollektivtrafik. I det här projektet specificerar vi alla kollektivtrafikhållplatser i 

urvalsuppsättningen, vilket innebär att man kan byta från cykel/bil till kollektivtrafik i alla 

kollektivtrafikhållplatser. Totalt finns det 6517 noder som representerar kollektivtrafikhållplatser. I 

verkligheten beror detta på om bilparkering eller cykelparkering finns i närheten av 

kollektivtrafikhållplatsen, men denna information saknas i nuläget. Vi också anger maximal 

cykelrestid från zon centroid till kollektivtrafikhållplats är 30 min. Ett exempel visas i Figur 88. 

 

Figur 88. Exempel på hur anslutning från cykel/bil till kollektivtrafik anges. 

I ”Others” specificerar man maximala och minimala restidskomponenter för att förebygga orealistiska 

ruttval. I det här projektet använder vi de inställningar som visas i Figur 89. 
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Figur 89. Exempel på att ange maximala och minimala restidskomponenter för kollektivtrafiken. 
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Bilaga 3 Den iterativa processen för kollektivtrafikutläggning 

Denna bilaga beskriver den iterativa process för kollektivtrafikutläggning som genomförts inom 

projektet. Den ruttningsmetod som använts här är ”Optimal Strategy”. Konfigurering av 

kollektivtrafiknätverk och initiala utläggningsvikter behövs separat för utläggning av gång-

kollektivtrafik, cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik. 

1. Konfigurera utläggningsparametrar 

Ett antal parametrar specificeras i TransCad med metoden Optimal Strategi. Konfigurering av Optimal 

Strategi är likadant som konfigurering för ”shortest path” metod som presenteras i Bilaga 2.  

I TransCad, trycker man "Transit --> Transit network setting --> PathFinder" för att öppna 

inställningsfönster. Vi väljer ”PathFinder”, inte ”Optimal Strategi” där eftersom ”Optimal Strategi” 

kan inte använda ”Park & Ride” funktion, medan ”PathFinder” är en generalisering av Optimal 

Strategi, där om ”Transit Path Combination Factor” är 1 så är ”PathFinder” likvärdig som ”Optimal 

Strategi”. Man kan specificera 8 fönster för nätverkets inställningar i ”PathFinder”: ”General”, 

”Mode”, ”Fare”, ”Times”, ”Weights”, ”Access & PR”, ”Egress & PR”, ”Others”. 

Inställningar i ”General” och ”Mode” är samma som kortast väg (hänvisar till Bilaga 2). I ”Fare” 

specificerar vi kostnader som 0. 

I ”Times” specificerar vi ett antal parametrar som visas i Figur 90. Det finns fyra kolumner för 

parameters specifikation, ”Stop”, ”Route”, ”Mode” och ”Global”. Om en viss variabel i de fyra 

kategorier väljas för en viss parameter menar detta att den parametern är specifika i den kategorien. 

T.ex., i Figur 90, turtäthet är rutt specifika och en variabel ”Headway” i ”Route” attribut väljas med 

information av turtäthet i varje rutt. Om turtäthet saknas för visa rutter då antal vi att turtäthet för de 

rutterna är 15 min. 

 

Figur 90. Inställningar av parametrar i panelen ” Times”. 

I ” Weights” specificerar vi initiala vikter (parametrar) för utläggningar. Initiala parametrar är samma 

som de i kortast vägs metod som presenteras i Tabell 16. Figur 91 visar hur initial parametrarna 

specificeras i TransCad. Andra parametrarna, ”Interarrival Parameter”, ”Logit scale Parameter”, 
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”Transit Path Combination Factor” och ”Walk Path Combination Factor” har vi valt de 

standardvärdena. 

 

Figur 91. Inställningar av parametrar i panel ”Weights”. 

