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1 INLEDNING

Intresset för att hantera cykel på ett mer ingående sätt i transportmodellerna
har ökat på senare år. Under de seminarier och workshops som har
genomförts i anslutning till utvecklingen av Sampers har bland annat
Trafikförvaltningen och Stockholm Stad betonat vikten av hanteringen av
cykel. Argumenten som framförts är flera och det handlar dels om cykel som
eget färdmedel och dels om värdet av att modellera cykel bra för att värdera
konkurrerande och kompletterande trafik till kollektivtrafiken på ett bra sätt. I
den modelltradition som tillämpas nu sker uteslutande val mellan olika
färdmedel och eventuella fel i skattningen av cykel dyker upp som ett
motsvarande fel1 för andra färdmedel. Det finns inte bra och dåliga
cykelprognoser utan bara bra och dåliga prognoser så länge man använder
valmodeller med alla färdmedel.

För att gå från styvmoderlig till bra hantering av cykel i prognosmodeller
krävs förbättringar på flera punkter och vi diskuterar kort några. Vår
utgångspunkt är att färdmedlet cykel inte styrs av någon annan fundamental
princip än andra färdmedel. Vår bild är att det handlar om att ta sig från A till
B snabbt, billigt och bekvämt. Vad som påverkar snabbheten och
bekvämligheten skiljer dock från alternativa färdmedel.

I nuvarande modeller och i pågående utvecklingsarbetet utgör beskrivningen
av utbudet av cykelinfrastruktur den största utmaningen, det som används är
avstånd enligt bilnätet. Det finns således ingen kvalitet eller åtskillnad mellan
olika typer av trafikmiljö eller interaktion med andra trafikanter. Alternativ för
att hantera detta problem har studerats i tidigare utvecklingsprojekt inom
CTS (se nedan under ”Erfarenheter…”). Ett andra problem är hur attribut i
trafiksystemet översätts till efterfrågan och hur det görs på bästa sätt. Det
finns även bristande kunskap hur variationen mellan olika individer påverkar
värderingen av olika attribut.

Det finns också utestående frågor avseende hur sambanden ska eller kan
tillämpas på framtidsscenarier för att få bra (cykel-) prognoser. Vid
tillämpningen av prognosmodeller för framtida scenarier uppkommer
omfördelningar mellan färdmedel till följd av ekonomisk tillväxt. Ökad
realinkomst ger lägre kostnadskänslighet som leder till en omfördelning till
förmån för färdmedel med en monetär kostnad. För gång och cykel innebär
det minskande färdmedelsandel och motsvarande ökning för övriga
färdmedel. Detta har begränsat stöd i data när man betraktar utvecklingen
över senare tid med följden att trovärdigheten för såväl prognoser för cykel
som för konkurrerande färdmedel tar skada. Att ta fram trovärdiga scenarier
för effektivitetsutvecklingen hos cyklar borde dock inte vara någon omöjlighet
då det finns teknisk litteratur2 på området. Värre torde det vara att spå om
hur mycket energi det går att utvinna ur framtidens människor, det finns dock
större osäkerheter i modellerna än just detta.

I samband med pågående omskattning av Sampers diskuterades hur cykel
skulle hanteras i denna process (PM för trafikverket). I det läget valde

1 Felet från cykel blir dock måttligt så länge som andelen som använder
färdsättet är litet.
2 Det här är ett område som drar till sig en del personer med snäva och djupa
intressen men vissa av dom har bra på fötterna.
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projektgruppen att avvakta med större förändringar av modelleringen av
cykel och istället föreslå att en förbättrad hantering av cykel görs i den
urbana modell som ligger i Trafikverkets plan.

Skälen att gruppen inte kände sig mogen att använda speciellt framtagna
cykelnät var dels det mycket stora jobb det skulle innebära att ta fram ett
cykelnät för hela landet inför skattningen och dels att det inte är klart hur det
skulle behandlas. Vid tillfället saknade vi tydlig kunskap om hur cyklister
värderar olika attribut i trafikmiljön vilket vi vet något mer om idag. I
pågående arbete med omskattningen av Sampers har modellen nyanserats
med säsongsvariabler för cykel, regionala variabler samt variabler för
områdeskaraktäristik. Det som görs i pågående arbete är en åtgärd som kan
göras med befintliga data utan krav på ny forskning och metodutveckling. För
att på ett mer genomgripande sätt förbättra modelleringen av cykel krävs att
man går igenom data och modellens olika delar med fokus på cykel vilket
den här rapporten är ett bidrag till.

Värderingen av attribut i cykelnätet är en central fråga i den här rapporten.
Går det att på ett väsentligt sätt förbättra modellernas förklaring genom att
använda cykelnät och attributsättning som speglar cyklisters värderingar?
Det avser förekomst av cykelbana, bilvolym i blandtrafik mm. För att besvara
dessa frågor skattar vi om några av Sampers modeller begränsat till
Stockholms län (där vi har ett någorlunda genomarbetat cykelnät) med olika
typer av utbud och se vad som bäst förklarar observerade val.

I rapporten gör vi en genomgång av litteraturen samt ett eget bidrag genom
omfattande arbete med nätverk och modellskattningar. Avslutningsvis gör vi
en allmännare beskrivning av vad som krävs för en förbättrad hantering av
cykelprognoser.

2 LITTERATUR

Vi gör en avgränsad studie av litteratur här där vi refererar arbeten med
bäring på hur cyklister ser på olika attribut hos ett cykelnätverk. Egenskaper
hos cykelnäten och hur dessa värderas styr hur cyklisterna väljer väg. Vi
bygger här på Berglund & Engelson (2014) där vi gjorde en litteraturöversikt
av olika värderingsstudier för hur cyklister värderar olika nätverksattribut.
Sedan 2014 har det tillkommit några studier som är värda att nämna bland
annat en från Danmark (Halldórsdóttir et.al 2015).

Ett centralt begrepp är värdering av nätverksattribut. Värdering kan avse en
absolut värdering i kronor som man gärna vill ha i samband med
nyttokalkyler, exempelvis hur många kronor man värderar en kilometer eller
minut på cykel i en viss typ av trafik. Det är den traditionella växelkursen
mellan pengar och tid. En sådan typ av värdering är krävande och om den
finns tillgänglig av hög kvalitet mycket användbar. Absoluta värderingar görs
exempelvis Börjesson (2008) och Björklund & Carlén (2011). Inte sällan kan
det vara en stor spridning mellan olika värderingsstudier avseende de
absoluta värderingarna av attribut. Att värderingar är krävande att ta fram gör
att de oftast görs för de mest centrala mätvariablerna eller som genomsnitt.
Det kan gälla cykelrestid generellt eller cykelrestid fördelat på ett fåtal olika
attribut. Det ideala vore att ha en komplett uppsättning värderingar för alla
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vanligt förkommande attribut i Svensk cykelmiljö, vilket inte är tillgängligt. Det
finns ett begränsat antal Svenska studier av cyklisters värderingar vilket gör
att vi bygger mycket på utländska studier. Blandar man studier från olika
länder tillförs en källa till variation och det gäller inte minst absolut värdering
av olika nätverksattribut. Nu är det så väl ordnat att för just våra syften
behövs inte absoluta värderingar utan vi behöver bara veta hur relationen
mellan olika egenskaper värderas. Exempelvis att cyklister i genomsnitt
tycker dubbelt så illa om att cykla på högtrafikerad 90-väg som att åka på
separat cykelbana.

Vår lösning är att skarva samman värderingar från olika studier, från Sverige
och andra länder för att få en täckande bild av hur olika egenskaper i
nätverket kan värderas vid vägvalet som resulterar i en reseuppoffring att
använda i nyttofunktionen.

För cykel är vägvalet mer komplicerat än för exempelvis bil där vi antar att
vägvalet beror på generaliserad kostnad (värdering av restid + monetär
kostnad). Vid vägval för bil gör vi ingen åtskillnad på vägar med olika
egenskaper så länge de inte påverkar restiden eller kostnaden.
Restidsberäkningen för bil beror på trängsel som i sin tur beror på antal bilar
på länken och hur snabbt hastigheten går ner på länkar med olika
egenskaper. Till skillnad från bilister ser vi att cyklister föredrar vissa typer
länkar fast dessa inte är det snabbaste alternativet.

En jämförelse med hur kollektivtrafikresenärer väljer väg ligger närmare till
hands. En kollektivresa består av olika restidskomponenter som kan omfatta
en promenad till hållplatsen, en väntetid, restid i fordonet, byten och slutligen
en promenad till slutdestinationen. De olika delarna i resan (som kan ses
som länkar) upplevs och värderas olika av resenärerna och för att återskapa
de vägval som resenären gör viktas restid i fordonet på annat sätt än
gångtiden till hållplats. I tabellen nedan visas hur olika attribut värderas i
nätverksutläggningen i Sampers.
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Tabell 1. Tid och avstånd som beaktas vid beräkning av bästa väg per färdmedel.

Färdmedel Tid/avstånd som beaktas i
nätverksutläggning

Vikt

Bil Snabbaste väg med hänsyn till
trängsel, alternativt3 minsta
generaliserade kostnad.

1,0

Kollektivtrafik Snabbaste väg med vikterna:

Väntetider (samtliga inkl. bytestid)

Gångtid

Restid i fordonet

1,5

2,0

1,0

Tid/Avstånd som beaktas i
efterfrågeberäkningen

Cykel Kortaste väg på bilnätet 1,0

Gång Kortaste väg på bilnätet 1,0

För att en sådan här viktning ska fungera väl förutsätts det att modellen
omfattar samma värderingar i hela kedjan från vägval till efterfrågeberäkning.
Är det inte så finns risken att olika delar av modellen reagerar på motsatt sätt
exempelvis att en förväntad förbättring i en del av nätet leder till minskat
resande i efterfrågemodellen. I de här skattningarna har problem av den
typen undvikits genom att inte skatta modellerna på de olika komponenterna
utan att beräkna en impedans där vi viktat avståndet med olika faktorer
beroende på trafikmiljö och sedan skatta en parameter för hela impedansen.

I ett tidigare FuD-projekt för Trafikverket (Berglund & Engelson, 2014)
gjordes bland annat en litteraturstudie om cyklisters värderingar av olika
nätverksattribut. Resultaten i den studerade litteraturen är tydliga med att
cyklister är känsliga för interaktionen med bilar. Cyklister föredrar avskilda
cykelbanor framför tät blandtrafik. Likaså är cyklister känsliga för
konflikterande bilvolymer i korsningar. Det finns emellertid en variation
mellan olika grupper av cyklister och mellan olika ärenden. Generellt så är
cyklister beredda att fästa större vikt vid den snabbaste vägen när resan
avser ett ärende med en fast starttidpunkt som exempelvis arbete.

Den känslighet som cyklister visar för konkurrerande biltrafik verkar inte
motsvaras av en känslighet från bilisters sida för konkurrerande cykeltrafik vi
har i vart fall inga starka belägg för detta4. Känsligheten för biltrafik innebär
att det är mycket önskvärt att man i modellen kan ta hänsyn till utlagda
bilvolymer vid analys av cykel. Exempel finns på detta (Gupta et.al. 2014 )
där man föreslår ett iterativt förfarande mellan bilutläggning och utläggning
av cyklister. Att iterera mellan utläggning av cyklister och bilister gör att man
inför ytterligare ett steg i modellen där man loopar över en funktion, något
som är tidsödande. I storstadsmodellen avser man att använda
TransModeler där man kan simulera cyklister som då kommer att interagera

3 Det finns olika så kallade utläggningsmakron i omlopp.
4 Det förekommer användning av personbilsekvivalenter i vissa tillämpningar
för att beräkna cyklars påverkan på trängsel för bilar. Variationen är ganska
stor, mellan 0,2 och 0,8 med 0,5 som mest frekvent förekommande.
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med övrig trafik. Hur detta fungerar behöver vi dock lära oss mer om innan vi
är redo för tillämpning.

