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Sammanfattning 

Arbetet har genomförts med Sampers programversion och databaser för Trafikverkets 

Basprognos för region Samm (Mälardalen). 

Ambitionen med forskningsuppdraget var att utveckla nuvarande metod för nätutläggning 

av kollektivtrafiken i modellen så att den bättre förmår reproducera resandet enligt 

passagerarräkningar och bättre förmår fördela passagerarflöden mellan alternativa 

stråk/linjer. 

Men resultaten av valideringen av modellberäknade resultat mot statistik för befintligt 

resande enligt SL:s rapport Fakta om SL och länet 2012 (SL fakta 2012) visade att det var 

för tidigt att börja testa algoritm med trängsel i kollektivtrafik i större skala på grund av 

modellens relativt stora underskattningen av kollektivtrafiken i de centrala delarna av 

Stockholms län. 

Konsekvenen blev att det under projektets gång togs beslut om en ny iniktning av projektet 

där mer begränsade tester gjordes av nätutläggningsalgoritm för kollektivtrafik för ett urval 

av några ytterkommuner, där resultaten indierade att det fanns ett mer renodlat 

fördelningsproblem mellan spårtrafik och busstrafik. De fyra kommuner som valdes ut var 

Lidingö kommun, Nynäshamn kommun, Vallentuna kommun och Österåker kommun. 

Resultaten av valideringen visade i huvudsak att modellen: 

 Underskattade kollektivtrafikresandet generellt, med undantag för resor mellan 

länshalvor. 

 Uppvisade en stor underskattning av resandet med tunnelbana. 

 Uppvisade en total nivå på resandet med buss som var i nivå med statistiken, men 

överskattade bussresandet i perifera kommuner i norra länshalvan. 

  Underskattarde särskilt kollektivtrafikresandet i innerstaden (även om 

färdmedelsandelen överskattades) och det både för buss och för tunnelbana. 

 Underskattade kollektivtrafikresandet till och från innerstaden. 

 Överskattade bilresandet lokalt i Stockholm innerstad. 

 Uppvisade en total nivå på resandet med pendeltåg som var i nivå med statistiken. 

Huvudresultatet av analysen var att det ansågs vara för tidigt att börja testa algoritm med 

trängsel i kollektivtrafik p.g.a. underskattningen av kollektivtrafiken i viktiga delar av 

regionen och att det först borde göras en modifiering av efterfrågemodellen i Sampers innan 

det kan anses vara meningsfullt att genomföra mer fullskaliga tester av 

nätutläggningsalgoritm. 
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Tabell 1: Antal påstigande per trafiklslag vardagsmedeldygn för Basprognos 2015 (BP2015) jämfört med 
statistik i SL Fakta om SL och länet för 2012 

 

 

Tabell 2: Antal påstigande alla trafikslag per kommun för Basprognos 2015 (BP2015) jämfört med statistik i 
SL Fakta om SL och länet för 2012 
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För de mer begränsade testerna av nätuläggningsalgoritm för de fyra ytterkommunerna 

kalibrerades kollektivtrafikmatrisen så att totala antalet resor med start i respektive 

kommun motsvarade totala antalet påstigande i respektive kommun enligt SL fakta 2012. 

Efter den kalibreringen stämde sedan totala antalet påstigande i respektive kommun med 

antalet påstigande enligt statistiken. 

Resultaten av de tester som gjordes för de fyra ytterkommunerna med olika värden på olika 

parametrar i nätutläggningsalgoritm visade i huvudsak på relativt oförändrade resultat för 

totalt antalet påstigande, med undantag om extremvärden tillämpades på den assignment-

parameter som testades. En något större känslighet observerades på fördelningen av 

påstigande på trafikslag. 

Resultat redovisas i rapporten för elva scenarier, där scenario 1 är assignment av 

kollektivtrafiken med den nuvarande metoden som tillämpas i Sampers och där scenario 2 

till scenario 11 är testscenarier med varierande värden på olika assignmentparametrar.  

Se kapitlet Tester med olika kollektivtrafikassignment. på sidan 9 för utförligare 

beskrivning av parametervärden och nätutläggningsalgoritmerna i Emme. 

Nedan redovisas resultaten från testerna av näturläggningsalgoritm för Nynäshman 

kommun som uppvisade den minsta variationen i resultaten och för Vallentuna kommun 

som uppvisade den största variationen. 

 

Figur 1: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik Nynäshamn 
kommun 

 

 

Figur 2: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Nynäshamn kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 
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Figur 3: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik Vallentuna 
kommun 

 

 

Figur 4: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Vallentuna kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 
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Inledning 

Bakgrund 

Trafikverket har ett pågående projekt där Sampers regionala modeller estimeras om mot 

aktuella data avseende resvanor och trafikutbud. 

