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1 Inledning 

Denna tekniska dokumentation redogör för den kvalitetssäkring och revidering som 

utförts av Sampers ”SAMM-modell”. Arbetets syfte har varit att skapa ”ordning och 

reda” i riggning och arbetsätt. 

 

Dokumentets målgrupp är Sampersanvändare. 

 

Arbetet har bland annat omfattat följande förändringar: 

 Ny mappstruktur för riggningen 

 Införande av standard för versionshantering av macron 

 Införande av standard för versionshantering och namnsättning av indata 

 Ny tydlig beräkningsstruktur för riggningen  

 Ny tydlig namnsättning av matriser (bil) 

 Framtagning av macron för standardresultat 

 Framtagning av resultatblad för redovisning av prognosförutsättningar och 

standardresultat  

 Nya nät bil 

 Uppdaterade nät koll 

 Nya trafikräkningar bil 

 Nya trafikräkningar koll 

 Antalet tidsperioder utökats av 4 tidsperioder i stället för 3 (även avgiftsfri 

period)  

 Omräkning från årsvardagsmedeldygn (ÅVMD) till vintervardagsmedeldygn 

(VVMD) 

 Nya timandelar vid nätutläggning bil 

 Nya tidsvärden vid nätutläggning bil 

 Kvalitetskontroll Arlandamatriser  

 Nyckeltalsberäkningar i loopen 

 Nya matrisplatser (främst bil) 

 Utökad emmebas för bil (fler matrisplatser och scenarier) 

 Nya långväga resor koll  

 Nya långväga resor bil 

 Nya taxematriser 

 Nya startmatriser  

 Nya yrkesmatriser 

 Tester med avståndsberoende kostnad 

 Teknisk dokumentation 

 

Arbetet har inte omfattat implementering av SAMKALK i riggningen. 

Arbetet har inte omfattat den nationella modellen. 
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Arbetet har inte omfattat andra regionala modeller än SAMM. 
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2 Metodik 

I detta kapitel beskrivs metodik såsom nätutläggning och mappstruktur. 

2.1 RIGGNING 

Arbetet har tagits sin utgångspunkt i den riggning som använts av Trafikverket i 

samband med analyserna av nytt trängselskattesystem i Stockholm, den sk ”CTS-

riggningen”. Anledningen till att denna riggning valdes var att den var mest aktuell 

för nätutläggning av bilflöden i Stockholm (t ex anpassade till nya möjligheter i 

Emme3, nya tidsvärden och förfinad hantering av trängselskatter i prognoserna). 

2.1.1 Mappstruktur 

Målsättningen har varit att skapa en tydlig mappstruktur med så lite dubbellagring av 

data som möjligt. T ex ligger alla makron och indata kopplade till riggingen i varsin 

mapp direkt under ”roten” till riggningen. 

 

 

Figur 1 – Mappar direkt under roten till riggningen 

 

Mappen E3bank innehåller alla emmebaser kopplade till riggningen. Under 

huvudmappen E3bank ligger först en mapp för JA (Jämförelsealternativ) och en för 

UA (Utredningsalternativ). Anledningen till denna indelning är förbereda riggingen 

på att SAMKALK skall köras.  

 

Under JA respektive UA ligger sedan NA (Nationella baser) och RB (Regionala 

baser). Under regionala baser ligger sedan en mapp för respektive regionala modell i 

Sampers (Palt, Samm, Skåne, Sydväst och VästObservera att i den aktuella versionen 

av riggingen finns ingen data under vare sig nationella baser eller under annat än 

regionala baser för SAMM. Anledning till att alla mappar ändå ligger med är att 

förbereda för att riggingen skall kunna byggas på till en standardriggingen för hela 

Sverige inför körningar i t ex en ny planeringsomgång. 
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Figur 2 – Mappen E3bank och understruktur 

 

Mappen Effekt innehåller effektdatabaser. 

 

Mappen Indata innehåller all indata kopplad till riggningen. Indata har två 

underkataloger Prj (Projekt) och Std (Standard).  

 

 

Figur 3 – Mappen Indata 

 

Mappen Std innehåller alla indatafiler som är kopplad till den standardiserade 

riggningen. Dessa indatafiler SKALL versionshanteras och döpas enligt följande 

standard: 

 

funktion_namn_versionsnummer.in där: 

 

Funktion beskriver typ av innehåll i indatafilen med engelsk namnsättning, tex: 

 Link 

 Net 

 Function 

 Zone 

 Ensemble 

 Zonegroup 

 Matrix 

 Transitline 

 Node 

 Turnpenalty 
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Namn beskriver innehållet i indatafilen antingen på engelska eller svenska. T ex: 

 

 Linkmarking_Tullavgifter_SAMM_JA_v01.in 

 Zonegroup_Lidingo_v01.in 

 

Versionsnummer anger ett ”officiellt” versionsnummer. De officiella versionsnumren 

får bara ändras efter godkännande av Trafikverkets förvaltare. Ändringar eller tillägg 

av egna indatafiler i ett projekt namnsätts och sparas under mappen Prj. Inga 

ändringar får göras av en indatafil utan att den ges ett nytt namn. 

 

Mappen Prj innehåller indatafiler som tas fram specifikt i ett projekt, inklusive 

ändringar av indatafiler i mappen standard. Dessa skall namnsättas enligt följande 

standard: 

 

funktion_namn_versionsnummer(om_baseras_på_standardindata)_projektförkortnin

g_datum.in  

 

Indatafiler i mappen Prj kommer kontinuerligt att gås igenom av Trafikverket och vid 

behovs ”lyfts” indatafiler upp i mappen Std och ges officiellt versionsnummer. 

 

Mappen Makro innehåller alla makron kopplad till riggingen. Makro har precis som 

Indata undermapparna Prj (Projekt) och Std (Standard). 

 

 
 

Mappen Std innehåller alla makron som är kopplad till den standardiserade 

riggningen och officiella versionen av riggingen. Dessa makron SKALL 

versionshanteras och döpas enligt följande standard: 

 

Namn beskriver makrot antingen på engelska eller svenska. T ex: 

 

 Bilassignment_5_klasser_v01.mac 

 Bilassignment_5_klasser_v01.sub 
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Versionsnummer anger ett ”officiellt” versionsnummer. De officiella versionsnumren 

får bara ändras av Trafikverkets förvaltare. Eventuellt andra behov av ändringar av 

makron namnsätts och sparas under mappen Prj. Inga ändringar får göras av en 

indatafil utan att den ges ett nytt namn. 

 

Mappen Prj innehåller makron som tas fram specifikt i ett projekt, inklusive 

ändringar av makron i mappen Std. Dessa skall namnsättas enligt följande standard: 

 

namn_versionsnummer(om_baseras_på_standardmakro)_projektförkortning_datum.

mac 

 

Makron i mappen Prj kommer kontinuerligt att gås igenom av Trafikverket och vid 

behovs ”lyfts” makron upp i mappen Std och ges officiellt versionsnummer. 

 

Mappen Rigging innehåller riggningsdatabas samt alla kataloger från stegen i 

riggningen (tidigare ”Database”). 

 

 
 

Mappen Sams innehåller aktuellt SAMS-data för riggningen. 

 

 

2.1.2 Beräkningsstruktur 

Målsättningen har varit att skapa en tydlig beräkningsstruktur. Riggningen innehåller 

två identiska scenarier med beräkningsstruktur för regionala prognoser för SAMM, 

ett JA och ett UA. Detta för att förenkla implementering av SAMKALK i riggningen. 

 

  
 

Riggningen innehåller en loop för iterering av efterfrågeberäkningarna i det regionala 

prognossteget. Målsättning har varit att skapa tydligt där beräkningsstegen i 

riggningen delas upp efter färdmedel och funktion. 
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Innan loopen ligger makrosteg för förberedelser och utbudsberäkningar för de olika 

färdmedlen. Bland annat läses här vägavgifter in från en indatafil till attributet @avg 

i respektive scenario. För bil beräknas nytt utbud för förmiddagens maxtimme och 

lågtrafik i loopen. Eftersom även utbudet under den avgiftsfria perioden viktas in i 

efterfrågeberäkningarna, så borde egentligen även dessa utbud beräknas på nytt i 

loopen. Anledningen till att de inte ingår är att belastningen i nätet under den 

avgiftsfria perioden är så pass låg att mindre förändringar i efterfrågan endast 

bedöms påverka utbudet marginellt. Det har även bedömts värdefullt att begränsa 

antalet macrosteg i riggningen. Hur utbudsberäkningarna och näututläggningarna 

görs för respektive färdmedel beskrivs närmare i längre fram i detta avsnitt  

 

I loopen sparas alla rapporter undan för varje iteration för att möjliggöra att kunna gå 

tillbaka och titta på vad som hänt i tidigare iterationer. Dessutom sparas nyckeltal 

undan för varje iteration i loopen. 

