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Sammanfattning

I innerstadsområden är tillgång och kostnad för parkering faktorer som påverkar
bilresandet. Parkeringsmotstånd fångas i dagens version av Sampers endast i en
förenklad form för Göteborg och Stockholm. Denna förenklade form har nackdelar
som gör metoden olämplig att implementera i större skala. Med anledning av det
har Trafikverket i detta projekt identifierat behovet av att undersöka hur
parkeringsmotstånd implementeras i andra regionala och nationella trafikmodeller
världen över. Projektets syfte är att tillgängliggöra aktuell akademisk och
tillämpad kunskap på svenska för att utgöra en kunskapsbas för hur
parkeringsmotstånd kan implementeras i Sampers.

I projektet presenterades 17 trafikmodeller från nio andra länder där
parkeringsmotstånd implementerats i olika grad. Från litteraturstudien
identifierades två alternativa förhållningssätt. Dessa var:

· En approximativ parkeringsmodul
· En heltäckande parkeringsmodul

Den approximativa modulen involverar parkeringsavgiften och allt som oftast även
söktidskomponenter som en del av modellens beräkning av reskostnaden.
Modulen kräver information kring parkeringsavgift per område, geografisk
aggregering av områden för att applicera avgifter konsekvent samt estimeringar
av söktid per område.

I den heltäckande modulen beaktas också effekten på parkeringstillgång och hur
parkeringsrelaterade beslut tas utifrån faktorer som pris, plats och tillgänglighet.
För att möjliggöra modellering en sådan typ krävs även data kring
parkeringstillgång (antal parkeringsplatser).

Då Trafikverket önskar fånga effekterna av utbud/efterfrågan på parkering var
fokus i denna implementeringsplan på hur den heltäckande modulen kunde
implementeras. Två alternativ presenterades för att i framtiden fokuseras mer i
detalj; en matrisbaserad kostnadsmetod och en nätverksbaserad metod, metoder
vilka noterats i några av de i litteraturstudien funna internationella modellerna.
Framtida arbete för att implementera parkeringsmotstånd i Sampers bör
undersöka genomförbarheteten för dessa metoder i djupare detalj.
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Parkeringsmotstånd i Sampers
(PM/Rapport)

1. Introduktion

1.1 Om den här studien

Trafikverket har identifierat behovet av att förstå hur parkeringsmotstånd
implementeras i strategiska trafikmodeller runt om i världen. Därför genomförs
denna studie med målet att bygga en kunskapsbas inför framtida implementering
av parkeringsmotstånd i Sampers.

Genom att tillgängliggöra aktuell akademisk och tillämpad kunskap på svenska
samt belysa för- och nackdelar med olika tillämpningar för hur
parkeringsmotstånd kan implementeras i Sampers. Det långsiktiga syftet med att
implementera parkeringsmotstånd i trafikmodeller är att förbättra dess kvalité i
prognoser och kalkyler.

En valideringsstudie av Sampers basprognos för Stockholmsområden 2014 visade
på generellt god överensstämmelse förutom till innerstaden där modellen
överskattar bilresandet. I innerstadsområden är tillgång och kostnad för parkering
faktorer som kraftigt påverkar bilresandet. På grund av avvikelsen introducerades
ett parkeringsmotstånd i modellen för att minska bilresandet. Motståndet
implementerades genom att öka restiden med en konstant på de skaft som
ansluter resor mellan vägnätet och målpunkter i innerstaden (Sweco, 2018). En
liknande metod har också implementerats i Göteborg. Nackdelen med denna
metod är att resenärsgrupper med höga tidsvärden straffas hårdare, fast det i
realiteten är dessa grupper som vinner mest på att parkeringsavgiften höjs när
konkurrensen om lediga platser minskar. En annan nackdel att det är oklart hur

Vad är parkeringsmotstånd?
Parkeringsmotstånd är ett samlingsbegrepp som används i denna studie för att
beskriva uppoffringen som följer av att parkera. I transportekonomi används
begreppet generaliserad reskostnad för att beskriva den sammanvägda
uppoffring en resa innebär (se kap. 1.3). Parkeringsmotstånd syftar till att
beskriva alla termer inom den generaliserade reskostnaden relaterat till
parkering. Dessa inkluderar bland annat:

- parkeringsavgiften
- tiden som går för att leta efter parkeringsplats
- gångtid annan uppoffring relaterad till avstånd mellan platsen för

parkeringen och destinationen
- tidsrestriktioner på parkeringen
- otillräcklig tillgång på parkeringsplatser vid destination.
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konstanten ska modifieras vid olika nivå på efterfrågan för bilresor som slutar i
respektive område.

Att modellera parkeringsmotstånd på ett verklighetstroget sett är därför mer
komplext än den förenklade metod som implementerats i Göteborg och
Stockholm. Resenärer ställs inför komplexa beslut som involverar faktorer som
t.ex. avgift, plats och tidsrestriktion. Balansen mellan tillgång, pris och efterfrågan
på parkering är även det komplext eftersom samspelet involverar både resenärens
individuella val och den särskild parkeringspolicyn.

1.2 Parkeringsmotstånd

Att inkludera parkering i trafikmodeller är viktigt på grund av den roll som
parkering utgör i bilresandet. Att bilen är parkerad är en förutsättning för att
resan ska kunna påbörjas, och en effekt av att resan slutförts (Young, 2007). Att
inte inkludera parkeringsmotstånd i modeller kan leda till en överskattning av
bilresor på bekostnad av andra mer hållbara trafikslag, som kollektivtrafik
(Department for Transport UK, 2014). Nedan visas parkeringsavgiftens påverkan
med hjälp av ett exempel från en vanlig resa. Exemplet visar dels att
parkeringsavgiften utgör en stor del av den generalisade reskostnaden, men också
att avgiften bara utgör en del av parkeringsmotståndet.
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Exempel 1: En typisk bilresa i Sverige

Enligt den nationella resvaneundersökningen för 2015–2016, utförd av den
statliga myndigheten Trafikanalys, är den genomsnittliga bilresan i Sverige 43
minuter. Antag att en sådan resa kräver 60 minuters parkering vid destinationen
och det nationella standardvärdet på inbesparad restid gäller (116 kronor per
timme). Från figur 1 utläses relationen mellan parkeringsavgift per timme och
parkeringsavgiftens del av den generaliserade reskostnaden. I områden som
centrala Stockholm där avgiften kan ligga på nära 60 kronor per timme stiger
parkeringsavgiftens andel till cirka 35 % av den totala upplevda
restidskostnaden/uppoffringen.

Figur 1 - Exempel på parkeringsavgiftens andel av upplevd reskostnad, givet
statisk restid, parkeringstid och restidsvärde.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 10 20 30 40 50 60 70

Pa
rk

er
in

gs
ko

st
na

de
ns

 an
de

l a
v

up
pl

ev
d 

re
sk

os
tn

ad

Parkeringskostnad per timme



4

Parkeringsmotstånd i Sampers

Unr 1320041594

1.3 Nyckelbegrepp

Rapporten innehåller flera återkommande nyckelbegrepp som klargörs nedan

“Parkeringsmotstånd” – förklaras i kapitel 1.1

“Generaliserad reskostnad” refererar till den upplevda kostnaden av resande
uttryckt i en generaliserad enhet (ofta som tid i minuter) i trafikmodeller som
baseras på nyttoteori (Ortúzar & Willumsen, 2009). Kostnaden för att resa
motsvarar inte bara restiden, utan även olika typer av kostnader som t.ex.
bränsle- eller biljettkostnad, vägskatter och parkeringsavgifter.

“Parkeringsmodeller” avser de ansatser trafikplanerare och modellerare gjort för
att ta hänsyn till parkeringsmotstånd i olika trafikmodeller. Sådana försök varierar
kraftigt i ambitionsnivå och komplexitet - från att enkelt omfatta
parkeringsavgiften i den generaliserade reskostnaden, till att fullt ut modellera
balansen mellan parkeringstillgång och efterfrågan över olika delar av dygnet.

“Resebaserade modeller” är trafikmodeller som använder enskilda resor som
grundläggande indata för modellering av transportnätverk i städer och regioner.
En resa är en enkelresa från start- till målpunkt i dessa trafikmodeller.

“Fyrstegsmodellering” hänvisar till trafikmodeller som använder de traditionella
fyra stegen vid modellering av resor (Ortúzar & Willumsen (2009). De fyra stegen
omfattar:

- Resegenerering
- Destinationsval
- Färdmedelsval
- Ruttval (nätverksutläggning)

“Tur-baserade modeller” refererar till modeller som beskriver turer, inte bara
enskilda resor. En tur är en tur-och-returresa mellan start och målpunkt och
omfattar således minst de två delresor som krävs för att utföra en aktivitet. Dessa
typer av modeller kan ofta modellera kedjor av resor och aktiviteter, till exempel
resor från hem till arbete till affärer och slutligen hem igen. Styrkan i denna typ av
modell ligger i att kunna modellera mer realistiska resmönster jämfört med
resebaserade modeller med hänsyn till hela dagens resande. Likt resebaserade
modeller utgår tur-baserade modeller ifrån nyttoteori där den generaliserade
reskostnaden utgör en grundläggande del. Sampers är baserad på denna typ av
modell där rundresor som startar och slutar i resenärernas bostad, mellanliggande
stop modelleras inte.

”Aktivitetsbaserade modeller” är en avancerad form av turbaserade modeller som
nyttjar aktiviteter av hushålls och/eller individer som grund för att modellera
transportbeslut och resor.
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Hädanefter kommer nya begrepp att skrivas i kursiv stil och definieras i direkt
anslutning till introducerandet.

1.4 Sampers

Sampers är Sveriges nationella system för modellering av persontrafik i
interregionala och nationella sammanhang. Prognosresultat från modellen används
ofta som underlag för externa resor till modeller på lägre nivå; som t.ex. olika
typer av stadsmodeller.

Utvecklingen av Sampers påbörjades 1998 och den första funktionella versionen
färdigställdes 2001. Sedan dess släpps nya versioner regelbundet. För närvarande
gäller version 3.4. Nästa version förväntas till maj 2020. Sampers är en 4-
stegsmodell som beräknar turer med hemmet som utgångspunkt. Turerna delas
upp i enskilda resor över specifika tidsperioder. Tidiga versioner av Sampers
försökte modellera resandekedjor, men dessa moduler är i nuläget inte aktiverade
i den officiella versionen på grund av instabilitet i resultaten.

Sampers är en nationell modell uppdelad i fem regionala modeller, vilka körs
separat (se figur 2). Utöver dessa fem regionala moduler finns även ytterligare en
modul som behandlar långväga nationella resor. Föreliggande rapport fokuserar på
de fem regionala modulerna. Figur 3 indikerar detaljnivån på Sampers i urbana
områden genom att visa zonstrukturen i centrala Malmö i modellen.

Figur 2 - Sampers regioner
Källa: Kristoffersson et. al (2018)
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Figur 3 - Malmös zonstruktur i Sampers
Karta: OpenStreetMap contributors (2019)

I dagsläget innefattar Sampers parkeringsmotstånd i enklare form för Göteborg
och Stockholm genom att öka restiden på de skaft som ansluter resor mellan
vägnätet och målpunkter i innerstaden (Sweco, 2018). Nackdelen med denna
metod är att resenärsgrupper med höga tidsvärden straffas hårdare, fast det i
realiteten är dessa grupper som vinner mest på att parkeringsavgiften höjs när
konkurrensen om lediga platser minskar. I framtida versioner finns möjligheten att
Sampers implementeras med någon med avancerad form av parkeringsmotstånd.
Ett skäl till att Sampers ännu inte inkluderat en sådan aspekt är att det i dagsläget
saknas data kring tillgång av parkeringsplatser, både vid arbetsplatser och
bostäder. Dessutom saknas tillräcklig förståelse kring hur parkeringsmöjligheter
påverkar andelen bilägare (Kristoffersson et. al, 2018, p.127). Sampers
prognosticerar att bilresandet in till centrala Stockholm långsiktigt kommer öka
signifikant (Sweco, 2018), medan antalet parkeringsplatser i verkligheten kommer
vara desamma som dagens nivåer eller rent av något lägre.

