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Sammanfattning

I transportprognosmodellen Sampers ingår fem regionala delmodeller som är kopplade till
trafiknätverk i programvaran Emme, där restider och reskostnader beräknas.
Trängselskattesystemet i Göteborg medför, till följd av den så kallade flerpassageregeln,
att en annan procedur för nätutläggning av vägtrafik måste användas i Sampers regionala
Västmodell jämfört med övriga regionala modeller. Den specifika proceduren bygger på
att en iterativ process införts där en uppdelning i trafikanter som betalar respektive inte
betalar trängselskatt görs inom beräkningsstegen för nätutläggning.

Den iterativa processen med uppdelning mellan betalande- respektive icke
trängselskattebetalande trafikanter förlänger exekveringstiden kraftigt. Syftet med detta
projekt har varit att effektivera beräkningen i Västmodellen, så att beräkningstiden
förkortas utan att kostnads-/nyttoberäkningens stabilitet i Samkalk försämras.

I projektet har alternativa metoder för att hantera flerpassageregeln vid nätutläggning
analyserats. På kort sikt bedöms dock trimning av nuvarande metod, baserad på minskning
av antalet iterationer mellan ruttval och beräkning av andel fordon som betalar
trängselskatt, som det enda realistiska alternativet.

En ny version av Emme-makro för nätutläggning, som förkortar exekveringstiden för en
Sampersanalys med 30–40 %, har tagits fram där antalet iterationer mellan ruttval och
andel trängselskattebetalande varieras i de olika Sampers-stegen.

Vid beräkning av efterfrågematriser och vid nätutläggning för flödesanalys fungerar
framtaget makro lika bra som originalmakro (Minutregeln_0304_wa_03.mac) och det nya
makrot skulle därmed kunna erbjudas som ett alternativ för analyser som endast är inriktade
på efterfråge- och trafikflödesanalyser. Vid Samkalk-beräkningar finns dock, utifrån de
tester som hittills genomförts, osäkerheter kring makrots påverkan på resultat som gör att
testad version inte kan implementeras i basprognosens riggning.

Nytt makro har testats på investeringsobjekt Marieholmsförbindelsen. Skillnaden gentemot
Samkalk-beräkning med originalmakro är liten för objektets samlade nytta (ca 1 %).
Däremot finns enskilda poster med stor avvikelse. Störst avvikelse återfinns bland
länkberäknade effekter men även bland matrisberäknade effekter finns mer än marginella
avvikelser där restidsnyttan för bil avviker mest (ca 5 %).

Utöver föreslagen version av nytt makro har även ett fåtal tester gjorts med andra varianter
av antalet iterationer mellan betalande/ icke betalande och ruttval gentemot uppsättningen
i originalmakro. De få tester som gjorts indikerar att det skulle kunna finnas såväl
systematiska avvikelser till följd av ändringar i makro som slumpmässiga variationer som
påverkar Samkalk-resultatens stabilitet.

Effekter på restidsnyttan visar tydligast att det skulle kunna finnas systematiska avvikelser
till följd av makrot. I detta fall minskar avvikelsen gentemot originalmakro ju fler
iterationer mellan betalande/ icke betalande och ruttvalet som läggs in i ny makroversion.

För länkberäknade effekter är avvikelserna procentuell sett större och visar en mer
slumpmässig karaktär. Avvikelserna för länkberäknade effekter gör att fler tester med
andra versioner av makro behöver genomföras i syfte att ringa in orsak och storleksordning
för avvikelserna. Efter detta kan en diskussion om avvägning mellan stabilitet i
beräkningsresultat och exekveringstid föras.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Transportprognosmodellen Sampers består dels av en modell för beräkning av nationellt
långväga resande, dels av fem regionala delmodeller för beräkning av arbetsresor och
övriga resor under 10 mil. En av de regionala modellerna går under benämningen Väst och
hanterar resande inom Västra Götaland och de omkringliggande länen. Västmodellen
skiljer sig från övriga regionala modeller genom att modellens indata, i form av restider
och reskostnader, beräknas med en specifik metod för hantering av trängselskatt.

De fem regionala transportefterfrågemodellerna i Sampers är alla kopplade till
trafiknätverk i programvaran Emme, där restider och reskostnader beräknas. För biltrafik
är restiden beroende av den trängsel som skapas vid aktuell efterfrågan och därför upprepas
efterfrågeberäkningen och nätutläggningen i en iterativ snurra, vanligtvis fyra gånger.

Figur 1 Hantering av efterfrågeberäkning och ruttval i Sampers regionala modeller för
Stockholm/Mälardalen, Skåne, Sydost och Norrland.

Den överordnade iterativa snurran för efterfrågeberäkning benämns även ”loop”. Inom
respektive iteration, eller ”loop”, sker nätutläggning för förmiddagsperiod respektive
lågtrafikperiod i syfte att generera restids- och reskostnadsmatriser. Inom nätutläggningen
finns ytterligare en iterativ process i samband med ruttvalet som sker genom så kallad path
based assignment1 i Emme. I Sampers ”grund”-utförande finns alltså sammantaget två
nivåer med iterativa processer: iteration för efterfrågan respektive iteration för ruttval.

1 Fördelen med denna typ av nätutläggning är att den sparar; dels länkbaserade och matrisbaserade data, dels rutter
som bilister använt inklusive deras andelar av hela flödet per OD-par och klass. Detta ger möjligheten att vid
nästa nätutläggning i samma scenario, dvs. i efterföljande varv av ”loopen”, använda s.k. varmstart vilket
innebär att utläggningen inte behöver starta från början utan kan använda jämviktsläget från förra utläggningen.
Om de nya efterfrågematriserna inte skiljer sig avsevärt från de gamla innebär detta en besparing i beräkningstid.
En kallstartad path-based assignment tar normalt ca 30-60 minuter att köra (beroende på datorkapacitet och
scenarioförutsättningar) medan en varmstartad endast tar ca 10-15 minuter.
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Metoden används för de regionala modellerna för Stockholm/Mälardalen (SAMM), Skåne,
Sydost och Norrland (PALT).