 

Efter loppen görs en uppskrivning av de av Sampers genererade resultatmatriserna 

från Årsvardagsmedeldygn (ÅVMD) till Vintervardagsmedeldygn (VVMD). Dessa 

faktorer för uppskrivning är följande: 

 

Bil 

Arbetsresor:  1,073 

Tjänsteresor:  1,055 

Övrigtresor:  1,046 

 

Dessa faktorer är framtagna av Vectura1 i arbetet med den Sampersriggningen som 

användes i analyserna av trängselskatteutformning i Göteborg. De är framtagna 

genom detaljerade studier av trafikräkningar från ett antal fasta mätpunkter i 

Göteborg. Bedömningen har varit att dessa bör kunna appliceras även i Stockholm då 

säsongsvariationen inte bör skilja särskilt mycket mellan städerna.  

 

Kollektivtrafik 

Arbetsresor:  1,07 

Tjänsteresor:  1,07  

Övrigtresor:  1,07 

 

                                                      
1 PM – Trafikdata från Göteborg: Helår, Henrik Edwards 2010 
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Faktorerna för kollektivtrafik har beräknats utifrån resandestatistiken för 

kollektivtrafiken från SL, se avsnitt 3.8.2. Beräkningarna har utförts på en grov nivå 

och det kan finnas anledning att se över faktorerna ytterligare, speciellt vid 

detaljerade analyser av kollektivtrafiken. Enligt statistiken är det 10 % fler resor per 

VVMD jämfört med ÅVMD under förmiddagens maxtimme och 7 % fler resor per 

VVMD jämfört med ÅVMD under dygnet. Det har visat sig svårt att ta fram faktorer 

som ger god överensstämmelse med statistiken för både förmiddagens maxtimme 

och dygnsnivå, eftersom ärendefördelningen är i stort sett densamma under de båda 

tidsperioderna. Det beror på att skolresorna, som till största delen görs under 

förmiddag maxtimme, ligger grupperas som övrigtresor i Sampers (nära hälften av 

alla kollektiva övrigtresor är skolresor). Omräkningsfaktorerna har valts så att de 

stämmer med resandestatistiken på dygnsnivå.  

 

Efter att omräkningen till VVMD gjorts läggs trafiken ut för alla tidsperioden. Efter 

nätutläggningen av eftermiddagens maxtimme görs en uppsummering av flödena till 

Vintermedelvardagsdygn (=2xFörmiddagens länkflöden + 3xEftermiddagens 

länkflöden + 6xLågtrafikens länkflöden +13xAvgiftsfria periodens länkflöden). 

Dessa flöden sparas i extraattribut @vvmd i scenario 11. 

 

Sist i beräkningsstrukturen ligger beräkning av standardresultat. Dessa är uppdelade i 

beräkningar som sker i kollbasen respektive bilbasen. Resultatfilerna sparas i mappen 

”Resultat” under mappen ”Bil” respektive ”Koll”. Resultatfilerna kan läsas in direkt i 

det framtagna excelarket för resultatsammanställning av prognosförutsättningar och 

resultat (se kapitel 4.1). 

2.1.3 Konvergens (antal regionala prognoskörningar) 

Nycketal för bil, koll, cykel och gång sparas undan för att kunna avgöra om 

efterfrågeberäkningarna har konvergerat. Som standard (i version 02 av riggningen) 

ligger fyra iterationer i loopen. Nyckeltalen måste granskas vid varje prognos för att 

säkerställa att efterfrågeberäkningarna har konvergerat. 

2.2 NÄTUTLÄGGNING OCH UTBUDSGENERERING GÅNG OCH 

CYKEL 

Utbudsberäkning av gång och cykel görs genom att beräkna kortaste väg i bilnätet. 

Beräkningen utförs med makro: ”Berakna_GC_avstand_v01.mac” 
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2.3 NÄTUTLÄGGNING OCH UTBUDSGENERERING KOLL 

Utbudsberäkning för kollektivtrafiken görs genom att lägga ut en skalär med 

kollektivtrafiknätet. Skalären innehåller värdet 0.0001. I samband med 

nätutläggningen sparas matriser med de olika restidskomponenterna för hög- 

respektive lågtrafik. De restidskomponenter som sparas är: ombordtid, första 

väntetid, total väntetid, anslutningstid och antal byten. Beräkningen utförs med 

makro: ”Utbud_regional_koll_v0.mac”. 

 

Att nätutläggningen för kollektivtrafik görs med en skalär i stället för de 

prognostiserade resmatriserna, beror på att utbudsmatriserna för kollektivtrafik inte 

är trängselberoende på det sättet som utbudsmatriserna för bil är.  

 

För att kunna analysera resandet på länknivå behöver dock nätutläggningen göras 

med fulla resmatriser. Nätutläggning på dygnsnivå görs i samband med 

resultatuttagen för resultatsammanställningen (se kapitel 4.1). Det görs ingen 

nätutläggning på timnivå eftersom timandelar för matriserna saknas i dagsläget. 

Inom ramen för detta projekt har möjligheten att ta fram timandelar diskuterats. 

Timandelarna skulle antingen kunna tas från RVU:n (på motsvarande sätt som för 

biltrafiken) eller från SL:s modellsystem SIMS. Det är viktigt att få konsistens 

mellan timandelarna för bil- respektive kollektivtrafik eftersom det är en 

förutsättning för att kunna jämföra resultaten och exempelvis beräkna 

kollektivtrafikandelar i olika snitt. De timandelar som används för biltrafiken, togs 

fram omkring 2002 och är baserade på en tidigare RVU. Andelarna har därefter 

justerats manuellt. Det är därför inte möjligt att ta fram jämförbara andelar för 

kollektivtrafiken. Timandelar för kollektivtrafiken bör tas fram när beslut fattats om 

vilka parametrar och timandelar som ska användas i nätutläggningsmetodiken för bil 

(se även kap 4.2.1). 

 

2.4 NÄTUTLÄGGNING OCH UTBUDSGENERERING BIL, TEORI 

2.4.1 Övergripande  

Nätutläggning för bil i riggningen baserar sig på nätutläggningsmetodiken i ”CTS-

riggningen”. Det innebär att: 

 

 Nätutläggningen görs med ”multiclass-assignment” 

 Nätutläggning görs ”path-based” vilket gör att alla rutter finns sparade efter 

nätutläggning vilket gör det snabbt och enkelt att göra t ex select-link-
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analyser eller att ”skimma” restider och tullavgifter i relationer och på så sätt 

beräkna restids- och tullmatriser. 

 Modul 5.25 i Emme används för nätutläggningen. 

 Nätutläggningarna görs för fyra olika timperioder 

 

Nätutläggningen görs i två olika syften i riggningen: 

 Generera länkflöden som resultat 

 Generera länkflöden och rutter för att beräkna utbudsdata (restider, tullar och 

avstånd) inför efterfrågeberäkningar i Sampers 

 

I några avsnitt framåt beskrivs olika parametrar och andelar som har med 

nätutläggningarna att göra. Alla parametrarna samlas i en fil som är indata till de 

makron som har med nätutläggningen att göra. Denna indatafil beskrivs separat i ett 

eget avsnitt. 

2.4.2 Timandelar av dygnsmatriser  

 

I den aktuella riggningen utförs nätutläggning för fyra olika tidsperioder: 

 

 Förmiddag, Period 1 (P1) , kl 7-9 

o Nätutläggning avser de bilar (efterfrågan) som kör under de två mest 

belastade timmarna på förmiddagen 

o Hälften av de bilarna läggs ut i nätet, resultat blir alltså timflöden på 

länkarna. 

 Eftermiddag, Period 2 (P2) , kl 15-18 

o Nätutläggning avser de bilar (efterfrågan) som kör under de tre mest 

belastade timmarna på eftermiddagen 

o En tredjedel av bilarnaa läggs ut i nätet, resultaten blir alltså 

timflöden på länkarna. 

 Lågtrafik, Period 3 (P3) , kl 9-15 

o Nätutläggningen avser de bilar (efterfrågan) som kör under 

låtrafikperioden mitt på dagen, dvs kl 9-15. 

o En sjättedel av de bilarna läggs ut i nätet, resultat blir alltså 

timflöden på länkarna.  

 Natt, Period 4, kl 18-07 

o Nätutläggningen avser de bilar (efterfrågan) som kör under den 

avgiftsfria perioden på natten, dvs kl 18-07.  
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o En trettondel av de bilarna läggs ut i nätet, resultat blir alltså 

timflöden på länkarna.  

 

För att skapa dygnsflöden kan länkflödena viktas ihop enligt följande formel: 

 

Dygnsflöden = 2xFlödeP1 + 3xFlödeP2 + 6xFlödeP3+13*FlödeP4 

 

För att skapa timmatriserna som ska läggas ut i de olika tidsperioderna används 

andelar av dygnets alla resor. I samband med detta projekt har nya timandelar tagits 

fram. I bilaga x finns detaljerad beskrivning av hur andelarna har tagits fram.  Dessa 

redovisas i tabellen nedan. 

 

Det bör även understrykas att de andelarna som tagits fram i detta projekt, liksom 

tidigare ”Stockholms-andelar” avser resor i Stockholms län. De bör därför inte ses 

som representativa för hela Mälardalen. Resor utanför Stockholms län har sannolikt 

en annan fördelning på grund av exempelvis mindre trängsel.  

 

Tabell: Andel resor per timme i den nya riggningen (andelar som ändrats jämfört med 

CTS-riggningen är markerade i  fet stil). 