1.5 Park-N-Ride

Litteraturstudien i denna rapport har fokuserat på modellering av
parkeringsmotstånd för privatpersoners resor med bil. Fokus kommer inte läggas
på hur modellering av så kallad Park-N-Ride. Uttrycket motsvarar resan som t.ex.
en bilförare gör som reser till en järnvägsstation, parkerar bilen där och sedan
reser vidare med tåg. Att fokus inte hamnar på Park-N-Ride beror dels på att
parkeringsmotstånd hanteras annorlunda för denna typ av resa, samt att
modelltypen också är vanligare vilket innebär att exempel på sådana
implementeringar är relativt lättfunna.
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2. Litteraturstudie

2.1 Transportvägledning och annan litteratur

Young (2001) beskriver olika detaljnivåer av parkeringsmodellering, vilket kan
göras på makro-, meso- och mikronivå. Dessa nivåer illustreras grafiskt i figur 4.

Figur 4 – Nivåer av parkeringsmodellering
Bildkälla: https://www.vecteezy.com/

- Makromodellering innebär modellering på regional-, stads-, eller
storstadsområdesnivå. Parkeringspolicyer (t.ex. avgifter och
parkeringsanläggningars kapacitet) har på denna nivå påverkan på
färdmedelsandelar, resors attraktivitet, och även värdet på och
utnyttjandet av mark.

- Modellering av parkering på mesonivå motsvarar ofta en hel eller en del
av en stadskärna och ger möjlighet att bland annat estimera effekter av
individers val av parkeringsplats, val av rutt, belastningsgrad på gator och
vägar, tid det tar att hitta parkeringsplats samt gångtid mellan
parkeringsplatser och slutdestination.

Macro-level

Meso-level

Micro-level
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- Mikromodellering, vilket kan motsvara modelleringen av ett
parkeringshus, tar hänsyn till interaktionen mellan enskilda fordon.
Mikromodellering tar hänsyn till parkeringens fysiska design och
funktionalitet (infarter, övergångsställen, etc.).

Young menar att för tillräckligt noggrann parkeringsmodellering behöver ofta flera
olika nivåer tillämpas, eftersom detaljer i enskilda nivåer ofta påverkar helheten.

Då Sampers är en nationell och regional makromodell skulle modellering av
parkeringsmotstånd i Sampers kunna dra fördel av kompletterande modellering på
mesonivå. Sådan kompletterande modellering skulle kunna fånga
parkeringsmotståndseffekter på val av parkeringsanläggning, tid sökande efter
plats, och huruvida trafikanter väljer att parkera längre bort från slutdestinationen
och avsluta resan som fotgängare. Hur detta skulle gå till utvecklas i senare del av
rapporten.

Storbritanniens vägledning för modellering av parkering, kallad ”WebTAG guidance
M5.1”, ger en överblick av de tekniska aspekter som parkeringsmodellering
innebär i trafikmodeller. Vägledningen rekommenderar att innan försök att
modellera parkering inleds bör behovet av parkeringsmodellering utredas, med
hänsyn till den befintliga modellens syfte och användningsområde. Om
parkeringsmotstånd därefter bedöms nödvändigt bör detaljnivån avspegla
modellen i övrigt, framförallt med avseende på modellens kontext och tekniska
förutsättningar.

Vägledningen förordar att de mest passande modellerna för detaljerad
parkeringsmodellering är modeller som omfattar anläggningar där efterfrågan på
parkering är strax under tillgången till parkeringsplatser, det vill säga där
kapaciteten ej överskrids. Modeller som omfattar parkering i innerstäder i relation
till parkering i ytterområden ses som speciellt värda att modellera, eftersom resor
till innerstäder riskerar att överskattas om parkeringsmotstånd inte tas med i
modellen.

WebTAG guidance M5.1 ger inte råd kring vilken nivå av komplexitet som bör
föredras vid infogande av parkeringsmotstånd i nationella modeller likt Sampers.
Författarna gör dock tydligt att de anser parkering vara en så pass viktig aspekt
vid modellering av biltrafik att det bör övervägas i de flesta modeller. Vidare,
fastslås att olika detaljnivå av parkeringsmoduler kan rekommenderas för olika
modeller, beroende på modellens fokus.

WebTag beskriver översiktligt två detaljnivåer avseende komplexitet: heltäckande
parkeringsmoduler respektive approximerade parkeringsmoduler. Den heltäckande
metodiken omfattar:
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- Trafikanter uppdelade efter resans syfte och inkomst
- Turbaserade resekedjor över flera av dygnets timmar
- Parkeringsplatser definierade utifrån typ (privat, offentligt), avgift, plats i

modellens zonstruktur och inom zonen
- Beräkning av fordon som i varje tidsperiod reser till och från

parkeringsanläggningar, samt anläggningens kapacitet som del av en
iterativ process med effekt på parkeringsmotståndet och parkeringsvalet
över tid. Genom detta förs informationen kring hur många lediga
parkeringsplatser som finns tillgängliga i respektive zon in i nästa
tidsperiod.

- Beräkning av gångtider mellan parkeringen och slutdestination, tid
letandes efter passande parkeringsplats, samt eventuella ytterligare
fordonskilometrar inom och mellan zoner som följd av letande efter
parkeringsplats

- Beslutsmodellering av trafikantens samtliga tillgängliga parkeringsval

För att utföra en heltäckande parkeringsmodul rekommenderas en turbaserad
modell (se kap.1.3). WebTAG noterar dock att en resebaserad modell kan utgöra
en fullgod förenkling vid modellering av parkering, givet att ruttvalet för ditresan
och hemresan är kopplade. Kopplingen ses som en avgörande funktion eftersom
potentiella förändringar i beteende, som följd av förändringar i möjligheten att
parkera, bör beräknas över den upplevda kostnaden för både ditresan och
hemresan. Som exempel kan nämnas en resa med bil utförd av en förare, utan
medpassagerare. Resan involverar körande från hemmet, parkering av fordon,
arbetstid, lämnande av parkeringsanläggningen, hemfärd samt gångtid till och
från parkeringsplatserna. Tiden som fordonet står parkerat utgör en nyckelaspekt
för att förstå trafikantens val av parkering, framförallt om parkeringsavgiften
påverkas av tiden fordonet står parkerat.

En approximerad parkeringsmodul kännetecknas enligt WebTAG av följande
egenskaper:

- Modellering baserat på enskilda resor istället för turer
- Dagen modelleras i fristående tidsperioder
- Grov aggregering av parkeringsanläggningar, exempelvis totalt antal

parkeringar av olika typ per zon.
o WebTAG rekommenderar att modellen åtminstone omfattar

kategorierna: Privat ickeboende-parkering (t.ex.
företagsparkering) samt offentlig parkering (t.ex. kommunal
parkering, handelsparkering, privatägd parkering för allmänhet).

o Den geografiska uppdelningen kan vara med låg detaljeringsnivå,
även så låg som endast två zoner per stad (t.ex. centrum och
icke-centrum).

- Parkeringsavgifter kan enklare hanteras genom aggregerade antaganden
för t.ex. genomsnittlig parkeringsavgift per parkeringstyp och zon.
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- Ignorera effekter i gränsområden mellan områden av urban och icke-
urban typ.

En viss försiktighet skall tas till resultaten från den approximerade nivån eftersom
detta förenklade tillvägagångssätt riskerar att överskatta parkeringsavgiftens
betydelse. I verkligheten tar trafikanten betydligt fler parkeringsrelaterade beslut
än att enbart välja den parkeringen med lägst avgift, en komplexitet som inte
fångas i en resebaserad modell, beroende på hur denna typ av modell är
strukturerad. I resebaserade modeller är beslutsfattande isolerat från hemresan
eller eventuella andra ärenden som behöver utföras senare under dagen.

Ett enkelt exempel på den här problematiken är sättet resebaserade modeller
behandlar delresor av en tur- och returresa, vilket förenklat visas i figur 5, där
varje delresa behandlas fristående från senare delresor. Givet att bil ursprungligen
nyttjades för alla resor så uppstår problem i modelleringen om parkeringsavgiften
plötsligt dubbleras vid arbetsplatsen. Modellen kan då komma att ompröva
färdmedelsvalet för resan från hemmet till jobbet, från bil till kollektivtrafik, trots
att detta egentligen är ett sämre alternativ baserat på karaktären hos ärenden
planerade senare under dagen.

Figur 5 – En hel dags resande, uppbyggt av tre olika delresor

Exemplet visar varför effekter av parkeringsavgifter i en resebaserad modell
riskerar att överskattas. Turbaserade modeller undviker detta problem genom att
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skapa resekedjor, mellan delresor så att den upplevda kostnaden av alla resor,
dagens ”tur”, iakttas.

WebTAG-vägledningen beskriver utförligt problematiken som redogjorts ovan. De
menar bland annat att en ökning av parkeringsavgiften med t.ex. 20 % i
innerstaden, i verkligheten varken leder till en 20-procentig ökning av
parkeringsintäkter eller till en överföring av trafikanter från bilresande till
kollektivtrafik i enlighet med trafikanternas elasticitet för parkeringsavgifter. I
verkligheten kan trafikanter reagera genom att välja mer perifera
parkeringsplatser eller andra anläggningar där den kostnaden sammantaget är
lägre.

Johansson (2000) undersökte hur parkeringsmotstånd skulle kunna modelleras i
Göteborgsområdet i en äldre version av Sampers. Johansson fokuserade på
dynamisk modellering av parkeringsefterfrågan utifrån område i modellen. Två
varianter av detta tillvägagångssätt identifierades; nätverksbaserade
parkeringsmodeller och icke-nätverksbaserade parkeringsmodeller. En
nätverksbaserad modell kännetecknas enligt Johansson av följande egenskaper:

- De kan sammankopplas direkt till trafikutläggningen i fyrstegsmodeller.
- Ruttval och val av parkeringsplats modelleras i samma steg.
- De involverar parkeringsspecifika länkar mellan noder i modellen. Sådana

länkar definieras utifrån ett förhållande mellan kapacitet och flöde.

Det nätverksbaserade tillvägagångssättet visas grafiskt i figur 6. Figuren beskriver
hur motorvägsnätet är sammankopplat med resezoner via parkeringsskaft och
anslutningsskaft. Dessa noder och skaft är i sin tur sammankopplade med
varandra, vilket möjliggör omplacering mellan fulla parkeringar och parkeringar
med fortsatt tillgängliga platser.
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Figur 6 – Val av parkering och fotgängarrörelser i en biltrafiksutläggningsmodell
Källa: Department for Transport UK (2014)

Icke-nätverksbaserade modeller är enligt Johansson fristående modeller som
avgör val av parkering efter att ruttutläggning genomförts. Senare i denna rapport
beskrivs ett icke-nätverksbaserat tillvägagångssätt som dock opererar på ett
liknande sätt som de nätverksbaserade, men baseras på en kostnadsmatris.

Johansson implementerade en testmodell av parkering i Göteborg utifrån ett
nätverksbaserat tillvägagångssätt genom att dela upp Sampers i mindre
tidssegment. Testmodellen kunde på ett tillfredsställande sätt modellera
efterfrågan på parkering i Göteborg. Sedan Johansson år 2000 har flera andra, i
testande syfte, försökt implementera någon form av parkeringsmotstånd i
Sampers för både Göteborg och Stockholm.

I en validerings och känslighetsstudie av Sampers från 2018 utförd av Sweco
påfördes ytterligare tidsstraff på skaften mellan vägnät och målpunkter i centrala
Stockholm. Syftet med detta var att minska den generella överskattningen av
bilresor som hade konstaterats till området. Figur 7 visar vilka centroider som
berördes av tidsstraff (röda centroider tillämpande tidsstraff i basprognosen, blåa
länkar visar utökat tillämpningsområde i framtidsscenarion). (Sweco, 2018)



13

Parkeringsmotstånd i Sampers

Unr 1320041594

Figur 7 – Sweco (2018) testade parkeringsstraff för centroidskaft i Sampers.

Andra internationella vägledningsdokument samt forsknings- och
branschpublikationer förordar att inkludera parkering i strategiska trafikmodeller
(ATAP (2015), TRB (2013), Victoria Transport Policy Institute (2016)). I nämnda
referenser rekommenderas oftast att endast parkeringsavgiften inkluderas, men
parkeringsföreskrifter nämns också som en viktig indatakälla för att beskriva
vägnätet.

2.2 Trafikmodeller med parkeringsmotstånd

En översyn av flera strategiska trafikmodeller världen över har genomförts inom
ramen för denna studie. Översynen har omfattat 17 olika modeller från nio olika
länder. Listan över undersökta modeller visas i tabell 1. En beskrivning av
modellerna och hur parkeringsmotstånd implementerats redogörs i detta
delkapitel.