Med de attribut som framkom i tidigare studier skapades ett nätverk för
Stockholms län i det tidigare projektet. Bilvolymerna hämtades från LuTrans
(EMME) . I nätverket lades en efterfrågematris för cykel ut, även den
hämtades från LuTrans. De utlagda volymerna jämfördes därefter med
trafikräkningar för cykel. Avvikelserna mellan utlagda volymer och räkningar
var måttliga (brukar vara värre för bil) vilket gav mersmak. Från detta projekt
har vi grundläggande utbudsdata för cykel vilket är en central utgångspunkt
för att göra bra prognoser för cykel. En andra utgångspunkt är att skatta
efterfrågan baserat på dessa data. Den efterfrågematris som användes
tidigare var emellertid beräknad med en modell som skattats på
cykelavstånd som beräknats efter Sampers bilvägnät vilket är en brist. Vi vet
egentligen inte vilket utbud som bäst förklarar cyklisternas val när det gäller
destination och färdmedel vilket vi vill studera.

I litteraturen5 finns en mycket stor mängd attribut som studerats. Det råder
otvivelaktigt ett omvänt förhållande mellan mängden attribut som en studie
tar sig an och kvaliteten på värderingen. Mycket som skrivits är tyvärr av
begränsat värde. De metoder som använts varierar från att fråga i en enkät
vad man tycker om glassplitter på vägen till ambitiösa observationer med
GPS hur cyklister har valt väg. Den senare metoden benämns Revealed
preferenses (RP) eller observerade preferenser. En annan vanligt
förekommande metod är att ställa respondenter inför hypotetiska val mellan
olika sätt att välja väg i så kallade Stated preferenses (SP eller SP-spel). SP-
spelen kan omfatta beskrivningar och bilder på olika alternativa trafikmiljöer
som respondenten ska ta ställning till. I SP-spel är syftet att gaffla in en
respondents värdering av olika attribut och för att nå dit krävs upprepade
frågeställningar med variationer. En studie som bygger på SP omfattar ofta
ett begränsat antal attribut.

I mångfalden av attribut som nämns återkommer ett begränsat antal som
signifikanta vid formella statistiska test. Denna delmängd återkommer som
signifikanta oberoende av metod och var studien har genomförts.

Bland de attribut som har visats ha en statistiskt signifikant påverkan är
långtifrån alla kvantifierade så att de kan användas för att göra en värdering
av nätverket som kan användas för att beräkna färdvägen. Attributen kan
grovt indelas i länkens attribut, korsningsattribut, omgivningens attribut och
cyklisternas egenskaper. Beroende på resärende kan cyklisterna prioritera
olika egenskaper som snabbhet kontra säkerhet. I tabellen nedan visas
attribut som kan knytas till länken på det ena eller andra sättet.

5 Nedanstående är en bearbetad och förkortad version av Berglund &
Engelson 2014.
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Tabell 2. Lista för länkattribut.

Generella
nätverksattribut

Cykelbanas attribut Parkering på länken

Längd Bredd Förbjuden

Tid Antal fält Tillåten

Rekommenderad
cykelväg

Kontinuitet Parallell

Mot enkelriktning Yta Vinkel

Bro Frekvens omsättning

Belysning

Delas med
gångtrafikanter

Cykelfält Underhåll Blandtrafik

Färgåtskillnad Snö/is Trafikvolym bil

Bredd Skadad beläggning Hastighet bilar

Frekvens målad
cykelsymbol

Löv på vägen Farthinder

Typ av utmärkning av
cykelfält

Glas/skräp på vägen Vägklass

Flera av attributen är temporära och av det skälet svårhanterliga medan
andra kan vara svåra eller dyra att fånga. Temporära variabler är exempelvis
sådana som har med underhåll att göra eller är endogena i trafiksystemet
exempelvis trafikvolym som kan variera över dygn och säsong. Generella
nätverksattribut såsom avstånd och tid vilket kan härledas för olika kategorier
cyklister är relativt väl kodade i olika nätverk. Länkar med blandtrafik är en
komplex trafikmiljö och det är också den trafikmiljö där litteraturen visar på
störst uppfinningsrikedom att ta fram attribut. Det gäller dels parkering och
dels situationen avseende rullande trafik på länken (blandtrafik i tabellen).
Trafikvolym och hastighet för bilar på länken har visat sig viktigt och är vid
integrerade analyser6 tillgängliga som attribut. Parkering har i flera studier
visat sig viktigt för hur cyklister värderar en länk och i flera studier skiljer man
på parallell parkering och parkering i vinkel. Även omsättningsfrekvensen på
parkeringsplatserna förekommer som attribut i studier. Trafiksituationen på
länken förekommer frekvent i olika studier och hör även till de attribut som
ofta har signifikant påverkan på resultaten. Cykelfält är något som
förekommer i flera länder medan sättet att markera dessa skiljer.

Från listan av länkattribut kan vi lätt inse att det blir många kombinationer av
attribut vilket gör att de som skattat sammanhållna modeller för ruttval har
svårt att identifiera värden för många egenskaper som man kan tycka borde
ha en betydelse. Flera av attributen är korrelerade och av det skälet svåra att

6 Integrerade i betydelsen bil och kollektivtrafik läggs ut samtidigt som cykel
och gör att fordonen tillåts interagera i trafiken.



10 | 10230289  • Hur skattas cykel bäst

identifiera värden för. Ska man ändå ha en chans att finna värden ur ett
material med många egenskaper behövs ett stort antal observationer.

Korsningar är en av de mest centrala egenskaperna i ett trafiknät oberoende
av trafikslag. Cyklister har i flera studier en tydligt negativ värdering av
korsningar och korsningar kan attributsättas med olika ambitionsnivå. Det
finns olika egenskaper hos korsningar och det finns anledning att återkomma
till detta senare. Centrala attribut i en korsning, exempelvis trafikvolymer, kan
beräknas ur programvara för nätverksutläggning och är därmed tillgängliga.
Trafik i stad är i hög grad styrda av signalregleringar för samtliga färdsätt.
Signaler är ofta beroende på inkommande trafikvolymer vilka varierar över tid
och kan vara kopplade för att få en grön våg. Effekten av signaler kan
hanteras väl i dynamiska mikromodeller där tid hanteras på samma sätt som
i en signalplan, däremot är det svårt att översätta signaler till ett statiskt
genomsnittligt tidstillägg. Det finns inget sammanhållet register för
signalreglering på länsnivå7 för närvarande och den typen av data ingår inte i
exempelvis Sampers men förekommer i begränsad utsträckning i projektet
IHOP (2014) och i hög utsträckning i de projekt med kodning av nät i meso
och mikro som pågår (2017) i Stockholmsregionen8.

Tabell 3. Lista för korsningsattribut.

Korsningsattribut

Svängriktningar

Riktningar i kombination med volymer i konflikterande svängar

Gröntid

Skyltning

Frekvens av korsningar längs vägen

Signalreglering för cykel

Sensorer för cykel

Tryckknappar vid signalreglering för cykel

Korsning med järnväg

Cyklisterna själva är ingen homogen grupp utan varierar i ett antal
dimensioner i

7 Kommunala register finns som administreras av konsulter och dessa kan
eventuellt användas på sikt för datafångst.
8 Finns kodade för City (dock ej cykelfasen men gångfasen) och delar av
Södermalm (även cykel- och gångfasen).
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Tabell 4 listas några sådana. Cyklisternas egenskaper interagerar med
infrastrukturen och man riskerar att hamna i en oöverskådlig mängd av
kombinationer av egenskaper hos cyklisten och egenskaper hos
trafiksystemet. I denna studie skiljer vi inte på olika cyklister.
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Tabell 4. Exempel på attribut hos cyklister.

Cyklisternas attribut

Ålder

Kön

Erfarenhet

Cykelinnehav

Utbildning

Sysselsättning

Inkomst

Barn i hushåll

Tillgång till bil

Vana

Trafikmodeller beräknar som regel olika ärenden var för sig för att i
nätverksutläggningen lägga ut samtliga ärenden tillsammans på nätverket för
att uppnå korrekta trängselnivåer. I bilutläggningar skiljer man som regel
mellan olika användarklasser med avseende på tidsvärdering men inte i
kollektivtrafik9 (i Sverige). Cyklisternas ärenden och egenskaper är en mer
spretig samling än bilister och kollektivtrafikresenärer. I cykelresor ligger
även ett (varierande) element av resan att är en del av ett motionsmönster.
Från ren motion där huvudpoängen inte är att komma fram till något, till resor
där motion är en biprodukt som cyklisten i varierande grad tar hänsyn till.

2.1 VÄRDERADE ATTRIBUT
Trotts bruttolistornas vildvuxenhet är de användbara som en utgångspunkt
för vad som kan vara värt att testa och det finns några attribut som
återkommer i flera studier med statistisk signifikans.

För att nå fram till en operationalisering av de attribut som är användbara i
en utläggning behöver vi en hanterlig mängd centrala egenskaper som vi 1)
har en trovärdig värdering för, 2) som vi kan med rimlig kvalitet tilldela
attribut.

I den studerade litteraturen finns en grund för detta. Om vi i föregående
avsnitt nämnde en stor mängd attribut och med nödvändighet inte fördjupade
oss i de flesta kommer vi nu att gå igenom några attribut relativt noggrant.

2.1.1 Cykelbana och cykelfält
Referensinfrastrukturen som vi använder är genomgående cykelbana skild
från biltrafik. Det utesluter inte att det kan finnas exempelvis gångtrafikanter
åtskilda av enbart målad linje. Vi tilldelar cykelbana vikten 1,0 dvs. tid eller
avstånd på cykelbana ges ingen extra negativ värdering.

9 Det finns inga hinder att göra detta men det är inte praxis i Sverige.
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Cykelbana kan ges olika attribut beroende på tillgänglig kodning. I Björklund
& Carlén (2012) studerades cykelbanans grad av separation fördelat på
cykelbana vid väg separerad med räcke och cykelbana ej i anslutning till väg.
Miljöerna illustrerades i SP-spelen med bilder på cykelbanor som båda hade
målad gräns till gångfält. Cykelbana vid väg värderades mer negativ än
motsvarande ej i anslutning till väg, de två miljöerna var dock inte signifikant
skilda från varandra. För cyklister i Stockholm skilde värderingen av cykelfält
och cykelbana. I Tabell 5 redovisas de relativa värderingarna av cykelfält
relativt cykelbana från några studier.

Tabell 5. Värdering av cykling i cykelfält relativt cykelbana.

Källa Cykelfält Metod Plats, anmärkning

Björklund & Carlen (2012) 1.67 SP Karlstad, Luleå, Norrköping,
Västerås. Relativt cykelbana ej i
anslutning till väg.

Björklund & Carlen (2012) 1.23 SP Stockholm. Relativt cykelbana ej
i anslutning till väg.

Tilahun et.al. (2007) 1.25 SP Minneapolis, Ingen parkering

Tilahun et.al. (2007) 1.72 SP Minneapolis, parkering

Broach (2012) 1.35 RP (GPS) Portland, ej arbetsresa

Broach (2012) 1.2 RP (GPS) Portland, arbetsresa

Halldórsdóttir (2015) 1,15 RP (GPS) Köpenhamn

Fjendbo Jensen (2017) 1.0 RP (GPS) Köpenhamn

I studien från Minneapolis skiljer man mellan cykelfält med respektive utan
parkering, vilket även görs i andra studier, dock utan att kvantifiera
skillnaderna. I den aktuella studien är skillnaderna i värdering relativt stor
mellan med och utan parkering. I den svenska studien skrivs inte explicit om
den avser en situation med eller utan parkering, men bilden i SP-
undersökningen visar en miljö med parkerade bilar längs cykelfältet.
Trafikmiljön är, åtminstone vad avser stockholmsförhållanden, representativ.

Broach (2012) använder RP-data utan åtskillnad mellan vägar med och utan
gatuparkering. I data som Broach använder sig av finns en besvärande
korrelation mellan cykelfält och trafikvolym som gör att det inte gick att skatta
separata parametrar.

Halldórsdóttir (2015) är intressant genom att hon bygger sin studie på GPS
baserade data som är från en känd nordisk miljö. I den Danska studien fann
man ingen signifikant skillnad mellan separerad cykelbana vid bilväg och
cykelfält10. Även i en kompletterande studie av Fjendbo Jensen (2017) fann
man ingen signifikant skillnad mellan cykelbana vid väg och cykelfält.

För val av värdering för vår tillämpning senare tittar vi i första hand på de
svenska studierna och sedan på studier som mätt attribut som är relevanta i
en svensk kontext.