Trängselskattesystemet i Göteborg innebär att en annan procedur för nätutläggning måste
användas i Västmodellen jämfört med t.ex. SAMM-modellen (som inkluderar Stockholms
trängselskatt). I Stockholm adderas trängselskattekostnaden vid passage av flera
betalstationer men i Göteborg gäller den så kallade flerpassageregeln vilken innebär att
endast en av passagerna skattebeläggs om ett fordon passerar flera betalstationer inom en
timma.

För att modellera flerpassageregeln i trängselskattesystemet i Göteborg har i Sampers Väst
en tredje iterativ process införts där vilka som betalar och vilka som inte betalar
trängselskatt avgörs i en beräkningssnurra som sker inom respektive nätutläggning men
separat från själva ruttvalet.

De tre ”iterations”-nivåerna för Västmodellen blir därmed:
a) Beräkning av efterfrågan
b) Uppdelning av efterfrågan i de som betalar respektive inte betalar

trängselskatt
c) Ruttval (med Emme path based assignment)

Uppdelning av betalande / icke-betalande sker inom ett separat framtaget Emme-makro för
nätutläggning (Minutregeln_0304_wa_03.mac).

Figur 2 Hantering av flerpassageregel vid utbudsberäkning med Sampers VÄST-modell.

När uppdelning i betalande respektive icke betalande gjorts görs ruttvalsberäkning där
betalande får tillgång till hela nätet medan icke betalande endast får tillgång till länkar utan
trängselskatt. Proceduren med uppdelning i betalande/ icke betalande och efterföljande
ruttval upprepas 10 gånger. De 10 iterationerna har inte optimerats utan godtyckligt
definierats utifrån kriteriet att ”tillräcklig” konvergens bör uppnås utan att
exekveringstiden förlängs orimligt mycket. Med 10 iterationer blir körtiden för
Västmodellen dock avsevärt längre än för de andra regionala modellerna.
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1.2 Syfte och avgränsning
Syftet med aktuellt projekt har varit att effektivera beräkningen i Västmodellen, så att
körtiden förkortas utan att kostnad-nyttoberäkningens (CBA) stabilitet i Samkalk
försämras.

Projektet har varit inriktat på att ta fram en metod som direkt, via etablering av nytt makro
eller ändrade beräkningssteg, kan implementeras i kommande basprognos (2018-04-01)
för Sampers/Samkalk. Detta innebär att alternativa studerade metoder har bedömts utifrån
denna avgränsning.

För tester av vald metods påverkan på stabilitet avseende resultat från Samkalk har objekt
Marieholmsförbindelsen använts. Beroende på utfallet av dessa tester skulle inom projektet
även tester på andra objekt övervägas.
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2 Procedur för nätutläggning i Sampers Västmodell

2.1 Flerpassageregeln
Sampers använder den statiska och deterministiska ruttvalsutläggningen i Emme (path-
based assignment) för att fördela fordonen enligt Wardrop-jämvikt. Ruttens onytta  antas
vara en linjär funktion av restiden , avståndet  och trängselskatten  enligt

= + + , (1)
där  är tidsvärdet och  är avståndskostnaden.

I en standardutläggning antas ruttens onytta (definierad enligt 1) vara lika med summan av
alla ruttens länkars onytta. Det här fungerar dock inte i Göteborg med flerpassageregeln,
eftersom en bilist bara betalar en gång även när hen använder fler än en betallänk.

För att implementera flerpassageregeln används i nuläget en hierarkisk procedur för
nätutläggning i två nivåer.

Figur 3 Nätutläggning inom Sampers Väst är hierarkiskt uppbyggd genom att trafikanterna
i en ”övre” nivå delas in i två grupper: betalande- /icke betalande och i en
”lägre” nivå för ruttval fördelas på två olika vägnät; med respektive utan
trängselskattelänkar.

I den ”övre nivån” görs en uppdelning av trafikanter utifrån betalande och icke-betalande.
I den ”lägre nivån” läggs trafiken ut på vägnätet så att de betalande har tillgång till hela
nätet och de icke-betalande endast kan använda länkar utan avgift (trängselskatt).

Sampers producerar efterfrågan som i samband med nätutläggning delas upp i sex olika
användarklasser: arbetsresor, tjänsteresor, övriga resor, gods- och yrkestrafik, långväga
resor samt fordon som är undantagna från att betala trängselskatt. För att beräkna andelen
betalande- /icke betalande används för respektive klass en specifik fördelning av tidsvärden
över trafikanter.

Nätutläggningen körs iterativt med tre ingående steg:
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1. Ruttval inklusive beräkning av restid- och reseavstånd för betalande
respektive icke betalande.

2. Beräkning av ”tröskeltidsvärde”, dvs. den brytpunkt då det för en trafikant
inom respektive klass är värt att betala trängselskatt för att minska hens
restid-/reseavstånd.

3. Beräkning av andel trafikanter som väljer att betala trängskatt inom
respektive ärende/-användarklass.

I det första steget beräknas restid och avstånd mellan varje OD-par för betalande respektive
icke-betalande. Beräkningen antar att bilisterna minimerar sin onytta enligt

= + . (2)

Betalande och icke-betalande bilister läggs ut samtidigt, som innebär att restid på varje
länk bestäms av summan betalande och icke-betalande som använder denna länk. Ruttvalet
skiljer sig mellan betalande och icke-betalande eftersom de föregående kan använda hela
nätverket medan de senare måste hålla sig till länkar utan avgift. Avgiften är satt till noll i
ruttvalet eftersom det i steg 3 bestäms hur stor andel som väljer att betala och därmed får
tillgång till hela nätet, alternativt väljer att inte betala. I detta steg antas  och  vara
konstanta i hela befolkningen för att vi ska få unika restider och kostnader för varje OD-
par, vilket behövs inom steg två. Restids- och avståndsmatriserna för betalande bilister som
erhålls efter nätutläggningen betecknas  och . Motsvarande matriser för icke-
betalande betecknas  and .

Det andra steget baseras på den allmänna nyttofunktionen (1). I det här steget antas inte
längre tidsvärdet  vara konstant, utan slumpmässigt fördelat över befolkningen. Beroende
på tidsvärdet tycker en del bilister det är värt att betala trängselskatt för att spara tid och
andra inte. För en bilist med tidsvärdet  är det värt att betala avgiften  endast om +

+ < + . Tröskeltidsvärdet, d v s brytpunkten  mellan betalande och icke-
betalande beräknas för varje OD-par enligt:

=
+ −

− . (3)

Både avgiften  (p.g.a. flerpassageregeln) och avståndskostnaden  är lika för alla OD-par
men kan vara olika för person- respektive lastbilar.