Tabell 1: I litteraturstudien undersökta modeller och deras geografiska platser
Region Land Modellens omfattning
Norden Norge Regional modell

Danmark Nationell modell
Köpenhamn

Finland Helsingfors
Nord- Västeuropa Tyskland Nationell modell
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Nederländerna Nationell modell
Irland
Storbritannien

Regional modell
Nationell modell
London
Newcastle
Sheffield
London
Newcastle
Sheffield

Nordamerika USA Los Angeles
San Fransisco
Washington DC

Oceanien Australien Brisbane
Melbourne
Sydney

2.2.1 Norge

2.2.1.1 Regional Persontrafikmodell (RTM)

RTM är Norges multimodala turbaserade fyrstegsmodell som omfattar hela landet,
men körs som fem olika regionala delmodeller för att modellera korta och
medellånga resor. En nationell modell för långväga resor finns och kallas Nasjonal
personmodell (NTM). Modellen har cirka 15 000 zoner och körs med hjälp av
Citilabs Cube.

RTM inkluderar parkeringskostnader i den generaliserade kostnaden, vilket
påverkar destinations- och färdmedelsval. I respektive zon utnyttjas
genomsnittliga parkeringsavgifter för två typer av parkering: korttidsparkering om
cirka en timme, samt långtidsparkering om cirka åtta timmar (endast använd för
arbetsresor). För arbetsresor antas en del av parkeringsavgiften betalas av
arbetsgivaren (andelen erhålls från resvaneundersökningar), vilket minskar
parkeringskostnaden för en del av resorna. För icke-arbetsrelaterade resor
multipliceras parkeringsavgiften med en viktad faktor. Faktorn antas motsvara
besväret som kommer av att hitta en parkeringsplats samt varaktigheten av själva
parkeringen. För fritidsrelaterade resor är denna faktor större än 1.0 och för
privata resor är faktorn lägre än 1.0. Detta motiveras av antagandet att parkering
ofta föredras vid exempelvis shoppingärenden där betalningsviljan för parkering
således bör vara högre. Tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser behandlas
inte inom ramen för RTM.

2.2.2 Danmark

2.2.2.1 Danska nationella trafikmodellen (LTM)
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Den danska nationella modellen är en turbaserad modell som inkluderar 907 zoner
(ej Grönland och Färöarna). Modellen beaktar parkering som del av bilresandets
generaliserade reskostnad för de större orterna Köpenhamn, Århus och Ålborg.
Modellen inkluderar även en uppskattad kostnadsterm för söktiden efter
parkeringsplats. Dessa kostnader adderas via en koppling mellan zoner och
parkeringsavgifter för dag-, kväll och nattid. Avgifter kan anpassas per timbasis
eftersom den turbaserade modellen möjliggör beräkning av fordonets tid vid
parkeringsplatsen. Avgifterna påverkar destinations- och färdmedelsval. Trots att
LTM är en turbaserad modell modelleras inte effekter av förändringar av tillgången
till parkering. Anledningen till detta är möjligtvis den grovt aggregerade indelning
som en nationell modell kräver. För att uppfylla det nationella syftet behöver
modellen vara geografiskt lågupplöst, vilket inte passar väl med modellering av
parkeringstillgång som kräver en högre detaljeringsgrad.

2.2.2.2 Øresund Transport Model (OTM)

OTM är en fyrstegsmodell för bil- och kollektivtrafik som täcker storstadsregionen
Köpenhamn (inklusive Malmö). Modellen omfattar 953 zoner och körs genom en
programvara från ESRI Traffic Analyst. Parkeringsavgifter inkluderas med hjälp av
en koppling mellan zoner och avgifter. Parkeringsavgiften och zonens
genomsnittliga söktid adderas därigenom till individens generaliserade reskostnad.

2.2.3 Finland

2.2.3.1 Helsingfors transportmodell (HELMET)

Helsingfors transportmedel är en multimodal fyrstegsmodell om cirka 2 000 zoner,
byggd och tillgänglig genom mjukvaran EMME. Parkeringsavgifter utgör en del av
den generaliserade kostnaden för bilresenärer vid val av vissa destinationer,
särskilt i urbana zoner. Som konsekvens påverkas de steg i modellen som berör
destinations- och färdmedelsval. Parkeringstillgång modelleras inte i den
nuvarande versionen, men har testats i interna analyser genom att tillgång på
parkering inkluderats i nyttokalkyler för bil. Inga detaljer kring hur det genomförts
var tillgängligt.

2.2.4 Tyskland

2.2.4.1 Nationell modell (Deutchlandmodell – DEMO)

Demo är Tysklands nationella trafikmodell. Den omfattar cirka 6 500 zoner och
inkluderar parkering som en del av den generaliserade kostnaden för bilresenärer.
Modellen utför för färdmedels- och destinationsvalet i samma steg, vilket innebär
att parkeringsavgifter påverkar både val av färdmedel och val av destination på
samma nivå. Destinationsval sker således interagerat med färdmedelsvalet.
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2.2.5 Nederländerna

2.2.5.1 Nationell modell – Landelijk Model Systeem (LMS)

Den nederländska nationella modellen LMS är en modell med lång historia. Den
utvecklades under 80-talet av infrastruktur- och miljödepartementet och var vid
färdigställandet banbrytande för sin tid i Europa. Modellen har sedan dess
uppdaterats kontinuerligt. LMS är en turbaserad modell för hela Nederländerna,
med möjligheten att modellera 5 regioner separat. Modellen har cirka 1 500 zoner.
Parkeringsavgifter inkluderas i ekvationen för generaliserad reskostnad för
bilresenärer, men tillgång och parkeringskapacitet inkluderas inte.

2.2.6 Storbritannien

2.2.6.1 Nationell modell: National Transport Model (NTMv2)

NTMv2 är Storbritanniens nationella modell. Till skillnad från många andra
modeller som beskrivs i denna studie fungerar NTMv2 mer som en ”skissmodell”.
Modellen har fyra steg och är resebaserad men har endast 17 zoner och används
främst för att beräkna interregionalt resande. Modellen omfattar bil- samt
kollektivtrafik och inkluderar parkeringsavgifter som medelvärden för varje zon.
Den inkluderar även en komponent för genomsnittlig söktid efter parkering, som
adderas till den generaliserade kostnaden för val av bil. Parkeringskapacitet
modelleras inte. Modellen är byggd och körs genom en egentillverkad mjukvara.

2.2.6.2 London: London Transportation Studies Model (LTS)

LTS är Londons nyckel till att förstå efterfrågan på resande i hela
storstadsområdet. Dess prognosresultat utgör indata för flera mer specifika
modeller i Londonområdet, exempelvis modeller som rör enskilda trafikslag eller
markanvändning. LTS är en resebaserad fyrstegsmodell om cirka 6 000 zoner,
som körs och tillgängliggörs genom mjukvaran och trafikmodellsplattformen
CUBE. Modellen modellerar parkering extensivt.

Dels innehåller LTS en parkeringsmodul som involverar parkeringsavgifter per zon
och typ, via en koppling mellan zoner och parkeringsattribut, till den
generaliserade reskostnaden för bilresenärer. Den modellerar även
parkeringskapacitet på detaljerad nivå i en separat modul. Detta sker genom att
modellera kodade detaljer över parkeringstillgång per zon för olika typer av
parkering (offentliga gatu- och anläggningsparkeringar, arbetsplatsparkering).

Information om parkeringstillgång hämtas från London Parking Supply Survey
(LPSS). Parkeringsmodellen tilldelar inledningsvis hem-baserade resor till
destinationer. I takt med att parkeringsplatser fylls upp fördelar modellen, utifrån
en multinominal logit-modell, resande till närliggande zoner med hänsyn till
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alternativens gångtid och parkeringsavgifter. Resor som fördelats mellan
grannzoner avslutas via gång på anslutningsskaft till den ursprungliga
destinationszonen.

2.2.6.3 Newcastle: Transport Planning Model (TPM)

TPM är Newcastles strategiska trafikmodell som snart ska ersättas med en ny
version. Det är en resebaserad fyrstegsmodell i CUBE med cirka 1 000 zoner. Den
är en så kallad variabel efterfrågemodell (variable demand model), vilket innebär
att förändringar i transportnätverket också påverkar det totala antalet resor. Om
kostnaden för att köra bil plötsligt minskar avsevärt, till exempel genom en
halvering av bränslekostnaden, kommer fler resor att utföras i modellen för att
återspegla den minskade sammantagna bördan av själva resandet.

TPM inkluderar parkeringsavgifter i den generaliserade reskostnaden och
modellerar parkeringskapacitet utifrån ett nätverksbaserat tillvägagångsätt.
Speciallänkar skapas för att koppla transportnätet med centroider och tillhörande
parkeringsanläggningar. Zonerna kopplas samman för att modellera ett nätverk av
gångpassager. I takt med att parkeringar fylls adderar en
länkflödeskapacitetskurva ytterligare kostnad för varje efterkommande fordon
som ämnar tillträda den uppfyllande parkeringsplatsen, vilket gör andra
närliggande parkeringsplatser relativt sett mer attraktiva. Resor omdirigeras då till
de närliggande zonerna, och resans sista sträcka utförs till fots längs nätverket av
gångskaft.

Eftersom TPM är en VDM som också tillämpar en nätverksbaserad
parkeringsmodell påverkar parkering fyrstegsmodellens alla steg:

- Resegenereringen och destinationsvalet påverkas av ändringar i
trafikslagens sammantagna generaliserade kostnad.

- Färdmedelsvalet påverkas av den relativa generaliserade kostnaden
mellan färdmedel som beror på parkeringstillgången.

- Nätverksutläggningen påverkas av tillgången på parkering och
gångavståndet mellan parkeringsanläggningar.

2.2.6.4 Sheffield: South Yorkshire Strategic Transport Model (SYSTM+)

SYSTEM+ är en resebaserad fyrstegsmodell med VDM. Den körs på en
kombinerad plattform av mjukvaror från EMME och SATURN och har cirka 500
zoner. Standardversionen av modellen modellerar parkeringsavgifter som del av
en generaliserad reskostnad, men inkluderar inte söktid efter parkeringsplats eller
parkeringskapacitet.

I en studie utvecklade ett arbetslag från SYSTRA en version av SYSTEM+ som
även involverar effekten parkeringskapacitet har på stadens färdmedelsandelar,
givet att mängden jobb i innerstaden ökar markant men antalet parkeringsplatser
bibehålls på en lägre nivå. Versionen motsvarar en nätverksbaserad
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parkeringsmodell. Information om anläggningarnas kapacitet hämtades manuellt
genom mycket resursomfattande inventeringsarbete av alla anläggningar i
centrala Sheffield. Modellen konvergerade mot ett realistiskt resultat vid både
nuvarande och framtida omständigheter, däremot ökade körtiden med 100–200
%. Arbetslaget noterade att värdet av parkeringsmodellen inte kunde nyttjas fullt
inom projektet eftersom parkering inte var en prioriterad fråga i Sheffield vid tiden
för utredningen, varken för de samtida eller framtida scenarierna. Det innebär att
de avsevärt längre modellkörtiderna var onödiga då den implementerade modellen
i slutändan inte behövde den gradens detaljnivå.

2.2.7 Irland

2.2.7.1 National model: Regional Modelling System (RMS)

Den irländska National Transport Authority har utvecklat RMS, som omfattar den
nationella trafikmodellen NDFM, fem regionala multimodala turbaserade
trafikmodeller, samt en uppsättning utvärderingsmoduler som täcker hela Irlands
transportnätverk. De fem regionala modellerna är koncentrerade på arbetsresor
och täcker de mer tätbefolkade områdena Dublin, Cork, Galway, Limerick och
Waterford.

RMS inkluderar parkeringsavgifter som en del av den generaliserade kostnaden för
bilresenärer. Dessutom omfattas söktid för parkeringsplats samt modellering av
parkeringskapacitet. RMS har för arbetsresor en separat modul som modellerar
färdmedelsval baserat på arbetsplatsens tillgång på lediga parkeringsplatser.
Modulen fungerar på så sätt att förare som ankommer den avgiftsfria arbetsplats-
parkeringen tvingas till närliggande parkeringsplatser från det att arbets-
parkeringen fyllts. Dessa förare kommer i modellen behöva överväga
färdmedelsval utifrån risken att inte få en parkeringsplats vid arbetsplatsen.
Denna risk risken inkluderas i den generaliserade reskostnaden för val av bil.

En annan modul hanterar kapacitet vid icke-arbetsplatsanordnade
parkeringsplatser. I denna modul tvingas bilister välja bland närliggande
parkeringsplatser när parkering är fylld i en zon, och därefter gå till destinationen.