2.1.2 Cykel i blandtrafik
I

10 I Danmark är den typen av utmärkning tydligare än vad den exempelvis är
längs Hornsgatan i Stockholm.
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Tabell 6 nedan visas ett antal relativa värderingar av cykling i blandtrafik i
förhållande till cykling på cykelbana. Metod och miljö skiljer sig mellan de
olika studierna samt att man delat in länkar i blandtrafik efter hastighet och
trafikvolym i vissa av studierna.

Tabell 6. Värdering av cykling i blandtrafik relativt cykelbana.

Källa Vikt Metod Plats, anmärkning

Hood et.al.  (2011) 1.75 RP (GPS) San Francisco

Börjesson (2008) 1.47 SP Stockholm

Björklund & Carlén (2012) 1.4 SP Karlstad, Luleå, Norrköping, Västerås

Björklund & Carlén (2012) 1.46* SP Stockholm

Broach et.al.  (2012) 1.52 RP (GPS) Portland, lågtrafikerad 50

Broach et.al. (2012) 2.56 RP (GPS) Portland, högtrafikerad 50

Broach et.al. (2012) 7.31 RP (GPS) Portland, 70+

Sener et.al. (2009) 1.49 SP Texas (Austin), lågtrafikerad, pendling <25 min

Sener et.al. (2009) 1.66 SP Texas (Austin), lågtrafikerad, pendling >25 min

Sener et.al. (2009) 1.93 SP Texas (Austin), högtrafikerad, pendling <25 min

Sener et.al. (2009) 2.14 SP Texas (Austin), högtrafikerad, pendling >25 min

Halldórsdóttir (2015) 1.15 RP (GPS) Köpenhamn, Anslutning till väg

Halldórsdóttir (2015) 0.83 RP (GPS) Köpenhamn, Cy. i egen dragning

Fjendbo Jensen (2017) 4.0 RP (GPS) Köpenhamn, Anslutning till väg

Fjendbo Jensen (2017) 1.0 RP (GPS) Köpenhamn, Cy. i egen dragning

*Relativt cykelbana som ej ligger i anslutning till väg, relativt cykelbana i
anslutning till bilväg 1,3.

För svenska förhållanden finns inga studier gjorda på RP-data medan två av
tre studier från USA är gjorda med RP-data. Den stora variationen är
emellertid inte mellan olika metoder eller mellan de svenska studierna och de
som gjorts i USA, utan mellan vägar med olika trafikvolym. De studier som
gjorts i Stockholm har vikten knappt 1,5 på blandtrafik vilket ligger ganska
nära värdena för lågtrafikerad väg i studierna av Sener et.al. (2009) och
Broach et.al. (2012). Hood et.al. (2011) skiljer inte på olika vägtyper11 vilket
gör att värdet i studien bör tolkas med försiktighet. Givet att Hood et.al. inte
skiljer på hög- och lågtrafikerade vägar är det förväntat att den beräknade
vikten ligger högre än 1,5 där övriga studier tenderar att ligga. De svenska
studierna skiljer inte på hög och lågtrafikerade vägar explicit, men är utförda
på respondenter rekryterade vid infarterna till Stockholm efter
trängselskatternas införande. I studien av Björklund & Carlén (2012) visas en
bild på gata helt utan rullande bilar i SP-spelet, men med bilar parkerade
längs med gatan, vilket rimligen kan tolkas som att respondenterna
associerar till en lågtrafikerad situation. Att de framräknade relativa vikterna i
Stockholm överensstämmer med en lågtrafikerad situation i de amerikanska
studierna är därmed inte konstigt. De studier som genomförts i medelstora
svenska städer ger en något lägre vikt än studien i Stockholm, vilket är

11 I studien gjordes försök att använda trafikvolym som variabel vilket ledde
till multikollinearitet med en korrektonsfaktor för överlappande rutter. Övriga
studier lider inte av det problemet i samma utsträckning eftersom trafikvolym
används som en kategorivariabel.
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rimligt med tanke på att trafiksituationen i genomsnitt troligen är bättre för
cyklister i blandtrafik i mindre städer.

Tolkningen av resultaten i Halldórsdóttir et.al. (2015) är att skillnaden inte är
särskilt stor mellan cykelbana och blandtrafik samt att cyklisterna föredrar
blandtrafik framför cykelbana i egen dragning. Det senare är lite
överraskande både för läsaren och för de som gjorde studien. Efter
korrespondens med Otto Anker Nielsen, handledare för det aktuella arbetet
och medförfattare, nämndes några möjliga förklaringar. En är att de ibland
inte är belysta, en annan att de kan vara dåligt underhållna och en sista
möjlig förklaring är att en del av dessa cykelvägar går genom områden
byggda 1960-1970 och anses osäkra (rånrisk).

Fjendbo Jensen (2017) skiljer ganska mycket från Halldórsdóttir et.al. (2015)
trots att utgångsdata är de samma. Cykelbana i egen dragning inte skiljt från
blandtrafik samtidigt som dessa båda trafikmiljöer värderas kraftigt negativt
(faktor 4). En cyklist skulle alltså vara beredd att ta en omväg på 4 km längs
cykelbana vid väg för att slippa åka i blandtrafik eller längs cykelbana i egen
dragning. Fjendbo Jensen fick vi för sent för att kunna använda och finns
med som referensmaterial.

2.1.3 Korsning
För beräkning av värdet av korsningar är underlaget mer knapphändigt än på
länknivån. Färre studier har adresserat frågan och egenskaperna hos
korsningar är mer varierande vilket gör att olika studier ger olika
specifikationer som i sin tur gör att jämförbarheten blir lidande. En annan
skillnad mot länkvikterna är att avståndet genom en korsning inte är det
väsentliga utan den totala fördröjningen som är beroende av signalreglering
och/eller konflikterande trafikflöden.

I de studier som finns har man tittat på några centrala attribut för korsningar
som biltrafikvolymer, signalreglering och svängriktning. Variablerna känns
välmotiverade men kan vara tekniskt besvärliga vid en implementation.
Biltrafikvolym kan i ett nuläge vara en mätvariabel medan det i ett
framtidsscenario är en prognosvariabel. Som mätvariabel är trafikvolym ofta
en variabel som sällan är heltäckande utan ofta kräver skarvning med
modellberäknade värden. För prognosändamål kräver trafikvolymer att en
utläggning av biltrafik görs först på ett gemensamt nät eller att variabeln kan
länkas till cykelnätet från en exogen beräkning. Att göra detta är inte omöjligt
men kräver en modifiering av dagens modellhantering.

Broach et.al. (2011) har med ett detaljerat datamaterial tagit fram värderingar
för svängriktningar fördelat på trafikvolym, riktning och förekomst av
signalreglering. Korsningar har olika komponenter av motstånd i sig, det ena
är en trafikoberoende komponent genom att en komplicerad sekvens av
svängar gör vägen svår att minnas och det andra är en hastighetsnedgång i
samband med sväng. Dessa faktorer gör att rutter med många svängar blir
mindre sannolika att välja. I det avseendet skiljer inte höger och
vänstersvängar enligt Broach. I
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Tabell 7 redovisas resultaten från Broach (2012) och Hood (2011). I Broach
finns antal svängar totalt med som variabel, antal svängar med höga
trafikvolymer, samt signalreglerade korsningar. Hood (2011) skattar också
effekten av svängar (”turns”) utan att i detalj specificera attributen och har
heller inte med några ytterligare variabler. Det högre värdet i Hood kan
möjligen förklaras av att attributet sväng även omfattar fördröjning som
uppkommer vid konflikterande flöden.
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Tabell 7. Svängmotstånd tolkat i kilometer. Olika källor.

Källa Attribut Km Metod Plats, anmärkning
Hood (2011) Sväng 0.17 (km) GPS San Francisco
Broach (2012) Sväng 0.12 (km) GPS Portland, ej pendling
Broach (2012) Sväng 0.07 (km) GPS Portland, Pendling
Halldórsdóttir
et.al. (2015)

Vänstersväng 0.35 (km) GPS Köpenhamn

Halldórsdóttir
et.al. (2015)

Högersväng 0.22 (km) GPS Köpenhamn

Förekommer däremot signalreglering eller betydande koflikterande flöden
tillkommer en komponent som har betydelse för såväl när man kör genom en
korsning som om man svänger vänster. Vid högersväng drabbas man som
regel inte av konflikt med korsande trafik vilket gör att inga ytterligare
motstånd kunde estimeras för korsningar med mindre än 10 000 fordon
vardagsmedeldygn (VMD) utöver det tidigare omnämnda svängmotståndet
(Broach, 2012). I tabellen nedan redovisas några olika korsningsrelaterade
variabler tolkade som motstånd i kilometer.

Även här refererar vi den Danska studien som ligger högre än övriga.

Tabell 8. Tolkning av svängsmotstånd i km för olika korsningar enligt Broach,2012 för resor av
genomsnittlig längd.

Typ av sväng och trafikvolym (VMD) i
korsning

Ej pendling Pendling

Höger utan signal 10k- 0,11 0,06

Vänster utan signal 10-20k 0,27 0,15

Vänster utan signal 20k- 0,71 0,38

Vänster, rakt med trafiksignal 0,06 0,035

Vänster, rakt utan trafiksignal 5-10k 0,11 0,06

Vänster, rakt utan trafiksignal 10-20k 0,174 0,1

Vänster, rakt utan trafiksignal >20k 1 0,537

Tabell 8 ovan bygger endast på en källa och ett större underlag hade varit
önskvärt. Mest anmärkningsvärt är den relativt låga tolkningen av passage
av korsning med trafiksignal som skulle motsvara bara några sekunders
fördröjning. Det skall visserligen läggas till det generella svängstraffet och vid
signalreglering är motståndet oberoende av trafikvolymen. Övriga korsningar
som det finns värden skattade för är relativt högtrafikerade och motståndet
för att passera korsningar med höga flöden är stort. I studien som tabellen
bygger på fann man inga signifikanta skillnader mellan rak och vänstersväng
vilket annars kunde vara förväntat då en vänstersväng har två konflikterande
flöden från höger till skillnad från en rakt fram med endast ett flöde som
kommer in från höger.

I Börjesson (2008) finns skattningar för motståndet att passera en
signalreglerad korsning samt en skattad väntetidsvikt. Enbart förekomst av
signalreglering motsvarar 1 minut (ca 0,25 Km) vilket är betydligt högre än
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det skattade värdet i Broach. Börjesson skattade även en väntetidsvikt på ca
2 vid trafiksignal. I en studie av Engelson och Envall (2013) mättes
tidsfördröjningen vid två korsningar, en i blandtrafik och en med cykelbana,
båda, med signalreglering. Fördröjnigen vid cykelbana skattades till ca 30
sekunder medan fördröjningen i blandtrafik skattades till ca 17 sekunder,
båda estimat hade hög standardavvikelse. En tolkning av tiden i avstånd blir
därmed ca 125 meter oviktat och med vikt enligt Börjesson 250 meter.

Vi kan konstatera att korsningar har betydelse och att både storleken på
fördröjning och värderingen av korsningen är beroende på flödet i
korsningen. Vid en tillämpning förefaller det viktigt att dels hålla ordning på
om korsningen är signalreglerad och dels på flödet i korsningen. Flödet i
korsningen är i prognossituationer okända och måste i sådana fall beräknas
ur en prognosmodell vilket inte är någon omöjlighet. Här har vi en tydlig
parallell till värderingen av cykling i blandtrafik som även den var beroende
av trafikvolymer på länk. Båda egenskaper talar för att cykel inte kan
modelleras som en isolerad företeelse utan i mycket hög grad är beroende
av biltrafikvolymer på alternativa länkar och konflikterande flöden i
korsningar.

3 METOD

Detta föreslagna projekt syftar till att bygga på kunskapen om hur cykel bäst
kan modelleras i en framtida storstadsmodell.

Vi anser att det är två frågor som hänger samman som bör besvaras.

1) Vilka värderingar av attribut i färdvägen förklarar bäst cyklisternas
val i efterfrågemodellen?

2) Vilken betydelse har olika resenärsgruppers värdering av
egenskaper hos nätverket.