I det tredje steget delas bilisterna upp i betalande och icke-betalande i varje OD-par utifrån
den beräknade brytpunkten samt en kontinuerlig lognormal fördelning av tidsvärden. Den
kumulativa fördelningsfunktionen  har olika parametrar (medelvärdet och
standardavvikelse) för olika ärenden men samma för alla OD-par. Andel som inte betalar
trängselskatt beräknas för varje ärende och OD-par som andel trafikanter med tidsvärdet
lägre än , d. v. s. ( ). Ju högre är tröskeltidsvärdet desto lägre är andel som betalar
trängselskatt.

Stegen 1, 2 och 3 repeteras 10 gånger. Antalet 10 valdes godtyckligt när metoden först
utvecklades men tester har senare visat att efter 10 iterationer är skillnaden i antalet
betalande jämfört med föregående iteration försumbar i varje OD-par. Samtliga
utläggningar i steg 1 förutom den första utläggningen genomförs med varmstart2.

2 Se fotnot 1 i avsnitt 1.1.
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Såväl en diskret som en kontinuerlig fördelning skulle kunna användas för att undvika att
alla bilister i ett OD-par gör samma val. Att använda en kontinuerlig fördelning har dock
tre fördelar: det är mer realistiskt3, det undviker tröskeleffekter och det är lättare att
implementera.

2.2 Numeriskt exempel
I detta avsnitt ger vi ett förenklad numeriskt exempel i syfte att illustrera
beräkningsförfarandet ovan. En förenkling som görs i exemplet är att vi bortser från
avståndsbaserad kostnad, dvs. vi antar = 0.

Låt oss studera ett specifikt OD-par. I första steget sker biltrafikutläggning på vägnät med
två klasser, P respektive N, där båda klasserna väljer rutt enligt jämviktsprincipen: dvs.
mellan start och mål i det specifika OD-paret används enbart rutter med kortast restid.
Beräkning av restid på varje enskild länk är baserad på summan av flödena av de två
klasserna. Därmed är restiden på respektive länk samma för båda klasserna. Den enda
skillnaden mellan klasserna är att klass P kan använda hela nätet för att välja den snabbaste
rutten medan klass N måste välja bland rutter som inte använder de avgiftsbelagda
länkarna. Resultat från denna utläggning är två restider från start till mål:  för klass P
och  för klass N.

Eftersom alla rutter som används av klass N även är tillgängliga för klass P gäller det att
≤ , dvs. kortaste restid när det är tillåtet att använda hela nätet kan inte vara längre

än restid på ett nät där vissa länkar är undantagna.

Om =  så kommer ingen resenär att vilja betala trängselskatt eftersom man inte
vinner någon tid i gengäld. Detta gäller sådana OD-par där resenärer inte behöver använda
avgiftsbelagda länkar, t.ex. där både O och D ligger långt utanför, och åt samma håll, från
Göteborg.

Om däremot <  så finns det ett incitament för vissa resenärer att betala eftersom man
kan spara tid Δ = − . Om individen betalar eller inte beror på förhållandet mellan
denna tidsvinst, trängselskattebeloppet och individens tidsvärde. Om man t ex kan vinna
Δ =5 min i restid och beloppet är 10 kr så är det inte värt att betala för en resenär som
har tidsvärdet 1 kr/minut, dvs 60 kr/timma. För denna resenär är 5 min tidsvinst bara värd
5 kr. Däremot kommer en resenär med tidsvärdet 5 kr/min gärna betala eftersom hen
värderar tidsvinsten till 25 kr, dvs. högre än trängselskattebeloppet. För att beräkna
tröskeltidsvärdet måste man dela trängselskattebeloppet med tidsvinsten, dvs.

=10kr/5min=2kr/min. Det innebär att enbart resenärer med tidsvärden högre än 2 kr/min,
dvs. 120 kr/timma, kommer att betala medan resten inte kommer välja att betala.
Beräkningen görs i det som kallas steg 2 enligt föregående avsnitt (2.1).

Efter beräkning av tröskeltidsvärdet behöver vi bestämma hur stor andel som har
tidsvärden under tröskeln, dvs. hur många som inte vill betala eftersom de värderar
tidsvinsten till lägre än trängselskattebeloppet. Detta görs i steg 3 enligt föregående avsnitt.
Här behövs en fördelningsfunktion över tidsvärden. Tidsvärdena antas slumpmässigt

3 Antagandet om en kontinuerlig fördelning av tidsvärdet i populationen innebär att för varje OD-par är
andel betalande kontinuerligt beroende av restid längs olika rutter. En diskret fördelning innebär
däremot att resenärerna delas in i grupper och inom varje grupp antas samtliga resenärer ha exakt
samma tidsvärde. Små förändringar av restider riskerar därmed att inte påverka valet tills man kommer
till ett tröskelvärde då en hel grupp resenärer ändrar beteende samtidigt. Den kontinuerliga
fördelningen passar bättre om det saknas underlag avseende tidsvärden för samtliga resenärer.
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fördelade över resenärer. Fördelningsfunktion ( ) är en sannolikhet att tidsvärdet för en
slumpvis vald individ är mindre än . Den ökar från värdet 0 vid = 0 mot värdet 1 när
blir mycket stort. Den lognormala fördelningsfunktion som skattades för arbetsresor i den
svenska tidsvärdestudien 20084, justerad för användning i Västregionen, ser ut som
följande:

( ) = 0,5 ∙ 1 + erf (ln − ) √2⁄

där erf är ”error function”, =0,53 är medelvärdet och =1,22 är standardavvikelsen för
den underliggande normalfördelningen. ”Error function” definieras genom en integral men
beräknas snabbt i alla kommersiella beräkningsprogram inklusive Emme. I vårt numeriska
exempel vid tröskeltidsvärdet 2 kr/min får vi (2) = 0,553 för OD-paret. Om det finns
100 individer som ska göra arbetsresa med bil i OD-paret så har ca 55 av dessa individer
ett tidsvärde under 2 kr/min och det är därmed inte värt för dessa att betala trängselskatt.
Resterande 45 av de 100 resenärerna har tidsvärde över 2 kr/min och de betalar
trängselskatt på 10 kr för att kunna använda hela vägnätet och spara 5 minuter.