2.2.8 USA

2.2.8.1 Los Angeles: Southern California Association of Governments (SCAG)
Regional Travel Demand Model

SCAG-modellen är en aktivitetsbaserad trafikmodell som utgår från TransCAD.
Modellen har omkring 12 000 zoner. Som aktivitetsbaserad modell simulerar SCAG
aktiviteter och turer över dagen. Trots sin detaljerade form modelleras inte
parkering detaljerat. Modellen omfattar endast parkeringsavgifter som en del av
den generaliserade kostnad för bilresenärer.
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2.2.8.2 San Francisco: San Francisco County Travel Demand Forecasting
Model (San Francisco Model)

San Franciscos modell är även den aktivitetsbaserad. Det är en omfattande modell
som modellerar turer av resor för samtliga individer, istället för enskilda resor.
Modellen har 766 zoner och körs i mjukvarorna TransCAD samt Transport Planning
Plus (TP+). Modellen omfattar parkeringsavgifter som del av den generaliserade
resekostnad för bil men modellerar i övrigt inte parkering på detaljerad nivå.
Söktid efter parkeringsplats och parkeringskapacitet inkluderas indirekt med hjälp
av följande zonspecifika attribut: parkeringstyp (avgiftsfri parkering,
subventionerad parkering eller betalparkering), andel av resande som betalar
samt andel gatuparkering respektive anläggningsparkering. Dessutom inkluderar
modellen ett tillgänglighetsindex för parkeringsplatser. Tillgänglighetsindexet är
ett attribut som inkluderas i den generaliserade reskostnaden för att spegla
svårigheten i att hitta en parkeringsplats i en specifik zon. Attributet är ett försök
att genom en parameter beakta både söktid och kapacitet.

Modellutvecklarna anger svårigheter vid skattning av en
parkeringskostnadskoefficient, som omvandlar monetära kostnader till
tidskostnader, som ger logiska resultat. Utvecklarna föreslår att detta högst
sannolikt beror på användningen av en genomsnittlig parkeringsavgift för varje
zon, till skillnad från den verkliga avgiften som den parkerande skulle ha betalat
eller inte betalat. Genomsnittliga parkeringsavgifter tenderar att dölja individers
känslighet för parkeringsavgifter eftersom vissa resande till samma zon parkerar
gratis, andra har av arbetsgivaren subventionerade kostnader, medan andra
betalar fullpris.

2.2.8.3 Washington DC: Transportation Planning Board (TPB) Travel Demand
Forecasting Model

TPB är den strategiska trafikmodellen i Washington DC. Det är en resebaserad
fyrstegsmodell med 3 722 zoner som körs via CUBE. Modellen omfattar en speciell
mekanism för parkeringsavgifter som en del av den generaliserade reskostnaden
vid val av bil. Mekanismen beräknar kostnader baserat på arbetsplatstäthet i varje
zon. Det innebär att områden med fler arbetsplatser per ytenhet har en högre
avgift. Med hjälp av detta kunde man undvika att inventera parkeringsdata för
varje enskild zon. Istället utgick man strikt från sambandet mellan
parkeringsavgift och arbetsplatstäthet. Istället för att baseras på ett linjärt
samband använder man en tabell som beskriver fem nivåer av arbetsplatstäthet.
På liknande sätt inkluderas även en komponent för söktid där den övergripande
principen är att fler arbetsplatser per ytenhet innebär längre söktid.

2.2.9 Australien

2.2.9.1 Brisbane: Brisbane Strategic Transport Multi-Modal Model (BSTM)
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BSTM utvecklades från en äldre version av en existerande modell som inte hade
multimodala funktioner. Det är en resebaserad fyrstegsmodell om 1 504 zoner
som körs i mjukvaran EMME. BSTM modellerar endast parkeringsavgifter och tar
således varken med söktid eller kapacitet. Parkeringsavgifter utgör indata i form
av genomsnittliga avgifter per zon, i stadskärnan, baserat på kostnaden av
utvalda parkeringsplatser i varje zon.

2.2.9.2 Melbourne: Victorian Integrated Transport Model (VITM)

VITM är en strategisk modell för delstaten Victoria i Australien. Modellen används
dock mestadels endast för Melbourne-regionen som en separat del. Totalt
omfattas 3 178 zoner i denna resebaserade fyrstegsmodell som körs via CUBE-
plattformen. Parkeringsavgifter inkluderas i modellen baserat på en genomsnittlig
parkeringsavgift för resor till respektive zon. Parkeringsavgifter i sin tur baseras
på sporadiska marknadsundersökningar. Söktider efter parkeringsplats och
kapacitet inkluderas inte i modellen.

2.2.9.3 Sydney: Sydney Strategic Travel Model (STM)

Sydneys modell STM är en turbaserad trafikmodell i EMME med cirka 1 500 zoner.
Modellen beräknar turer, men dessa konverteras till enskilda resor via
fyrstegsmodellens sista steg, nätutläggningen. I det avseendet är modellen lik
Sampers. Likt tidigare beskrivna australiensiska modellerna inkluderas
parkeringsmotstånd endast med parkeringsavgifter utifrån olika zoner.
Modelldokumentationen beskriver explicit att en lägre detaljnivå valdes för
modellering av parkering eftersom ”parkering är i grunden associerat med en
individ, en specifik resa, samt en specifik tid”. Modellutvecklarna ansåg att
modellens ramverk inte är kapabelt att behandla den komplexitet som parkering
kräver för att nå realistiska resultat.

2.3 Summering av litteraturstudiens resultat

2.3.1 Översikt

Den första delen av litteraturgenomgången om parkeringsmotstånd fokuserade på
internationell transportvägledning och annan litteratur. En stor del av kapitlet
utgick från direktiven från den brittiska manualen WebTAG, eftersom den är en
internationellt ansedd källa som beskriver god praxis inom trafikmodellering.
WebTAG beskriver hur det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt vid
modellering av parkeringsmotstånd: heltäckande respektive approximerade
parkeringsmoduler.

Enligt vägledningsmanualen rekommenderas implementering av den heltäckande
modelleringen om en modell är turbaserad, omfattar samtliga planerade resor
över en dag. Detta eftersom det möjliggör hänsyn till de avvägningar en individ
tvingas göra utifrån föränderliga omständigheter. Den approximerade
modelleringsmetodiken kräver inte turbaserad modellering, men kan få problem
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med överskattningen av parkeringsmotståndseffekter. Andra vägledningskällor är
mindre detaljrika i sin beskrivning av parkeringsmodellering, men samtliga stödjer
idén att inkludera parkeringsmotstånd då vikten av parkeringsmöjligheter anses
betydande vid val mellan bil och andra trafikslag.

Den första delen av litteraturstudien beskrev även ett examensarbete från 2000
där parkeringsmodellering prövades i en tidigare version av Sampers. Artikeln
användes för att introducera det nätverksbaserade tillvägagångssättet vid
modellering av parkering – användning av speciallänkar för att leda och leda om
resor genom nätverket för att uppnå jämvikt mellan parkeringstillgång och
efterfrågan. Artikelförfattaren Johansson menade att det var möjligt att
implementera en nätverksbaserad metod i Sampers för Göteborgsområdet.

Därefter beskrevs hur parkeringsmotstånd modelleras i 17 olika internationella
trafikmodeller. Dessa var en blandning mellan nationella/regionala modeller och
modeller för enskilda storstadsområden. Modellerna varierade också från rese- och
turbaserade fyrstegsmodeller till aktivitetsbaserade modeller. En summering av
nyckelegenskaper hos undersökta modeller återfinns i tabell 2.

Baserat på översynen av de 17 modellerna kan flera framstående observationer
nämnas:

· Samtliga modeller inkluderar parkeringsavgifter som en del av den
generaliserade reskostnaden vid val av bil.

· I samtliga modeller påverkar parkeringsavgiften de steg som avser
destinations- och färdmedelsval.

· Ungefär hälften av modellerna inkluderar på något sätt söktid i den
generaliserade reskostnaden.

· Fem modeller tar hänsyn till kapacitet. Av dessa var endast en (1)
turbaserad, resten resebaserade.
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Modell Modell-
typ

Mjukvara Antal
zoner

Parkering
inkluderad i
generaliserad
reskostnad
för bil?

Söktid efter p-
plats i
generaliserad
restidskostnad
för bil?

Generaliserad
restidskostnad
påverkar vilka
delar av
resan?

Modelleras
parkerings-
kapacitet?

Norge Regional,
4-stegs

Cube
Voyager

15 000 i
fem

regioner

Ja Ja Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Helsingfors 4-stegs EMME 2 000 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Danmark
Nationell

Nationell -
turbaserad.

Okänd 907 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Köpenhamn 4-stegs ESRI Traffic
Analyst

953 Ja Ja Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Tyskland Nationell,
4-stegs

Okänd 6 561 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Nederländerna Nationell,
4-stegs

Skräddarsydd
mjukvara

1500 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Irland Nationell –
turbaserad.

Cube 18 488 Ja Ja Destinationsval,
färdmedelsval,
nätutläggning

Ja

Storbritannien Nationell,
4-stegs

Skräddarsydd
mjukvara

17 Ja Ja Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

London (LTS) 4-stegs Cube
Voyager

6 000 Ja Ja Alla steg Ja

Newcastle 4-stegs Cube
Voyager

1 000 Ja Ja Alla steg Ja
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Modell Modell-
typ

Mjukvara Antal
zoner

Parkering
inkluderad i

generaliserad
reskostnad

för bil?

Söktid efter p-
plats i

generaliserad
restidskostnad

för bil?

Generaliserad
restidskostnad
påverkar vilka

delar av
resan?

Modelleras
parkerings-
kapacitet?

Sheffield 4-stegs EMME/
SATURN

500 Ja Ja Alla steg Ja

Los Angeles Aktivitets-
baserad

TransCAD 12 000 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

San Francisco Aktivitets-
baserad

Skräddarsydd
mjukvara

766 Ja Ja Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Washington
D.C.

4-stegs Cube 3 722 Ja Ja Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Brisbane 4-stegs Emme 1 504 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Melbourne 4-stegs Cube 3 164 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Sydney Turbaserad Emme 1 500 Ja Nej Destinationsval,
färdmedelsval

Nej

Tabell 2 – I litteraturöversikten undersökta modeller
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2.3.2 Tillvägagångssätt

Litteraturstudien visade att det finns flera tillvägagångsätt på skilda nivåer vid
modellering av parkeringsmotstånd. Dessa kan summeras till de två generella
tillvägagångssätten, översiktligt beskrivna i kapitel 2.1. Trots att dessa
presenteras som två enskilda metoder, i kontrast till varandra, finns möjliga
tillvägagångssätt som involverar blandningar av de båda. Tillvägagångsätten är:

Approximerad parkeringsmodul
En komplett bild av parkering modelleras inte, men viktiga aspekter av
parkeringsmotstånd beaktas. Denna metod omfattar exempelvis inkludering av
parkeringsavgift i den generaliserade reskostnaden, söktid och begränsningar i
tillåten tid för parkering.

Heltäckande parkeringsmodul
En mer komplett bild av parkering modelleras. Metoden modellerar både
kostnadselementen från den approximerade metoden och t.ex.
jämviktsförhållandet mellan tillgång och efterfrågan på parkering. Detta kräver
data kring utnyttjandegrad på olika parkeringsplatser över längre tidsperioder, en
konvergensprocess, samt funktioner i modellen som tillåter resor att omfördelas
till närliggande eller alternativa zoner. Begränsning av antalet möjliga parkerade
bilar med hjälp av dynamiska kostnadsökningar, i syfte att avråda fortsatt
bilresande, är kärnan i det heltäckande tillvägagångssättet.
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3. Detaljerad beskrivning av approximerad och heltäckande
parkeringsmodul

3.1 Översikt

Detta kapitel tillhandahåller en detaljerad beskrivning av de två tillvägagångssätt
som presenterats i tidigare kapitel: den heltäckande och den approximerade
parkeringsmodulen. Föreliggande kapitel innehåller en detaljerad sammanfattning
av respektive tillvägagångssätt, med exempel från befintliga modeller, nödvändiga
indata, samt en redogörelse av för- och nackdelar.