I ”Access & PR” specificerar vi ”Park and Ride” funktion för cykel-kollektivtrafik och bil-

kollektivtrafik. För gång-kollektivtrafik behöver man inte aktivera den funktionen. Inställningar är 

likadant som detta i kortast vägs metod. Figur 92 visar inställningar av parametrar i fönster ”Access & 

PR”. Jämförde med motsvarande inställningen i kortast väg metod (Figur 88), finns det ”Max Origin-

to-Parking Driving Time” och ”Max Parking-to-Stop Walking Time” som är speciellt för 

”PathFinder”. Eftersom vi tillåtna alla kollektivtrafikhållplatser för parkering, påverkar ”Max Parking-

to-Stop Walking Time” inte resultat. Dock ”Max Origin-to-Parking Driving Time” kan ha stor 

betydelse för cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik.  
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Figur 92. Inställningar av parametrar i panel ”Access & PR”. 

I ”Others” behöver man inte justera parametrarna.  

 

2. Genomföra utläggningar för gång-kollektivtrafik, cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik 

med inställningarna. Spara restidskomponenter för varje utläggning. Restidskomponenter 

hänvisar till Tabell 53. 

3. Kör efterfrågan modellen med restidskomponenterna från utläggningar och skatta vikter för de 

restidskomponenterna. Eftersom TransCad tillåter inte att specificera olika parametrar för 

olika typer av gångtid i utläggning (se Figur 91), skattar vi en parameter för gångtid trots att 

gångtid hänvisar till gångtid till kollektivtrafikhållplats, gångtid för att byta hållplats och 

gångtid till destination. I den experimenten har vi valt de observationer (resor) som är 

arbetsresor samt sker i morgonsrusningstiden. 

Tabell 53 Restidskomponenter och de motsvarande parametrar i efterfrågan modellen. 

Parametrarna i 
efterfrågan modeller 

Restids komponenter i ruttning i TransCad 

Gång-kollektivtrafik Cykel-kollektivtrafik Bil-kollektivtrafik 

Gångtid 
Gångtid till 
kollektivtrafikhållplats 

/ / 

Cykelrestid till 
kollektivtrafikhållplats 

/ 
Cykelrestid till 
kollektivtrafikhållplats 

/ 

Bilrestid till 
kollektivtrafikhållplats 

/ / 
Bilrestid till 
kollektivtrafikhållplats 

Initial väntetid Initial väntetid Initial väntetid Initial väntetid 

Restid i fordon Restid i fordon Restid i fordon Restid i fordon 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats 
och byt strafftid 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats + 
Byt strafftid per byt ×Antal 
byt/1,5 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats + 
Byt strafftid per byt ×Antal 
byt/1,5 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats + 
Byt strafftid per byt ×Antal 
byt/1,5 

Gångtid 
Gångtid för att byta 
hållplats 

Gångtid för att byta 
hållplats 

Gångtid för att byta 
hållplats 

Gångtid Gångtid till destination Gångtid till destination Gångtid till destination 
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4. Uppdatera Figur 91 med skattade parametrarna i efterfrågan modeller enligt Tabell 53, och 

bibehålla alla andra inställningar. 

5. Tillbaka till steg 2 till skattade parametrar i steg 3 från de två senast iterationer är konsistent. 

Vi testade med 10 iterationer där vi normaliserade parametrarna till parameter av restid i fordon. Figur 

93 visar evolutionen av parametrarna i efterfrågan modeller efter iteration. 

 

Figur 93. Evolution av parametrarna i efterfrågan modeller som normaliseras till parameter av restid 

i fordon. 

 

Enligt Figur 93, stabiliserade de flesta parametrarna efter 10 iterationer förutom parametrarna av 

cykelrestid och bilrestid till kollektivtrafikhållplats. Detta är på grund av att det finns för få 

observationer som väljer att cykla eller köra bil till kollektivtrafikhållplats. Parametern av gångtid 

stabiliserade sig till 0,54 vilket innebär att 1 min restid i fordon motsvarar 0,54 min gångtid. I detta 

fall, upplevs gångtid så billiga så att individer i utläggningar vill gå så långt som mjöligt istället att ta 

kollektivtrafik även möjligheten finns. Figur 94 presenterar en gång-kollektivtrafiks utläggning av en 

resa från KTH till Gamla Stan, där parametrarna kommer från den sista iterationen (10:e iterationen). 