 

    Arbete Tjänste Övriga Långväga Ant tim 

Högtrafik, 

fm 

M 0,26 0,1 0,05 0,05 2 

  M’ 0,03 0,02 0,005 0,05 2 

Högtrafik, 

em 

M 0,02 0,02 0,08 0,05 3 

 M’ 0,17 0,05 0,13 0,05 3 

Lågtrafik M 0,033 0,1 0,08 0,08 6 

  M’ 0,05 0,12 0,05 0,08 6 

Avgiftsfritt M 0,0171 0,0108 0,0138 0,0208 13 

  M’ 0,0100 0,0069 0,0231 0,0208 13 

TOTALT M’ 1,00 1,00 1,00 1,00 24 

  M’ 1,00 1,00 1,00 1,00 24 
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Tester med de tre (CTS, FS och nya) olika uppsättningar timandelar visar att 

andelarna har mycket liten påverkan på efterfrågan, vilket stämmer väl med tidigare 

erfarenheter.  

2.4.3 Tidsvärden 

De tidsvärden som används i samband med nätutläggning har setts över i samband 

med detta projekt. Översynen initierades främst att tidsvärdet för den delen av 

arbetsresor med lägst tidsvärde ansågs vara allt för lågt, vilket även har diskuterats 

tidigare. Enligt de tidigare tidsvärdena har 23 % av arbetsresorna tidsvärdet 23 

kr/tim. Två alternativa metodiker för att justera upp tidsvärdet har diskuterats. Dels 

att ändra fördelningsfunktionen för tidsvärden och dels att justera upp medel 

(median) tidsvärdet.  

 

Fördelningsfunktionen för tidsvärdena i tidigare riggningar är lognormalfördelad. 

Fördelningen är framtagen utifrån en SP-undersökning. Det råder viss tveksamhet till 

om fördelningsfunktionen verkligen är representativ för vid ruttval eftersom 

tidsvärdet vid ruttval sannolikt kan ha en annan fördelning. Eftersom det inte finns 

underlag för att skatta en ny fördelningsfunktion så har den tidigare fördelningen 

ändå behållits.  

 

De tidsvärden som tidigare använts stämmer bra överens med såväl ASEK4 som med 

den RVU som genomfördes i samband med att trängselskatterna infördes 2004/2006. 

Dessa tidsvärden förutsätter dock en avståndsbaserad kostnad. Den avståndsbaserade 

kostnaden sänker tidsvärdet. Eftersom det inte finns någon avståndsbaserad kostnad 

(jmf avsnitt om avståndsbaserad kostnad) i Stockholmsriggningen så bör tidsvärdet 

vara högre i denna riggning. Därför har ett nytt medeltidsvärde skattats från RVU 

2004/20062, för de resenärer som kunde välja genom stan eller Essingeleden (med 

restider enligt Emme). Det nya tidsvärdet är ca 50 % högre än det tigare tidsvärdet. 

Det bör dock understrykas att det nya tidsvärdet inte bör användas tillsammans med 

en hög avståndsberoende kostnad.   

 

Antalet tidsvärdesklasser har utökats från 5 till 11 i syfte att möjliggöra analys av 

olika fordonstyper. De 11 tidsvärdesklasserna har olika tidsvärden. Varje 

tidsvärdesklass är sammansatt av olika ärendetyper om fordonstyper enligt tabellen 

nedan.  

 

                                                      
2 Tidsvärdet är beräknat av Maria Börjesson,  KTH.  
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Klass Tidsvärde Arbete Tjänste Övriga Lv_tjänste Lv_övriga Lbu Lbs Pby 

1 35 0,23   0,52   0,52       

2 102 0,27   0,27   0,27       

3 216 0,21   0,21   0,21       

4 462 0,17               

5 oändligt 0,12 1   1         

6 462           0,5     

7 oändligt           0,5     

8 462             0,5   

9 oändligt             0,5   

10 462               0,5 

11 oändligt               0,5 

 

 

Observera att vid efterfrågeberäkningarna i Sampers baserar sig utbudsdata på 

resultat från tidsvärdesklass 3, vilket beror på att utbudet för denna klass anses vara 

stabilt. Om utbudet för andra klasser, med mer extrema tidsvärden, viktas in så 

riskerar den utbudsmatris som går in till efterfrågeberäkningarna att bli mer 

”spretig”, vilket kan påverka konvergensen.  

2.4.4 Avståndsberoende kostnad 

Ingen avståndsberoende kostnad används vid nätutläggningarna i riggningen. Det 

innebär att trafikanterna väljer den snabbaste vägen, med hänsyn tagen till 

trängselskatt. Införandet av en avståndsberoende kostnad medför att trafikanterna 

även tar hänsyn till avståndet när de väljer väg.  

 

Känslighetsanalys i Bilaga 6.4.4 visar dock att det kan ge stor skillnad i ruttval om en 

sådan används eller ej. Att införa en avståndsberoende kostnad har visat sig stora 

förändringar på ruttvalen i modellen. I arbetet har det inte gått att säkerställa en 

rimlig nivå på en avståndsberoende kostnad och om en sådan avståndsberoende 

kostnad i praktiken ger förbättrade resultat. 
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Tidigare tester med införande av avståndsberoende kostnad vid nätutläggningar i 

Stockholms län har gett en kraftig ökning av trafiken på lokalvägnätet, vilket beror 

på att trafikanterna väljer kortaste väg i större utsträckning. Trafikökningen på 

lokalvägnätet har gett sämre överensstämmelse mot trafikräkningar. För att motverka 

trafikökningen på lokalvägnätet skulle en differentierad avståndsberoende kostnad 

kunna införas. En sådan kostnad skulle vara högre på lokalvägnätet jämfört med 

huvudvägnätet. Ett motiv för en sådan differentierad avståndsberoende kostnad är att 

exempelvis bensinförbrukning och slitage skiljer sig mellan lokalvägnät och 

huvudvägnät. En differentierad avståndsberoende kostnad skulle kunna kodas in i 

modellen utifrån vd-funktioner. I detta projekt har det inte ingått att testa en sådan 

differentierad kostnad. Möjligen skulle behovet av en differentierad 

avståndsberoende kostad minska om korsningsfunktioner infördes. En nackdel med 

den avståndsberoende kostnaden är att modellens komplexitet ökar.   

 

2.4.5 Avgiftsnivåer i riggingen 

I modellen anges en avgiftsnivå för förmiddagsperioden (P1), en avgiftsnivå för 

lågtrafikperioden (P3) samt en avgiftsnivå för eftermiddagsperioden (P4). 

 

De avgiftsnivåer3 som används för trängselskatten i de olika perioderna är: 

 

 Förmiddag (P1) 15 kronor 

 Lågtrafik (P2) 10 kronor 

 Eftermiddag (P2) 15 kronor 

 

Nivåerna på dessa avgifter påverkar såväl ruttvalet som efterfrågan. Under 

lågtrafikperioden som avser all trafik utanför de fyra mest belastade timmarna möter 

inte alla fordon trängselskatt (trängselskatt tas ut mellan 6:30 och 18:30). Exakt hur 

detta hanteras är inte helt klart.  

 

2.4.6 Andelar vid viktning av utbudsdata till efterfrågeberäkningar  

Gängse förfarande är att efterfrågeberäkningarna av arbetsresor baserar sig 

uteslutande på utbudsdata för högtrafiken (P1) och tjänste- och övrigtresor enbart på 

utbudsdata från lågtrafiken (P3).   

                                                      
3 Avgiftsnivåerna är framtagna i WSPs arbete med ”CTS-riggningen” vid arbete med analyser 

av ny trängselskatteutformning. 
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Detta förfarande implicerar att alla arbetesresorna utförs under högtrafik och alla 

övrigtresor under lågtrafik och då möter de avgifter och restider som gäller under den 

perioden. Så är givetvis inte fallet i verkligheten. Därför görs i riggningen (version 

01) en viktning av utbudsdata för olika perioder för att ta hänsyn till detta. I viktning 

finns även en period (P4) med som avser trafik under den avgiftsfria perioden.  

Tabell X4 beskriver de vikter som använts för att vikta utbudsdata inför 

efterfrågeberäkningarna i Sampers. 

 

Period För beräkning av 

arbetsresor 

För beräkning av tjänste- 

och övriga resor 

Andel Förmiddagsutbud (P1) 0,6 0,3 

Andel lågtrafikutbud (P3) 0,2 0,5 

Avgiftsfri period (P4) 0,2 0,2 

 

 

Känslighetsanalysen i Bilaga 6.4.5 visar att hur eller om viktning av utbudsdata sker 

har stor betydelse för resultaten av efterfrågeberäkningarna. Hur denna viktning ska 

göras och hur den hänger ihop med övriga parametrar bör utredas vidare. 

 

Observera att vid efterfrågeberäkningarna i Sampers baserar sig utbudsdata på 

resultat från tidsvärdesklass 3, vilket beror på att utbudet för denna klass anses vara 

stabilt. Om utbudet för andra klasser, med mer extrema tidsvärden, viktas in så 

riskerar den utbudsmatris som går in till efterfrågeberäkningarna att bli mer spretig, 

vilket kan påverka konvergensen.  