Fråga 1) avser om det går att på ett väsentligt sätt förbättra modellernas
förklaring genom att använda cykelnät och attributsättning som speglar
cyklisters värderingar. Det avser förekomst av cykelbana, bilvolym i
blandtrafik mm. För att besvara dessa frågor skattar vi om några av Sampers
modeller begränsat till Stockholms län (där vi har ett någorlunda
genomarbetat cykelnät) med olika typer av utbud och ser vad som bäst
förklarar observerade val:

1) Nuvarande EMME-nät
2) Cykelnät (NVDBs bilnät för blandtrafik samt cykel) enligt kortaste väg
3) Cykelnät enligt 2 ovan men viktat enligt Berglund & Engelson, 2014.
4) Cykelnät enligt 2 ovan kortaste väg viktat enligt Berglund &

Engelson, 2014, men oviktat avstånd
5) Som 3 ovan samt svängstraff enligt Berglund & Engelson, 2014.

Utvärderingskriteriet är om förklaringsgraden är bättre med alternativa nät
jämfört med nuvarande praxis. Vi har även använt viktningen enligt
Halldorsdóttír (2015).

Fråga 2) är en variant på 1) där vi varierar värderingen av nätverksattributen
med hänsyn till ärende och person i skattningsunderlaget. Vi vet exempelvis
att värderingen av attribut skiljer mellan arbetsresa och fritidsresa och mellan
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män och kvinnor etc. Utvärderingskriteriet är som tidigare signifikant
förbättring av förklaringsgraden när vi anpassar utbudet till individ och
ärende.

Eftersom vi tar fram avstånd med ett mer detaljerat nät kan vi samtidigt
använda samma nät för att beräkna nya avstånd för gång. Vi gör detta
stegvis så att vi kan identifiera effekterna för cykel respektive gång.

Då de regionala modellerna i Sampers nyligen skattats om finns
infrastrukturen för skattning i princip på plats. Projektmedlemmarna har även
deltagit i omskattningen av Sampers och är därmed väl bekanta med
förfarandet. De genomförande-steg som krävs är:

· Sätta samman utbuds-data till skattningen för bil, kollektivtrafik och
cykel för de tre olika typerna av utbud listade ovan för Stockholms
Län

· Genomföra modellskattningar för arbets-, grundskole- och
rekreationsresor

· Analysera och jämföra skattningsresultat
· Som en sista punkt implementerar vi skattningsresultaten och jämför

utlagda volymer mellan scenarierna och med räkningar.

Vi kommer att göra en jämförande analys av resultaten av skattningarna
baserade på olika data och hur det skulle påverka resultatet i en
prognossituation samt adressera skillnaderna i kvalitet. Vid genomfört projekt
har vi tagit steg mot likvärdig kvalitet för olika färdmedel. Om detta leder till
en bra prognos eller tillräckligt mycket bättre för att det ska vara värt
besväret kan vi förhoppningsvis uttala oss om då.

Avsikten med vårt arbete är, till skillnad från andra ansatser, att få till en
implementering i de redskap som används i den vanliga efterfrågekalkylen
(Sampers, Lutrans). Skälen till det är att vi anser det helt avgörande för
efterfrågan på cykel hur det konkurrerande utbudet ser ut. Det gäller särskilt i
områden med stark kollektivtrafik som vi vet konkurrerar nära med cykel.
Från ett kollektivtrafikperspektiv gäller motsatsen för att beräkna efterfrågan
på kollektivtrafik korrekt bör förutsättningarna för gång och cykel vara korrekt
specificerade för precision i beräkningen.

För att korrekt beräkna efterfrågan på cykel behövs data för nätverket, inte
bara geometrier utan en relevant klassning av olika länkars attribut såsom
GC-väg, blandtrafik med bil etc. och cyklisternas värdering av dessa attribut.
För cykel tillkommer en komplikation jämfört med andra färdmedel nämligen
att cyklisternas karaktär varierar mer än bilister. Dels skiljer ”motorn” och det
utfall det får på hastigheten mellan cyklister och dels skiljer andrahandssyftet
med resan mellan cyklister. Med andrahandssyfte avser vi här exempelvis att
för ett segment kan syftet med resan vara att ta sig till jobbet utan att behöva
duscha medan för ett annat segment syftet kan vara att ta sig till jobbet
kombinerat med motion.

Kodningen lämnar vi därhän eftersom det inte utgör en forskningsfråga i
projektet. Värderingen av attribut i cykelnätet är avgörande för att korrekt
avgöra vilken väg som cyklisterna kan förväntas välja och därmed hur och
om en åtgärd i cykelsystemet ska kunna användas. Vi kan ge en parallell till
kollektivtrafik som är en betydligt enklare situation där vi värderar olika delar i
resan på liknande sätt som vi avser att göra för cykel. En kollektivtrafikresa
består av tre (eller fyra) komponenter: Anslutningstid med gång till första
hållplats, väntetid och restid i fordonet. Med utgångspunkt i SP-
undersökningar viktas gångtid och väntetid som dubbel jämfört med restid i
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fordonet. Olika vägar mellan en startpunkt och en målpunkt i trafiknätet kan
omfatta olika kombinationer av gångtid, väntan och restid i fordonet.
Exempelvis går det att ta en längre promenad för att få kortare restid i
fordonet eller prioritera kort gångtid om man exempelvis har fysiska problem.
För cykel tillkommer fler attribut i Börjesson som citeras i ansökan studeras
korsning, blandtrafik och väntetid i relation till restid på cykelbana.

Nedan gör vi några räkneexempel för att illustrera effekten av olika värdering
av länkars attribut. I kartan nedan har vi slagit samman ett cykelnät och ett
bilnät för att beräkna kortaste vägen mellan en punkt i norra Huddinge till en
punkt strax öster om Huddinge centrum. Två olika antaganden om värdering
har gjorts. I det ena fallet har vi i likhet med dagens trafikmodeller inte skiljt
på olika vägar (dock med en betydligt noggrannare kodning) gjort
beräkningen enligt snabbaste väg och fått vägval enligt röd linje. I en
alternativ beräkning valde vi att använda de värderingar som beräknats i
Börjesson 2008, dvs att blandtrafik värderas ca 1,5 ggr högre (högre
uppoffring) än separerad cykelbana. Det ger ett vägval enligt grön linje.

Figur 1. Räkneexempel för vägval med och utan viktning av trafikmiljö.

Räkneexemplet illustrerar vilka skillnader som olika antaganden om
värdering ger för vägvalet och därmed även för en värdering av nyttan med
infrastruktur. I det första fallet hade en analys visat att cykelbanan längs
Huddingevägen varit betydelselös för en resa i relationen medan en
beräkning enligt den värdering som gjorts i Börjesson 2008 visar på en
tidsvinst (impedans) på 5 minuter för resa i relationen. Fram och åter ger det
en vinst på ca 30 kr per resa medan alternativet följaktligen inte skulle ge
något alls i relationen.
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4 DATA

Data består huvudsakligen av nätverksdata (utbudet) och det är det som
utgjort den stora utmaningen att skapa av rimlig kvalitet. Vi har ett särskilt
avsnitt nedan om nätverksdata. Eftersom vi skattar kompletta modeller för
alla färdmedel har vi utbudsdata även för gång, bil och kollektivtrafik. Utbud
för övriga färdmedel kommer från Sampers för aktuellt år.

Den andra sidan av data är det observerade resandet som utgörs av
resvaneundersökningen från 05/06. Den avser resande med samtliga
färdmedel.

4.1 NÄTVERK
Referensmodellen bygger på nätverket från EMME i Sampers (Figur 2).
Nätverket är relativt grovt men omfattar många skaft och alla zoner är
kopplade i nätverket. Ur ett cykelperspektiv saknar nätverket attribut och den
egenskap som kommer ut ur beräkningen är avståndet enligt kortaste väg.
Cykelvägar är inte kodade i nätverket.
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Figur 2. EMME-nätverk.

Svängstraff tillämpas inte i EMME-nätverket för cykel.
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Figur 3. Detalj EMME-nätverk

Övriga modeller skattar vi på nät som har utvecklats från NVDB. Data
omfattar länkar i blandtrafik och cykelvägar. NVDB har utvecklats mycket
under senare år och håller i många kommuner i Stockholms län fullt
användbar kvalitet. Nätverket är mycket tätt (Figur 4) och omfattar ett antal
attribut.

Nätverken har utvecklats i två steg inom projektet. Skälet att ta det i två steg
är att under projektets gång har kvaliteten på NVDB ökat vilket gjort att vi
ansåg ett omtag nödvändigt. Det som förbättrats är främst att vissa glapp
åtgärdats i uppdaterade versioner.

Värt att notera är att nätverk är färskvara och nya uttag bör göras från NVDB
med någon form av regelbundenhet.
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De bearbetningar som gjorts har huvudsakligen skett genom automatiska
rutiner har tillämpats så långt det gått och därefter har vi gjort vissa manuella
korrigeringar. Stegen har något förenklat varit följande

1. Radering av länkar där cykel ej är tillåtet såsom motorvägar, tunnlar
mm.

2. Korrigering av topologier så att nätverket har blivit
sammanhängande. Brister i nätverksbildningen har exempelvis
noterats i övergång mellan cykelnät och nät i blandtrafik.

3. Kodning av attribut.
4. Skapa svängstraff

Figur 4. Totalt nät för cykel.
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Figur 5. Nät i den centrala regionen.
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Figur 6. Cykelnät fördelat på blandtrafik och cykelbana.

4.2 INITIALA VIKTER FÖR UTLÄGGNING
Med bakgrund i de värderingar som finns att hämta i litteraturen utgår vi från
följande uppsättning för att göra våra utläggningar. Motiv och diskussion
följer.
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Tabell 9. Vikter för länkattribut.

Attribut Vikt

Cykelbana 1,0

Cykelfält 1,23

Blandtrafik - 50 Km/h 1,5

Blandtrafik 50 – 70 2,5

70 - 5,0

Höjdskillnad 2-4 % 1,37

Höjdskillnad 4-6 % 2,2

Höjdskillnad >6% 4,24

Basvikten är satt till 1 för cykelbana och andra egenskaper är satta i relation
till det. Vid valet av vikt har vi tittat på det som framkommit i de svenska SP-
studierna och hur de förhåller sig till RP-studierna som är gjorda på utländskt
material. Vi har också eftersträvat att förhållandena mellan vikterna blir
rimliga.

4.2.1 Korsning
Korsningar utgör en komplex trafiksituation där olika egenskaper kan
beaktas. Det gäller både statiska attribut som utformning och exempelvis
förekomst av signalreglering såväl som dynamiska attribut som trafikvolymer.
Olyckligtvis finns inte signalreglering digitaliserad i exempelvis NVDB och
därmed faller attributet bort. Vad som är enkelt att hantera är däremot att
skapa attribut för svängriktning mellan olika typer av länkar och riktningar.
Typ baserar vi på ingående trafikvolym i korsningen och på om länken är
cykelväg, cykelfält eller blandtrafik. Trafikvolymerna som användes kodades
från en nulägeskörning (2010) med en trafikmodell. Det trafiknät som
trafikmodellerna baseras på utgör en liten del av det som vi använder som
nät för cykelutläggning men det omfattar alla länkar med betydande bilflöden.

Den programvara12 vi använder för nätutläggning kan hantera olika typer av
svängstraff. Vi har använt oss av en klassindelning baserad på vilken
korsningsvolym länken slutar i enligt
Tabell 8.

4.3 DISKUSSION OM ALTERNATIVEN
På viktiga punkter skiljer sig cyklisters beteende mot exempelvis bilisters och
därmed även hur vi försöker modellera cyklister. Bilister antar vi att väljer den
snabbaste vägen eller möjligen den väg som innebär lägst generaliserad
kostnad. I det senare fallet väger man in den monetära kostnaden så att
vägvalet sker med hänsyn till tullar och kostnad per avstånd. Bilister antas
värdera restid på samma sätt oberoende av omgivning och trafikmiljö.

Cyklisters värdering av olika attribut i nätverket.

1) Nuvarande EMME-nät

12 Vi använder oss av en GIS-baserad programvara, TransCAD. Se
www.caliper.com
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2) Cykelnät (NVDBs bilnät för blandtrafik samt cykel) enligt kortaste väg
3) Cykelnät enligt 2 ovan men viktat enligt Berglund & Engelson, 2014

dock utan svängstraff.
4) Vägval enligt 3 men oviktad reslängd
5) Cykelnät enligt 2 viktat enligt Berglund & Engelson, 2014 inklusive

svängstraff.