3.2 Approximerad parkeringsmodul

3.2.1 Detaljerad sammanfattning

Metodiken försöker fånga de huvudsakliga aspekterna i parkeringsmotstånd på ett
förenklat sätt. Genomgångna exempel i kapitel 2 visar hur parkeringsavgiften på
denna nivå inkluderas som en del av den generaliserade reskostnaden för bilresor,
samt ofta även söktiden av att leta efter parkeringsplats. Nedan följer en formell
matematisk definition:

= + ℎ + ∗ ( + ) + (1)1

är den generaliserade reskostnaden för en bilresa från i till j (ofta uttryckt i
minuter)

är restiden inuti fordon från i till j

ℎ Är söktiden efter parkeringsplats vid j (kan viktas)

är ekvivalent med 1/VOT. VOT (Value of Time) är den resandes tidsvärde,
alltså den koefficient som konverterar tid till pengar. Kan vara diversifierat
utifrån olika grupper eller reseärenden.

är den variabla körkostnaden (inklusive bränsle, service, etc.) från i till j.

är parkeringsavgiften vid destination j.

är en konstant som representerar bilresandets särskilda attraktivitet. Kan vara
antingen positiv eller negativ (eller 0).

Generaliserad reskostnad är en nyckelfunktion vid resandefördelning och val av
färdmedel i alla typer av fyrstegsmodeller. Turbaserade och aktivitetsbaserade
modeller har vissa likheter med resebaserade fyrstegsbaserade modeller i detta

1 Trängselsskatter kan inkluderas i (1) men har men har i detta exempel
utelämnats. Se Ortúzar & Willumsen (2009, p.165) och WebTAG M2 3.1.6 för andra
exempel på generaliserad reskostnad för bil.
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avseende. Efter att aktiviteter genererats i aktivitetsbaserade modeller identifieras
destinationer, varpå val av färdmedel modelleras. Parkeringsavgifter i
fyrstegsmodeller påverkar mellan vilka start- och målpunkter resor distribueras i
destinationsvalet, samt påverkar bilens attraktionskraft som färdmedel i
färdmedelsvalssteget. Se figur 8 för tydligare beskrivning.

Figur 8 – Den generaliserade reskostnadens inflytande på destinationsval och
färdmedelsval i fyrstegsmodeller.

Viktigt angående ovan nämnda implementeringssätt är:
- Vid modellering av personresor är det nödvändigt att dividera

parkeringsavgifterna med det genomsnittliga antalet personer i bilen, för
respektive typ av resa.

- För resebaserade modeller (som inte omfattar en hel dags resande och
dess kostnader) är det nödvändigt att halvera den totala parkerings-
kostnaden om parkering sker över en hel dag. Detta eftersom resan till
destinationen endast avser hälften av resandet som kan knytas
parkeringsavgiften (Department for Transport UK, 2014).

- Inkomst- och ärendetypsegmentering bland resande krävs i samtliga
modeller med parkeringsavgifter för att göra modellerat gensvar på
prisförändringar mer realistiska. Betalningsviljan för parkering varierar
sannolikt mellan inkomstgrupper och för olika ärendetyper.

Effekter på tillgång av parkering noterades inte i det approximerade
tillvägagångssättet i undersökta internationella modeller. Tillgångseffekter avser
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modellering av den effekt som parkeringstillgång har på parkeringsmotstånd och i
längden efterfrågan. Metoder som strikt begränsar resor till andra destinationer
och liknande metoder beskrivs i kapitlet som behandlar den heltäckande
parkeringsmodulen.

3.2.2 Nödvändigt dataunderlag

De indata som krävs för att inkludera parkeringsavgifter som en del i den
generaliserade reskostnaden är: avgift per zon, definitioner av områden,
information om de olika typerna av parkering per zon (offentlig, privat),
eventuella omfattningen av grupper av resenärer som givits gratis parkering, samt
uppskattningar av söktiden det tar att hitta en parkeringsplats. Varje indatatyp
beskrivs i nämnd ordning nedan.

3.2.2.1 Parkeringsavgift

Insamling av indata kring parkeringsavgiftsnivån och aggregering till zon-nivå är
mer komplicerat än vad det låter. Vid utveckling av trafikmodellen i Sydney
kommenterade utvecklarna att ”det är omöjligt att exakt precisera
parkeringsavgiften till en zon eftersom avgiftsnivån varierar mellan både olika
parkeringsanläggningar och under olika tider (NSW, 2001).

I Sydneymodellen sätts avgiftsnivåer utifrån inventerade parkeringsavgifter vid p-
anläggning, multiplicerat med den genomsnittliga parkeringstiden för olika typer
av resor. Exempelvis skulle en resa i inköpssyfte mellan hem och stormarknad
innebära en och en halv timmes parkering i genomsnitt, utifrån
resvaneundersökningsdata. Därmed skulle en parkeringsavgift vid handelsområdet
om $3 per timme generera en total parkeringskostnad på $4,5 för den enskilda
handelsresan.

I den regionala trafikmodellen för Norge (RTM) insamlades parkeringsavgiftsdata
år 2001 och år 2010 med en metod som kombinerar den nationella
resvaneundersökningen, betalt belopp och val av parkeringsanläggning, och
manuellt efterforskningsarbete. Det manuella efterforskningsarbetet utgick ofta
från kommuners och kommunala parkeringsbolags egna hemsidor. I de fall data
kunde insamlas kring parkeringstillgång (antal parkeringsplatser per anläggning)
viktades sådan data för att nå fram till ett genomsnittligt parkeringspris i ett
specifikt område. Om det exempelvis konstaterats att zonen omfattar 200 platser
med 8 NOK per timme samt 150 platser med 10 NOK per timme, skulle en viktad
genomsnittlig avgift utgå ifrån:

=
(200 ∗ 8) + (150 ∗ 10)

200 + 150

Olika avgiftsnivåer samlades in och inkluderades som antingen korttidsparkering
(<8 timmar) eller långtidsparkering (>8), där den senare uteslutande användes
för arbetsresor. Även Storbritanniens nationella modell använder data från den
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nationella resvaneundersökningen som indata till parkeringsavgifter. Varje zon har
en term som adderas till den enskilde resenärens generaliserade reskostnad,
beroende på dennes ärende (inköp, arbete, fritid, etc.).

I den modell som används i Washington DC för att modellera resor mellan hem
och arbete betalar resenärer en daglig parkeringsavgift som estimeras utifrån
antal arbetsplatser per ytenhet i zonen. Det lokala korrelationssambandet mellan
arbetsplatstäthet och parkeringsavgift visas i figur 9.

Figur 9 – Washingtons samband för estimering av parkeringsavgift och
anställningstäthet.

I Newcastles TPM används indata från den lokala parkeringsmyndighetens
hemsida. Den genomsnittliga parkeringstiden multipliceras med den
genomsnittliga timkostnaden. På så sätt räknas den genomsnittliga betalda
kostnaden vid korttids- respektive heldagsparkering fram. Detta viktas sedan med
antalet parkeringsplatser vid olika anläggningar i zonen för att kompensera för
eventuella prisdifferenser.

I den danska LTM-modellen adderas parkeringsavgifter endast vid resor till de
större städerna (Köpenhamn, Århus, Odense, Ålborg och Hilleröd). Modellen
tillämpar även variation mellan olika tider på dygnet (dag-, kväll-, samt
övernattsparkering).
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3.2.2.2 Definitioner av parkeringsområden

Att definiera den geografiska detaljnivån för parkeringsområden är en viktig del av
det approximerade tillvägagångsättet för parkeringsmodellering. Teoretiskt kan
varje zon tilldelas ett unikt värde, men arbetsinsatsen hos en sådan ambition
skulle bli stor och riskera att inte motsvara den medförda nyttan.
Storbritanniens WebTAG (Department for Transport UK, 2013) anser att
aggregeringar kan vara enkla till sin karaktär om de fortsatt uppfyller syftet, till
exempel endast två eller tre zoner (inre, mittersta, yttre) för stadskärnan (se figur
10).  Nackdelen med att ha stora aggregeringar av zoner är att ju större
aggregation, desto mer detaljrikedom utelämnas kring t.ex. verklighetens
variationer i avgifter eller parkeringstyp.

Figur 10 – Londonmodellens definierade parkeringsområden.

I Melbournes modell, (VITM) motsvaras parkeringsområden ungefärligt av den
regionala myndighetens uppdelning av områden för trängselskatt. Uppdelningen
motsvarar centrala och intilliggande områden där en minimiavgift för parkering
regleras. Genom denna metod kan innerstadsområdet, där efterfrågan på
parkering är högst, brytas ner i flera detaljerade zoner med olika avgiftsnivåer för
parkering, samtidigt som parkeringsavgiften kan aggregeras för stadens
ytterområden. Genomsnittliga avgifter samlas in från resvaneundersökningar och
från den lokala förvaltningens dokumentation.

LTM-modellen i Danmark har för Köpenhamn parkeringsområden som definierats
utifrån parkeringszoner i huvudstaden (se figur 11). De andra städerna i LTM som
omfattas av parkeringsmotstånd har endast en eller två parkeringszoner.
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Figur 11 – Danska modellen LTM:s parkeringszoner i Köpenhamn (vänster) och
stadens definierade zoner för varierade parkeringsavgifter (höger).

3.2.2.3 Parkeringstyp och gratis parkering

Den norska RTM särskiljer endast mellan arbetsrelaterad parkering och icke-
arbetsrelaterad parkering. För pendelresor till och från hemmet med bil definieras
för varje zon, med hjälp av resvaneundersökningar, den andel av bilister som har
en parkeringsplats betald av arbetsgivaren. För de resenärer som omfattas av
förbetald parkering utgör parkeringsavgiften inte en del av den generaliserade
reskostnaden. Icke arbetande resenärer antas betala en korttidsparkering.
Arbetande resenärer som pendlar men som inte omfattas av förbetald parkering
antas betala en heldagsparkering på åtta timmar.

Storbritanniens nationella modell undviker att definiera parkeringstyper genom att
istället använda zonens lokalisering, resans ärende, samt andelen som betalar
parkeringsavgift för att estimera hur mycket parkeringsmotstånd som adderas till
den generaliserade reskostnaden. En genomgång av parkeringskostnaden per
område och ärende återfinns i figur 12. Data insamlas med den nationella
resvaneundersökningen genom att skapa genomsnittliga kostnader för respektive
ärende, baserat på den genomsnittliga parkeringstiden och andelen betalande.
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Figur 12 – Storbritanniens nationella modells diversifiering av områden baserat på
syfte och centralitet.

Den irländska regionala modellen antar att 80 % av arbetsresor har tillgång till
gratisparkering. Övriga 20 % antas behöva betala fullpris för parkering.

3.2.2.4 Söktid

Den norska regionala modellen försöker infoga resenärers upplevda obekvämhet
vid letande efter parkeringsplats genom att multiplicera betald parkeringsavgift
med ett vikt baserat på resans syfte. Parkeringsavgifter vid fritids- och
rekreationsresor viktas med en faktor större än 1, (ungefär 1,25, det vill säga
motsvarande 25 % ökad upplevd obekvämhet). Om parkering vid zonen j
exempelvis är 30 NOK per timme motsvarar detta en upplevd kostnad om 37,5
NOK per timme. Vikten är lägre än 1 för vissa andra restyper. Till exempel viktas
personliga resor (resor för inköp och dyl.) lägre än 1, vilket ska kompensera för
den fördel bilen har relativt övriga färdmedel vid den här typen av resor. Det
bakomliggande antagandet är att parkeringsavgifter och söktid är lättare att
tolerera vid den här typen av resor eftersom övriga färdmedel är mindre
konkurrenskraftiga givet ärendets natur.

Storbritanniens nationella modell inkluderar söktid i den generaliserade
reskostnaden. Under utvecklingen av modellen noterades att bilens generaliserade
reskostnad för kortare distanser var signifikant orealistiskt låg, till fördel för bilen,
jämfört med övriga trafikslag. För att göra modellen mer verklighetstrogen
inkluderades därför tiden som går åt för att ta sig till och från bilen, samt
söktiden. Genom att koppla olika zonmatriser och grupperingar av zoner kan
söktiden adderas till den generaliserade kostnaden utifrån de värden som kan ses
i tabell 3.
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Tabell 3: Storbritanniens nationella modell använder ett påslag för söktid baserat
på zonens lokalisering. (Atkins, 2018, s. 37)

I modellen som används i Washington DC refereras söktider till som ”highway
terminal times”. Uttrycket motsvarar den anslutningstid som går för att ta sig
mellan fordon och faktisk målpunkt. Den adderade tiden läggs till utöver monetära
parkeringskostnader vid slutdestinationen, och utgår likt parkeringsavgiften från
arbetsplatstäthet i den berörda zonen (se tabell 4).