Resenär väljer att gå med 19 min till Rådmansgatans tunnelbana station och ta ett stop (1,2 min restid i 

fordon) till Hötorget, och sen gå med 18 min till Gamla Stan. Det är uppenbart att utläggningsresultat 

är orealistisk på grund av låg parameter av gångtid. För andra parametrarna, ligger parametrar av 

väntetid på kollektivtrafikhållplats och byt strafftid som 1,5 och parameter av initial väntetid som 0,91. 

Parametrar av cykelrestid och bilrestid till kollektivtrafikhållplats ligger som 2,2 och 2,6. 
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Figur 94. Ett exempel av en gång-kollektivtrafik resa från KTH till Gamla Stan med parametrar från 

sista iterationen. 

Tabell 54 presenterar hela skattningsresultat av efterfrågan skattning i sista iterationen, alltså den 10:e 

iterationen. 

Tabell 54 skattningsresultat för arbetsresor i sista iterationen (10:e iteration) 

Symbol Parametersnamn Nivå  Färdmedel Parameter 
T-

värde 

𝑠1𝑗 Totalt dag-befolkning D24 

Alla 

0,723 34,1 

𝑠𝑖𝑗 
Antal Samhällsfunktions byggnader D 0,336 2,12 

Antal verksamhetsbyggnader  D 106,0 11,1 

𝑋𝑟𝑘𝑗 Gång restid D 
G 

-0,064 -20,2 

𝑌𝑟𝑗 
Destination ligger utifrån Central Stockholm (Dummy) D -1,409 -2,74 

Generaliserade kostnad för cykel (USAs cykel ruttval 
modellen) 

D 
C 

-0,069 -4,02 

𝑋𝑟𝑘𝑗 

Destination ligger i södra delen av Stockholm (Dummy) D -0,875 -4,10 

Bilrestid D BF -0,082 -10,7 

Bilrestid D BP -0,082 -4,29 

Log(reskostnader) D BF; BP; K -0,283 -3,67 

Gångtid D 

K 

-0,016 -7,74 

Initial väntetid D -0,027 -2,23 

Restid i fordon D -0,029 -8,14 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats och byt strafftid D -0,045 -7,05 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats D KC -0,066 -2,43 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats D KB -0,076 -3,49 

𝑋𝑎 

Konstant A 

KG 

3,350 13,7 

Kvinnor  A -0,519 -2,44 

Ålder 25–44  A 0,658 3,90 

Antal 7–18 år barn  A -0,501 -6,15 

Konstant A 

KC 

0,242 0,84 

Kvinnor A -0,718 -2,47 

Antal 0–6 år barn A 0,867 5,68 

                                                      

24 D hänvisar till destinationsvals nivå 
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Symbol Parametersnamn Nivå  Färdmedel Parameter 
T-

värde 

Låg inkomst A 1,430 2,21 

Antal bilar per körkort i hushåll A KB 0,846 4,07 

𝑋𝑟  

Konstant  F 
G 

1,09 5,12 

Antal 7–18 år barn F -0,549 -5,21 

Konstant F 

C 

0,218 1,81 

Ålder ≥ 65  F -1,459 -3,16 

Antal 7–18 år barn F -0,168 -2,56 

Konstant F 

BF 

0,139 0,93 

Kvinnor F -1,058 -11,3 

Antal 7–18 år barn F -0,140 -2,33 

Antal bilar per körkort i hushåll F 1,423 13,5 

Konstant F 

BP 

-2,565 -9,16 

Ålder 25–44 F -0,448 -1,31 

Antal bilar per körkort i hushåll F 0,433 1,19 

𝜇 Skalsparameter25 A K 0,832 0,52 

𝜃 Skalsparameter F Alla 0,778 3,80 

Modells fit information  

Antal observationer 3416 

Antal parametrar  41 

Log-likelihood  -24 462 ,36 

Log-likelihood med 0 beta - 299 09, 811 

McFaddens rho 0,182 

Justerade McFaddens rho 0,183 

 