Det första alternativet utgör referensmodellen och är så som vi gör idag.
EMME-nätet utgörs av ett urval av viktiga billänkar som har tillåtna färdmedel
angivna. Cykelvägar finns inte i EMME-nätet och de saknar attribut som är
relevanta för cykel. Det innebär en ganska grov generalisering av
möjligheterna att åka cykel men samtidigt är det ett nätverk som är
sammanhängande och alltid medger en rimligt god approximation av
avstånden mellan zoner. För cyklisterna gör vi ingen skillnad mellan olika
länkar i EMME-nätet.

Resterande alternativ bygger på de cykelnät som finns i NVDB där en stor
del av kommunerna i Stockholms län kodat in cykelvägar. NVDB innehåller
också i stort sett samtliga vägar som man kan köra bil på. Vissa länkar är det
inte tillåtet att cykla på, exempelvis i tunnlar och på motorväg, dessa attribut
finns kodade. Nätverket har mycket hög upplösning. Bristerna i nätverket
som berör samtliga alternativ 2-5 utgörs av att nätverket inte alltid är
sammanhängande. Det kan finnas glapp som är besvärande13. För cykel har
vi också den omständigheten att man kan förflytta cykeln kortare sträckor
utan att det finns cykelväg. Dessa möjligheter är inte representerade i
nätverket.

I alternativ två beräknar vi kortaste väg enligt nätverket utan att ta hänsyn till
länkarnas kvalitet. Vi tar dock hänsyn till förbud för cykel och enkelriktning.

I alternativ 3 skiljer vi på länkarnas kvalitet genom att tillämpa en viktning
enligt Berglund och Engelson (2014). Viktningen utgör resultatet av en
sammanställning av flera studier, för en fullständig motivering kan rapporten
läsas via (länk). I alternativ 3 har vi inte tagit hänsyn till svängstraff dvs att
det kan upplevas som besvärligare att göra en vänstersväng än en
högersväng och att det skulle påverka vägvalet.

Ett skäl att vi separerar länkarnas viktning från en komplett attributsättning
med länkar och svängstraff som i 5) är att korsningarna i NVDB saknar
information om signalreglering. Informationen om restiden genom en
korsning håller tyvärr inte riktigt samma kvalitet som resten av nätverket.

Alternativ 4 är en variant på 3 där vi beräknar kortaste väg enligt viktningen i
3 men anger avståndet oviktat.

Slutligen har vi alternativet med som på pappret är mest komplett där vi tar
hänsyn till hur vi tror att cyklister värderar både attribut hos länkar och
korsningar. Även svängstraffen baseras på Berglund och Engelson (2014)
och bygger på andra studier. I tabell 9 ovan visas de använda vikterna.

Som nämndes ovan skiljer kvaliteten och vi tar därmed risken att vi tillför ett
brus istället för att förbättra informationen.

13 Det var skälet att vi gjorde om nätverket en gång.
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Vi har inte i detalj redogjort för de danska studierna som borde vara av god
relevans för oss. Ett skäl är att de är av sent datum och att vi fick tillgång till
studierna ganska sent. Det fanns också några oklarheter i resultaten som tog
tid att räta ut vilket gjordes med direktkontakt med DTU. Vi tillämpade
emellertid de vikter som framkom i Halldórsdóttir (2015) dock utan att det
resulterade i bättre modeller än någon av de andra viktningsprinciperna. Vi
har inte vidare kommenterat dessa resultat i rapporten.

4.4 SKATTNINGSDATA
Skattningsdata utgörs av RVU 05/06 där vi valt ut observationerna för resor
som startar och slutar i Stockholms län.

5 MODELL

Utgångspunkten i arbetet är den modell som skattats i samband med
omskattningen av Sampers. För att skapa en referensmodell för det område
vi har detaljerade cykelnät för gör vi ett urval av observationer där resan
startar och slutar i Stockholms län och försöker skatta samma modell som
skattades för Sampers. Konsekvensen blir att vi får ett färre antal
observationer men att vi å andra sidan har möjlighet att skapa ett bra
cykelnät för att beskriva utbudet.

Nyttofunktionerna består av variabler som beskriver trafikutbudet,
socioekonomiska egenskaper hos resenärerna, täthet och säsong. Vid
formuleringen av nyttofunktionerna finns några avvägningar att göra såsom
form och innehåll. Dessa avvägningar baseras på tidigare arbeten, teori och
ytterst på empiriskt utfall. Nedan resonerar vi kring några sådana
frågeställningar innan vi redovisar skattningar.

Trafiksystemvariabler såsom kostnad och tider har i äldre modeller ofta varit
formulerade som linjära i nyttofunktionerna.

= − −

Vilket betyder att en minut bidrar lika mycket till onyttan oberoende av resans
längd. Det är en praxis som man frångått det senaste decenniet och det har
blivit vanligare att använda transformationer av tid och kostnad, ofta log och i
kombination med linjära termer. Nyttofunktionen kan då få formen:

= − − log −

För vissa färdsätt, särskilt kollektivtrafik, har logaritmen av
restidskomponenter starkt bidragit till förbättrad förklaring av beteendet. För
de modeller vi skattar prövar vi kombinationer av logaritmerade och linjära
termer för tid och kostnad.

Kön är en variabel som förekommer i våra modeller, ibland som en dummy
vilket påverkar nyttan att göra de val som faller under variabeln lika mycket.

= − + × (  0/1)

Ett fast tillskott till nyttan är tillämpligt när det inte finns någon anledning att
tro att egenskapen följer något annat samband som exempelvis avstånd eller
kostnad. Finns det däremot anledning att tro att nyttan varierar med någon



30 | 10230289  • Hur skattas cykel bäst

annan egenskap som avstånd formuleras egenskapen kön (k) som linjär och
blir då ett tillägg på nyttan.

= − −

Beskrivning av bebyggelsens och områdets karaktär utgörs av tätheten

= − × ( + )/

De modeller vi skattar är så kallade nästlade logitmodeller som omfattar
färdsätt och destinationsval, dvs samma modeller som i Sampers. Strukturen
är normalt att färdsätt modelleras på den övre nivån och destination på den
undre nivån enligt figuren nedan.

Modellstrukturen är en empirisk fråga och ett resultat kan bli att man måste
modellera en så kallad omvänd struktur enligt figuren nedan (vilket blev
fallet).

Vi strävare efter att ha en hyfsat enkel modell. Blir modellen komplex med
avseende på segment och formulering av nyttofunktionen kommer det att
kräva lite mer av modellen och av indata för både nätverk och socioekonomi.
I dagsläget är inte socioekonomi en stor brist eftersom vi har ganska rikhaltig
information om befolkningen tillgänglig för modellering det gäller båda när
det gäller beteendedata i RVU och tillämpningsdata i databaserna. Det som
är begränsningen är antalet observationer som valt cykel i materialet vilket
gör att vi inte kan bryta ner modellen i flera segment eller skatta särskilt
många parametrar för färdmedlet.
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Om vi tar de nya skattningarna för Sampers som utgångspunkt ser vi att vi
har parametrar som beskriver avstånd, vinter, kön, bebyggelsetäthet och en
regional konstant. Variabeln för vinter varierar över landet.

Tabell 10. Parametrar i nyttofunktionerna för cykel i modellerna för arbetsresor och
rekreationsresor.

Variabel Arbetsresor

Parameterestimat

Rekreationsresor
Parameterestimat

Konstant 0,421 (1,87) 0,615 (1,64)

Inomzonsavstånd -0,002 (1,93) -0,006 (-3,4)

Avstånd linjärt -0,177 (19,70) -0,249 (18,33)

Bebyggelsetäthet -0,010 (-3,65) -0,013 (-2,91)

Kvinna -0,622 (-5,31) -0,615 (-3,52)

Ensam 0,846 (4,81)

Vinter M-S -1,020 (-7,82)

Vinter N -1,275 (-4,55)

Vinter -1,658 (-5,61)

Skåne 1,055 (3,94)

Nyttofunktionen för både arbetsresor och rekreationsresor består av två
variabler som beskriver avstånd, en för kön, säsongsvariabler,
bebyggelsetäthet och en regional variabel för Skåne.

Arbetsresor är till sin natur avgränsade till den vuxna delen av befolkningen i
arbetsför ålder. Fysisk och ekonomisk variation inom populationen bör
därmed vara mindre än för rekreationstresor.

Det finns två variabler för avstånd en för inomzonsavståndet och en för
avstånd mellan olika zoner. Inomzonsavståndet beräknas som hälften av
roten ur zonens area.

=
√

2

Avståndet mellan andra zoner utgörs av nätverksavståndet. Båda har
negativa parametrar och båda är mer negativ för rekreationsmodellen. I
skattningen har olika formuleringar av avståndsvariabeln prövats, logaritmen
av avståndet och linjär formulering.

Vi ser att parametrarna för täthet och kön inte skiljer särskilt mycket mellan
modellerna.

Vinter har en stark inverkan på sannolikheten att cykla och det är väl
färdmedlets stora brist. I onytta motsvarar vinter nästan lika mycket som 6
km avstånd.

Tätheten i målpunkten utgör en variabel som i båda modeller är negativ.
Täthetsvariabeln definieras som summan av befolkning och arbetsplatser
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delat med zonens yta. I kommentarerna till skattningarna av Sampers antas
detta bero på svårigheter att hitta stöldsäker parkering centralt i städerna.
Skulle det vara så är det en effekt som skulle gå att bygga bort. Bidraget till
nyttan av att eliminera effekten för en zon med innerstadstäthet är ca 0,3 (i
nyttoenheter) vilket motsvarar samma nytta som knappa två kilometers
cykling, en stor effekt med andra ord.

Tabell 11. Parametrar i nyttofunktionerna för cykel i modellerna för utbildningsresor.

Variabel Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning

Konstant 2,365 (2,8) 0,0577 (0,1) 0,671 (1,1)

Inomzonsresa 0,338 (1,7) -1,148 (-1,9)) 0,531 (0,9)

Avstånd linjärt -0,329 (14,1) -0,222 (-6,9) -0,0984 (-3,5)

Villa 1,102 (3,6) 1.093 (3,1)

Kvinna -0,369 (-1,9) 0,242 (0,8) ???
Tecken

-0,437 (-1,4)

Vinter -2,341 (-7,1) -1,396 (-4,4)

Under 10 år -1,118 (-4,9)

Stockholm -1,992 (-6,1)

PALT -0,996 (-2,2)

Sydost 2,157 (2,8)

5.1 ARBETSRESOR
Arbetsresor som ärende är på goda grunder väl studerat. Resorna är
koncentrerade i tid och skapar därmed kapacitetsproblem, även om det inte
är en dominerande egenskap hos cykelresor. En annan egenskap är att
cykelresor präglas av en hög grad av regelbundenhet, resenärerna känner
sin väg bra. För cykel finns också en flexibilitet mot andra färdmedel vilket
syns inte minst på de stora variationer som sker över tid, både säsong och
mellan enskilda dagar där vädret gör det mindre trevligt att cykla. I det här
datamaterialet har vi inte kodat på någon vädervariabel annat än vinter.

En skattning på enbart Stockholmsdata har ett värde i sig också eftersom det
är relativt mycket som skiljer mot övriga Sverige i fråga om trängsel och
kollektivtrafikutbud. Vi går här igenom först det som är studiens fokus, cykel,
för att i bilaga redovisa kompletta skattningar och notera skillnader mellan
Stockholm och övriga landet.

Bryter man ut ett område, som här ett län, och skattar en modell ökas
homogeniteten i data. Vi får exempelvis bara en reskostnad med
kollektivtrafik och variationen i täthet minskar. Följden bör bli att färre
variabler behövs för att beskriva de val resenärerna gör, det är inget
egenvärde att en modell omfattar många variabler. Jämfört med den
nationella modellen faller vissa variabler bort. I modellen för arbetsresor
gäller det inomzonsavstånd och bebyggelsetäthet. För inomzonsavstånd
verkade variationen i data inte medge att parametern skattades medan
bebyggelsetäthet inte blev signifikant i någon av modellerna. I några av
modellerna var bebyggelsetäthet signifikant på 90%-nivån men då med ett
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positivt tecken. Tecken på att det kan vara olika processer som gäller i olika
delar av landet är inte riktigt bra om det är ett önskemål att ha en gemensam
nationell modell. Just täthetsvariabeln för arbetsresor får dessutom mest
effekt i Stockholm eftersom det är där de högsta tätheterna återfinns.