Tabell 4: Washington DC-modellens highway terminal time vid olika
anställningstätheter. (NCRTPB, 2017, s.206)

I dokumentation som berör den irländska RMS-modellen (NTA, 2018) beskrivs hur
söktid estimeras med hjälp av en funktion (från en studie genomförd i Leeds i
Storbritannien):

= [ , ∗ ∗ ∗ / ]      (2)

är utnyttjandegraden vid en parkeringsanläggning

är antalet parkeringsplatser

är den minsta söktiden som påträffats, vilket visat sig vara 0,9 minuter

är en parameter som visats vara 0.0146

är det största värdet för söktid (definieras av användaren, men utvecklare av RMS bedömer
att tiden är 15 minuter)

Köpenhamns OTM-modell inkluderar söktid som en statiskt adderad term till den
generaliserade reskostnaden. För resor med utgångspunkt ifrån hemmet adderas
söktid vid resans start- och målpunkt. För resor som inte utgår ifrån hemmet
adderas söktiden istället endast vid slutdestinationen.
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3.2.3 För- och nackdelar

3.2.3.1 Fördelar

Det approximerade metoden är generellt enkel att implementera i befintliga
modeller eftersom den bara innebär mindre förändringar i funktionen för
generaliserade reskostnad för bil. Dessutom finns ett flertal exempel på olika
metoder för att antingen via inventering eller resvaneundersökning insamla
parkeringsavgiftsdata, eller sammanställa motsvarande med hjälp av skattningar.
Vid implementering av en approximerad metod i en befintlig modell bedöms
kalibreringen av modellen inte utgöra ett omfattande arbete, eftersom
förändringen av modellen är begränsad till en mindre del. Körtider för modellen
bedöms bli opåverkade eller endast marginellt förändrade.

3.2.3.2 Nackdelar

Trots att tillvägagångssättet i teorin än enkelt att implementera finns ett flertal
aspekter som kräver icke-triviala arbetsmoment och väsentliga resursinsatser för
att fullgod kvalitet ska kunna nås. Nedan sammanfattas de mest betydande.

- Datainsamling kring parkeringsavgifter.
- Aggregering och definiering av parkeringsområden
- Datainsamling gällande andelen tillgängliga gratisparkeringar
- Användning av lämpliga söktider. Söktider kan variera i en modell, men

att samla data kring söktider för olika områden kan vara resurskrävande.
Antaganden för aggregerade områden (innerstadsområden, stadsområden
och perifera områden) är en mer genomförbar lösning, men kräver fortsatt
analyser av olika slag.

Hänsyn bör också tas för att förstå de begräsningar den approximerade metoden
har i form av exakthet. Som beskrivet i Kapitel 2.1, riskerar denna metod att
överskatta effekterna av förändringar i parkeringsavgift. Eftersom resenärers
motstånd mot parkering regleras av fler beslut krävs en mer detaljerad metod för
att fånga detta på ett representativt vis.



34

Parkeringsmotstånd i Sampers

Unr 1320041594

3.3 Heltäckande parkeringsmodul

3.3.1 Detaljerad sammanfattning

Som beskrivet i Kapitel 2.1 involverar den heltäckande metoden sätt att modellera
relationen mellan tillgång och efterfrågan på parkering. Metoden är därmed mer
avancerad än det approximerade tillvägagångssättet.

I Storbritannien finns flera exempel på försök att implementera en heltäckande
parkeringsmodell i resebaserade modeller. Londons LTS-modell är ett sådant
exempel. Utöver att, likt den approximerade metoden, inkludera
parkeringsavgifter och söktider i den generaliserade kostnaden för bilresenärer
modelleras även jämviktsläget mellan tillgång och efterfrågan på parkering på ett
detaljerat sätt. Detta sker genom att modellera parkering i varje zon i hela
storstadsområdet med stor detaljeringsgrad kring både tillgång (antal
parkeringsplatser per zon) och typ (gatuparkering, anläggningsparkering och
arbetsplatsparkeringar).

Information om tillgång till parkering erhölls från en enkätundersökning fokuserat
på ämnet (London Parking Supply Survey). Parkeringsmodellen tilldelar
inledningsvis hembaserade resor till destinationer. I takt med att parkeringsplatser
fylls upp fördelar modellen, utifrån en multinominal logit-modell, resande till
närliggande zoner med hänsyn till alternativens gångtid och parkeringsavgifter.
Resor som fördelats mellan grannzoner avslutas via gång på anslutningsskaft till
den ursprungliga destinationszonen.

Parkeringsmodulen i LTS illustreras schematiskt i figur 13 nedan. Med
utgångspunkt i diagram 1 i figuren, beakta ett set av intilliggande zoner. Tre av
dessa zoner (A, B och C) är under fokus i detta exempel. Diagram två indikerar
resandet till dessa zoner. I diagram tre visas parkeringskapaciteten som nummer i
respektive zon. Antalet resor till A, B och Z överstiger den tillgängliga
parkeringskapaciteten i dessa zoner, varpå resor istället sker till intilliggande
zoner. Diagram fyra illustrerar vilka zoner som dessa resor omfördelas till. De
intilliggande zonerna kan alltså komma att attrahera resor från flera övriga zoner
utan tillgänglig parkeringskapacitet, illustrerat i figur 6. I takt med att
tillgängligheten till parkeringar minskar även i de intilliggande zonerna, blir
nätverket med beaktade zoner större vilket gör att resor sprids över ett större
område där parkeringskapacitet finns tillgänglig.
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Figur 13 - Schematisk figur med exempel på parkeringsmodulen i London LTS
modell
Source: MVA Consultancy (2010)

I London inkluderas parkeringsmodulen efter distributions- och färdmedelsvalet i
fyrstegsmodellen. Detta beror på att modulen endast behöver beakta antalet
bilresor till respektive zon i varje iteration, för att lyckas omfördela dessa resor till
intilliggande zoner. För att iterativt räkna om de kostnadsförändringar som
påverkas av tillgången till parkering krävs att modellen loopar eller itererar genom
varje huvuditeration flera gånger. Att modellen loopar inom varje huvuditeration
gör att de resor som distribuerats till zoner utan tillgängliga parkeringsplatser
stegvis reduceras tills ett konvergenskriterium uppnåtts. När kriteriet uppnåtts
läggs den slutgiltiga resematrisen ut på nätet.

Både Sheffield (SYSTM+) och Newcastle (TPM) har en heltäckande
parkeringsmodul implementerad i sina respektive trafikmodeller. Bägge modeller
använder en nätverksbaserad metod att modellera parkering. I takt med att
tillgängligheten till parkeringsplatser blir sämre, genom att resor till zonen tar upp
parkeringskapacitet, blir kostnaden på parkeringslänken mellan nätverket och
zonen (se figur 6) högre för zonens parkeringsspecifika fördröjningsfunktion (se
figur 14). Den ytterligare kostnaden för att parkera i denna zonen, gör att
intilliggande zoner med lägre kostnad, blir mer attraktiva för varje ytterligare
resenär. Resenärer som omfördelas till att parkera vid dessa intilliggande zoner
gör därefter den avslutande delen av sina resor till fots via skaft som ansluter till
den ursprungliga destinationszonen. I modellen i Newcastle har hastigheten för
fotgängare på de anslutande skaften fastställts till 4,0 km/h med en restid som
viktas till 2,0 (Jacobs Consultancy, 2008).
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Figur 14 - Parkeringsspecifik fördröjningsfunktion i Newcastle TPM

Eftersom både modellen i Sheffield och Newcastle är så kallade Variable Demand
models, har detta tillvägagångssätt för att modellera parkeringsmotstånd effekt på
alla fyra steg i modellerna. Resegenerering, det totala antalet resor, påverkas
eftersom den variabla efterfrågan påverkas av förändringar i den generaliserade
kostnaden för olika färdmedel. Resedistributionen eller destinationsvalet påverkas
eftersom dessa kostnader också påverkar zoner som attraherar resor.
Färdmedelsvalet påverkas då parkeringsmotståndet reglerar attraktiviteten för bil
och slutligen påverkar tillgången till parkeringsplatser nätutläggningen.

Hittills har de tre exemplen från Storbritannien på heltäckande
parkeringsmodellering involverat resebaserade fyrstegsmodeller. Som framhävdes
i Kapitel 2.1 är den heltäckande metoden inte helt kompatibel med resebaserade
modeller, då komplicerade parkeringsval inte fångas på ett tillfredställande sätt i
dessa modeller. Istället är turbaserade modeller att föredra ur detta perspektiv
eftersom de bättre kan ta hänsyn till dessa faktorer.

Den irländska modellen RMS är turbaserad och inkluderar parkeringsmotstånd på
ett heltäckande sätt. För arbetsresor, finns ett separat steg för att estimera
effekten av gratis parkering på färdmedelsval. Denna process följer stegen som
illustreras i figur 15.

Box 1 visar andelen bilresor för arbetsresor (vänster till höger på x-axeln från 0 –
100 %), samt andelen av tillgång till gratis parkering (toppen till botten på y-
axeln från 0 – 100 %), där 100 % innebär full tillgång till gratis parkering.
Rektangel A illustrerar bilresor, rektangel B resor med andra färdmedel. Box 2
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visar effekten när tillgången på gratis parkering minskar, i detta fall illustrerar
rektangel C resor där färdemedelsval och andra parkeringsalternativ åter måste
övervägas. I box 3 har rektangel C delats upp i D, vilket representerar resenärer
som nu betalar för parkering och E, vilket illustrerar resenärer som byter till andra
färdmedel. Det totala antalet bilresenärer i box 3 motsvaras av summan i
rektangel A och D.

Figur 15 - Schematisk illustrering av parkeringsmodulen i RMS
Source: NTA, (2018)

Den primära parkeringsdistributionsloopen i RMS omfördelar resor till alternativa
parkeringsplatser när parkeringskapaciteten i den ursprungliga destinationszonen
nås. Modellen exkluderar några zoner från denna loop (t.ex. urbana områden
utanför innerstaden), genom att binärt flagga alla zoner i modellen. Denna
process följer den nätverksbaserade metoden som beskrivs ovan (se figur 6 i
kapitel 2.1).

Ingen av de undersökta modeller, eller litteraturen, beskrev ett försök med att
modellera effekten av parkeringsmotstånd på bilresor genom någon form av
matrisbaserad kostnadsberäkning, eller något enklare striktare
begränsningssystem. För att dessa tillvägagångssätt ska fungera krävs en
koppling mellan zoner och parkeringskapacitet, vilket i icke-centrala områden kan
vara oändlig. Tillvägagångssättet utgår i att begränsa det totala antalet tillåtna
resor till den aktuella zonen och sedan strikt omfördela resor till andra färdmedel
om parkeringskapaciteten nåtts. Alternativt skulle den generaliserade kostnaden
för bilresenärer iterativt räknas om, en kostnad som i takt med att tillgången till
parkeringar försämras, ökar.

Med en iterativ kostnadsbaserad metod kommer resedistributionen och
färdmedelsvalet påverkas direkt. Med en strikt begränsande matris, kommer
endast färdmedelsvalet påverkas. På grund av detta, bedöms den iterativa
processen mer fördelaktig än en mer strikt begränsande metod. Nackdelen med
alternativet i jämförelse med mer etablerade nätverksbaserade
parkeringsmodeller är att omfördelningar av parkeringsområden inte fångas. Alltså
den beskrivna processen när resenärer i modellen parkerar på parkeringsplatser i
andra zoner, och gör sista delen av resan till fots.



38

Parkeringsmotstånd i Sampers

Unr 1320041594

3.3.2 Dataunderlag
Det dataunderlaget för t.ex. parkeringsavgift och söktid som krävs för den
approximerade metoden krävs även för den fullständiga parkeringsmodulen (se
Kapitel 3.2.2). Dessa beskrivs därför inte i detta kapitel. Det underlag som
tillkommer för att möjliggöra en fullständig parkeringsmodul är
parkeringskapacitet och gångtillgänglighet i respektive zon.

3.3.2.1 Parkeringskapacitet
Parkeringskapacitet i trafikmodellen i London, LTS, samlades in via the London
Parking Supply Survey (LPSS). LPSS genomfördes 1999/2000 och 2004/2005.
Datan representerar inte alla parkeringsplatser i hela storstadsområdet, utan visar
snarare ett slumpmässigt urval av parkeringsplatser från olika områden av
metropolen. Via information om markanvändning skalas dessa sedan upp för att
estimera totala antalet parkeringsplatser (MVA Consultancy, 2005).