                                                      

25 T-värde av skalsparametrar hänvisar till T-värde jämförde mot 1. 
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Bilaga 4 Jämförelse mellan efterfrågeparametrar och 
utläggningsparametrar för kollektivtrafik 

Här presenterar vi utvärdering av konsistens mellan efterfrågeparametrar och utläggningsparametrar 

för kollektivtrafik. Efterfrågeparametrar kommer från skattningsresultat med Broach-ruttvalsmodellen 

(Broach et al., 2012 ). 

För arbetsresor jämför vi skattade efterfrågeparametrar för kollektivtrafik med utläggningsparametrar i 

Tabell 55. Kolumnen ”Normaliserad” under ”Efterfrågeparametrar” visar de skattade parametrarna 

normaliserade mot restid i fordon. Den normaliserade efterfrågeparametern för Initial väntetid är till 

exempel 1,59 jämfört med den motsvarande utläggningsparametern 1,5, och de skiljer sig inte 

statistiskt på 90 % konfidensnivån. För arbetsresor är efterfrågeparametrarna grovt sett konsistenta 

mot utläggningsparametrarna förutom Väntetid och bytestid. Väntetid och bytesstrafftid skattas för lågt 

jämfört med motsvarande nätutläggningsparameter. Det är värt att notera att Bilrestid till 

kollektivtrafikhållplats är hög (3,14) jämfört med nätutläggningsparametern (2), men på grund av 

relativt stor standardavvikelse för den skattade parametern, är inte skillnaden signifikant. 

Tabell 55 Jämförelse mellan efterfrågeparametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Arbete 

Variabelnamn 

Efterfrågeparametrar Utläggningsparamet
rar 

Arbete Alla ärende 

Skattad T-värde Normaliserad Normaliserad 

Initial väntetid -0,067 -4,44 1,59 1,5 

Restid i fordon -0,043 -16,2 1 1 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte ×Antal 
byten/1,5 

-0,045 -6,47 1,06 1,5 

Byte gångtid -0,080 -3,67 1,82 2 

Gångtid till destination -0,079 -10,72 1,86 2 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats -0,065 -4,17 1,52 2 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats -0,075 -1,59 1,76 2 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats -0,133 -3,39 3,14 2 

Obs: röd färg indikerar att motsvarande normaliserade parameter skiljer sig mot utläggningsparameter på 90 % 
konfidensintervalls nivå. 

 

Kollektivtrafiksparametrarna för Skola är mindre konsistent mellan efterfrågan och utbudsberäkning 

jämfört med Arbete. För Initial väntetid och Bilrestid till kollektivtrafikhållplats, är även skattade 

parametrar positiva. Detta kan bero på för få observationer som använder kollektivtrafik. Det finns 

bara 299 observationer (resor) som väljer kollektivtrafik. Resultat innebär att mer detaljerad analys 

och datainsamling för skolresor behövs, både för barns skolresor och vuxnas skolresor. 

Tabell 56 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Skolan. 