I Sampers regionala modeller beräknas persontrafiken för färdsätten bil, kollektivt samt 

gång och cykel. 

I tillämpningen av Sampers görs det för biltrafiken ofta en jämförelse och en kalibrering av 

modellberäknade trafikflöden i vägnätet mot trafikräkningar. Det görs i syfte att säkerställa 

att modellberäknade trafikvolymer i vägnätet har en rimlig nivå jämfört med hur resandet 

ser ut i verkligheten. För detta ändamål finns idag vad som kan betraktas som väl utvecklade 

rutiner och tillvägagångssätt. 

Motsvarande rutiner och tillvägagångssätt saknas dock för motsvarande rimlighetskontroll 

av modellberäknade passagerarflöden och av antalet på- och avstigande i kollektivtrafik-

systemet, vilket i sin tur skapar en stor osäkerhet i tolkningen av resultaten för beräknade 

passagerarmängder på olika stationer och linjer  i kollektivtrafiksystemet. Samtidigt har det 

också bland olika aktörer på marknaden funnits en uttalad kritik mot den beräknings-

algoritm som används i emme för att göra nätutläggningar av kollektivtrafiken. En viktig del 

av den kritik som framförts är algoritmens förmåga att fördela passagerarna på alternativa 

(parallella) stråk/linjer. 

Den algoritm som används i Sampers för nätutläggning av kollektivtrafik är den algoritm 

som funnits med i emme sedan programsystemet kom ut på marknaden i mitten på 1980-

talet, då benämnt som emme/2.  

Med senare versioner av emme (emme3.4 och emme4) har det tillkommit en ny algoritm 

som ger avsevärt större möjligheter att på ett bättre sätt beräkna fördelningen av 

passagerarflöden mellan geografiska områden på alternativa stråk/linjer. 

 

Syfte 

Syftet med det här projektet har varit att, parallellt med att Sampers estimeras om, utveckla 

nuvarande metod för nätutläggning av kollektivtrafiken i modellen så att den bättre förmår 

reproducera resandet enligt passagerarräkningar och bättre förmår fördela passagerarflöden 

mellan alternativa stråk/linjer. 

Ett syfte har också varit att göra detta så att metoden skule kunna implementeras i den 

nyestimerade versionen av Sampers när den blir officiell. 

 

Metod 

Arbetet har begränsats till att omfatta resandet i kollektivtrafiksystemet i Stockholms län i 

Sampers regionala modell för Mälardalen (Samm). Jämförelsen mot passagerarräkningar 

görs för alla kollektiva färdmedel i det lokala kollektivtrafiksystemet som finns med i 

Sampers. Det vill säga för buss, tunnelbana, pendeltåg och övriga banor. SL bedriver även 

båttrafik, men den trafiken finns inte med i Sampers. Jämförelsen har i första hand gjorts på 

aggregerad nivå för olika färdsätt, stationer och geografiska områden. Jämförelsen har i 

första hand gjorts mot statistik publicerad för antalet påstigande i SL:s rapporter Fakta om 

SL och länet. 
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Grundtanken var också att testa assignmentvikternas roll (vikterna för gångtid, åktid, 

väntetid etc) samt att genomföra en hel Sampersberäkning för region Samm med den nya 

metoden. Men det blev aldrig aktuellt uifrån vad resultaten visade på för grundläggande 

brister och osäkerheter som först borde utredas (se kapitlet Slutsatser från valideringen på 

sidan 23 för mer information). 

 

Sampersversion och databas 

Mot bakgrund av att Basprognos 2015 var nypublicerad när detta forskningsprojekt 

startades, då det var många saker som var nytt i den nya versionen jämfört med föregående 

versionen1 och då det kommit signaler från annat projekt att det eventuellt kunde finnas 

buggar i den, bestämdes det att göra en inledande validering för beslut om vilka databaser 

och vilken Sampersversion som skulle användas. Valideringen gjordes för två 

modellversioner: 

1. Trafikverkets Basprognos 2015, publicerad 2015-04-01 (BP2015). 

2. Kalibrerad Sampersversion för region Samm (KalSamp). 

Den andra modellversionen (Kalibrerad Sampersversion för region Samm) var en alternativ 

kombination av databas och program som då fortfarande användes och hade blivit använd 

för ett flertal projekt i Stockholmsregionen. 

Valideringen bestod i att för nulägesscenariot i de båda versionerna jämföra modellberäknat 

antal påstigande per trafikslag och kommun mot motsvarande siffror publicerad i Fakta om 

SL och länet. 

Resultatet av den inledande valideringen blev att beslut togs om att gå vidare och arbeta 

med Trafikverkets Basprognos 2015 som underlag för detta arbete. 