De parametrar som är gemensamma i den nationella modellen och vår
modell på Stockholmsdata skiljer på några punkter. Om vi först studerar de
nationella skattningarna och referensmodellen för Stockholm ser vi att
avståndsvariabeln är högre i Stockholm än i övriga landet baserat på samma
data. Även med kontrollskattningar med könsdummyn formulerad på samma
sätt kvarstår skillnaden. Tar vi dessutom hänsyn till formuleringen av att det
för kvinnor tillkommer en negativ parameter med avstånd ökar skillnaden
ytterligare.

Variabeln för kvinna valde vi att formulera som ett tillskott på avståndet och
inte som en dummy. Skälet var rent empiriskt, att anpassningen till data
befanns vara bättre. Vinterdummyn är gemensam i den nationella modellen
för alla regioner utom Palt (Gävleborg och norrut). Det är sannolikt
förklaringen till att vinterdummyn är mer negativ för Stockholm än den
parameter som är skattad gemensamt med sydligare län. Vi har tidigare
nämnt logsumvariabeln.

Tabell 12. Modell för arbetsresa.

Variabel Nationellt Ref.

Stockholm

Oviktad Viktad Viktad
Path

Viktad
TP

Konstant 0,421
(1,87)

0.8228
(2,3)

0.743 (
2.1)

0.8413
(2.3)

0.7282
(2)

0.8879
(2.5)

Inomzonsavstånd -0,002
(1,93)

Inomzonsresa

Avstånd linjärt -0,177
(19,70)

-0.2195
(9,1)

-0.2405
(-12.1)

-0.2049
(-11.9)

-0.2264
 (-12)

-0.166
(-11.8)

Avstånd log

Bebyggelsetäthet -0,010 (-
3,65)

Villa

Kvinna -0,622 (-
5,31)

Avst. kvinna -0.04591
(-2.7)

0.048
(2.3)

-0.0401
(-2.3)

-0.0449
(-2.3)

-0.0279
(-2)

Ensam

Vinter M-S -1,020 (-
7,82)

-1.4108
(4,4)

-1.406
(-4.5)

-1.382
(-4.5)

-1.399
(-4.5)

-1.465
(-4.6)

Modes 0,786 0.5536
(31,1)

0.5958
 (34.2)

0.5933
 (33.9)

0.5584
(31.5)

0.5963
(34.2)

Antal obs 1830 1830 1830 1830 1830

Final value of
Likelihood -12104.2 -

12146.1
-
12142.9

-
12103.2

-
12146.8
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   "Rho-Squared"
w.r.t. Zero 0.2048 0.2043 0.2001 0.2057 0.2004

Om vi övergår till att jämföra de modeller som skattats på Stockholmsdata
inklusive referensmodellen ser vi att skillnaderna är relativt små. Det
förekommer variationer mellan de olika formuleringarna av avstånd där de
viktade avstånden resulterar i lägre parametrar till följd av att variabeln antar
ett generellt högre värde. Graden av förklaring mellan de olika
formuleringarna av avstånd skiljer inte mycket. Bäst är den formulering där vi
låter kortaste väg styras av vikter dvs. vi antar att cyklisterna föredrar
cykelväg framför blandtrafik men vi använder det uppmätta avståndet utan
vikt i nyttofunktionen. Avståndet blir då längre än den kortaste vägen men
ger möjligen en bättre representation av vad som är ett realistiskt vägval.

För arbetsresor har vi möjlighet att jämföra med resultaten från ett pågående
projekt som drivs av VTI, ”Cykelkedjor”. I det projektet använder man sig av
en senare resvaneundersökning som utförts av Trafikförvaltningen men man
skattar på det nätverk vi har utvecklat här. I stället för viktat avstånd har man
valt att använda generaliserad restid (hastighet 14,5 km/h) samt lutning. De
resulterande parametrarna blir -0,3416 (14,51) samt ett tillägg för kvinna på
-0,1558 (4,46), t-värden inom parentes. Antal observationer i skattningen är
10 000.

Absolutvärdet av parametrarna kan vi bortse från eftersom de är definierade
olika men relationen mellan effekten av kön går att jämföra. I vår modell är
kvoten -0,0449 /-0,2264=0,2 medan den i cykelkedjor är 0,46. Vad skillnaden
beror på är svårt att avgöra, skattningarna baseras på två olika
undersökningar med eventuella egenheter. Undersökningen som cykelkedjor
baseras på är nyare och koncentrerad till hösten medan RVU 05/06 är
fördelad över åren. En annan skillnad är att Cykelkedjor skattas på
observationer i Stockholms kommun.

5.2 REKREATIONSRESOR
Rekreationsresor är ett stort ärende med fler och diffusare målpunkter. Det
gör att ärendet blir svårare att planera infrastrukturen för och att ärendet inte
blir lika synligt.

Rekreationsresor har i några andra avseenden egenskaper som skiljer från
arbetsresor. De sker under  andra tider på dygnet, i andra trafikmiljöer, är
kortare och det är större variation mellan resenärerna i ålder.

Den formulering av avstånd som blev bäst i den här modellen var viktad
kortaste väg med svångstraff där kvinnor ges en separat avståndsvariabel,
dvs en ganska omfattande beskrivning av trafikmiljön. Skillnaderna är dock
små mellan modellerna och inte signifikanta. Motsvarande formulering med
för de andra avståndsvariablerna föll inte lika väl ut. Skattar man på samma
modell för samtliga avståndsvariabler är inte den viktad rutt med svängstraff
bäst utan en viktad rutt utan svängstraff. Liksom för arbetsresor ser vi att
restidskänsligheten är något högre i Stockholm jämfört med övriga landet
(jämförelse av nationell modell och referensmodellen).
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Bebyggelsetäthet hade vi hoppats på att skulle försvinna som signifikant med
en bättre beskrivning av nätverket men den variabeln är fortsatt signifikant
oberoende av val av nätverksdata. Vi kan bara ana något lägre värde när vi
inkluderar svängstraff i nätverksbeskrivningen.

Dummy för kvinna blir inte signifikant i våra modeller för rekreationsresor
vilket den är i modellen skattad på nationella data.

Dummyvariabeln för vinter är påtagligt hög i skattningarna för
rekreationsresa. Liksom för arbetsresor är dummyn kraftigare för
Stockholmsdata än för den nationella modellen.

Tabell 13. Skattningsresultat för rekreationsresor.

Variabel NationelltRef2 Oviktad Viktad Viktad
Path

Viktad
TP

Viktad
TP alt

Konstant 0,615
(1,64)

1.429
(2,7)

1.458 (2,2)1.486

(2,5)

1.442

(2,7)

1.492

(2,8)

.8870
(1,6)

Avstånd linjärt -0,249
(18,33)

-0.2696

(10,7)

-0.3466

(-10,4)

-0.2769

(10,5)

-0.3233

(10,3)

-0.2137

(10,6)

-.2825
(8.8)

Bebyggelsetäthet -0,013
(2,91

-0,0172
(2,3)

-0.01641

(2,2)

-0.01604
(2,2)

-0.01617

(2,2)

-0.01485

(2,1)

Kvinna -0,615
(3,52)

-.2195
(8.4)

Vinter -1,65 (5,61) -2.137

(3,3)

-2.368

(3,3)

-2.429
(3,3)

-2.129

(3,3)

-2.14
(3,3)

-2.254
(3.4)

Lägenhet 1.268
(3.1)

Stockholm

Skåne

Antal obs 1094 1096 1096 1096 1096 1087

Final value of
Likelihood

-6603.8 -6619.17 -6632.72 -6607.97 -6617 -6525
   "Rho-Squared"
w.r.t. Zero

0.2676 0.2696 0.2647 0.2697 0.2647 .2705

Vi har skattat ett antal olika varianter av modellerna ovan där vi exempelvis
varierat utbudet efter kön och vi har även infört olika socioekonomiska
dummy-variabler. Det som händer när man försöker finfördela ett material är
att parameterestimaten blir mer osäkra och att man får problem med
skattningens konvergens14. De modeller som redovisats ovan gick att skatta
på ett jämförbart sätt. I diskussionen i avsnitt 5.4 tar vi upp några alternativa
formuleringar som förtjänar att nämnas.

5.3 SKOLRESOR
För Stockholms län kunde vi endast skatta en modell för grundskola
eftersom antalet observationer för resa till gymnasium och vuxenutbildning

14 Konvergensen hos skattningsalgoritmen.
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inte medgav skattning. Med få observationer går det inte att bryta ner
materialet efter socioekonomi särskilt fint.

Skolresor till grundskola är ett ärende där de genomsnittliga reslängderna är
relativt korta. Det gör att den indelning i zoner som vi har i modellen kan bli
problematiska vi kan helt enkelt inte beräkna avstånd med någon vidare
precision. Vi kommer därför att vara lite återhållsamma med styrkan i
slutsatserna i den här delen.

Generellt reagerar modellerna som skattats på enbart Stockholmsdata
mycket kraftig jämfört med data som skattats på hela landet. Sampers
modell för grundskola har en särskild dummy för att åka cykel i Stockholms
län som är kraftigt negativ. Stockholms län har knappt hälften så hög andel
cykel till grundskola (7%) som övriga landet (16%). Varför Stockholms barn
och föräldrar tycker så illa om cykel kan vi bara spekulera i men en kandidat
till förklaring är att trafiksituationen i länet kan ha en avhållande effekt. En
annan möjlighet är att kollektivtrafiken är en stark konkurrent i länet.

Dummy-variabeln för vinter är också mycket kraftig och det tyder på att det
finns få observationer av skolresor med cykel vintertid i Stockholm.

Slutligen har vi en dummy för barn under 10 år som även den är kraftig i
förhållande till hur det ser ut i resten av landet. Sammantaget ger modellen
för resa till grundskola tydligt utslag för socioekonomiska egenskaper.

Tabell 14. Skattningsresultat för skolresor till grundskola.

Variabel
Sampers Ref.

Stockholm Oviktad Viktad Viktad Path Viktad TP

Konstant 2,36 11.61 11.34 11.16 11.18 11.17

Avstånd linjärt -.329 (14.1) -.4289 (8.4) -0.5954 (8.0) -0.4909 (8.3) -0.5622 (7.9) -.3957 (8.4)

Kvinna -0.369 (1.9)
-3.915 (1.4) -3.816 (1.4) -3.742 (1.5) -3.767 (1.5) -3.727 (1.5)

Under 10 -1.118 (4.9)
-4.350 (1.5) -4.209 (1.5) -4.125 (1.5) -4.153 (1.5) -4.117 (1.5)

Vinter M-S -2.341 (7.1) -15.24 (1.6) -14.79 (1.6) -14.47 (1.6) -14.59 (1.6) -14.42 (1.7)

Modes 0.660 0.2221 0.2293 0.2345 0.2325 0.2351

Antal obs 516 516 516 516 516

Final value of
Likelihood -1839.7661 -1832.6814 -1831.4476 -1832.8403 -1831.1937

 "Rho-Squared"
w.r.t. Zero 0.5552 0.5569 0.5572 0.5569 0.5573

I ett avseende ger modellerna som skattats på olika utbud ett ganska tydligt
besked och det är att referensmodellen som skattats på Sampersnäten är
sämst. Skälen kan vara att korta resor representeras dåligt av grova nät. De
olika näten som är riktiga cykelnät är relativt jämbördiga med den variant
som har både vikter och svängstraff som något bättre än de andra. Att
skolresenärerna svarar tydligast på dedikerade cykelnät är inte konstigt med
hänsyn till resornas längd. Färdmedelsandel före och efter visas i figuren
nedan.
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5.4 TILLÄMPNING AV RESULTATEN
Vad händer om man tillämpar resultaten i skattningarna i några enkla
analyser? Som exempel kan några av skattningarna som skiljer på
cykelbana och andra typer av infrastruktur studeras där indata avseende
infrastrukturen varieras. I en enkel implementation där vissa variabler
medelvärdesberäknats varieras två egenskaper i trafiksystemet.

I ett första exempel har vi i utgångsläget en tätortsmiljö där en cykelrutt som
totalt är 4 km går på 2 km i blandtrafik 50 km/h och 2 km egen cykelbana.
Rutten omfattar 4 högersvängar i korsning och 4 vänstersvängar i korsning. I
ett alternativscenario görs hel rutten om till cykelbana och två av
svängrörelserna elimineras. Färdmedelsandel före och efter visas i figuren
nedan.

Figur 7. Färdmedelsandel efter exempel på förändring i tätort.