 

Det bör understrykas att avgiftsnivåerna har avsevärt mycket större betydelse för 

efterfrågeberäkningarna i sampers än förändringar i restid och resavstånd.  

 

                                                      
4 Dessa andelar är framtagna av Daniel Jonsson, CTS, i samband med framtagningen av 

”CTS-riggningen”. De baserar sig på RVU-data. 
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2.5 NÄTUTLÄGGNING OCH UTBUDSGENERERING BIL, PRAKTIK 

2.5.1 Indatafil med alla parameterar och andelar  

Alla parameterar som är kopplad till nätutläggningen såsom timandelar, tidsvärden, 

vikter för viktning av utbudsdata samt fördelning av resor i olika tidsvärdesklasser 

hanteras via en indatafil som ett antal macron läser ifrån. 

 

 
Parameters_Andelar_FS_v05.in  

2.5.2 Hantering av trängselskatter i makron 

Trängselskatterna läs in från en extern fil i respektive scenario. Inläsning görs med 

hjälp av makro Las_in_vagavgifter_v01.mac. Makrot läser in trängselskatter och 

övriga vägavgifter till attributet @avg. I filen anges avgift på varje länk för 

respektive period. Se figur X. Makrot läser in vägagifter separat för Förmiddag (P1), 

Eftermiddag (P2), Lågtrafik (P3) och Nattrafik (P4). 

 

 
Linkmarking_Sthlm_Tullankar_v02 

 

I fil Linkmarking_Sthlm_Tullankar_v02.in ligger vägtullar för vägnätet 2010. 

Avgifterna avser 2006 års prisnivå.  
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Det är viktigt att om vägnätet förändras kontrollera att länkmarkeringarna med 

vägavgifter fortfarande är aktuell.  

2.5.3 Hantering av tilläggsmatriser i makron 

 

Nationella resor 

 Macro för att skapa timmatriser Berakna_bilresor_n_v03.mac inför 

assignment kräver resmatriser för långväga resor på dygnsnivå. Dessa skall 

vara på formatet transponerade+otransponerade. 

 Macro för att skapa timmatriser Berakna_bilresor_n_v03.mac använder 

andelar från ”Parameters_Andelar_FS_v05.in” för att ta delar av 

dygnsmatrisen till timmatrisen.  

 Möjlighet finns i ”Parameters_Andelar_FS_v05.in” att arbete med 

otransponerade resor. Då måste andelar sättas om i filen. Ändras det bör 

beskrivningen av macrot ändras. 

 

Yrkesmatriser 

 Macro för att skapa timmatriser Berakna_bilresor_n_v03.mac inför 

assignment kräver resmatriser för Pby, Lbu och Lbs på TIMNIVÅ. Dessa 

skall vara på formatet transponerade+otransponerade. 

 I bilbasen ligger timmatriser för Lätt yrkestrafik (Personbil + Lätta lastbilar) 

och Lastbilar med respektive utan släp.  

 Macro för att skapa timmatriser Berakna_bilresor_n_v03.mac använder 

dessa timmatriser till assignment samt andel av dessa från 

”Parameters_Andelar_FS_v05.in”. Parameterfilen är uppbyggd på andelar 

av dygnsmatriser.  I version ”Parameters_Andelar_FS_v05.in” innebär det 

alltså att 100 % av dessa matriser används eftersom de matriser som pekas på 

i makro Berakna_bilresor_n_v03.mac redan är på timnivå. 

 Hanteringen tillåter dock att DYGNSMATRISER används och att andelar 

sätts i ”parameterfilen” utifrån det. Görs en sådan ändring bör detta 

kommenteras i macro som skapar timmatriser. 

  

Arlandamatriser: 

 Macro för att skapa timmatris Berakna_bilresor_n_v03.mac inför assignment 

kräver resmatriser för Arlanda på TIMNIVÅ för respektive period. 

 I basen ligger färdiga timmatriser för de olika perioderna. 

 Dessa anropas som argument i macrot Berakna_bilresor_n_v01.mac som 

skapar timmatriser inför assignment.  
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 Ingen hantering av dessa resor görs i ”parameterfilen”. 

 

Övriga tilläggsmatriser 

 Macro för att skapa timmatris Berakna_bilresor_n_v03.mac inför assignment 

ger möjlighet till att lägga till ytterligare tilläggsmatriser. Dessa skall vara på 

timnivå. 

 Dessa anges som argument till macrot som skapar timmatriser 

Berakna_bilresor_n_v03.mac inför assignment. 

 Ingen hantering av dessa resor görs i ”parameterfilen”. 

 

2.6 GRADIENTJUSTERING 

Ingen hantering av gradientjustering finns implementerad i riggningen (version 02). 

Eventuell gradientjustering måste hanteras utanför riggingen. 

Nätutläggningsmetodiken kan dock hantera gradientjusteringsmatriser för 

perioderna, förmiddag, eftermiddag och lågtrafik om sådana finns tillgängliga. Dessa 

anges som anropsparameter 3 i makro: ”Berakna_bilresor_n_v03.mac”  
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3 Indata i riggning (version 02) 

3.1 BILNÄT 

3.1.1 Scenarier 

Efter körning av riggingen finns fem vägnätscenarier i bilbasen. 

 

 Scenario 10. Det är detta scenario som ligger till grund för övriga scenarier. 

Det i detta scenario som alla vägnätskodningarn skall göras. Detta scenario 

kopieras sedan till scenario 11, 12 och 13 och 14. 

 

 Scenario 11. Detta scenario kopieras i början av riggningen från scenario 10. 

I Scenario 11 läggs förmiddagstrafiken ut (P1). 

 

 Scenario 12. Detta scenario kopieras i början av riggingen från scenario 10. I 

Scenario 12 läggs eftermiddagstrafiken ut (P2) 

 

 Scenario 13. Detta scenario kopieras i början av riggingen från scenario 10. I 

scenario 13 läggs lågtrafiken ut (P3). 

 

 Scenario 14. Detta scenario kopieras i början av riggingen från scenario 10. I 

scenario 14 läggs trafiken i den avgiftsfria perioden ut (P4). 

3.1.2 VD-funktioner 

Vid assignment av kortast väg används vd-funktionerna i filen och samm_len_2007. 

Dessa ansätter längden på länken som funktion. 

 

Vid assignment med generaliserad kostnad vd-funtionerna i filen samm_tim_2007. 

Dessa innehåller olika hastighetsflödessamband. 

3.1.3 Attribut 

Riggningen använder sig av följande attribut. 

 

Attributet ”@avg” innehåller vägavgifter. Är specifikt till ett scenario.  Värden läses 

in från extern fil via makro. Makrot initierar även attributet.  
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3.1.4 Vägnät 2010/2030 

2010 

Vägnätet för nuläget har skapats genom att klippa ihop två nät. Vägnätet utanför 

Stockholms län är från den Systemanalys avseende år 2010 som utfördes i samband 

med Åtgärdsplaneringen5. Nätet inom Stockholms län avser också år 2010 och är 

från Trafikanalysforum6.  

 

I nätet utanför Stockholms län ingår följande investeringar:  

 

 Rv 55 Yxtatorpet-Malmköping 

 E18 Sagån-Enköping  

 E18 Lekyttan-Adolfsberg 

 E18 Vestjädra-Västerås 

 E20 Arboga-Kungsör 

 Väg 288 Jälla-Hov 

 Rv 49 Stubbetorp-Rude 

 Rv 51 Södra Tvärleden 

 Väg 53 Förbi Malmköping 

 Rv 68 Norberg-Avesta 

 Väg 66 Surahammar-Fagersta 

 Väg 70 Förbi Sala (Sör Kivsta-Broddbo) 

 E4 Uppsala-Mehedeby 

 RV 55 Malmköping- Byringe 

 

Föjljande brister har noterats i nätet.  

 Nodnumreringen ska, enligt PM om organisation av trafikprognos-databaser 

inom SAMPERS och SAMGODS, följa kommunnumren. Det finns dock ett 

fåtal noder, både inom och utanför Stockholms län, som avviker från denna 

numrering, vilket bör åtgärdas.  

 Bilnätet i Stockholms län innehåller även järnvägslänkar som exempelvis 

pendeltåg och tunnelbana. Dessa länkar har tagits bort.  

 

2030 

Vägnätet för 2030 har skapats genom att läsa på objekt på nätet avseende 2030. I 

näten ligger följande större investeringsobjekt:  

                                                      
5 Källa: Lars Johansson, TRV 

6 Källa: Trafikanalysforum.se 
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Fullständig lista över de vägobjekt som finns med i 2030-nätet ligger i Bilaga 6.5 

3.2 KOLLEKTIVTRAFIKNÄT 

3.2.1 Scenarier 

2002 – För assignment av högtrafikutbud 

2003 – För assignment av dygnsutbud 

3.2.2 Linjenät 

2006/2010 

Det vägnät som ligger till grund för körningen i version 02 av riggningen är 

”Kollektivtrafiknät version 1” avseende 2010 framtaget av Kerstin Petterson WSP 

och publicerat på Trafikanalysforum. 

 

Nätet är väl uppdaterat avseende 2010 inom Stockholms län. Det är dock oklart 

vilken status nätet har i övriga SAMM.  