Den inledande valideringen finns redovisad i kapitlet Inledande validering och val av 

Sampersversion och databas på sidan 9. 

Läsanvisning 

Dispositionen följer det sätt som arbetet fördes framåt under projektets gång: 

1. Inledande validering och val av Sampersversion och databas. 

2. Ytterligare validering av befintligt nulägesscenario i vald databas. 

3. Kalibrering. 

4. Tester med olika kollektivtrafikassignment. 

  

                                                           
1 Föregående version = Trafikverkets Basprognos 2014, publicerad 2014-04-01. 
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Inledande validering och val av modellversion 

Val av basår för statistiken 

Jämförelse av antalet påstigande mot statistik gjordes således för två nulägesscenarier: 

1. Nulägessecnariot i Basprognos 2015 (BP2015). 

2. Nulägesscenariot i Kalibrerad Sampersversion för region Samm (KalSamp). 

Årtalet för nulägesscenarieriot i de båda versionerna var 2010. I den händelse att uttag 

skulle behöva göras ur ATR-data i SL:s databas RUST gjordes en kontroll av för att se hur 

långt bakåt i tiden som det skulle vara möjligt att gå och fortfarande kunna ta ut data med 

god kvalité. Det årtal som det visade sig vara möjligt  att gå längst tillbaka till där det finns 

passagerarräkningar att tillgå med god kvalité visade sig vara 2012. Åren 2010-2011 vad det 

mycket stränga vintrar vilket ställde till mycket stora problem för kollektivtrafiken med 

många inställda tåg, vilket gör att de mätdata inte är representativa för en normal situation. 

Beslut togs därför att göra jämförelsen av modellberäknat antal påstigande mot statistik för 

2012. 

Kodat trafikutbud kollektivtrafik 

För kollektivtrafikutbudet i de båda nulägesscenarierna gällde att de i princip var desamma i 

BP2015 och KalSamp med undantag för pendelstågstrafiken samt kodningen av utbudet av 

busstrafik i Järfälla kommun och Upplans-Bro kommun. 

Tabell 3: Kodat trafikutbud i nulägesscenariot i basprognos 2015 (BP2015): 

Trafikslag Kollektivtrafikutbud 

Buss 2007/2008 – 2015 (2011 i de centrala delarna) 

Tvärbana 2014/2015 

Roslagsbana 2009 

Tunnelbana 2009 

Pendeltåg ? 

 

För busskodningen gällde att KalSamp innehöll en äldre kodning av utbudet i Järfälla 

kommun och Upplands-Bro kommun. 
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För pendeltågstrafiken gällde att det trafikutbud som fanns kodat i KalSamp avsåg en 

vardag december 2012. För BP2015 rådde oklarhet om exakt vilket trafikutbud det var som 

fanns med för pendltågstrafiken. Antalet turer var lägre i BP2015 än i KalSamp. Dessutom 

fanns pendeltågstrafiken till Uppsala (som startades 9 dec 2012) inte med. Troligt är därför 

att det trafikutbud som var kodat för pendeltågstrafiken i BP2015 var av ett tidigare datum 

än det i Samkalk.  

Antal påstigande per trafikslag 

Inledningsvis jämfördes resultaten i de båda befintliga nulägesscenarierna BP2015 och 

KalSamp mot statistisik i Fakta om SL och länet för 2012.  

I Tabell 4 och Tabell 5 nedan redovisas antalet påstigande per trafikslag: 

 För buss och pendeltåg stämde de modellberäknade resultaten relativt bra överens 

med uppmätt antal påstigande enligt statistiken, både i absoluta tal och i procent. 

 För lokalbanorna (Tvärbanan, Roslagsbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan) var 

de procentuella avvikelserna större, bl.a. beroende på att resandetalen är låga för på 

de tågen. Men för Saltsjöbanan var avvikelsen även relativt stor mätt i absoluta tal. 

 För tunnelbanan var avvikelsen i antalet påstigande amärkningsvärt stor, -27 % i det 

ena scenarieot och -28 % i det andra. Noterbart är att de procentuella avvikleserna 

är på relativt stora resandevolymer i absoluta tal. Anmärkningsvärt var också att det 

underskattade antalet påstigande i tunnelbanesystemet inte såg ut att ha blivit 

omfördelat till påstigande på något annat trafikslag i modellen, utan att de 

kollektivtrafikresorna helt enkelt tycktes saknas i modellen. 