I utgångsläget är andelen som väljer cykel ganska hög eftersom 50-väg inte
är allt för avskräckande. I exemplet ser vi en ökning av färdmedelsandelen
för cykel på mellan tre och fyra procentenheter.

I ett andra exempel utgår vi från en landsortssituation med en 70-väg som i
alternativscenariot får ett cykelfält längs vägen. Färdmedelsandel före och
efter visas i figuren nedan.
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Figur 8. Färdmedelsandel efter förändring i exempel på landsbygd.

Trafikmiljön är inte populär i utgångsläget med mycket låga
färdmedelsandelar för cykel längs rutten, särskilt för resa till skola. Den
negativa värderingen av att cykla efter en 70-väg gör att få väljer alternativet.
Efter förändringen ökar andelen som cyklar påtagligt i just den här miljön
enligt de skattningar som gjorts.

5.5 DISKUSSION SKATTNINGSRESULTAT
Vårt huvudsakliga syfte med den här studien var att skapa någon form av
klarhet kring hur man bör formulera nyttofunktionerna i efterfrågemodeller för
cykel. Det enkla svaret är att det är en empirisk fråga och att man prövar sig
fram till det som ger bäst förklaring i varje enskilt fall. Problemet med den
ansatsen är emellertid att det är dyrt och tidskrävande att ta fram nätverk
med högt informationsinnehåll för cykel, man bör ha goda skäl innan man
lägger kanske mer än en månads arbete på att ta fram ett nätverk. Inför det
här arbetet har vi studerat den litteratur där man analyserar hur egenskaper i
nätverket påverkar vägvalet. Där finner man en tydlig påverkan från
separation av trafikantgrupper, korsningar och trafikmiljö. Det är också dessa
variabler som är de tydligaste policyvariablerna. Tanken var att när vi tar
hänsyn till detta i nätverksbeskrivningen så skulle vi få en bättre förklaring av
de val som görs mellan olika färdsätt.

Det vi sett när vi kodat ett så bra nätverk som möjligt är att vi inte får någon
dramatisk bättre beskrivning av efterfrågan på cykel. Vi kan sträcka oss så
långt som att säga att ett ”riktigt cykelnät” är något bättre men skillnaderna i
förklarat beteende är ganska små. Cyklister och cykelresor är en heterogen
samling resenärer, från målmedvetna arbetspendlare som har en tid att
passa till rekreationscyklister med oklart resmål. Olika grupper prioriterar
olika egenskaper i resan och det är sannolikt svårt att skapa ett cykelnät som
är bäst i någon mening. Slår vi samman det vi sett här med den litteratur som
finns om cyklisters ruttval har vi ändå ett stöd för att hantera cykel med egna
nätverk. Vi fick här bäst utfall när vi tog hänsyn till typ av infrastruktur,
svängstraff och hänsyn till egenskaper i blandtrafik.
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Vi testade även att förklara olika gruppers beteende med olika utbud,
exempelvis att nyttofunktionen för män bestod av ren kortaste väg medan
nyttofunktionen för kvinnor bestod av restid med hänsyn till svängstraff. Vi
lyckades inte förbättra våra modeller genom att använda olika utbud till olika
grupper. Det är möjligt att vi hade nått längre om vi haft ett material med fler
observationer men samtidigt är det krångligt att beräkna olika utbud för olika
grupper.

I arbetet med skattningarna har vi testat olika formuleringar av de variabler vi
jobbat med. För avståndsvariablerna har vi testat kombinationer av
logaritmerade och linjära termer. Resultateten blev att en vanlig linjär
formulering fungerade bäst.

Varför fick vi då inte bättre betalt när det gäller förklarat beteende? Det är
naturligtvis intressant för tillämpning och fortsatt arbete. Vi går igenom några
frågor som uppkommit.

Har vi kodat in fel egenskaper? Vi har gått på litteraturen när vi valt ut
nätverksattribut för kodning men den kan i vissa avseenden vara bristfällig.
Vad som studeras är i regel statiska attribut som kan karteras såsom fysiska
egenskaper inte trafiksituationer som varierar över dygnet. En stor del av
cyklingen sker under högtrafik när det är många andra trafikanter i rörelse,
inte bara bilar utan även andra cyklister och fotgängare.

En indikation på att något saknas är att vi har kvar en signifikant
täthetsvariabel, dock endast för rekreationsresor. Täthetsvariabeln är lite
svår, det vore bättre att ha en explicit formulering vad det är i täthet som gör
att vi får med variabeln som signifikant. Är det trängsel,
parkeringsmöjligheter eller något annat? Under nuvarande
planeringsparadigm är täthet den heliga gralen och i analyser av täthet
kommer vi därigenom att minska andelen cyklister.

Tät stadsmiljö är förknippad med flera saker som vi idag har bristfällig
information om:

· Trängsel från andra cyklister
· Trängsel från bilar i blandtrafik
· Störningar från fotgängare
· Ej kodade stopp i trafiken
· Parkering av cyklar

Trängsel från andra cyklister förekommer (se tex Berglund & Larek, 2017) i
centrala lägen i Stockholm. Studerar man simuleringar och internationella
uppskattningar av trängselns betydelse finns inget stöd för att trängsel
mellan cyklister på separat cykelbana skulle ha en betydande påverkan på
hastigheten (undantag förekommer i vissa situationer). I blandtrafik däremot
kan kombinationen av cyklister och bilar göra att hastigheten påverkas, bland
annat genom att omkörningar mellan cyklister blir riskablare i blandtrafik.
Andra egenskaper i tät miljö är att bilar har en tendens att tillfälligt eller under
längre tid uppehålla sig på cykelbanor för leverans, upphämtning av
passagerare eller av andra skäl.

Trängsel bland cyklister kan observeras i vissa situationer. En sådan
situation är i hårt trafikerade stråk med trafiksignaler. Trafiksignalen gör att
cyklisterna samlas upp i en klunga som sedan vid grönt bildar grupper längs
vägen. Upphinnande cyklister har i dessa situationer svårt att hålla önskad
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hastighet med omkörningar som följd. Exempel från Stockholm är sträckan
Slussen – Skanstull där grupper om 20-30 cyklister skapar fördröjning och
ökar olycksrisken.

Det förekommer sällan rena cykelbanor eller i vart fall cykelbanor där
respekten för att det är just en cykelbana kan upprätthållas. I täta områden är
konflikterna med gångtrafikanter betydligt större än i glesa områden. Det är
svårt att explicit simulera effekten av fotgängare på cyklisters hastighet.
Fotgängare är ur störningssynpunkt en heterogen samling där egenskaper
som om fotgängaren medför en hund i koppel, barnvagn eller går i bredd har
en avgörande betydelse på framkomligheten. Vi har inte i detta projekt gjort
några ansatser att hantera störningar från fotgängare. Det skulle eventuellt
kunna ske genom att koda på närhet till bostäder på länkarna. Det här är ett
område där det finns utrymme för förbättringar.

Det som hanterats explicit i nätverket är fördröjningar vid korsningar och vid
övergångar mellan olika länktyper. Det finns emellertid ett stort antal hinder
längs cykelrutter som inte är karterade och därmed inte ingår i de
egenskaper som används i modelleringen. För att hålla bilar borta från
cykelbanor finns som regel betonghinder och grindar vid in/ut- farter till
cykelvägar och ibland även på fler ställen. Det är hinder som kräver stopp
eller låg hastighet.

Ska vi hantera trängsel krävs det att man ökar den tekniska komplexiteten en
nivå. Det är inte tekniskt omöjligt men man bör vara ganska säker på att det
är just det som är problemet om man ska göra den insatsen.

Är andra egenskaper så dominerande att det slår ut effekten av nätverken?
Vi har sett att parametrar för socioekonomi och vinter har stor betydelse för
valen. Det skulle kunna vara så att betydelsen av dessa egenskaper är så
dominerande att beskrivningen av infrastrukturen bara blir krusningar på
ytan. Är det så borde vi kanske fokusera mer på att komma åt variationer
som ligger hos individerna för att bättre kunna identifiera betydelse av
infrastrukturen. Börjar vi dela upp individerna bör vi emellertid ha fler
observationer att arbeta med. Vi har noterat att parameterestimaten är
känsliga för vilka variabler vi inkluderar i nyttofunktionen. Som vi nämnt
tidigare så är det förknippat med problem att bygga rikhaltiga nyttofunktionen
när det är få observationer för ett färdsätt som cykel. Om det är
socioekonomi vi ska jobba med var ska man då leta? Vi har med andra
material sett att invandrare gör andra val i trafiken även om man kontrollerar
för ekonomi etc. Cykel är i många länder inte ett transportmedel utan snarare
ett motionsredskap. Många invandrargrupper kommer också från länder där
trafiksituation och klimat gör cykel olämpligt som färdsätt. På sikt kan man
tänka sig att personer med bakgrund i andra länder integreras även i
transporthänseende men för ett skattningsunderlag kan den typen av
information vara värdefull.

Kön är en variabel som brukar få genomslag i modeller. Vi prövade två
formuleringar, en som traditionell dummy och en med ett avståndsberoende
tillskott på nyttan.

Dummy: = − − × (  0/1)

Avståndsberoende: = − −
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Den senare formuleringen gav ett något bättre resultat för arbetsresa och
skolresa medan kön inte hade någon signifikant betydelse för
rekreationsresa.

Vinter är den enskilt viktigaste egenskapen för benägenheten att cykla. När
vi inledningsvis tolkade effekten i den nationella modellen noterade vi att
effekten motsvarade samma onytta som ca 6 km cykling. Man skulle vara
beredd att cykla 6 km längre för att slippa göra det vintertid är en tolkning. I
modellerna skattade på Stockholmsdata är effekten ännu större! Som
policyvariabel är den svårtolkad. Beror den kraftiga effekten på att det är kallt
i luften och att det är bylsigt att klä sig för vintercykling eller har det med
underhåll av underlaget att göra? Är det en underhållsfråga går det att delvis
att åtgärda med snöröjning och saltning eller genom att använda dubbdäck.
Vinterdäck finns som krav för bil men inte för cykel och utgör en kostnad som
motsvarar en månadskostnad i kollektivtrafiken. Sand och salt sliter på en
cykel och man kan tveka att använda ”fincykeln” vintertid även på en väl
underhållen cykelbana. Även sommartid när det är dåligt väder, som regn,
försvinner cyklisterna trotts att underlaget är bra. Det skulle möjligen tyda på
att underlaget inte är den stora förklaringsfaktorn till låg cykling vintertid.

Vi har jämfört de skattningar vi gjort med skattningar på nationella data och
funnit vissa skillnader. Det är naturligt att effekten av säsong avviker
beroende på klimat. Det är emellertid mindre självklart att effekten av kön
skiljer eller att ålder har olika effekt. Det gör att man bör vara försiktig med att
tillämpa skattningar utanför det område som skattningen baseras på. Bara
på jämförelsen mellan resultaten från ”Cykelkedjor” och resultaten här fanns
betydande skillnader.

6 DISKUSSION – HUR LÅNGT ÄR VI
FRÅN EN BRA CYKELPROGNOS?

En bra prognos förutsätter en rimlig kvalitet i prognosens alla delar, det gäller
både modell och data. Det som skiljer cykel från andra färdmedel är att man
behöver ny och annan kunskap om nätverken och hur cyklisten reagerar på
dessa och att variationen mellan cyklister är större än mellan brukare av
andra färdmedel. När det gäller nätverkens kvalitet har den förbättrats
påtagligt under senaste åren även om det fortfarande finns stor potential för
förbättringar. Nätverken och utläggningen av cyklister på nätverk har vi
studerat i ett tidigare projekt (Berglund och Engelson, 2014). Projektets
huvudfråga var om det blir vettiga resultat om man lägger ut cyklisterna på
nätverket. Vi tyckte nog att resultaten blev ganska vettiga. Vi noterade också
att cykelnätverken var krävande att ta fram.

En prognos förutsätter även prognoser för indata, förutsättningar som gäller i
den framtid prognosen avser. Förutsättningarna är den största källan till
osäkerhet i en prognos. För bil och kollektivtrafik finns utrymme för
felbedömningar avseende kostnader och inkomster. Cykel påverkas i
nuvarande praxis inte direkt av kostnader och inkomster och därmed har en
betydande osäkerhetspost undanröjts. Indirekt påverkas cykel av att ökande
inkomster ger en överflyttning till dyra färdmedel på bekostnad av gång och



42 | 10230289  • Hur skattas cykel bäst

cykel, en utveckling som under senare år inte stämmer med verkligt utfall. En
källa till osäkerhet som tillkommer för cykel är framtida befolknings fysiska
förmåga och teknikutvecklingen hos cyklar.