 

Innan riggningen tillämpas på objekt utanför Stockholms län bör statusen uppdateras 

på nätet utanför Stockholms län. 

 

Föjande brister har noterats i nätet (efter översiktligt kontroll) 

 Röd linje (båda linjerna i båda riktningarna): Antalet avgångar under ht var 

bara hälften så många som enl SL:s tidtabell. Även på dygsnivå var antalet 

avgångar mycket lågt. Antalet avgångar har justerats.  

 Stombusslinje 2 Nortull-Sofia: Även här var antalet avgångar på såväl 

timbasis som dygnsbasis mycket lågt, vilket har justerats.  

 

2030 

Vägnätet 2030 i version 02 av riggningen bygger på nätet i 2006-basen.  På det nätet 

har ett antal vägobjekt lästs på för att återspegla ett scenario 2030. 

 

Fullständig lista över objekt i 2030 näten redovisas i bilaga 6.6. 

 

3.3 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

2010 

För basåret 2010 har följande ekonomiska parametrar använts. 
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Prognosår:   2010 

Realinkomstutveckling  1,0 

Årtal för kostnader:  2010 

Konsmentprisindex:  303,46 

Skatteavdrag – Marginaleffekt: 0,4 

Skatteavdrag – Tidsvinst  30 minuter 

Skatteavdrag -  Avstånd  2 km 

Skatteavdrag – Gräns  7000 kr 

Marginalkostnad:  0,832 kr/km 

Bränslekostnad:   0,968 kr/km 

 

2030 

För prognosåret 2030 har samma ekonomiska parametrar använts som i Trafikverkets 

prognoser i det sk kapacitetsuppdraget. 

 

Prognosår:   2030 

Realinkomstutveckling  1,5 

Årtal för kostnader:  2006 

Konsmentprisindex:  303,46 

Skatteavdrag – Marginaleffekt: 0,4 

Skatteavdrag – Tidsvinst  30 minuter 

Skatteavdrag -  Avstånd  2 km 

Skatteavdrag – Gräns  9000 kr 

Marginalkostnad:  0,832 kr/km 

Bränslekostnad:   0,574 kr/km 

 

Dessa parametrar måste uppdateras till aktuella när basåret ändras till 2010. 

 

3.4 BILINNEHAV 

 

2030 
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Bilinnehavet har beräknats för hela landet med bilinnehavsmodellen av Peter 

Roming, Vectura. Endast data för SAMM-modellens län har inkluderats i den nya 

databasen7.  

 

3.5 MARKANVÄNDNING (SAMSBAS) 

3.5.1 2006/2010 

Den SAMS-databas som använts i basårsprognosen är : 

Sams2006_ver25b_110429.mdb 

 

Den prognosområdesnyckel som använts i basprognosen är: 

Key_SAMM 

 

En ny SAMS-databas avseende 2010 är under framtagande och bör läggas in i 

riggningen. När detta görs behöver även ekonomiska parametrar i både 

basårsriggningen och prognosriggningen uppdateras. 

3.5.2 2030 

Markanvändningen för 2030 baserar sig på RUFS2010 alternativ 2030 Hög. Den 

SAMS-databas som använts i 2030-prognosen är: 

Sams2030_RUFS2010_2030Hög_120222.mdb8  

 

”I hela Stockholm-Mälardalen ökar befolkningen i alternativ Hög med ca 285 tusen 

fram till år 2020 och med 560 tusen fram till år 2030 (basår 2010). 

Befolkningsökningen är koncentrerad till Stockholms län, där ökningen är 285 tusen 

till år 2020 och 445 tusen till år 2030.9” 

 

”I alternativ Hög, med en god anpassning till globaliseringen, ökar sysselsättningen 

i hela Stockholm Mälardalen med 173 tusen till år 2020 och med 360 tusen till år 

                                                      
7 Bilaga 2 till Samsdatabas till Sampers för Mälardalen - SAMM, RUFS 2010 - Metodik och 

sammanfattande resultat, Februari 2012, WSP Analys och Strategi. 

8 Samsdatabas till Sampers för Mälardalen - SAMM, RUFS 2010 - Metodik och 

sammanfattande resultat, Februari 2012, WSP Analys och Strategi 

9 Ibid 
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2030, jämfört med år 2010.  Stockholms län svarar för mer än 80 procent av 

Mälardalens ökade sysselsättning.10” 

3.6 TAXOR OCH AVGIFTER 

3.6.1 Taxor kollektivtrafik 

 

2010 

Det finns två taxematriser, en för de månadskort och en för kontantbetalning. På ett 

tidigt stadium i projektet noterades brister i båda taxematriserna (se dokumentation i 

bilaga 6.8), vilket föranledde framtagande av uppdaterade matriser.  

 

Matriserna avser taxor i2007 års prisnivå. Eftersom riggningens basår är 2010 så har 

dessa räknats upp från 2007 till 2010 med KPI . Uppräkningen har gjorts med en 

faktor 1,044 i båda matriserna, undantaget för resor inom Stockholms län i 

kortmatrisen där värdet har justerats upp från 620 till 690:- (kostnad för SL-kort år 

2010).  

 

Det är även värt att notera att kontanttaxan är beräknad utifrån antagandet om att 

häften betalar kontant och hälften köper förköpsbiljett. Rabatten för förköp är 42.5% 

Det innebär att kontantpriset (tex 40:-) multipliceras med 0,7875 och blir därmed 

32:-. Med tanke på den stora prisskillnaden mellan förköpsbiljett och kontantbiljett så 

bör nog egentligen andelen förköp vara högre. Det innebär att kontanttaxan sannolikt 

är överskattad i Stockholm, se även separat dokumentation av taxematriserna.  

 

2030 

I version 02 av riggningen ligger samma taxematriser som för 2010. 

3.6.2 Trängselskatt 

Trängselskatter läses in i vägnätsscenarierna i attribut @avg för respektive period. 

Då den faktiska trängselskatten varierar över den tidsrymd som perioden avser 

behöver en genomsnittlig avgift under perioden ansättas. 

 

I WSP:s arbete med analys av olika trängselskatteutformningar som utfördes på 

uppdrag av Trafikverket under 2011 gjordes kalibreringar av de avgiftsnivåer som 

                                                      
10 Ibid 
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ansätts i de olika perioderna för att erhålla den bästa reaktionen i modellen mot 

verkliga förändringar av införandet av trängselskatt i Stockholm. 

 

WSP:s slutsats var att det inte gick att hitta avgiftsnivåer som gav en tillfredställande 

respons i Sampers jämfört med de verkliga förändringarna för alla 

nätutläggningsperioderna. De nivåer som slutligen valdes var de nivåer som gav bäst 

anpassning mot förändringarna under förmiddagens maxtimme (P1). 

 

I arbetet med riggningen har inga argument hittas för att ändra dessa nivåer. 

 

2010 

I nätet ligger trängselskatt enligt gällande trängselskatteupplägg, enligt figur X. 

 

 
 

Nivåerna på trängselskatten i de olika perioderna: 

 

 Förmiddag (P1) 15 kronor 

 Lågtrafik (P2) 10 kronor 

 Eftermiddag (P3) 15 kronor 

 Avgiftsfritt (P4)  0 kronor 

 

2030 



  
 
     

 

30(95) 

2012-06-01 

 

 

 

  
 

Hur trängselskattessystemet kommer att se ut 2030 är oklart. Diskussioner har förts 

om bland annat avgift på Essingelden. Då inget beslut finns om hur ett framtida 

trängselskattesystem kommer att se ut har utgångspunkten i detta arbete varit att 

bibehålla samma principer för systemet som idag. För 2030 har länkar enligt figur X 

trängselskatt. Ingen avgift har sats på Essingelden. Norra Länken är avgiftsbelagd. 

Lidingöundantaget gäller fortfarande. 

 

 
Nivåerna för trängselskatten är realt oförändrade 2030 i version 02 av riggningen. 

 

Innan riggningen tillämpas bör trängselskattesystemet och nivåerna diskuteras, 

motiveras och justeras. 

 

3.7 TILLÄGGSMATRISER 

3.7.1 Nationella resmatriser bil 

De nationella personresorna (längre än 10 mil) modelleras med hjälp av Sampers 

nationell prognosmodell. Riggningen version 02 är inte anpassad för att köra den 

nationella modellen. De nationella resmatriserna förutsätts finnas inlagda uppdelade 

på: 

 

 Långväga privata resor 

 Långaväga tjänsteresor 
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2006 

 

De långväga matriser för bil som finns i riggingen är de som använts av Trafikverket 

i samband med det s.k ”Kapacitetsuppdraget” under 2011. 

 

2030 

I version 02 av riggningen för 2030 ligger samma matriser som för 2006. Dessa har 

dock skrivit upp med uppräkningstal från förra åtgärdsplaneringen (2009). 

 

 Långväga privata resor 2006 * 1,34 

 Långaväga tjänsteresor 2006 *1,34 

 

3.7.2 Nationella resmatriser koll 

Nya nationella kollektiva resor på jänväg har dissaggregerats och importerats till 

basen. Matriserna avser antal resor kommer från Åtgärdsplaneringen och avser 

resande år 2006. Matriserna har räknats om från ÅMD till VMD genom att tillämpa 

faktorn 0,9 för övrigtresor och 0,73 för tjänsteresor. Anledningen till att de nationella 

bussresorna inte har importerats är att det inte finns utbud för långväga bussresor 

(exempelvis finns inte swebuss linjer med).  