Eftersom restidsvinsten Δ  är olika för olika OD-par så görs beräkning av tröskeltidsvärdet
och andel betalande resenärer för varje OD-par för sig. Dessutom görs beräkning för varje
ärende för sig eftersom olika ärenden skiljer sig med avseende på parametrarna m och s.

2.3 Problem med inkonsistens
Antagandet på den lägre nivån (steg 1), att kvoten /  är konstant, är inte konsistent med
antagandet på den övre nivån (steg 2) där  antas vara en slumpvariabel och  antas vara
fixt. Men eftersom /  måste vara konstant för att vi ska få restids- och
avståndsmatriserna och eftersom den övre nivån kräver en fördelning på  är denna
inkonsistens i praktiken oundviklig. Det enda sättet att undvika det vore att låsa /  även
på den övre nivån (så att  kunde flyttas ner till nämnaren i formel 3). Men i praktiken
leder det till allt för stora andelar icke-betalande.

Inkonsistensen i avståndsvärderingen leder till att vissa rutter som enligt den lägre nivån,
dvs i ruttvalsgenereringen, är helt likvärdiga (och avgiftsfria) betraktas olika av bilister
med låga och med höga tidsvärden. De med lägre tidsvärde skulle hellre välja den rutt som
tar längre tid medan de med högre tidsvärde hellre skulle välja den som är längre till
avståndet (och alltså kostar mer) men går snabbare. Men ett sådant val är alltså inte möjligt
i inom den lägre nivån (steg 1). Här uppstår egendomligheter som leder till att algoritmen
konvergerar långsammare.

2.4 Makro för nätutläggning: Minutregeln_0304_wa_03.mac
Den iterativa nätutläggningsproceduren (som omfattar beräkning av betalande/ icke
betalande respektive ruttval med path-based assignment) hanteras i makrot
Minutregeln_0304_wa_03.mac. Exekvering av makrot sker vid ett flertal tillfällen i
Sampers.

För att beskriva inom vilka steg i en Sampersriggning som makro för nätutläggning
exekveras beskrivs ingående delar enligt färgskala nedan.

4 Trafikanters värdering av tid – Den nationella tidsvärdesstudien 2007/08, Rapport 2010:11 (WSP 2010)
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Figur 4 Delar i Sampers beskrivna utifrån färgskala.

I en Sampersriggning finns för respektive regionala modell fyra eller sex så kallade
scenariosteg. Väst-modellen innehåller sex scenariosteg: utbudsberäkning, regional analys
och Indata till Samkalk uppdelade på jämförelsealternativ (JA) respektive
utredningsalternativ (UA).

Figur 5 Scenariosteg för jämförelsealternativ (JA) inom Sampers Väst-modell.

Vid utbudsberäkning (dvs generering av restider och reskostnader) exekveras makrot för
nätutläggning vid 8 tillfällen. Dels vid ”initiering” av det första utbudet (för förmiddag
respektive eftermiddag) och därefter i den så kallade ”loopen” (”Iterering av bilutbud”)
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som upprepas tre gånger. Med 10 iterationer mellan betalande/ icke betalande respektive
ruttval per makroexekvering innebär detta 80 iterationer totalt.

Figur 6 Utbudsberäkning i Sampers innebär exekvering av makro
Minutregeln_0304_wa_03.mac vid 2 + 3*2 = 8 tillfällen.

Regional analys innebär exekvering av makro för förmiddag, lågtrafik samt eftermiddag.
Totalt 3 exekveringar vilket innebär totalt 30 iterationer mellan betalande/ icke betalande
och ruttvalet.

Figur 7 Regional analys i Sampers innebär exekvering av makro
Minutregeln_0304_wa_03.mac vid 3 tillfällen.

Indata till Samkalk innebär på motsvarande sätt 30 iterationer.
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Figur 8 Scenariosteg ”Indata till Samkalk” i Sampers innebär exekvering av makro
Minutregeln_0304_wa_03.mac vid 3 tillfällen.

Sammantaget innebär makro Minutregeln_0304_wa_03.mac att iterering mellan
betalande/ icke betalande och ruttval med path-based assignment görs vid 80+30=110
tillfällen vid en Sampersanalys (med antagandet att antingen regional analys eller Indata
till Samkalk exekveras).

Figur 9 Sampers tre scenariosteg och underliggande beräkning av restider/länkflöden med
redovisning av antalet iterationer mellan ruttval och beräkning av andel fordon
som betalar trängselskatt med orginalmakro (Minutregeln_0304_wa_03.mac).



14

3 Metod

3.1 Studerade metoder

I studiens inledande del diskuterades ett antal alternativa metoder för att effektivera
nätutläggningen:

1. Modifiering av MSA
2. Färre iterationer för att snabba upp befintligt makro.
3. Metod enligt Leurent 1993.
4. Dubblering av näten där det ena innehåller tullänkarna och det andra inte.
5. En variant på metod 3 genom att använda PToll i Emme 4.
6. Återgång till fasta tidsvärdesklasser och därutöver uppdelning i olika

geografiska klasser.
7. Lägga in OD-par i periferin i en separat klass som endast läggs ut på nätet

en gång.

3.2 Sållning av metoder

1. MSA (Method of Successive Averages) innebär att beräknade resematriser
från steg 3, innehållande antalet betalande respektive icke-betalande, inte
används direkt i steg 1. Istället beräknas ett viktat medelvärde av dessa
matriser och de som använts i steg 1 i föregående iteration. Vikter som
används i makrot är 1⁄  och (1 − 1⁄ ) där n är iterationsnummer. Test av
en annan uppsättning av vikter, 1 ⁄⁄  och 1− 1 ⁄⁄ , har tidigare
utförts utan att det konvergerade snabbare

2. Minskning av antal iterationer mellan utläggning och beräkning av
tröskeltidsvärden kräver relativt små förändringar av makro och Sampers-
riggning.

3. Metod enligt Leurent 1993. I varje iteration av nätutläggningen testas en ny
uppdelning av betalande och icke betalande samtidigt som ett nytt ruttval
prövas. Inkonsistensen i avståndsvikten utgör dock ett problem när det
gäller att gå vidare med en algoritm där ruttval och betalval sker integrerat.