 

Tabell 4: Antal påstigande per trafiklslag vardagsmedeldygn för Basprognos 2015 (BP2015) jämfört med 
statistik i SL Fakta om SL och länet för 2012 
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Tabell 5: Antal påstigande per trafikslag vardagsmedeldygn för den kalibrerade Sampersversionen (KalSamp) 
jämfört med statistik i SL Fakta om SL och länet för 2012 

 

 

Påstigande per kommun 

I tabellen nedan redovisas antalet påstigande för samtliga trafikslag per kommun för 

Basprognosen 2015 (BP2015) jämfört med statistiken i Fakta om SL och länet för 2012. 

I den efterföljande tabellen finns motsvarande redovisning för den kalibrerade 

Sampersversionen (KalSamp). 

Avvikelserna i de modellberäknade resultaten  jämfört med statistiken följde generellt 

samma mönster i de två modellversionerna: 

 För de flesta kommunerna gäller att om antalet påstigande jämfört med statistiken 

överskattas för en kommun i den ena modellen överskattas också antalet påstigande 

i den andra modellen för den kommunen. 

 Om antalet påstigande underskattades för en kommun i den ena modellen 

underskattas det också det i den andra modellen för den kommunen. 

 Generellt var det för samma kommuner som de stora differenserna jämfört med 

statistiken fanns. 

 För totala antalet påstigande, summerat för alla kommuner,  var 

överensstämmelsen bättre i BP2015 (-12%) än i KalSamp (-17%). 
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Tabell 6: Antal påstigande alla trafikslag per kommun för Basprognos 2015 (BP2015) jämfört med statistik i 
SL Fakta om SL och länet för 2012 

 

 



14 

 

Tabell 7: Antal påstigande alla trafikslag per kommun för den kalibrerade Sampersversionen (KalSamp) 
jämfört med statistik i SL Fakta om SL och länet för 2012 

 

 

Påstigande per avtalsområde 

I tabellen nedan redovisas antalet påstigande på buss per avtalsområde för Basprognosen 

2015 jämfört med statistiken i Fakta om SL och länet för 2012. 

I den efterföljande tabellen finns motsvarande redovisning för den kalibrerade 

Sampersversionen. 
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Avvikelserna i de modellberäknade resultaten för buss, jämfört med statistiken, följde också 

de i stort samma mönster i de två modellversionerna: 

 För de flesta avtalsområdena gäller att om antalet påstigande jämfört med 

statistiken överskattas för ett avtalsområde i den ena modellen överskattas det ockå 

i den andra modellen för det avtalsområdet. 

 Om antalet påstigande underskattas för ett avtalsområde i den ena modellen 

underskattas det också det i den andra modellen för det avtalsområdet. 

 Generellt var det för samma kommuner som de stora differenserna jämfört med 

statistiken fanns. 

 För totala antalet påstigande på buss, summerat för alla avtalsområden,  är 

överensstämmelsen bättre i BP2015 (0%) än i KalSamp (-6%). 

 

Tabell 8: Antal påstigande Buss per avtalsområde för Basprognos 2015 (BP2015) jämfört med statistik i SL 
Fakta om SL och länet för 2012 
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Tabell 9: Antal påstigande Buss per avtalsområde för den kalibrerade Sampersversionen (KalSamp) jämfört 
med statistik i SL Fakta om SL och länet för 2012 

 

I de två efterföljande diagrammen redovisas motsvarande resultat i form av Scattergrams. 

Resultatet av den linjära interpolationen visade således också den att överensstämmelsen 

totalt sett var något bättre i BP2015 än i KalSamp: 

 Värdet på r-kvadrat är högre i BP2015 (0,9652) än i KalSamp (0,9437). 

 Värdet på lutningskoefficienten ligger närmare ett i BP2015 (0,945) än i KalSamp 

(0,875).  
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Figur 5: Scattergram för antal påstigande i BP2015 –jämfört med SL2012 

 

 

 

Figur 6: Scattergram för antal påstigande i KalSamp jämfört med SL2012 
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Ytterligare validering av befintligt nulägesscenario 
för vald modellversion (Basprognos 2015) 

Resandet över tre snitt 

I Fakta om SL och länet 2012 finns resultat redovisat för  resandet över tre snitt: Saltsjö-

Mälarsnittet, Innerstadssnittet och Regioncentrumsnittet. För Innerstadssnittet finns bara 

färdmedelsandelar redovisat. För de andra två snitten finns antalet resor redovisat per 

färdmedel. Det geografiska läget för respektive snitt redovisas på bilden nedan. 

 

Figur 7: Saltsjö-Mälarsnittet, Innerstadssnittet och Regioncentrumsnittet (källa: Fakta om SL och länet 2012) 

 

Resultaten i Tabell 12 - Tabell 11 på nästa sida indikerar att kollektivtrafikresandet var 

underskattat i förhållande till bilresandet för resor över alla tre snitten. 