Variabelnamn 

Efterfrågeparametrar Utläggningsparametrar 

Skolan Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid 0,018 0,36 -0,17 1,5 

Restid i fordon -0,063 -10,28 1 1 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats 
+ Bytes strafftid per byte ×Antal 
byten/1,5 

-0,046 -2,73 0,72 1,5 

Byt gångtid -0,039 -0,75 0,62 2 

Gångtid till destination -0,076 -4,21 1,20 2 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats -0,115 -3,03 1,82 2 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats -0,158 -1,32 2,50 2 
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Variabelnamn 

Efterfrågeparametrar Utläggningsparametrar 

Skolan Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats 0,040 0,46 -0,64 2 

 

Resultaten av modellen för Tjänsteresor visar relativt stora avvikelser mellan den normaliserade 

parametern och motsvarande utläggningsparametern. Dock är de inte statistiskt skilda från varandra på 

grund av stor standardavvikelse av skattade parametrarna. 

Tabell 57 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Tjänst. 

Variabelnamn 

Efterfrågeparametrar Utläggningsparametrar 

Tjänst Alla ärende 

Skattade 
T-värde Normaliserad

e 
Normaliserade 

Initial väntetid -0,075 -1,03 1,22 1,5 

Restid i fordon -0,062 -5,03 1,00 1 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte ×Antal 
byten/1,5 

-0,069 -2,04 1,11 1,5 

Byte gångtid -0,054 -0,51 0,88 2 

Gångtid till destination -0,169 -4,34 2,74 2 

Anslutningsrestid -0,058 -0,92 0,94 2 

 

För ärende Service/Hälsa/Barntillsyn, finns en grovt konsistent matchning där ingen statistisk skillnad 

upptäckts. Skattade parametrar för Cykelrestid till kollektivtrafikhållplats och Bilrestid till 

kollektivtrafikhållplats är icke-signifikanta och det innebär en stor standardavvikelse för de variablerna 

som senare bidrar till den icke-statistiska skillnaden i jämförelsen mot motsvarande 

utläggningsparameter. Väntetid och strafftid vid byte underskattas i efterfrågemodellen jämfört mot 

utläggningen. 

Tabell 58 Jämförelse mellan efterfrågeparametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Service/Hälsa/Barntillsyn. 

Variabelnamn 

Efterfrågeparametrar Utläggningsparametrar 

Service/Hälsa/Barntillsyn Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid -0,128 -2,39 1,44 1,5 

Restid i fordon -0,089 -9,42 1 1 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte ×Antal 
byten/1,5 

-0,069 -2,75 0,78 1,5 

Byte gångtid -0,176 -2,20 1,98 2 

Gångtid till destination -0,108 -4,27 1,21 2 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats -0,188 -3,42 2,12 2 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats -0,341 -0,96 3,84 2 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats -0,224 -1,02 2,52 2 

 

Resultat för Besök visar en betydande avvikelse mellan efterfrågeparametrar och 

utläggningsparametrar för Initial väntetid, Gångtid vid byte och Anslutningsrestid, trots att de inte är 

statistiskt skilda från varandra. Resultatet innebär en potentiell icke-konsistens mellan efterfrågan och 

nätutläggningen. 

Tabell 59 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Besök. 
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Variabelnamn 

Efterfrågans parametrar Utläggningsparametrar 

Besök Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid -0,134 -2,36 4,27 1,5 

Restid i fordon -0,031 -4,05 1 1 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte ×Antal 
byten/1,5 

-0,034 -1,68 1,08 1,5 

Byte gångtid -0,159 -2,32 5,09 2 

Gångtid till destination -0,044 -2,17 1,40 2 

Anslutningsrestid -0,104 -2,00 3,34 2 

 

Resultat för Rekreation visar generellt en konsistens mellan efterfrågeparametrarna och 

utläggningsparametrarna förutom för Cykelrestid till kollektivtrafikhållplats och Bilrestid till 

kollektivtrafikhållplats där stor avvikelse har upptäckts. 

Tabell 60 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Rekreation. 