För modellen i Sheffield genomfördes undersökningar på plats, för att estimera
parkeringskapacitet utifrån parkeringstyp. För att begränsa omfattningen av
undersökningen begränsades den till innerstaden Sheffield. Undersökningen
liknande en inventering av parkeringsplatser, men på grund av
budgetbegräsningar fick studien förlita sig på estimeringar av kapacitet för de
flesta platser.

I modellen i Newcastle beräknades parkeringskapacitet utifrån resultatet från
modellens basår med antagna uppskrivningsfaktorer utifrån vetskapen att
efterfrågan på parkering inte riktigt nådde parkeringskapaciteten på de flesta
platserna. Logiken bakom att använda en efterfrågepåverkad baskapacitet var att
bilresor destinerade till innerstadsområdena måste parkera där, varpå den minsta
tillgången på parkering är minst lika med denna efterfrågenivå. I modellens
dokumentation är uppskrivningsfaktorerna inte explicit specificerade, däremot
nämns att dessa varierar utifrån olika områden.

Hur den irländska RMS-modellen samlar in data kring parkeringskapacitet beskrivs
inte i modelldokumentationen.

3.3.2.2 Gångtillgänglighet till parkeringsplatser
Resor som omfördelats till andra zoner och slutför sin resa via anslutande skaft
kräver data kring tillgängligheten för fotgängare på dessa anslutningar. Generellt
är det inte eftersträvansvärt att det vanliga vägnätet används för dessa
gångresor. Detta eftersom det är nödvändigt att ha en direkt anslutning enbart för
fotgängare för att möjliggöra modellering av övergången mellan bilnätet och
anslutningsskaften med gång.

WebTAG (Department for Transport UK, 2014) rekommenderar skaft kodade med
data där gångavståndet hämtas från tillgängliga kartor. Vidare nämn
medelhastighet för fotgängare som nödvändigt vilket bör antas globalt i modellen.
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3.3.3 Fördelar och nackdelar

3.3.3.1 Fördelar
En heltäckande parkeringsmodul har potentialen att ge det mest detaljerade och
realistiska resultatet som bäst beskriver hur resenärer i verkligheten förhåller sig
till parkering. För modellering av områden där det är känt att antalet parkerade
fordon är nära kapaciteten, kan en heltäckande parkeringsmodul vara ett
värdefullt verktyg för att undersöka effekten av olika parkeringspolicys. Med
denna mer detaljerade metod är det möjligt att undersöka effekter av mer
sofistikerade åtgärder eller kombinationer av åtgärder som t.ex.
avgiftsförändringar, tillgång eller tillgänglighet.

Samtidigt som dokumentationen i denna rapport är specifik kring krav för en
modell innan en heltäckande parkeringsmodul kan beaktas finns det onekligen
utrymme för individuella anpassningar och utveckling för enskilda modeller.

3.3.3.2 Nackdelar
Enligt undersökt litteratur och dokumentation, rekommenderas att den tilltänkta
modellen möter vissa krav, innan en heltäckande parkeringsmodul implementeras.
Dessa krav, beskrivna i Kapitel 2.1, utgår först och främst i att den tilltänkta
modellen är turbaserad och har kategoriserat resenärer och resor i typer och
ärenden. Om dessa krav möts, framhävs också att behovet att bedöma huruvida
det för den aktuella modellen är lämpligt att modellera parkering på ett så pass
detaljerat sätt. I denna bedömning ingår att svara på följande frågeställningar:

· Om modellen är nationell eller regional med relativt grovt nätverks- och
zonstruktur, är det då nödvändigt att modellera parkering i
innerstadsområden i stor detalj?

· Om modellen är lokal och täcker ett urbant område, är parkeringspolicys
då en nyckelfaktor för val av färdmedel? Kommer det vara en
nyckelfaktor i framtiden?

Kraven på indata för den heltäckande parkeringsmodulen är inte heller triviala.
Signifikanta och högkvalitativa data krävs för:

· Parkeringsavgifter per zon
· Tillgängliga parkeringstyper
· Parkeringstillgång (antal platser)
· Lokalisering av parkering

Ingen av de undersökta modellerna i denna rapport som implementerat den
heltäckande parkeringsmodellen har i nuläget hög kvalité på alla dessa indata. De
flesta av modellerna som undersöktes estimerar eller approximerar vissa av delar
av dataunderlaget.
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En heltäckande parkeringsmodul kommer också kräva utvecklingskostnader och
kalibreringstid för den befintliga modellen. Det kan också vara svårt att validera
parkeringsmodulen, eftersom det t.ex. kräver data om utnyttjandegrad över olika
tidsperioder. Det är möjligt att det endast går att validera parkeringsmodulens
effekt genom kontroller av annan typ av utdata som t.ex. länkflöden och
färdmedelsandelar.
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4. Implementering av metoderna i Sampers

4.1 Lämplighet i Sampers

WebTAG poängterar vikten av att utvärdera huruvida implementering av
parkeringsmodellering är lämpligt för den tänkta modellen. Utvärderingen beskrivs
som särskilt relevant när det heltäckande tillvägagångssättet för
parkeringsmodellering övervägs, eftersom det är väsentligt svårare att
implementera än det approximerade. I denna del sker ett utlåtande om lämplighet
och ändamålsenlighet att inkludera en parkeringsmodul i Sampers.

Litteraturgenomgången visade att parkeringsmotstånd är vanligt förekommande i
nationella och regionala modeller, åtminstone i form av det approximerade
tillvägagångssättet. Att det för en modell av Sampers magnitud är passande att
implementera åtminstone någon form av approximerat tillvägagångssätt, bedöms
därmed som ett välgrundat påstående.

Det heltäckande tillvägagångssättet är svårare att motivera givet dess mindre
vanliga förekomst i nationella och regionala modeller. Av de undersökta
modellerna hade endast den irländska regionala modellen RMS en typ av
heltäckande parkeringsmodul. Den heltäckande modulens lämplighet i en modell
av dem skalan kan på goda grunder ifrågasättas. Strategiska modeller som
modellerar regionala eller nationella transportflöden förväntas inte inkludera
detaljerad modellering av samtliga transport- och trafikaspekter. Förutom att
körtider utökas passar det inte med den låga detaljnivån på nätverket. Hög
detaljnivå i vissa delar av nätverket och låg detaljnivå i andra kan leda till falska
resultat och att modellen blir obalanserad.

Trots detta skulle en heltäckande implementering kunna tillämpas på olika sätt,
med olika detaljnivå eller begränsat till specifika geografiska delar av modellen.
Senare i rapporten kommer en lågdetaljerad variant av den heltäckande
implementeringen, specifikt anpassad för Sampers, att beskrivas. Denna
specialanpassade variant balanserar behovet av att modellera
parkeringsutbudseffekter med det faktum att en sådan heltäckande
implementering skulle ha lägre detaljnivå än brukligt för en makro- eller
mesomodell på stadsnivå.

4.2 Nyckelfaktorer
Föregående kapitel beskrev approximerade och heltäckande parkeringsmoduler.
Det gav en detaljerad sammanfattning av respektive implementering, samt gav
information om nödvändiga data och för- och nackdelar med båda metoderna.
Föreliggande kapitel ger huvuddragen av lämplighet och ändamålsenlighet av de
två sätten vid implementering i Sampers. Dessutom ges rekommendationer för
fortsatta studier.
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En viktig anmärkning att ha som utgångspunkt är att Sampers 3.4 är en
turbaserad modell. Den beräknar resandegenerering, destinationsval och
färdmedelsval som turer för samtliga resor som utgår från hemmet. Resor som
utgår från arbetet, det vill säga resor som börjar och slutar inom ramen för
arbetsplatsen, ibland även kallade affärsresor, beräknas separat i en särskild
modul. Om Sampers 4 konstrueras som en turbaserad modell skulle den kunna
utrustas med en heltäckande implementering av parkeringsmotstånd.

Dock skulle den begränsade detaljnivån, främst avseende det uppbyggda
zonsystemet, hos en nationell strategisk modell som Sampers kunna utgöra en
barriär vid implementering av en mycket detaljerad parkeringsmodul. Finmaskiga
zonsystem tillhandahåller tillräcklig detaljnivå för att fånga upp olika typer av
resandeattraktioner till olika typer av destinationszoner, avgiftsområden, och
återutläggningseffekter till alternativa parkeringszoner.

Trots det visar figur 16 och 17 hur Sampers redan har en detaljnivå liknande den
som finns i den irländska RMS-modellen som tillämpar heltäckande
parkeringsmodellering. Figurerna visar hur detaljnivåerna för Limerick och Dublin
ser ut i jämförelse med Sampers zonsystem för Lund och Göteborg, vid ungefär
samma skala. Zongränserna visas med svarta polygoner.

Figur 16: Irländsk detaljnivå i RMS i Limerick (vänster) och Sampers detaljnivå i
Lund (höger) jämförda vid samma skala.
Source: NTA 2016 (1), and OpenStreetMap contributors 2019
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Figur 17: Irländsk detaljnivå i RMS i Dublin (vänster) och Sampers detaljnivå i
Göteborg (höger) jämförda vid samma skala.
Source: NTA 2016 (2), and OpenStreetMap contributors 2019

I Sverige utgör datainsamlingsmetoder en utmaning vid insamling av
parkeringsavgifter, tillgänglighet, typer av parkeringsplatser och
parkeringsplatsutbudet. Förbättringar av primära datainsamlingsmetoder kan
förenkla detta i framtiden. Exempelvis skulle det kunna innebära inkludering av
t.ex. val av parkeringsplats eller kostnad för parkering i regionala och nationella
resvaneundersökningar. Ett annat exempel vore att mäta och övervaka
parkeringsutbudet i tätorter för en viss population. En kompletterande
datainsamlingsmetod vore via ’Big Data’ (se kapitel 5.1). Resurser borde nyttjas
för att klarlägga kvaliteten och täckningen för att använda Big Data som indata till
parkeringsmoduler, förslagsvis i en storstadsregion som redan har relativt god
tillgång på data, till exempel Göteborg.

Ett alternativt tillvägagångssätt (beskrivet i delkapitel 3.3.1.) som endast skulle
påverka de centrala delarna av de större svenska städerna (Stockholm, Göteborg
och Malmö) vore en matrisbaserad kostnadsberäkning vid, eller precis efter,
destinations- och färdmedelsvalet. Det skulle fungera genom att iterativt beräkna
den generaliserade reskostnaden för bilresor till specifika destinationer (centrala
zoner). I takt med att bilresandet ökar i varje iteration för att matcha
parkeringsutbudet ökar även kostnaden, fram till dess att ökningen av resor till
centrala zoner avstannat. En sådan process skulle kunna vara modellmässigt
tillfredställande för att modellera effekten av påverkan på tillgången, eller
kapaciteten, på parkeringsplatser.

Som en del i, eller utförd efter, resedistributionen eller färdmedelsvalet, skulle
metoden genom sin iterativa process ha fördelen att den både påverkar
färdmedelsval samt omfördelar resor till andra zoner. Det ska däremot framhävas
att någon sådan metod inte observerats inom ramen för litteraturstudien i detta
projekt, varpå implementeringen av en sådan skulle vara mer experimentell.
Metoden har dock fördelar mot en metod som strikt justerar färdmedels- eller
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destinationsval då den utnyttjar mer av den struktur som finns i traditionella
fyrstegsmodeller. Den största nackdelen med metoden mot mer etablerade
nätverksbaserade metoder för att modellera parkeringsmotstånd är att metoden
inte kan fånga de omfördelningseffekter som sker när resenärer på grund av att
de inte har tillgång till någon parkering vid sin ordinarie destination, tvingas
parkera i en närliggande zon och avsluta sin resa till fots.



45

Parkeringsmotstånd i Sampers

Unr 1320041594

5. Framtida forskningsriktningar

5.1 Tillgång och efterfrågan på parkering
Att samla in korrekt avgiftsdata i urbana områden runt om i Sverige kan vara en
resurskrävande uppgift om manuellt utförd via platsbesök. Exempel på hur
parkeringsavgifter insamlats på andra mer effektiva sätt följer nedan. En sådan
metod exemplifierades i den norska RTM-modellen.