4. Man kan ha ett dubbelt nät där det ena innehåller tullänkarna och det andra
inte. Då kan valet av rutt och betala/inte betala itereras parallellt. Tyvärr
kan man dock inte få över flödena från det ena till det andra nätet inuti
ruttvalsberäkningen i Emme för att kunna beräkna länkfördröjningar.
Dessutom skulle nätstorleken troligen bli allt för stor med tanke på licenser.

5. En variant på metod 3 är att använda PToll i Emme 4. Troligtvis medför
detta dock alldeles för mycket overhead, i och med att det kommer att
behöva gå virtuella länkar mellan alla tullstationer.

6. Förslag om att återgå till fasta tidsvärdesklasser och utöver det ha olika
geografiska klasser. Troligen är denna metod för instabil med tanke på
eventuella framtida förändringar av trängselskattesystemet. Även mindre
flyttningar av tullstationer innebär att makrot eventuellt behöver kodas om.

7. Lägga in OD-par i periferin i en separat klass som endast läggs ut på nätet
en gång. Om dessa OD-par nollas i övriga iterationer borde path-based
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assignment gå snabbare. Volymen läggs till som extraattribut. Metoden kan
implementeras som komplement.

Sammanfattningsvis konstaterades att metoderna 4-6 inte är förenliga med Trafikverkets
behov avseende en stabil lösning som kan implementeras i kommande basprognos. Inom
metod 1 utfördes test av vikter 1 ⁄⁄  och 1 − 1 ⁄⁄ , utan att det konvergerade
snabbare. Metod 3 övervägdes ett bra tag, men inkonsistensen i avståndsvikten hindrar.
Metod 7 kan implementeras som komplement i ett senare skede om det bedöms som
nödvändigt. Återstod alltså metod 2.

3.3 Slutligen testad metod
Vald metod innebär att befintligt makro för nätutläggning
(Minutregeln_0304_wa_03.mac) används men med modifieringar som minskar
beräkningstiden.

Det testade makrot innehåller tre huvudsakliga modifieringar i syfte att minska
exekveringstiden:

1. Antalet betalande nollas i OD-par där skillnad mellan betalande respektive
icke betalande i nyttan beräknad enligt formel (2) är noll, dvs +

= + . Detta villkor leder till att antalet betalande
konvergerar snabbare, särskilt i perifera områden.

2. Varmstart5 av betalande-/icke betalande och rutter tillämpas vid samtliga
nätutläggningar, i förmiddags- och lågtrafikperiod, förutom i den första
utläggningen för respektive tidsperiod. För eftermiddagen genomförs
nätutläggning endast vid ett tillfälle, så där är varmstart inte relevant.

3. Antalet iterationer i det hierarkiska ruttvalet trappas upp stegvis från 2 till
10 (se Figur 10 nedan). Sammanlagt minskar detta antalet körningar av
path-based assignment i en utbudsberäkning och regional analys (eller
Indata till Samkalk) från 110 till 70.

5 Se fotnot 1 i avsnitt 1.1
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Figur 10 Sampers tre analysdelar och underliggande beräkning av restider/länkflöden med
redovisning av antalet iterationer mellan ruttval och beräkning av andel fordon
som betalar trängselskatt.

Det nya makro som tagits fram benämns i efterföljande text utifrån antalet iterationer
mellan betalande och icke betalande, dvs. med beteckningen 2---5-5-8---10 iterationer. På
motsvarande sätt benämns originalmakro enligt 10—10-10-10—10 iterationer.
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4 Resultat

4.1 Exekveringstid
Med den testade metoden behöver kallstartad path-based assignment endast köras tre
gånger totalt. Detta är av särskild betydelse när scenarion för 2040 och 2060 körs, eftersom
trängseln i nätet då är hög och kallstartad assignment tar betydligt längre tid. Totalt tar med
den testade metoden all nätutläggning i en körning av utbud och analys 14-18 timmar,
vilket kan jämföras med 20-30 timmar då originalmakro används. Efterfrågeberäkningen
som i nuläget tar 10-20 timmar tillkommer, men denna förväntas minska avsevärt med ny
efterfrågemodell. Den nya körtiden är ungefär lika lång som för Sampers SAMM-modell.

4.2 Konvergens – antal betalande
Totala antalet betalande av trängselskatt konvergerar för 2014-prognos redan efter tre
iterationer (mellan ruttval och andel betalande) till en situation där antalet endast kastar
fram och tillbaka med 10-15 fordon. För de enskilda OD-par där kasten är störst minskar
de kontinuerligt och efter 8 iterationer är de nere under 0,1 fordon (Figur 11).

Figur 11 För Sampers prognosår 2014 eftermiddagsperiod: Analys av andel trängsel-
skattebetalande av samtliga trafikanter efter respektive iteration mellan ruttval
och andel betalande (blått område med värden för x-axel presenterade till
höger). Samt den för ett enskilt OD-par största skillnaden i antalet betalande
mellan aktuell och föregående iteration (grön kurva med värden för x-axel
presenterade till vänster).

För 2040-prognos är trängseln större och konvergens uppnås något senare (Figur 12).
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Figur 12 För Sampers prognosår 2040 eftermiddagsperiod: Analys av andel trängsel-
skattebetalande av samtliga trafikanter efter respektive iteration mellan ruttval
och andel betalande (blått område med värden för x-axel presenterade till
höger). Samt den för ett enskilt OD-par största skillnaden i antalet betalande
mellan aktuell och föregående iteration (grön kurva med värden för x-axel
presenterade till vänster).

4.3 Efterfrågan
Efterfrågematriserna visar på små skillnader då orginalmakro (med genomgående 10
iterationer) ersätts med nytt makro (med 2—5-5-8—10 iterationer).
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Tabell 1: Resultat avseende antal resande för Sampers Väst-modell med originalversion
respektive ny version av makro för nätutläggning.