Variabelnamn 

Efterfrågans parametrar Utläggningsparametrar 

Rekreation Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid -0,099 -3,18 1,75 1,5 

Restid i fordon -0,056 -10,91 1 1 

Väntetid på kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte ×Antal 
byten/1,5 

-0,091 -6,24 1,62 1,5 

Byte gångtid -0,108 -2,29 1,91 2 

Gångtid till destination -0,165 -9,87 2,93 2 

Gångtid till kollektivtrafikhållplats -0,130 -3,94 2,31 2 

Cykeltid till kollektivtrafikhållplats -0,197 -1,44 3,50 2 

Bilrestid till kollektivtrafikhållplats -0,084 -1,14 1,48 2 

 

Resultat för Skjutsa visar att generellt låg parametersvärde har skattats jämförde med motsvarande 

utläggningsparametern, framförallt för Initial väntetid trots att de flesta parametrar är inte statistiskt 

annorlunda. Resultat indikerar en potential icke-konsistens mellan efterfrågans parametrarna och 

utläggningsparametrarna givet att mer observationer är tillgängliga. 

Tabell 61 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Skjutsa. 

Variabelnamn 

Efterfrågans parametrar Utläggningsparametrar 

Skjutsa Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid -0,013 -0,19 0,14 1,5 

Restid i fordon -0,092 -6,48 1 1 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte 
×Antal byten/1,5 

-0,112 -2,49 1,21 1,5 

Byte gångtid -0,108 -0,71 1,16 2 

Gångtid till destination -0,137 -3,33 1,48 2 

Anslutningsrestid -0,184 -2,69 2,00 2 

 

Resultat för Inköp visar att de skattade parametrarna är generellt konsistent med de 

utläggningsparametrarna utom Initial väntetid. 
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Tabell 62 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik, 

ärende: Inköp. 

Variabelnamn 

Efterfrågans parametrar Utläggningsparametrar 

Inköp Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid -0,054 -1,22 0,59 1,5 

Restid i fordon -0,091 -8,90 1 1 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte 
×Antal byten/1,5 

-0,148 -4,71 1,63 1,5 

Byte gångtid -0,205 -1,86 2,26 2 

Gångtid till destination -0,207 -6,48 2,27 2 

Anslutningsrestid -0,149 -3,23 1,64 2 

 

Resultat för Övriga visar en förvånansvärt bra konsistens för parametrarna av Väntetid och byt 

strafftid, Gångtid till destination och Anslutningsrestid. Parametern av Initial väntetid är underskattade 

jämförde mot den motsvarande utläggningsparametern medan parametern av Byte gångtid är 

överskattade. Dock ingen visar sig en statistikskillnad. 

Tabell 63 Jämförelse mellan efterfrågans parametrar och utläggningsparametrar för kollektivtrafik 

för ärende Övriga. 

Variabelnamn 

Efterfrågans parametrar Utläggningsparametrar 

Övriga Alla ärende 

Skattade T-värde Normaliserade Normaliserade 

Initial väntetid -0,070 -1,42 1,27 1,5 

Restid i fordon -0,055 -5,93 1 1 

Väntetid på 
kollektivtrafikhållplats + 
Bytes strafftid per byte 
×Antal byten/1,5 

-0,090 -3,37 1,63 1,5 

Byte gångtid -0,156 -1,80 2,84 2 

Gångtid till destination -0,106 -4,08 1,93 2 

Anslutningsrestid -0,110 -2,41 2,02 2 
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Bilaga 5 Imputering av bilsrestidsmatriser 

Processen beskrivs nedan för beräkning av bilrestid och bilreskostnader från en viss ruta A till en viss 

ruta B: 

• Extrahera restid genom bilnätverket från ruta A (startzon) till ruta B (slutzon), och beräkna 

andelen restid som sker på skaft. 

• Om andelen skaftsrestid är lägre än 10 % antar vi att restiden och den motsvarande 

reskostnaden är giltig och accepterar denna restid. En låg andel innebär att rutten går till stor 

del i bilnätverket. 