I RTM-modellen i Norge insamlades parkeringsavgifter från kommunala hemsidor,
avgifterna viktades med tillgången på parkering, när information om
parkeringsutbudet fanns tillgängligt. Avgifterna för korttidsparkeringar (per
timme), och långtidsparkeringar (per dag) samlades in, där
långtidsparkeringsavgiften applicerades för arbetsresor och övriga reseärenden
kopplades till korttidsavgiften. RTM använde också information från nationella
resvaneundersökningar för att estimera parkeringsavgiften för arbetsresor.
Resevaneundersökningen frågade respondenter hur mycket de betalar för
parkeringen vid sin arbetsplats, om denna avgift helt betalas av den anställde eller
om avgiften på något sätt subventioneras via arbetsgivaren.

I Sverige har flertalet städer en databas med parkeringsavgifter för olika
områden, se t.ex. figur 18 som illustrerar databasen i Göteborg. Att använda
denna databas och likt i norska RTM-modellen aggregera den genomsnittliga
parkeringsavgiften per zon är en möjlig metod. Den norska och svenska nationella
resvaneundersökningen innehåller båda liknande frågor kring just
parkeringsavgifter. Därför kan det vara möjligt att även använda det norska
tillvägagångssättet för att estimera medelkostnaden för långtidsparkeringar för
arbetsresor, och huruvida den anställde eller arbetsgivaren betalar för denna
kostnad.

Figur 18: Göteborg Stads databas med parkeringsavgifter.

Likt parkeringsavgifter, är det en utmaning att samla in information om tillgång på
parkeringar (antalet parkeringsplatser) för olika områden. Ett alternativ är att
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undersöka hur de framväxande nya teknologiska utvecklingarna skapar alternativa
sätt att samla in information. Leverantörer av ’Big Data’ (företag som samlar in
och/eller säljer disaggregerade data från t.ex. mobiltelefoner och GPS-utrustning)
som Inrix och Flowbird, erbjuder parkeringsdata för Sverige. Information listas där
kring t.ex. antal parkeringsplatser, typ av parkering, parkeringsavgifter,
utnyttjandegrad och områdesinformation för olika nivåer av disaggregerad och
aggregerad grad under dygnets olika tider. Dessa datakällor skulle kunna
användas för att beräkna genomsnittliga indata för t.ex. de SAMS-områden som
utgör zonuppdelningen i Sampers, potentiellt för hela landet. Fördelarna med
detta alternativ är att det ger en konsekvent metod för hela landet med lägre
kostnader för att processa data. Ett exempel på parkeringsdata från Inrix uppdelat
på gatu- och anläggningsparkering för Göteborg illustreras i figur 19 nedan.
Denna typ av data kan erhållas via dataleverantörer som Inrix och en API
(Application Programming Interface), vilket möjliggör att stora dataset kan
inhämtas i en enskild nedladdning. Det rekommenderas dock att parkeringsdata
likt den beskriven ovan undersöks och valideras innan implementeringen
fortskrider.

Anläggningsparkering

Gatuparkering

Figur 19: Exempel på parkeringsdata från Inrix
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5.2 Söktid
Som noterat i Kapitel 4.1 kan estimeringar på söktid erhållas genom fallstudier vid
utvalda platser och metoder. Likt den i den brittiska nationella modellen,
appliceras dessa söktider till aggregerade zoner. En annan metod utgår från att
etablera relationer mellan olika variabler, likt modellen i Washington DCs, där
sambandet mellan söktid och arbetsplatstäthet nyttjades. Om begränsningar i
data på plats finns kan datakompletteringar ske genom att nyttja ’Big Data’-källor
likt de beskrivna ovan. Detta för att på ett enklare sätt utveckla ett nationellt
heltäckande indata-set. Att utnyttja denna typ av data kring utnyttjandegrad och
kapacitet per tidsperiod och plats skulle kunna möjliggöra en mer komplex
modellering av söktid för både olika platser och tidsperioder. En grov schematisk
illustration av metodiken visas i figur 20. Metodiken skulle kunna kompletteras
med estimeringar från teoretiska relationer, likt ekvation (2) använd i den
irländska RMS-modellen för att beräkna söktid.

Figur 20: Möjlig metodik för estimering av söktid.

5.3 Kostnadsfunktion för parkeringstillgång
Om en matrisbaserad kostnadsfunktion inkluderas i framtida versioner av
Sampers, där utnyttjandegraden av parkeringsplatsen begränsar bilresor, skulle
de mer explicita detaljerna för denna kostnadsfunktion kräva mer ingående
undersökning. I ett första försök skulle till exempel en exponentiell
kostnadsfunktion kunna testas. En sådan nyttjades i Newcastles modell där
kostnadsökningarna adderades länkbaserat (se figur 14). Denna del av modellen
kan slutligen kalibreras mot trafikmätningar för att rendera de lämpligaste
parametervärderingarna.
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6. Potentiell implementeringsplan för parkeringsmotstånd i
Sampers

6.1 Översikt

Följande kapitel beskriver författarens åsikter kring de grova steg som krävs för
att implementera parkeringsmotstånd i Sampers. Dessa steg är endast en
kravguide i tillägg till ytterligare utveckling av krav på indata. En mer detaljerad
och teknisk studie med större fokus på detaljkodning i Sampers skulle kunna
genomföras vid ett senare tillfälle med hänsyn till Trafikverkets föredragna
inriktning. Då ett nyckelkrav från Trafikverket handlar om relationen mellan
parkeringsmotstånd och tillgång/efterfrågan på parkering beskrivs i följande
delkapitel en implementering av en någon grad av den heltäckande modulen.

6.2 Implementering

Det finns två möjliga alternativ för att implementera en heltäckande
parkeringsmodul. Den första innebär en matrisbaserad kostnadsmetod i
resedistribution/färdmedelsvalet av modellen. Det andra alternativet innebär en
mer nätverksbaserad metod likt de beskrivna i litteraturen. Båda alternativen
inkluderar element av den approximerade parkeringsmodulen då parkeringsavgift
och söktid inkluderas i den generaliserade kostnaden.

Följande punkter beskriver grovt de steg som krävs för att implementera en
matrisbaserad kostnadsmetod i Sampers:

· Utanför Sampers
o Beslut kring vilka urbana områden där parkeringsmodulen ska

appliceras. I ett första försök skulle t.ex. enbart delar av
Stockholm kunna väljas ut, för att därefter utvidgas till flera av de
större städerna

o Aggregera zoner utifrån parkeringsegenskaper. Dessa kan
aggregeras utifrån kommunala parkeringsområden eller utifrån
nivå på parkeringsavgifter.

o Totalt parkeringsutbud (antal parkeringsplatser) och snittavgift
beräknas och kopplas till de aggregerade zonerna.

· I Sampers
o I resedistribution/färdmedelsvalet behöver en ny

parkeringsspecifik fördröjningsfunktion konstrueras, likt den
presenterad i figur 14. Funktionens huvudsakliga syfte är att
addera parkeringsmotståndets bidrag till den generaliserade
kostnaden baserat på antalet resor som distribueras till
parkeringsområdet. Funktionen bör också inkludera övriga
parkeringsrelaterade komponenter (parkeringsavgift, söktid)
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o En viktig del av processen är den ska spara information kring
antalet parkerade fordon i respektive zon i slutet på varje
modellerad tidsperiod. I Sampers finns bara två tidsperioder;
högtrafik under morgonen och lågtrafik mellan 9 och 15.
Morgonens högtrafik involverar arbetsresor och resorna under
lågtrafik övriga resor. En möjlig strategi i detta fall är att anta att
arbetsresor alltid har tillgång till en parkeringsplats, men övriga
resors tillgång beror på hur många lediga parkeringsplatser som är
tillgängliga 09.00 när arbetsresenärerna parkerat.

o En test- och kalibreringsfas skulle krävas, där skillnader även till
andra områden i modellen, skulle kunna bli signifikanta, särskilt i
anslutning till trängseldrabbade områden eller framtida scenarion
med högre reseefterfrågan. Innan modulen inkluderas i alla
undermodeller av Sampers kan en enskild regional modell
användas för test- och kalibrering för att förstå kalibreringskraven.

För att implementera en mer nätverksbaserad metod av den heltäckande
modulen, likt beskrivet i flertalet modeller i litteraturstudien, skulle följande steg
grovt sett krävas.

· Utanför Sampers
o Beslut kring vilka urbana områden där parkeringsmodulen ska

appliceras. I ett första försök skulle t.ex. enbart delar av
Stockholm kunna väljas ut, för att därefter utvidgas till flera av de
större städerna

o Zonaggregering. Det kan vara möjligt att använda större
zonaggregeringar beroende på hur modulen fungerar, utifrån de
studerade modellerna är dock ofta parkeringsavgifter aggregerade
för olika zoner, men resor distribuerad på zon-nivå.

· I Sampers
o Skapa parkeringsnoder och gånganslutningarna i nätverket mellan

dessa noder och övriga zoner. Även parkeringslänkar bör skapas
som ansluts till övriga nätet. I dessa länkar appliceras
kostnadsfunktionen för parkeringsutbud.

o I resedistributions/färdmedelsvalet av modellen behövs en ny loop
implementeras. Denna kan t.ex. likna den som finns i
parkeringsmodulen i London, som i strukturen är efter
resedistributions/färdmedelsvalet.

o Likt i metoden med den matrisbaserade kostnaden behöver den
nätverksbaserade metoden spara information om parkerade
fordon i respektive tidsperiod. Detta så att denna information kan
ge en startpunkt för tillgången på parkering i nästa modellerad
tidsperiod.

o Ett konvergenskriterium för parkeringsloopen behöver definieras
o Test- och kalibreringsfas
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6.3 Notis kring kalibrering

En implementering av parkeringsmotstånd i Sampers bör inledas med tester för
att se hur modellen reagerar på förändringar i den generaliserade kostnaden för
bilresor och därmed möjliga krav på kalibrering. I den nuvarande kalibrerade
versionen av Sampers, inkluderas parkeringsmotstånd som en del av den
generaliserade kostnaden för vissa länkar.

Modellen, och därmed andra komponenter än parkeringsmotstånd av den
generaliserade reskostnaden, har i nuläget kalibrerats mot observerade
trafikflöden och färdmedelsandelar. Genom att inkludera parkeringsmotstånd i
andra delar av modellen kommer dessa tidigare kalibrerade komponenter inte
längre vara relevanta för att approximera parkeringsmotstånd. Alltså behöver
även eventuellt andra kostnadskomponenter i den generaliserade reskostnaden,
som ett resultat av implementeringen av parkeringsmotstånd, kalibreras.
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7. Slutsats

Syftet i denna rapport var att ge en översiktlig bild kring hur parkeringsmotstånd
implementerats i trafikmodeller runt om i världen och därigenom skapa en
kunskapsbas för hur parkeringsmotstånd kan implementeras i Sampers.

Rapportens litteraturstudie undersökte olika vägledningsdokument och
forskningsartiklar samt dokumentationen för 17 modeller från olika delar av
världen, där parkeringsmotstånd i någon form implementerats.

Från litteraturstudien identifierades två alternativa förhållningssätt. Dessa var:
· En approximativ parkeringsmodul
· En heltäckande parkeringsmodul

Den approximativa modulen involverar parkeringsavgiften och allt som oftast även
söktidskomponenter som en del av modellens beräkning av reskostnaden.
Modulen kräver information kring parkeringsavgift per område, geografisk
aggregering av områden för att applicera avgifter konsekvent samt estimeringar
av söktid per område.

I den heltäckande modulen beaktas också effekten på parkeringstillgång och hur
parkeringsrelaterade beslut tas utifrån faktorer som pris, plats och tillgänglighet.
För att möjliggöra modellering en sådan typ krävs även data kring
parkeringstillgång (antal parkeringsplatser).

Denna rapport har på ett övergripande sett påvisat i vilken riktning framtida
studier inom området har ett behov av att röra sig. Detta inkluderar att ytterligare
undersöka datainsamlingsmetoder kring parkeringsavgifter, söktider och
parkeringstillgång.

Slutligen har rapporten lyft potentiella implementeringssteg för
parkeringsmotstånd i framtida versioner av Sampers. Då Trafikverket önskar
fånga effekterna av utbud/efterfrågan på parkering var fokus i denna
implementeringsplan på hur den heltäckande modulen kunde implementeras. Två
alternativ presenterades för att i framtiden fokuseras mer i detalj; en
matrisbaserad kostnadsmetod och en nätverksbaserad metod, metoder vilka
noterats i några av de i litteraturstudien funna internationella modellerna.
Framtida arbete för att implementera parkeringsmotstånd i Sampers bör
undersöka genomförbarheteten för dessa metoder i djupare detalj.
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