Regioncentrumsnittet 

Antalet bilresor överRegioncentrumsnittet var överskattat med ca 17 % i modellen jämfört 

mot statistiken och antalet resor med kollektivt färdmedel var underskattat med ca 6 %. 

Totalt för båda färdmedlen (summa bil+kollektivt) överskattade modellen resandet med 

ca 9 %. 

Tabell 10: Antalet resor över Regioncentrumsnittet 

 BP2015 SL2012 BP2015-SL2012 

(abs.) 

BP2015-SL2012 

(proc.) 

Bil 1 135 971 164 17% 

Kollektivt 508 541 -33 -6% 

Summa 1 643 1 512 131 9% 
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Mätt som andel av bil+kollektivt överskattade modellen andelen bilresor med ca 5 

procentenheter jämfört med statistiken för resor över Regioncentrumsnittet. (Andelen resor 

med kollektivt färdmedel underskattades med ca 5 procentenheter.) 

 
Tabell 11: Färdmedelsandelar för resandet över Regioncentrumsnittet 

 BP2015 SL2012 BP2015-SL2012 

(procentenheter) 

Bil 69% 64% 5 

Kollektivt 31% 36% -5 

Summa 100% 100% ---- 

 

Saltsjö-Mälarsnittet 

Antalet bilresor över Saltsjö-Mälarsnittet var överskattat med ca 24 % i modellen och antalet 

resor med kollektivt färdmedel underskattades med ca 19 %. Totalt för båda färdmedlen 

underskattade modellen antalet resor med ca 2 %. 

Tabell 12: Antalet resor över Saltsjö-Mälarsnittet 

 BP2015 SL2012 BP2015-SL2012 

(abs.) 

BP2015-SL2012 

(proc.) 

Bil 427 345 82 24% 

Kollektivt 416 511 -95 -19% 

Summa 843 856 -13 -2% 
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Mätt som andel av bil+kollektivt överskattade modellen andelen bilresor med ca 11 

procentenheter jämfört med statistiken för resor över Saltsjö-Mälarsnittet. (Andelen resor 

med kollektivt färdmedel underskattades med ca 11 procentenheter.) 

 
Tabell 13: Färdmedelsandelar för resandet över Saltsjö-Mälarsnittet 

 BP2015 SL2012 BP2015-SL2012 

(procentenheter) 

Bil 51% 40% 11 

Kollektivt 49% 60% -11 

Summa 100% 100% ---- 

 

Innerstadssnittet 

För resor över Innerstadssnittet överskattas andelen bilresor med ca 12 procentenheter. 

(Andelen resor med kollektivt färdmedel underskattas med ca 12 procentenheter.) 

Tabell 14: Färdmedelsandelar för resandet över Innerstadssnittet 

 BP2015 SL2012 BP2015-SL2012 

(procentenheter) 

Bil 42% 30% 12% 

Kollektivt 58% 70% -12% 

Summa 100% 100% ---- 
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Fördelning av resor i länet (Stockholms län) 

På bilden nedan redovisas andel resor med bil, kollektivtrafik samt gång- och cykel för fyra 

olika geografiska indelningar Stockholms län: 

1. Resor med start- och målpunkt i Stockholms län. 

2. Resor mellan länshalvor (norr och söder om Saltsjö-Mälarsnittet). 

3. Till och från innerstaden (Stockholm innerstad). 

4. Inom innerstaden (start- och målpunkt i tockholm innerstad). 

 

 

Figur 8: Färdmedelsfördelning kollektivtrafikresor för olika reserelationer 

 

Tabell 15: Över- och underskattningar av resandet i Basprognos 2015 i olika reserelationer, jämför med SL-
statistiken. Ett tecken = en skillnad i färdmedelsandel inom intervallet -10 procentenheter , +10 
procentenheter.  Två tecken = en skillnad i färdmedelsandel som är större än +10 procentenheter. 

 Färdmedel Stockholms län Mellan 

länshalvor 

Till och från 

innerstaden 

Inom inner-

staden 

Bil + -- ++ ++ 

Kollektivt ++ ++ - ++ 

Gång- och cykel -- 0 - -- 
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Sammanfattningsvis för fördelningen av resor i länet: 

 Andelen bilresor överskattades generellt i modellen med undantag för resor mellan 

länshalvor. 

 Andelen kollektivtrafikresor överskattades generellt i modellen, med undantag för 

resor till och från innerstaden. 

 Andelen gång- och cykelresor underskattas generellt med undantag för resor mellan 

länshalvorna. 
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Slutsatser från valideringen 

Vad resultaten visade 

Sammantaget visade de olika resultaten som hade analyserats på att modellen: 

 Underskattade kollektivtrafikresandet generellt, med undantag för resor mellan 

länshalvor. 