Makroversion: original: 10—10-10-10—10 iterationer
CD CP PT CY WA Totalt

Arbete 368 024 38 497 125 450 91 656 36 458 660 085
Övrigt 329 949 96 377 51 795 54 654 146 137 678 912
Fritid 192 139 159 228 64 161 53 540 92 733 561 801

Besök 116 004 68 414 27 334 127 838 45 634 385 223
Skola 23 270 39 319 138 059 20 572 71 130 292 350

Tjänste 54 713 2 268 8 505 6 332 0 71 818
Totalt 1 084 100 404 103 415 302 354 593 392 092 2 650 190

Makroversion: 2—5-5-8--10
CD CP PT CY WA Totalt

Arbete 368 041 38 497 125 442 91 653 36 457 660 089
Övrigt 329 955 96 379 51 796 54 655 146 136 678 921
Fritid 192 140 159 230 64 160 53 542 92 732 561 804

Besök 116 007 68 415 27 334 127 838 45 633 385 226
Skola 23 271 39 321 138 058 20 572 71 129 292 351

Tjänste 54 714 2 268 8 505 6 332 0 71 818
Totalt 1 084 127 404 109 415 294 354 592 392 087 2 650 209

Differens
CD CP PT CY WA Totalt

Arbete 17 0 -8 -3 -1 4
Övrigt 6 2 1 1 -1 9
Fritid 1 2 -1 2 -1 3

Besök 3 1 0 0 -1 3
Skola 1 2 -1 0 -1 1

Tjänste 1 0 0 0 0 0
Totalt 27 6 -8 -1 -5 19

4.4 Ruttval
En granskning av trafikflöden visar att nytt makro (med 2—5-5-8—10 iterationer)
genererar små avvikelser (<15 fordon), i stort sett jämnt fördelade i hela nätet, gentemot
originalversion (med 10—10-10-10—10 iterationer).
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Figur 13 Flödesdifferens mellan körning med orginalmakro och ny version med 2,5,5,8,10
iterationer.

4.5 Samkalk
Det nya makrot (med 2,5,5,8,10 iterationer) har testats avseende Samkalk-beräkning för
objekt Marieholmsförbindelsen med prognosår 2040. En jämförelse har därefter gjorts för
Samkalk-resultat med ursprungligt orginalmakro gentemot resultat med nytt makro (tabell
2). Jämförelsen visar att den samlade nyttan och även det totala konsumentöverskottet har
små avvikelser (1 % respektive 3 % avvikelse gentemot beräkning med originalmakro). De
största avvikelserna uppstår i budgeteffekter och externa effekter, där effekten i vissa fall
till och med har olika tecken mellan de två makro-versionerna. Liknande
avvikelser/instabilitet har dock observerats även inom Samkalk-beräkningar för andra
objekt och skulle, åtminstone till viss del, kunna bero på instabilitet i ruttvalet inom path-
based assignment. Jämfört med konsumentöverskottet är dessa effekter små för aktuellt
objekt. Vissa poster som t.ex. trafiksäkerhet kan dock utgöra en betydande del av nyttan
inom andra investeringar vilket gör att avvikelserna inte kan godtas. Det finns även stora,
och för aktuellt objekt avgörande, poster inom konsumentöverskott som avviker mer än
marginellt (restid bil 5 %).
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Tabell 2: Samkalk-beräkning för Marieholmsförbindelsen med orginalmacro respektive
variant med minskat antal iterationer.

RESULTAT Samkalk (MILJONER KR)

Makroversion:
(antal iterationer)

Orginalmakro
10--10-10-10--10

iterationer
Nytt makro

2--5-5-8--10 iterationer Differens Procentuell differens

Totalt Bil Lastbil
Buss
Tåg Totalt Bil Lastbil

Buss
tåg Totalt Bil Lastbil

Buss
Tåg Totalt Bil Lastbil

Buss
Tåg

1) Producent-
överskott

-59 -59 -58 -58 1 1 -2% -2%

  Biljettintäkter -103 -103 -101 -101 2 2 -2% -2%

  Fordonskostnader
kollektivtrafik

38 38 38 38 -1 -1 -2% -2%

  Moms på
biljettintäkter

6 6 6 6 0 0 -2% -2%

  Banavgifter 0 0 0 0 0 0 -1% -1%

2) Budgeteffekter
(inkl. Skf 2)

139 222 -77 -6 197 202 1 -6 58 -20 78 0 42% -9% -102% -2%

  Drivmedelsskatt för
vägtrafik

60 137 -77 124 124 0 64 -14 78 106% -10% -101%

  Vägavgifter/vägskatt 55 54 0 49 48 1 -5 -6 1 -10% -11% 236%

  Moms på
biljettintäkter

-6 -6 -6 -6 0 0 -2% -2%

  Banavgifter 0 0 0 0 0 0 -1% -1%

  Moms
fordonskostnader

30 30 30 30 0 0 -1% -1%

3) Konsument-
överskott

3 998 2 024 1 974 3 885 1 926 1 959 -113 -98 -15 -3% -5% -1%

  Reskostnader 447 129 318 445 127 318 -2 -2 0 -1% -2% 0%

  Restider
3 575 1 946 1 629 3 458 1 844 1 615 -116 -102 -14 -3% -5% -1%

  Vägavgifter/vägskatt -51 -51 0 -46 -45 -1 5 6 -1 -10% -11% 236%

  Godskostnader 27 27 27 27 0 0 0% 0%

4) Externa effekter
-23 -117 92 2 -24 -88 63 2 -1 28 -29 0 4% -24% -32% -2%

  Luftföroreningar o
klimatgaser

7 -41 48 0 -14 -36 21 0 -21 5 -26 0 -
288%

-12% -55% -1%

  Trafikolyckor**
-31 -76 45 -11 -52 42 20 24 -3 -65% -31% -7%

  Marginellt slitage
kollektivtrafik 1 1 1 1 0 0 -2% -2%

5) DoU och
reinvesteringar***

-42 -49 7 -34 -39 5 8 10 -2 -19% -21% -28%

  DoU vägtrafik -42 -49 7 -34 -39 5 8 10 -2 -19% -21% -28%

Summa 4 013 3 967 -47 -1,2%
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Skillnaden mellan Samkalk-beräkningar med originalmakro (med 10—10-10-10—10
iterationer) och nytt makro (med 2—5-5-8—10 iterationer) bedömdes utifrån ovanstående
jämförelse som för stor för att kunna gå vidare med tester på andra objekt inför slutlig
implementering av nytt makro i basriggning. Skillnaden skulle kunna bero på generell
instabilitet i ruttvalet inom path based assignment men det kan samtidigt inte uteslutas att
den nya makroversionen och de förändringar som införts i och med denna har en betydande
del i avvikelsen.