3.7.3 Yrkesmatriser 

Sampers prognosmodell gäller för persontransporter, det finns inte samband i 

Sampers för att beskriva yrkestrafiken.  

Det finns prognoser för yrkestrafik i Stockholmsregionen och kommer från en 

modell framtagen från NÄTRA (Näringslivets transporter) – utredningen11. 

 

Det har i två omgångar tagits fram matriser från NÄTRA-modellen. För mer än fyra 

år sedan togs matriser fram för ett basår 1998 och ett prognosår 2010.  Dessa har 

bland annat använts i prognoserna för Förbifart Stockholm i samband med 

arbetsplanen. 

 

 

2010 

                                                      
11 ”Näringslivets transporter i Stockholms län 1998. En tillämpning av NÄTRA-systemet.”, 

SIKA Rapport 2000:9 
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För basåret 2006 har Vectura tagit fram nya matriser under 201212. Dessa baserar sig 

på i Stockholms län på matriser som Henrik Edwards tog fram med hjälp av 

NÄTRA-modellen. I övriga SAMM har yrkesmatriser som användes i basåret för 

åtgärdsplaneringen 2009. Dessa matriser används i version 2 av riggningen. 

 

Matriserna är uppdelade på Personbilar i yrkestrafik, Lastbilar med släp samt 

Lastbilar utan släp. Matriserna är dessutom uppdelade på genomsnittligt antal resor 

under tidsperioderna: 

 7-9 

 9-15 

 15-18 

 18-7 

 

Matriserna är transponerade. 

   

2030 

För prognosåret 2030 har Vectura tagit fram nya matriser under 201213. Dessa 

baserar sig på i Stockholms län på prognosmatriser som Henrik Edwards tog fram 

med hjälp av NÄTRA-modellen under 201114. I övriga SAMM har inga yrkesresor 

lagts in då det är oklart från Trafikverket vilka matriser som är tänkta att användas i 

kommande objektsanalyser under hösten 2012. 

 

Matriserna är uppdelade på Personbilar i yrkestrafik, Lastbilar med släp samt 

Lastbilar utan släp. Matriserna är dessutom uppdelade på genomsnittligt antal resor 

under tidsperioderna: 

 7-9 

 9-15 

 15-18 

 18-7 

 

Matriserna är transponerade. 

                                                      
12 Framtagande av nya godsmatriser för SAMM för prognosår 2006, Vectura, Sara Johansson 

13 Framtagande av nya godsmatriser för SAMM för prognosår 2006, Vectura, Sara Johansson 

14 NÄTRA-matriser för 2030 och kalibreringsmatriser – additiva  

och multiplikativa, PM 2011-04-15, Vectura. 
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3.7.4 Arlandamatris 

2010 

 

Bil 

I bilbasen finns matriser för anslutningsresor med bil till Arlanda. De avser antal 

bilar och finns för fm, em och lt. Enligt namnsättningen på matrisen så avser 

matrisen antal bilar år 1990.  

 

Reseefterfrågan till och från Arlanda har nyligen kartlagts inom ramen för SATSA-

projektet. Arbetet har dokumenterats i rapporten ”Efterfråga till följd av ny 

pendlingstågstrafik på sträckan (Tumba) – Ävsjö – Stockholm C- Arlanda –Uppsala 

C”15.  

 

Nedan redovisas en sammanställning av en grov jämförelse mellan antal resor i 

rapporten och antal resor i Sampers. 

  

  

                                                      
15 Kontaktperson för uppdraget är Anna Bruzaus på SL. 
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Tabell: Antal resor till Arlanda  

  Enl rapport (år 2015) Enligt Sampers (år 
1990?) 

Antal anslutningsresor  11 30016 1149017 

Antal arbetsresor   988618 

Antal övrigtsresor    223619 

Summa antal arbets- och 
övrigtresor 

11 10020 1212121 

SUMMA 22400 23611 

 

Resultaten för ser ut att stämma bra i tabellen. Det kan dock vara en slump eftersom 

det finns stora osäkerheter i beräkningarna, exempelvis finns inte anslutningsresor 

från Uppsala med i Sampersmatrisen och beläggningsgraden som använts för 

Sampersmatrisen är väldigt osäker. Vidare avser resorna i rapporten år 2015 medan 

de i Sampers avser år 1990(?). I samband med analyser av trängselskatter i 

Stockholm har även WSP analyserat Arlandamatrisen, se dokumentet ”Bilaga 2 

Trafikanalyser 17 april 2012.pdf”.  

 

Eftersom periodindelningen har ändrats i riggningen så har nivåerna på 

Arlandamatriserna också justerats. Tidigare summerades Arlandamatriserna upp till 

                                                      
16 Antal flygresenärer avser ankommande + avresande en vardag 2015 där sista färdmedlet 

startar i Stockholm eller Uppsala.   
17 Resultaten från Sampers avser värdet i ARLANDA-matriserna 

(2*mf28+2*mf29+10*mf30). Arladnamatrisen är transponerad.  Matrisen har räknats om från 

bilar till resor mha beläggningsgrad 1,2. Eftersom matrisen troligtvis innehåller en del 

returresor för de bilar som skjutsar en flygresenär till Arlanda, har matrisvärdet dividerats 

med 1,5 (om alla resenärer skjutsas till Arlanda ska matrisvärdet divideras med 2).  

18 Matrisvärdet har räknats om från antal bilar till antal resor mha beläggningsgrad 1,2. 

Matrisvärdet avser otransponerad matris.  
19 Matrisvärdet har räknats om från antal bilar till antal resor mha beläggningsgrad 1,2. 

Matrisvärdet avser otransponerad matris 

20 Avser resor till Arlanda en vardag 2015. 

21 Matrisvärdet har räknats om från antal bilar till antal resor mha beläggningsgrad 1,2. 

Matrisvärdet avser otransponerad matris 
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dygnsnivå enligt 2*fm+2*em+10*lt. Med den nya periodindelningen sker 

summeringen i stället enligt 2*fm+3*em+6*lt+13*fri. För att det totala antalet 

Arlandaresor per dygn ska förbi oförändrat med den nya periodindelningen, så har 

matrisen för lågtrafik justerats upp med faktorn 1,45.  

 

Figur nedan visar strukturen i Arlandamatriserna (utlagd enligt 2*fm+2*em+10*lt). 

Enligt figuren är antalet resor från angränsande län mycket lågt.  
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Sammanfattningsvis bedöms matriserna med anslutningsresor till och från Arlanda 

vara rimliga, men det finns stor förbättringspotential.. Nedan exempel på 

förbättringar som bör göras:    

 Inkludera anslutningsresor från angränsande län i Arlandamatrisen. 

 Undersök möjligheten att använda eventuella nya Arlandamatriser från 

SATSA-projektet (se ovan). 

 Ta fram en beskrivning av hur Arlandamatriserna är framtagna, vilket år de 

avser och vilken typ av resor/bilar som ligger i dem (exempelvis taxiresor).  

 Ta fram matris med Arlandaresor för den avgiftsfria perioden, P4.  

 

Koll 

Det saknas matris med anslutningsresor för kollektivtrafik.  

Det har tagits fram matriser för anslutningsresor med kollektiva färdmedel inom 

ramen för SATSA-projektet. Möjligheten att använda dessa matriser i Sampers bör 

undersökas.  

 

2030 

Bil 

Arlandamatriser för bil har tagits fram genom att räkna upp matriserna för år 2010 

med 0,6% per år, se även WSP:s dokumentation av trängselskatteanalyserna , 

”Bilaga 2 Trafikanalyser 17 april 2012.pdf”.  

  

Koll 

Det saknas matris med anslutningsresor för kollektivtrafik.  

3.7.5 Övriga tilläggmatriser (tex gradientjusteringsmatriser) 

I version 02 av riggningen ligger inga ytterligare tilläggsmatriser. 

 

3.8 TRAFIKRÄKNINGAR 

3.8.1 Bil 

I projektet har data från trafikmäningar bearbetats och sammanställts. I riggningen 

finns data för tre olika källor enligt följande:  

 

1. Trafikdata från analyser av trängselskattesystemet (WSP)  

2. Nya uttag från Trafikverkets ”Klickbara kartan” 

(http://gis.vv.se/tfk2/tfk/indextikk.aspx?config=tikk) 

http://gis.vv.se/tfk2/tfk/indextikk.aspx?config=tikk
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3. Nya uttag från Stockholms stad avseende antal passager vid 

betalstationerna  

 

Trafikdata finns tillgängliga i separata textfiler, men har även lästs in i scenario 10 i 

emmebasen. I emmebasen ligger 5 extraattribut för trafikräkningarna. 4 av dem 

innehåller trafikräkningar för respektive tidsperiod, @fm, @em, @lt och @fri. 