 Uppvisade en stor underskattning av resandet med tunnelbana. 

 Uppvisade en total nivå på resandet med buss som var i nivå med statistiken, men 

överskattade bussresandet i perifera kommuner i norra länshalvan. 

  Underskattarde särskilt kollektivtrafikresandet i innerstaden (även om 

färdmedelsandelen överskattades) och det både för buss och för tunnelbana. 

 Underskattade kollektivtrafikresandet till och från innerstaden. 

 Överskattade bilresandet lokalt i Stockholm innerstad. 

 

Kommentarer till resultaten: 

 Trafikförvaltningen hade observerat fördelningsproblemet mellan buss och tun-

nelbana sedan en lång tid tillbaka. De tillämpar därför spårfaktorer som ibland 

tillämpas per linje och ibland per station. 

 Tunnelbanan finns centralt i regionen där modellen samtidigtuppvisar en generell 

underskattning av resandet. 

 Tunnelbanenätet är mer överskådligt än bussnätet i innerstaden för resenären vilket 

påverkar valet av färdsätt till tunnelbanans fördel, vilket modellen inte förmår 

återspegla. 

 Pendeltåget matas i större utsträckning av busstrafik än övrig spårtrafik. 
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Konsekvenser för analysarbetet i detta projekt: 

 Det ansågs vara för tidigt att börja testa algoritm med trängsel i kollektivtrafik p.g.a. 

underskattningen av kollektivtrafiken. Det ansågs kunna vara av intresse att göra ur 

planeringssynpunkt och för Cost/Benefit-analyser, men bör göras först efter en 

modifiering av efterfrågemodellen så att en mer rimlig nivå i erhålls i modellen på 

trängseln i kollektivtrafiken. 

 Det största problemet såg ut att finnas i Sampers efterfrågemodell. Men fokuset i 

detta projekt var att analysera fördelningen av resandet mellan olika kollektiva 

färdmedel. 

 Avvikelserna var så pass många och så pass stora och ansågs kunna bero av så pass 

många olika orsaker att det inte ansågs vara meningsfullt att testa nätut-

läggningsalgoritm på hela Stockholm län. 

 

Beslut 

Mot bakgrund av resultaten i valideringen togs beslut i samråd mellan bestälare och utförare 

att istället för att kalibrera modellen för hela Stockholm län, gå vidare med att göra testerna 

för några ytterkommuner, där resultaten indierade att det fanns ett mer renodlat 

fördelningsproblem mellan spårtrafik och busstrafik. De fyra kommuner som valdes ut för 

dessa analyser var: 

 Lidingö kommun 

 Nynäshamn kommun 

 Vallentuna kommun 

 Österåkers kommun. 

Beslut togs att före det att de testerna gjordes nivåjustera antalet kollektivtrafikresor i 

Emmematrisen så att antalet resor per kommun, för de kommuner som testerna ska göras, 

stämmde överens med antalet påstigande per kommun enligt Fakta om SL och länet 2012. 

  



25 
 

Kalibrering av Emmematrisen med 
kollektivtrafikresor 

Kalibreringen av kollektivtrafikmatrisen genomfördes enligt formeln nedan: 

k

ij

kk

ij RKR  , där 

k

ijKR kalibrerat antal kollektivtrafikresor från område i till område j, där område i finns i 

kommun k, 

k

ijR antal kollektivtrafikresor från område i till område j i Basprognos 2015, där område i 

finns i kommun k, 

k korrigeringsfaktor kommun k, k={Lidingö, Vallentuna, Österåker Nynäshamn}, 






ki

k

ij

k

k

R

P


, där 

kP antal påstigande i kommuin k enligt Fakta om SL och länet 2012. 

I tabellen nedan redovisas nykeltal från kalibreringen av kollekvtivtrafikresematrisen. 

Tabell 16: Förändring av antalet kollektivtrafikresor (vardagsmedeldygn) i kalibreringen 

Kommun Antal resor från 

kommunen före 

kalibrering 

Antal resor 

från 

kommunen 

efter 

kalibrering 

Skillnad 

(abs.) 

Skillnad 

(proc.) 

Korrigerings-

faktor 

 k  

Lidingö 21 900 23 900 2000 9% 1,09 

Nynäshamn 8 800 8 900 100 1% 1,01 

Vallentuna 16 000 11 200 -4800 -30% 0,70 

Österåker 19 400 12 700 -6700 -35% 0,65 
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Test av olika nätutläggningsmetoder i Emme 

Olika nätutläggningsmetoder i Emme för kollektivtrafik2 

För att undvika missförstånd och göra det enkelt att hitta motsvarande delar i Emme-

programmet och i andra dokument om Emme som t.ex. Emmemanualen behålls de engelska 

beteckningarna för olika funktioner. Undantag har gjorts för ordet Assignment som här 

översatts till nätutläggning. 