• Om andelen skaftsrestid är högre än tröskeln, extraherar vi restiden från ruta A till alla andra 

rutor inom 5 km och sedan väljs de rutorna med andelen skaftsrestid lägre än tidströskeln 

(10 %), dvs de rutorna med giltig restid. Vi använder 5 km som tröskel eftersom resor med 

långa avstånd inte är relevanta. Vi noterar uppsättningen av giltiga rutor som UA, den 

uppsättningen av de extraherade restiderna från ruta A till UA som tA, och motsvarande 

bilreseavstånd betecknas cA. 

• Extrahera reseavstånden från ruta A till alla rutor i UA genom cykelnätverket, och notera den 

uppsättningen av reseavstånd som dA. 

• Skatta en linjär regressionsmodell: 𝑡𝐴 = 𝛽𝑡𝑑𝐴 med UA som observationer. 𝛽𝑡 är koefficienten 

som betecknar förhållande mellan restider från bilnätverket och reseavstånd från 

cykelnätverket för de giltiga rutorna för resor utifrån ruta A. Skatta en annan linjär 

regressionsmodell: 𝑐𝐴 = 𝛽𝑐𝑑𝐴. 𝛽𝑐 betecknar motsvarande förhållande mellan reseavstånd från 

bilnätverket och reseavstånd från cykelnätverket  

• Imputera bilrestid och bilreseavstånd från ruta A till ruta B med reseavståndet från ruta A till 

ruta B i cykelnätverket och 𝛽𝑡 och 𝛽𝑐. 

• Gå vidare med nästa OD-par; gå tillbaka till första steget i processen. 

Notera att de linjära regressionsmodellerna behövs för varje startzon men inte för varje OD-par 

eftersom uppsättningen UA är beroende på startzon, men inte slutzon. Och det finns 5808 rutor i 

studieområdet vilket innebär att maximala 5808 linjära regressionsmodeller kan utvecklas för restid 

eller reseavstånd. Om det inte finns något OD-par för en viss startzon där andelen restid på skaft är 

högre än tidströskeln, betyder det att inget OD-par med den startzonen behöver imputeras. 

Metoden tar information från reseavstånd på cykelnätverket och bilrestid av de giltiga OD-par att 

imputera bilrestider och reseavstånd av de ogiltiga OD-par. Skattade 𝛽𝑡, 𝛽𝑐 och R2 av lineära 

regressionsmodeller presenteras i Figur 95 och Figur 96 för morgonens rusningstid och icke-

rusningstid.  

Alla linjära regressionsmodellerna visar en stark förklaringsgrad, där de flesta R2 är högre än 0.9. 

Detta innebär ett stark förhållande mellan reseavstånd i cykelnätverket och bilrestid och reseavstånd på 

bilnätverket för varje enskilda OD-par, och därför anses imputeringarna som pålitliga. Förhållande kan 

skilja sig mycket mellan OD-par, t.ex. skattade 𝛽𝑡 för morgons rusningstid fördelas mellan 1 till 3, 

vilket innebär att 1 km i cykelnätverket motsvarar 1 min till 3 min restid för olika startzon med skilda 

vägnätsegenskaper. Man förväntar sig att 𝛽𝑡 och 𝛽𝑐 för icke-rusningstid är mindre än de i morgons 

rusningstid eftersom icke-rusningstids bilnätverket är mindre belastade. Sådana resultat kan dock inte 

identifieras för skattade 𝛽𝑡 och 𝛽𝑐.  
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Figur 95. (a) Fördelning av 𝛽𝑡 för morgons rusningstid och R2 av linjära regressionsmodeller för 𝛽𝑡 

 

 

Figur 95. (b) Fördelning av 𝛽𝑐 för morgons rusningstid och R2 i linjära regressionsmodeller för 𝛽𝑐 

 

Figur 96. (a) Fördelning av 𝛽𝑡 för icke-rusningstid och R2 i linjära regressionsmodeller för 𝛽𝑡 

 

Figur 96. (b) Fördelning av 𝛽𝑐 för icke-rusningstid och R2 i linjära regressionsmodeller för 𝛽𝑐 
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