Trafikdata är framtaget för att summeras till dygstrafik enligt formeln 

2*@fm+3*@em+6*@lt+13*@fri. Notera att trafikdata från trängselskatteanalyserna 

inte kan summeras till dygn eftersom de inte finns framtagna för den avgiftsfria 

perioden (se nedan). Det femte attributet är @rakn och anger källan till 

trafikmätningen enligt den numrerade listan ovan. Det innebär exempelvis att alla 

länkar med trafikräkningar vid betalstationerna har värdet 3 och att länkar med 

trafikräkningar från klickbara kartan har värdet 2.   

3.8.1.1 Trafikdata från analyser av trängselskattesystemet  

I samband med analyserna av trängselskattesystemet 2010/2011 tog WSP fram 

trafikdata i 80 punkter. Mätningarna är sammanställda med följande indelning: 

 

Fordonstyp/Tidsperiod 7-9 9-15 15-18 18-07 Dygn 

Personbil Nej Nej Nej Nej Nej 

Lastbil Nej Nej Nej Nej Nej 

Personbil+Lastbil Ja Ja Ja Nej Nej 

 

I den tekniska dokumentationen av finns föjande beskrivning av hur trafikdatat har 

tagits fram och bearbetats (Källa: Bilaga 2 Trafikanalyser 17 april 2012.pdf): 

 

Från Stockholms stad erhölls trafikräkningar för åren 2004-2010. Datamängderna 

avsåg antalet resor på ett urval av länkar i Stockholms vägnät under en 

mätdag (vardag) i oktober under respektive år. Räkningarna var uppdelade enligt 

de tidsperioder som modellerades i projektet, dvs förmiddagstrafik kl 07-09, 

lågtrafikperiod kl 09-15 och eftermiddagstrafik kl 15-18. Antalet mätpunkter 

varierade mellan 160-340 stycken beroende på vilket år och tidsperiod de avsåg. 

Kvaliteten på datamaterialet upplevdes ganska osäker då antalet resor på vissa 

länkar kunde skilja sig väldigt mycket mellan olika år. För 109 mätpunkter som 

ansågs extra viktiga gjordes därför manuella justeringar av datamaterialet där 

enstaka dataposter som ansågs avvika alltför mkt från ”normen” togs bort. 

Med anledning av osäkerheten i datamaterialet samt att detsamma innehöll 

räkningar 

för år som representerade trafiksituationen såväl före som efter införandet 
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av trängselskatterna, så beslutades det att använda medelvärden av räkningarna 

för åren 2004-2006 som jämförelse mot genomförda nulägesprognoser 

utan trängselskatter och medelvärden för åren 2007-2010 som jämförelse mot 

genomförda nulägesprognoser med trängselskatter. 

Arbetet som lades ned i det här projektet för att försöka kvalitetssäkra 

trafikräkningarna 

var väldigt tidsödande och mycket arbete återstår innan man törs förlita 

sig på dem fullt ut. Inför framtida arbete skulle det därför vara mycket vunnet 

om en kvalitetssäkringsprocess av räkningarna kunde genomföras. 

 

 

 

Figur: Mätpunktslägen i emmenät från analyser av trängselskattesystemet  
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3.8.1.2 Trafikdata från Trafikverkets ”Klickbara kartan” 

Från Trafikverkets ”klickbara kartan” har trafikdata samlats in i 36 punkter med 

spridning över hela Stockholmsområdet. 

 

Mätningarna är med något undantag genomförda i september – november under åren 

2009-2011 (exakta datum för mätning i respektive punkt framgår av textfil).  

 

Mätningarna är sammanställda med följande indelning:  

Fordonstyp/Tidsperiod 7-9 9-15 15-18 18-07 Dygn 

Personbil Ja Ja Ja Ja Ja 

Lastbil Ja Ja Ja Ja Ja 

Personbil+Lastbil Nej Nej Nej Nej Nej 

 

För att få den totala trafiken i respektive punkt och tidsperiod adderas med fördel 

personbils och lastbilstrafiken för respektive punkt direkt i Emme3.   

De trafikdata som finns representerat för respektive färdmedel och tidsperiod är 

framtagna som en genomsnittlig timme under respektive tidsperioden bortsett från 

dygnstrafik som representerar summa trafik under hela dygnet.  
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Figur: Mätpunktslägen i emmenät från trafikverkets ”klickbara kartan”.  

 

3.8.1.3 Trafikdata vid betalstationerna  

Stockholms stad har tillhandahållit trafikdata vid betalstationerna. Norra Hamnvägen 

finns inte representerad i Emmevägnäten varpå denna punkt uteslutits.  

Mätningarna är genomförda under oktober 2011.  

 

 Mätningarna är sammanställda med följande indelning: 

Fordonstyp/Tidsperiod 7-9 9-15 15-18 18-07 Dygn 

Personbil Nej Nej Nej Nej Nej 

Lastbil Nej Nej Nej Nej Nej 

Personbil+Lastbil Ja Ja Ja Ja Ja 

 

De trafikdata som finns representerat för respektive färdmedel och tidsperiod är 

framtagna som en genomsnittlig timme under respektive tidsperioden bortsett från 

dygnstrafik som representerar summa trafik under hela dygnet. 

Kommentarer till mätdata:  

 Under mätperioden genomfördes arbeten i Söderledstunneln, vilket 

medförde minskad trafik på Johanneshovsbron, Centralbron och 
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Klarastrandsleden vilket bör has i åtanke vid användande av data i 

dessa punkter.  

 

 Trafiken på Solnabron är mätt vid en temporär konstruktion. Punkten 

är dock kodad vid befintlig Solnabro i Emmenätet.  

 

 Trafikdata vid Norrtull är insamlad vid tillfällig väg för trafik in i 

trängselzonen. Två tillfälliga vägar ser ut att ha använts. Dessa två 

punkter har summerats och kodats på reell infartslänk vid Norrtull. För 

trafik ut ur trängselzonen i samma punkt har mätdata från Sveavägen 

och Norra Stationsgatan summerats och kodats i nätet.  

  

Figur: Mätpunktslägen i emmenät vid betalstationerna  
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3.8.2 Koll 

Även för kollektivtrafiken har resandestatistik beräknats. För att underlätta 

jämföresler mot Sampers så har resandestatistiken tagits fram enligt strukturen för 

den standardiserade resultatsammanställningen (se kap 4.1). Resandestatstiken avser 

resande med SL-trafiken med buss, lokaltåg, spårväg samt pendeltåg. Statistiken är 

framtagen för Stockholmsriggningen och avser grovt beräknade värden som delvis är 

modellberäknade (tex tunnelbanan).  

 

Resandestatistiken avser tidsperioderna dygn och förmiddag maxtimme. Förmiddag 

maxtimme är ett genomsnitt av resandet under perioden 7-9.  

 

Nedan redovisas resande statistik i form av antal resor i tre olika snitt samt 

transportarbete för länet.  

 

Tabell: Antal resor i Saltsjö-mälarsnittet (SL-trafik) 

 
 Årsvardagsmedeldygn Vintervardagsmedeldygn Kommentar 

 Förmiddag 
maxtimme 

Dygn Förmiddag 
maxtimme 

Dygn  

Gröndalsbron 190 1 300 200 1 350  

Västerbron 2 200 21 800 2 400 23 200  

Centralbron 1 400 8 300 1 550 9 000  

Munkbrolede
n 

750 9 400 850 10 000  

Skeppsbron 1 200 15 000 1 350 15 400  

Tunnelbana 38 000 300 000 42 000 325 000 Slussen-Gamla stan 

Tvärbana 1 500 12 000 1 700 13 300 Gröndalsbron 

Pendeltåg 9 200 88 000 10 000 94 000 Centralbron  

Övriga tåg 0 0 0 0 Centralbron, ej SL 

SUMMA  54 440 455 800 60 050 491 250  

 

 

Tabell: Antal resor i Avgiftssnittet (SL-trafik) 

 
 Årsvardagsmedeldygn    Vintervardagsmedeldygn Kommentar 

 Förmiddag 
maxtimme 

Dygn Förmiddag 
maxtimme 

Dygn  

Danvikstull 7 200 63 000 7 900 67 000  

Skansbron 270 2 500 300 2 700  

Skanstullsbron 640 7 800 700 8 200  

Johanneshovsbron 1 100 6 200 1 200 6 700  

Liljeholmsbron 900 4 700 1 000 5 000  

Stora Essingen 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 
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Lilla Essingen 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

Trafikplats Fredhäll 0 189 0 180 Endast natt-trafik 

Trafikplats Lindhagen 0 294 0 280 Endast natt-trafik 

Ekelundsbron 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

Klarastrandsleden 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

Trafikplats Karlberg 40 140 50 170  

Solnabron 1 400 13 700 1 500 15 000  

Norrtull 1 400 10 100 1 550 11 000  

Roslagsvägen 1 100 10 600 1 150 11 000  

Gasverksvägen 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

Lidingövägen 180 1 000 190 1 150 Bussarna Lidingö-Ropsten ej med, 
svänger av innan 