I syfte att närmare analysera orsaken till skillnaden har tester även genomförts och resultat
från fler varianter av makro studerats.

De varianter av makro som testats är:
· Orginalmakro (Minutregeln_0304_wa_03.mac) med 10 iterationer i

samtliga steg: (10—10-10-10—10)
· 9—9-9-9—9: Test-Makro med 9 iterationer i samtliga steg
· 5—5-5-5—5: Test- Makro med 5 iterationer i samtliga steg
· 2—5-5-8—10: ”Nytt” föreslaget makro med 2 iterationer för generering av

startmatriser, 5 iterationer i första loopen, 5 iterationer i andra loopen, 8
iterationer i tredje loopen samt 10 iterationer i steget för ”Indata till
Samkalk”.

Studeras diskonterade värden för restidsnyttan framgår att makroversion 2--5-5-8—10
genererar nyttor för bil respektive yrkestrafik som avviker mer än motsvarande nytta för
makroversion 9—9-9-9—9 men mindre än makroversion 5—5-5-5—5. Den absoluta
avvikelsen (gentemot orginalmakro med 10—10-10-10—10 iterationer) ökar alltså i detta
specifika fall med minskat antal iterationer vilket tyder på att det skulle kunna vara aktuell
makroversion (och inte instabilitet i ruttvalet) som ger upphov till avvikelserna för
restidsnyttan (Figur 14)
.

Figur 14 Samkalk-beräkning för Marieholmsförbindelsen, avseende restidsnytta, med olika
versioner av makro Minutregeln_0304_wa_03.mac.

Studeras övriga nyttoposter blir dock bilden mer spretig. Reskostnader har små skillnader
som snarare tycks bero mer på slumpmässiga än systematiska avvikelser (Figur 15, Figur
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16). För övriga poster (förutom godskostnader) är det dock den föreslagna makroversionen
(med 2—5-5-8—10 iterationer) som avviker mest (Figur 15, Figur 17).

Figur 15 Samkalk-beräkning för Marieholmsförbindelsen, avseende personbilseffekter
förutom restidsnytta, med olika versioner av makro
Minutregeln_0304_wa_03.mac.

Figur 16 Samkalk-beräkning för Marieholmsförbindelsen, avseende reskostnad för
lastbilar/yrkestrafik, med olika versioner av makro
Minutregeln_0304_wa_03.mac.
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Figur 17 Samkalk-beräkning för Marieholmsförbindelsen, avseende lastbilar/yrkestrafik,
med olika versioner av makro Minutregeln_0304_wa_03.mac.

För posten ”Lastbilar/Yrkestrafik - Drivmedelsskatt för vägtrafik” är avvikelsen för
makroversion 2—5-5-8—10 särskilt utmärkande (Figur 17). Även för ”Personbil –
Trafikolyckor” samt ”Lastbilar/Yrkestrafik – Luftföroreningar o klimatgaser” uppvisar
makroversion 2—5-5-8—10 den största avvikelsen gentemot orginalmakro (10—10-10-
10—10). Det finns för dessa poster även för makroversion 9—9-9-9—9 avvikelser som
indikerar att det skulle kunna finnas viss ”oberoende” slumpmässighet i avvikelserna.

Sammantaget bekräftar de fördjupade testerna att makroversion 2—5-5-8—10 inte
genererar så stabila resultat att fortsatta tester på andra objekt inför implementering i
basprognos är meningsfull innan ytterligare versioner av makrot har testats. Bedömningen
grundas bland annat på:

· Avvikelsen för posten ”Drivmedelsskatt för vägtrafik”. För personbilar
ligger övriga makroversioner inom intervallet 135-137 Mnkr medan
makroversion 2—5-5-8—10 genererar en nytta på 124 Mnkr (Figur 15).
För Lastbilar/Yrkestrafik ligger övriga makroversioner inom intervallet -
104 - -67 Mnkr medan makroversion 2—5-5-8—10 genererar en nytta på +
1 Mnkr (Figur 17). Den föreslagna makroversionen 2—5-5-8—10 avviker
alltså mest av de testade versionerna vilket inte är acceptabelt.

· Posterna ”Vägavgifter/vägskatt”, ”Luftföroreningar o klimatgaser”,
”Trafikolyckor” samt ”DoU vägtrafik” har för makroversion 2—5-5-8—10
på motsvarande sätt större avvikelser än övriga makroversioner.

· Avvikelse för posten restidsnytta för personbilar. Makroversion 2—5-5-8—
10 har en ”förväntad” avvikelse gentemot övriga makroversioner. Dock
bedöms avvikelsen som något för stor (5 %) för att accepteras innan andra
makroversioner, som skulle kunna ge en bättre balans mellan beräkningstid
och stabila resultat, har testats.
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5 Slutsatser

Generella slutsatser avseende metod och handhavande:
· Alternativa metoder för att hantera flerpassageregeln vid nätutläggning har

analyserats. På kort sikt bedöms trimning av nuvarande metod, baserad på
minskning av antalet iterationer mellan ruttval och beräkning av andel
fordon som betalar trängselskatt, som det enda realistiska alternativet.

· Det finns goda förutsättningar att minska exekveringstiden genom att
minska antalet iterationer.

· I test med minskat antal iterationer från 110 till 70 minskar
exekveringstiden i motsvarande grad med 30-40%.

· Genom optimering av antalet iterationer inom respektive analysdel i
Sampers (utbudsberäkning, regional analys respektive indata till Samkalk)
bedöms exekveringstiden kunna minskas ytterligare.

Slutsatser avseende påverkan på resultat
· Totala antalet betalande av trängselskatt konvergerar efter tre iterationer

(mellan ruttval och beräkning av andel fordon som betalar trängselskatt) till
en situation där antalet kastar fram och tillbaka med 10-15 fordon. För de
enskilda OD-par där kasten är störst minskar skillnaden i antalet betalande
kontinuerligt och efter 8 iterationer är skillnaden mellan två iterationer nere
under 0,1 fordon.