En fråga man bör ställa sig i ett tidigt skede är om man överhuvudtaget ska
lägga krut på att modellera cykel i traditionella transportmodeller. Andra
frågor är vilken typ av åtgärder man behöver analysera och vad som krävs
för att hantera dessa analyser.

· Objektanalyser
· Systemanalyser av paket av åtgärder
· Konsekvenser av teknikutveckling eller generella styrmedel
· Åtgärder eller förändringar i konkurrerande färdmedel

Det förekommer uppfattningar om att cykel är lite för speciellt för att rymmas
inom de begränsningar som man har inom traditionell trafikmodellering. Man
skulle då istället arbeta med mer lokalt fokus för enskilda objekt. Litteraturen
från forskningen säger emellertid något annat. Den starkaste effekten på
försök att öka cyklingen har observerats när man implementerat integrerade
paket i cykeltransportsystemet (Pucher et al., 2010). Det handlar om effekten
av sammanhållna nätverk och möjlighet att ha tillgång till cykel, förvara
cykeln hemma, cykla på ett sammanhållet nätverk till målpunkten och
slutligen förvara cykeln på ett säkert sätt vid målpunkten. Det talar för att
man inte ska bortse från systemeffekten vid investeringar i cykelsystemet
och att man i uppbyggnadsskedet av cykelnäten bör jobba med systemfokus
snarare än objektfokus.

Integrerade paket innebär naturligtvis att satsningarna är större än mindre
enskilda åtgärder och att större satsningar ger mer effekt än mindre är
självklart. Det finns emellertid ett mervärde i paketåtgärder där man har visat
att helheten ger större effekt än delarna var för sig. Vi har ovan uppehållit
oss vid åtgärder i cykeltransportsystemet för att öka cyklingen. Man kan
också tänka sig att man vill studera negativa åtgärder för alternativa färdsätt
för att öka cyklingen, exempelvis för trafiklugnande åtgärder för bilar eller
höjning av kollektivtrafiktaxor. För detta ändamål behövs en modell som
hanterar överflyttning mellan färdmedel. Vi har även generella åtgärder som
effektivisering och elektrifiering där det inte finns något lokalt utfall av
intresse.

För att stödja en analys med systemfokus bör analysredskapen vara
anpassade till detta vilket leder till slutsatsen att cykel bör stödjas av
trafikmodellerna på ett acceptabelt sätt.

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROGNOSER
För att göra meningsfulla prognoser behöver vi ha kunskap om hur resenärer
värderar olika egenskaper i infrastrukturen och hur det förhåller sig med
dessa ute i den verklighet som ska modelleras. I den första delen kan vi luta
oss mot en hel del forskning. Cykel har inte studerats alls lika ingående som
bil och kollektivtrafik men det har skett en påtaglig förbättring på kort tid. Den
senare delen, datainsamling och kartering, är platsberoende och det är
mycket varierande hur väl det är utfört.
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I modellskattningar vi gjort ser vi att vi kan förklara en stor del av variationen i
färdmedelsvalet, det skiljer emellertid inte mycket beroende på hur vi
formulerar vår beskrivning av nätverken. Mycket av förklaringen ligger i kön,
säsong och grundläggande egenskaper hos färdmedlet
(färdmedelskonstanten). Men, även med en ganska begränsad mängd
observationer har vi ett antal variabler som påverkar valet att cykla.
Problemet med variabler som kön, ålder och säsong är att de saknar
policyrelevans. Vi kan göra en prognos med dessa men för att studera
åtgärder behövs det att vi kan påverka rest avstånd eller uppoffringen. Vi kan
spåra även detta och det finns stöd för att hantera cykel i blandtrafik på
annat sätt än cykel på separat bana. Det har inte gjorts några svenska
studier av värdering (på RP data) av nätverksattribut vilket hade varit
önskvärt. Det har dock gjorts en studie med SP vilken gav stöd för att den
relativa värderingen mellan att cykla i blandtrafik och på cykelbana från
andra länder skulle kunna vara tillämpbar även i Sverige. Det är mycket
önskvärt att få till studier på svenska data för cyklisters ruttval.

För att i slutänden landa i en prognos av rimlig kvalitet krävs kunskap om de
bakomliggande förutsättningarna. Det räcker ju inte att vi vet att cyklister inte
gillar vägövergångar utan vi måste veta var dom finns och gärna något om
uppehållstiden. Karteringen av cykelnätet, främst i NVDB, har förbättrats
snabbt under de senaste åren även om mycket återstår. Det skiljer emellertid
mycket mellan kommuner med olika ambitionsnivå.

En genuin osäkerhet med cykel på individnivå är att cyklisten i sig ger
upphov till en variation som inte finns för andra färdmedel. För bilister är inte
bilens prestanda dimensionerande för hastigheten på samma sätt cyklistens
prestanda är för hastigheten. På populationsnivå torde den typen av variation
inte påverka prognososäkerheten. Med det vill vi säga att cykel inte är
konstigare än andra färdsätt, cyklister reagerar på restid och komfort.
Reaktionen sker utifrån lite olika nivåer som beror på ålder, kön och var man
bor eller jobbar.

Det finns några kvarstående problem av principiell natur innan man börjar
göra prognoser. Några som vi tycker bör beaktas är följande:

· Utveckling över tid för G/C, kostnadskänsligheten
· Teknikutveckling
· Segmentering av cyklister
· Stor säsongsvariation ger missvisande medelvärden
· Innehav av cykel
· Hör cyklar hemma i statiska modeller eller dynamiska?

6.1.1 Kostnadskänsligheten
Utvecklingen över tid av kostnadskänsligheten är ett problem eller i vart fall
något som bör tänkas igenom. I Sampers och liknande modeller antas
inkomsterna hos befolkningen öka över tid med effekten att
kostnadskänsligheten går ner. För färdsätt utan kostnad (gång och cykel)
innebär det ingen förändring medan övriga färdsätt blir ”billigare”.
Trendmässigt kommer därmed andelen gång och cykel att minska. En
inbyggd determinism i modellerna kräver starkt stöd både empiriskt och
teoretiskt vilket inte föreligger i detta fall. I arbetet med omskattningen av
Sampers kommer det att ske en ny hantering i detta avseende som
eventuellt löser vissa problem. Gör det inte det bör man se över andra
alternativ.
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6.1.2 Teknikutveckling
I prognoser på lång till medellång sikt görs antaganden om teknikutveckling.
För bil avser det exempelvis fordonens bränsleeffektivitet och kostnader för
att köra fordonet. Motsvarande antaganden görs för kollektivtrafiken där
teknikutvecklingen ligger i linjekodningen och kostnadsutvecklingen ligger i
biljettkostnadsmatriserna. För cyklar finns inte motsvarande utveckling av
själva tekniken inbyggd i kalkylen. I verkligheten har det skett och sker en
teknikutveckling av cyklar. Det man ser är också att det sker en övergång till
cyklar med bättre prestanda, exempelvis har sporthybrider blivit den nya
standardcykeln15 i nuvarande försäljning. Till skillnad mot bilar påverkar
teknikutvecklingen för cyklar direkt restid och borde hanteras i en
prognossituation.

Elhybrider bland cyklar har blivit vanligare och försäljningen ökar kraftigt16.
Tekniken bedöms ha stor potential att bredda cyklingen. Priset17 på en
elhybrid är överkomligt om man jämför med alternativa tvåhjulingar med
motor. En elmotor får max tillföra 250 watt upp till 25 km/h samtidigt som
pedalerna driver. De 250 watten ska jämföras med att en normal cyklist tillför
ca 160 watt vid normal cykling, tillskottet från motorn är således betydande.

6.1.3 Segmentering av cyklister
Det går att bryta ner befolkningen på ett antal olika segment för att förstå val
av olika färdsätt. Cykel tillför en fysisk dimension som inte nödvändigtvis är
relevant för andra färdsätt. Man kan låta detta vara en empirisk fråga och
skjuta den framför sig. Det vi sett hittills är att kön och ålder har betydelse
och de tillför ingen ytterligare komplexitet i data.

6.1.4 Säsongsvariationer
Vi har sett att det finns stora säsongsvariationer för cykel samtidigt som man
normalt gör trafikprognoser för ett vardagsmedeldygn. För cykel kommer
VMD att vara en dålig representant för cykelvolymerna.

6.1.5 Innehav av cykel
I nuvarande modeller används inte innehav av cykel som en variabel.
Motiveringen är att tröskeln för att skaffa en cykel är så låg att om man har
nytta av en så kan man enkelt skaffa en. Det är en hantering som kan
ifrågasättas, i vissa boendemiljöer är det problem att förvara cyklar på ett
säkert sätt vilket kan vara hindrande. Generellt bör betydelsen av förvaring
av cykel studeras närmare.

6.2 I VILKEN MODELLMILJÖ SKA VI SATSA PÅ
CYKEL?

Basen i det svenska modellsystemet är Sampers regionala modeller som
täcker landsdelar. I Berglund & Engelson (2014) diskuterades frågan mot
bakgrunden av de erfarenheter som framkommit vid arbete med nätverk och
nätverksutläggning av cyklister. Avseende implementation av en komplett
hantering av cykel i regionala modeller var vi lite reserverade, särskilt när det
gäller tillämpning för regionala modeller som hela SAMM etc. En skala som
känns rimligare är kommunala modeller eller de urbana modeller som är
under utveckling av Trafikverket. Skälet är främst att cykelnätverken är
ganska krävande att ta fram.

15 http://svenskcykling.se/2017/09/28/elcyklar-fortsatter-rekordoka/
16 http://svenskcykling.se/2017/09/28/elcyklar-fortsatter-rekordoka/
17 I skrivande stund från ca 10 000  men med anständig kvalitet från ca
20 000.

http://svenskcykling.se/2017/09/28/elcyklar-fortsatter-rekordoka/
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I nuläget är det inte aktuellt att förfina hanteringen av cykel i regionala
modeller. Det skulle kräva cykelnät av jämn kvalitet för hela regioner och där
är vi inte idag. På längre sikt kan frågan tas upp på nytt.

I nuläget har inte Trafikverket någon nivå under de regionala modellerna,
däremot finns det lokala och regionala modeller som används och förvaltas
av kommuner och regionala huvudmän. I några av dessa har man gjort
fördjupade ansatser genom att koda cykelnät och även lägga ut cyklisterna
på näten i analyserna. Valideringen av dessa modeller och resultat är
emellertid inte uttömmande.

Trafikverket har ett pågående utvecklingsarbete kring urbana modeller för
bättre hantering av trängsel i biltrafiken. Det systemet är uppbyggt kring
programvaran Transmodeler. Transmodeler är en dynamisk hybridmodell
som simulerar fordon (även cyklar) på meso, mikro och makronivå. I
förlängningen kommer det att krävas omskattning av modellerna i de
dynamiska storstadsmodellerna och då finns möjligheten att hantera cykel
mer i detalj.
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Bilaga. Udda attribut.

Tabell 15. Viktsättning i cykelnätverket för mer udda attribut. Vikt 2 enligt Halldórsdóttir.

Attribut ID Vikt 1 Vikt 2 Beskrivning

0 1.5 1.15 Blandtrafik

1 1 1 Cykelbana

2 1.23 1 Cykelfält

3 1 1 Cykelöverfart

4 1 1 Övergångsställe

5 1 1 Gatupassage

8 1 1 Koppling till an

9 1.5 1.5 Annan cy

10 3 3 Annan ej cy

11 3 2.67 Gångbana

12 3 3 Trottoar

13 1 1 Fortsättning

14 1 1 Passage bygg

15 3 3 Ramp

16 3 3 Perrong

17 17 17.68 Trappa

18 18 18 Rulltrappa

19 15 15 Rull trott

20 17 17 Hiss

21 17 17 Snedbanehiss

22 17 17 Linbana

23 17 17 Bergbana

24 3 3 Torg

25 3 3 Kaj

26 3 3 Öppen yta

27 3 3 Färja

28 1 1 Cykelpassage

7 2.5 1.15 Bland>50
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