I emme finns två olika huvudmetoder för nätutläggning av kollektivtrafik: 

1. Standard Transit Assignment3. 

2. Extended Transit Assignment. 

För Extended Transit assignment finns sedan två undertyper: 

a) Optimal strategies. 

b) Strategies with variants. 

Med Optimal Strategies kan nätutläggningar göras där monetära kostnader beaktas i valet 

av kollektivtrafiklinjer. 

Strategies with variants = Optimal strategies + hantering av flöden på gångskaft 

(gånglänkar). 

Kopplat till Strategies with variants finns: 

 Handle connector-to-connector paths 

 Distribution of flow between connectors at centroids 

 Distribution of flow between attractive line stops 

 Distribution of flow at centroids using proportions 

 Distribution of flow between connectors based on transit time to destination (logit) 

 Distribution of flow between attractive lines at stops. 

                                                           
2 Källa: Emme Prompt Manual version 4.0 April 30, 2013. 
3 Det går även att i förberedelsen av sitt scenario för Extended Tranist Assignment i Emme välja 
inställningarna på ett sådant sätt att genomförandet av en Extended Transit Assignment i praktiken 
blir samma sak som att göra en Standard Transit Assignment. Standard Transit Assignment kan på så 
sett ses som en variant av Extended Transit Assignment. I Emmeprogrammets användargränsnitt 
finns dock olika delar för dessa två tillämpningar och de benämns också som olika metoder i 
Emmemanualen, vilket gör att det är praktiskt att också här beskriva Extended Transit Assignment 
och Standard Transit Assignment som två olika metoder. 
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Figur 9. Metoder för nätutläggning kollektivtrafik i Emme 

 

I figuren nedan i redovisas de indata som specificeras inför en nätutläggning för 

kollektivttrafik i Emme och de reaultat som finns tillgängliga efteråt. Blåmarkerad 

text utgör in- eller utdata till både Standard Transit Assignment och Extended 

Transit Assignment. Rödmarkerad text utgör in- eller utdata till Extended Transit 

Assignment. 

 

Standard Transit Assignment Extended Transit Assignment

Optimal Strategies Strategies with variants

• Handle connector-to-connector paths

• Distribution of flow between connectors at centroids

• Distribution of flow between attractive line stops

• Distribution of flow at centroids using proportions

• Distribution of flow between connectors based on 

transit time to destination (logit)

• Distribution of flow between attractive lines at stops

Transit Assignment in Emme

NETWORK

• Centroids, nodes, links an transit lines (with attributes)

• Source for effective headways

MATRIX

• Transit demand (persons)

PARAMETERS

• Active transit and auxiliary modes

• Effective headway

• Headway fraction

• Wait time weight and spread factor

• Boarding time

• Boarding time perception factor

• Boarding cost

• Boarding cost perception factor

• Invehicle time perception factor

• Invehicle cost (link- or node attribute)

• Invehicle cost perception factor

• Auxiliary transit time perception factor

• Auxiliary transit cost

• Auxiliary transit cost perception factor

TRANSIT ASSIGNMENT

FUNCTIONS

• Transit time

NETWOK RESULTS

• Transit volumes on line segments

• Transit boardings on line segments

• Transit times on line segments

• Boardings and alightings at nodes

• Auxiliary transit volumes on links

EXTERNAL FILE

• Strategy file

HANDLING OF CONNECTOR-TO CONNECTOR PATHS

• Scale parameter

(For variants involving a logit model to distribute the

demand between several connectors)

• Truncation/cutoff parameter

(For variants involving a logit model to distribute the

demand between several connectors)
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Figur 10: In- och utdata tll en nätutläggning för kollektivtrafik i Emme 

 

Tester som genomförts 

Tester har gjorts med den kalibrerade kollektivtrafikresematrisen för både Optimal 

Strategies och Strategies with variants för totalt 11 scenarier enligt Tabell 3 och Tabell 17 

nedan. 

Tabell 17: Tester som har genomförts 

Scenariobeteckning Beskrivning 

Sc1 Standard Transit Assignment (enligt 

Sampers nuvarande standard) 

Sc2 Optimal Strategies motsvarande Standard 

Transit Assignment i Sc1 

Sc3-Sc5 Optimal Strategies med alternativa värden 

på waiting time spread factor.  

Sc6-Sc9 Strategies with variants with handling of 

connector to connector paths with logit 

model. Med alternativa värden på Scale 

parameter och Truncation/Cutoff 

parameter. 

Sc10 Strategies with variants with handling of 

connector to connector paths with logit 

model plus frequency and time to 

destination considered everywhere. 