· Baserat på ovanstående har en variant av makro tagits fram där antalet
iterationer (mellan ruttval och andel betalande) varieras i de olika Sampers-
stegen. För utbudsberäkning används 2,5,5,8 iterationer för startutbud (2
iterationer) samt de tre efterfråge-looparna (loop 1-2: 5 iterationer, loop 3:
8 iterationer). För regional analys respektive indata till Samkalk används 10
iterationer.

· Resultatmatriser från efterfrågeberäkning (Sampers regionala prognossteg)
visar på mycket små skillnader vid jämförelse mellan orginalmakro
respektive variant med 2,5,5,8,10 iterationer enligt ovan.

· Skillnader i fordonsflöden är också mycket liten.
· Testad variant av makro (med successiv stegring av antalet iterationer

enligt 2,5,5,8,10) ger för Samkalk dock mer än marginella avvikelser
gentemot originalberäkning.

· Makro har testats på investeringsobjekt Marieholmsförbindelsen.
Skillnaden gentemot kalkyl med originalmakro är liten för den samlade
nyttan (ca 1 %). Däremot finns enskilda poster med stor avvikelse. Störst
avvikelse återfinns bland länkberäknade effekter men även bland
matrisberäknade effekter finns mer än marginella avvikelser där restid bil
avviker mest (ca 5 %).

· Det är osäkert i vilken utsträckning avvikelserna beror på nytt makro eller
om det finns generell instabilitet kopplad till ruttvalets påverkan på
Samkalk. För att fastställa detta krävs fördjupade tester.

Slutsatser om användning och implementering:
· Ett nytt makro har tagits fram som förkortar exekveringstiden.
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· För beräkningar av efterfrågematriser och nätutläggning för flödesanalyser
fungerar framtaget makro lika bra som originalmakro. Makrot skulle
därmed kunna erbjudas som ett alternativ för analyser som endast är
inriktade på efterfråge- och trafikflödesanalyser.

· Implementering av makro inom basprognosens riggning kan inte
genomföras till följd av osäkerhet kring påverkan på resultat från Samkalk.
Fördjupade analyser krävs innan implementering kan ske.
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6 Fortsatt arbete
I projektet har analyser för vägobjekt ”Marieholmsförbindelsen” gjorts med olika versioner
av det för Västmodellen specifika makrot för nätutläggning
(Minutregeln_0304_wa_03.mac). Genom att ändra antalet iterationer inom sekvensen
betalande-/ icke betalande respektive ruttval från en originaluppsättning med 10—10-10-
10—10 iterationer till 2—5-5-8—10 minskas exekveringstiden för nätutläggning med ca
40-60 procent.

Testerna visar att resultat från efterfrågeberäkningar och flödesanalyser inom objektets
influensområde är stabila för denna version av nytt makro. För resultat från Samkalk har
motsvarande stabilitet däremot inte kunna säkerställas. Resultat från Samkalk har i andra
analyser och för andra regionala modeller visat på instabilitet, främst gällande de effekter
som beräknas genom summering av attribut på länkar (s.k. länkeffekter). Det går dock inte,
via de tester som hittills utförts, utesluta att det nya makrot ökar instabiliteten. Fortsatt
arbete bör därför riktas in på beräkningar och resultat från Samkalk. Man måste dock ha i
åtanke att det aldrig går att åstadkomma fullständig konvergens i assignment. Detta innebär
att det alltid kommer att finnas ett visst ”brus” i trafikflöden på länkarna och att bruset i JA
respektive UA inte tar ut varandra. Om skillnaden mellan JA och UA är stor så kommer
bruset att se försumbart ut. Men vid relativt små investeringsprojekt och för delberäknade
nyttor kan bruset och därmed osäkerheten i CBA, mätt i relativa termer (som procent av
beräknad nytta), blir stort i jämförelse med projektets nytta. Vid framtida tester bör därför
i första hand absoluta, och inte relativa, värden för skillnaden mellan CBA-resultat
användas som kriterium för att acceptera eller förkasta modifiering av metoden.

De få tester som gjorts indikerar att det både kan finnas systematiska avvikelser till följd
av ändringar i makro och slumpmässiga variationer som påverkar Samkalk-resultatens
stabilitet.

Effekter på restidsnyttan för personbil visar tydligast att det skulle kunna finnas
systematiska avvikelser till följd av makrot. I detta fall minskar avvikelsen gentemot
originalmakro ju fler iterationer mellan betalande/ icke betalande som läggs in i ny
makroversion (Figur 14).

För länkberäknade effekter är avvikelserna procentuell sett större och visar en mer
slumpmässig karaktär. En viss systematik visar sig dock i att föreslagen makroversion, med
2—5-5-8—10 iterationer mellan betalande-/icke betalande, för de flesta posterna (dock inte
alla) avviker mest av de testade versionerna.

Avvikelserna för länkberäknade effekter gör att fler tester med andra versioner av makro
behöver genomföras.

Fler tester föreslås i första hand göras genom att:

1. Öka antalet iterationer mellan betalande-/icke betalande och ruttval.
Ökningen bör göras systematiskt för respektive Sampers-steg.

2. Analysera om övriga förändringar gentemot originalmakro, dvs. varm-
/kallstart respektive ”nollning” av betalande enligt avsnitt 3.3, har någon
inverkan på Samkalk-resultat

Om ökat antal iterationer mellan betalande-/icke betalande och ruttval leder till mindre
avvikelser och att den slumpmässiga variationen minskar kan en diskussion kring balans
mellan beräkningstid och avvikelse föras utifrån resultaten. När ett nytt makro är framtaget
bör detta testas på fler objekt för att se att avvikelserna inte ökar eller uppvisar nya mönster.
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Om avvikelserna ökar, eller slumpmässigt minskar/ökar, vid ökat antal iterationer mellan
betalande-/icke betalande och ruttval bör fördjupade studier av övriga iterationsprocedurer
inom Sampers genomföras. Fler iterationer i ruttvalet (dvs. inom path based assignment i
Emme) bör vara det första att testa i en sådan fördjupad analys. I ett andra steg bör även
ökat antal iterationer (dvs. ökat antal ”loopar”) inom utbudsberäkningen testas.

Det bör även övervägas vad ett ”max-test”, där samtliga iterationsprocedurer utökas rejält,
kan tillföra. Ett sådant test bör kunna användas som ”facit” för jämförelse av olika
makroversioner och antal iterationer i olika steg inom Sampers.