Sc11 Strategies with variants with handling of 

connector to connector paths with logit 

model plus frequency and time to 

destination but only at certain nodes. 
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Figur 11: Parametrvärden i genomförda tester 

Test/scenario Waiting time 

spread factor 

Scale 

parameter 

Truncation/Cutoff 

parameter 

Sc1 1,0 ----- ----- 

Sc2 1,0 ----- ----- 

Sc3 2,0 ----- ----- 

Sc4 50 ----- ----- 

Sc5 0,5 ----- ----- 

Sc6 1,0 0,01 O,01 

Sc7 1,0 99,0 0,01 

Sc8 1,0 0,20 O,05 

Sc9 1,0 0,20 0,99 

Sc10 1,0 0,20 0,99 

Sc11 1,0 0,20 0,99 

 

Resultat 

Resultaten redovisas sammanhängande för de elva scenarierna per kommun som studeras. 

För respektive kommun redovisas: 

 Avvikelse (skillnad) i antal påstigande i procent mellan det modellberäknade 

scenariot och statistiken i Fakta om SL och länet 2012. 

 Avvikelse (skillnad) i andel påstigande på buss som andel av summa påstigande på 

buss och spårtrafik i procentenheter mellan mellan det modellberäknade scenariot 

och statistiken i Fakta om SL och länet 2012. 
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Lidingö kommun 

För Lidingö kommun blev överensstämmelsen i antal påstigande mellan modell och statistik 

väldigt bra på en gång efter att matrisen med kollektivtrafikrresor hade kalibrerats. Med 

undantag för scenario 4 där ett extremvärde4 testades för Waiting time spread factor blev 

skillnaderna i antalet påstigande mellan de olika scenarierna relativt oförändrat. 

Totalt antal påstigande tycks således vara relativt okänsligt för ändringar i värdet på 

Waiting time spread factor för denna kommun. 

Fördelningen av påstigande mellan buss och spårtrafik påverkades i högre grad, men då till 

det sämre , då den från början stämde väldigt bra överens med statistiken. 

 

 

Figur 12: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik Lidingö 
kommun 

 

 

Figur 13: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Lidingö kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 

 

  

                                                           
4 50,0 jämfört med standardvärdet 1,0. 
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Nynäshamn kommun 

Även för Nynäshamns kommun blev överensstämmelsen i antal påstigande mellan modell 

och statistik väldigt bra på en gång efter att matrisen med kollektivtrafikrresor hade 

kalibrerats. Med undantag för scenario 4 där ett extremvärde testas för Waiting time spread 

factor samt scenario 3 där värdet 2,0 testades för Waiting time spread factor blir 

skillnaderna i antalet påstigande mellan de olika scenarierna relativt oförändrat också för 

denna kommun. 

För Nynäshamns kommun blev även fördelningen av påstigande mellan buss och spårtrafik 

relativt oförändrad, med undantag för scenrio 3 och scenario 4. 

 

 

Figur 14: Figur 15: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik 
Nynäshamn kommun 

 

 

Figur 16: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Nynäshamn kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 
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Vallentuna kommun 

För Vallentuna kommun blev överensstämmelsen i antal påstigande mellan modell och 

statistik väldigt bra på en gång efter att matrisen med kollektivtrafikrresor hade kalibrerats. 

För Vallentuna kommun varierade dock totala antalet påstigende mer mellan scenarierna. 

Här varierade totala antalet påstigande mer mellan scenarierna än fördelningen av 

påstigande på trafikslagen. 

Förutom för scenario 4 blev effekterna också relativt stora för antalet påstigande i 

scenario 6, scenario 7 0ch scenario 10. I scenario 6 och scenario 7 varierades värdet på Scale 

parameter och i scenario 10 varieras värdet på Scale parameter samt på Truncation/Cutoff 

parameter. 

 

 

Figur 17: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik Vallentuna 
kommun 

 

 

Figur 18: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Vallentuna kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 
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Österåker kommun 

Även för Östråker kommun stämde totala antalet påstigande bra överens med statistiken på 

en gång efter det att matrisen med kollektivtrafikrresor hade kalibrerats. 

Med undantag för scenario 4 blir resultaten relativt oförändrade mellan scenarierna. En viss 

förändring sker av antalet påstignade i scenario 3 och scenario 10. 

 

 

Figur 19: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik 

 

 

Figur 20: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Österåker kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 

 

 



Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank sida före 

om det behövs. 

 

kerFigur 21: Avvikelse i procent i antal påstigande vardagsmedeldygn mellan modell och statistik 

 

 

Figur 22: Andel påstigande på buss vardagsmedeldygn i de olika scenarierna Österåker kommun 
(buss + spårtrafik = 100%) 
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