Norra Hamnvägen 140 1 200 150 1 300  

Tunnelbana Grön linje V 8900 79 000 10 100 85 000 Tranebergsbron 

Tunnelbana Grön linje S 14 000 146 000 15 800 155 000 Skanstullsbron 

Tunnelbana Röd linje NO 2 700 26 000 3 100 29 000 Ropsten-Gärdet 

Tunnelbana Röd linje N 3 900 36 000 4 400 40 000 Bergshamra-Universitetet 

Tunnelbana Röd linje S 12 000 123 000 12 800 131 000 Liljeholmsbron 

Tunnelbana Blå linje V 12 000 111 000 13 200 120 000 Västra skogen-Stadshagen 

Pendeltåg N 10 000 96 000 11 400 102 000 N Karlberg 

Pendeltåg S 9 400 94 000 10 300 100 000 Årstabron 

Saltsjöbanan Ö 1 200 12 000 1 300 13 000 Danviksbron 

Roslagsbanan N 2 700 24 000 2 950 26 000 Ålkistan 

Övriga tåg N 0 0 0 0 Ej SL 

Övriga tåg S 0 0 0 0 Ej SL 

Övrigt 0 0 0 0 Ej SL 

SUMMA  91 170 868 423 101 040 930 680  

 

 

Tabell: Antal resor i länssnittet (SL-trafik) 

 
 Årsvardagsmedeldygn    Vintervardagsmedeldygn Kommentar 

 Förmiddag 
maxtimme 

Dygn Förmiddag 
maxtimme 

Dygn  

E4 S     Ingen SL-trafik 

57 V 4 20 4 20 57 Gnesta - Linje 786 Gnesta-Järna 

E20 V 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

E18 V 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

263 V 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

255 N 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

E4 N 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

273 N 0 0 0 0 273 Husby Långhundra - vändstolpe 
linje 531 i Uppsala län 

77 V 0 0 0 0  

282 V 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

76 N 0 0 0 0  

Övriga vägar 0 0 0 0 SL-trafik går generellt ej över länsgräns, 
finns dock några exempel på små vägar 
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vid ändstolpar 

Nyköpingsbanan 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

Västra stambanan 190 2 000 210 2 050 Pendeltåg Mölnbo-Gnesta 

Svealandsbanan 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

Mälarbanan 340 4 000 370 4 200 Pendeltåg Bro-Bålsta 

Ostkustbanan 0 0 0 0 Ingen SL-trafik 

SUMMA 534 6020 584 6270  

 

 

 

Tabell: Tranportarbete med buss i Stockholms län 

 
Personkm Årsvardagsmedeldygn  Vintervardagsmedeldygn  

 Förmiddag maxtimme Dygn Förmiddag maxtimme Dygn 

Stockholms län 540 000 5 800 000 590 000 6 100 000 
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4 Resultat 

4.1 RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Resultatsammanställning är ett Excelark med redovisning av eskriver indata och 

resultat för den framtagna trafikprognosen på standardiserat format. Syftet med 

resultatsammanställningen är att dokumentera trafikprognosen, underlätta 

kvalitetsgranskning och skapa jämförbarhet mellan olika sampersprognoser.  

 

Resultatsammanställningen är i Excelformat. I Excelarket finns 3 flikar. I den första 

fliken ”Om” beskrivs syftet med resultatsammanställningen och hur den ska fyllas i. 

I den andra fliken, ”Förutsättningar”, dokumenteras förutsättningarna för prognosen 

som exempelvis markanvändning, vägnät och yrkesmatriser. I den sista fliken, 

”Resultat”, redovisas resultaten från prognosen i form av tex antal resor, hastigheter 

och trafikarbete. Resultaten tas fram med hjälp av följande fyra macron (som ligger i 

riggningen):  

 Resultat_Bil_Lank_v03.mac 

 Resultat_Bil_Matris_v03.mac 

 Resultat_Koll_Lank_v03.mac 

 Resultat_Koll_Matris_v02.mac 

 

När macrona exekveras skapas resultatfiler som läggs i mappen ”Resultat” vid 

respektive bas. I resultatsammanställningen ligger fyra flikar (bil_lank, bil_matris, 

koll_länk och koll_matris). Resultatfilerna klipps sedan manuellt in i respektive flik i 

resultatsammanställningen. Vid behov konverteras text till kolumner genom att dela 

vid tecknet”:”. Samtliga punkter (.) ersätts också med komma (,). Framöver bör 

denna överföring automatiseras.  

 

Observera att en del av resultaten i sammanställningen avser VVMD medan andra 

resultat avser ÅVMD. Utgångspunkten har varit att redovisa alla resultat i VVMD 

eftersom resultaten är jämförbara mot trafikräkningar. För att ge en korrekt bild av 

färdmedelsfördelningen mellan bil, koll, gång och cykel, behöver däremot resultaten 

beräknas som ÅVMD eftersom det inte finns omräkningsfaktorer från VVMD till 

ÅVMD för gång och cykel.  

 

4.1.1 Flik - Resultat 

Nedan beskrivs innehållet i fliken ”Resultat” mer utförligt. Resmatriserna nedan 

avser otransponerade resultat i VVMD, om inte annat anges.  



  
 
     

 

46(95) 

2012-06-01 

 

 

 

  
 

 

Nyckeltal 

 Resor/invånare: Antal resor beräknas som summan av regionala resor 

(arbete, tjänste och övrigt) med start i respektive län. Beräkningen görs på 

matrisnivå. För biltrafiken multipliceras resultatmatriserna (antal bilar) med 

beläggningsgrad enligt ASEK4. Resultaten avser antal resor per ÅVMD. 

 Arbetsresor/nattbefolkning: Antal resor beräknas som summa av antalet 

regionala arbetsresor med start i respektive län. Beräkningen görs på 

matrisnivå. För biltrafiken multipliceras resultatmatriserna (antal bilar) med 

beläggningsgrad enligt ASEK4. Resultaten avser antal resor per ÅVMD. 

 Medelrestid: Medelrestid beräknas i två steg. Först multipliceras antalet 

regionala resor inom (dvs start och mål) i respektive län med restidsmatrisen. 

Arbetsresor antas möta högtrafikrestider. Övrigtresor och tjänsteresor antas 

möta lågtrafikrestider. Därefter divideras detta tal med summan av alla resor 

inom respektive län. Restiden för kollektivtrafikresor beräknas som en 

summa av anslutningtid, väntetid och ombordtid.  

 Medelreslängd: Även medelreslängden beräknas i två steg. Först 

multipliceras antalet regionala resor inom (dvs start och mål) i respektive län 

med avståndsmatrisen. Eftersom avståndsmatrisen är samma för hög- och 

lågtrafik så används samma resavståndsmatris för alla resor. Därefter 

divideras detta tal med summan av alla resor inom respektive län. 

Medelreslängden beräknas inte för kollektivtrafik eftersom avståndsmatrisen 

för kollektivtrafik är densamma som för GC-resor (dvs kortaste avstånd i 

nätet), vilket inte förväntas ge relevanta resultat.  

 Medelhastighet: Medelhastighet beräknas genom att dividera summan av 

reslängd (se beräkning av medelreslängd) med summa restid (se beräkning 

av medelrestid). Resultatet avser därmed regionala resor inom respektive län. 

Medelreslängd för kollektivtrafik beräknas inte, se medelreslängd.  

 

Trängselskatt 

Trängselskatt beräknas genom att summera tullmatrisen för privata resor. Arbetsresor 

antas möta ”högtrafik-tullar” medan tjänsteresor och övrigtresor antas möta 

”lågtrafik-tullar”, vilket överensstämmer med metodiken i Samkalk.  

 

Beräkningen är mycket grov och omfattar exempelvis inte yrkestrafik och 

undantagna personbilar.  

 

Antal resor per dygn 
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Antal resor per dygn beräkna på matrisnivå för respektive färdmedel och ärende. 

Beräkningarna omfattar resor med start inom respektive län. För biltrafiken 

multipliceras resultatmatriserna med beläggningsgrad enligt ASEK4. Resultaten 

avser antal resor per ÅVMD.  

 

Färdmedelsfördelning 

Färdmedelsfördelningen för respektive län beräknas utifrån resultaten i ovanstående 

tabell. Resultaten avser antal resor per ÅVMD. 

 

Antal fordon per timme 

Antal fordon per timme beräknas på matrisnivå. Resultaten avser antal fordon som 

startar i respektive län. Matrisberäkningen görs med de matriser som beräknas i 

samband med nätutläggningen. Matriserna inkluderar därmed både långväga och 

regionala privata fordon samt yrkestrafik.  

 

Resultat för kollektivtrafik på timnivå redovisas ej eftersom timandelar för 

kollektivtrafik inte finns framtagna i dagsläget. Såväl macron som 

resultatsammanställningen är dock förberedd för att kunna redovisa resor på timnivå 

för kollektivtrafik.  

 

Trafikarbete, fordonstimmar och medelhastighet för bil 

Beräkning av trafikarbete, fordonstimmar och medelhastighet för bil görs på 

länknivå. Selekteringen av länkar för respektive län görs på olika sätt i olika delar av 

SAMM. Selekteringen för Stockholms län görs utifrån det tresiffriga attributet ”type” 

som ligger i grundnätet. Selekteringen för övriga län görs utifrån länstillhörighet för 

respektive länk. Attribut med länstillhörighet är ett extraattribut och läses från 

indatafil av macrot. Metoden för att selektera länkar inom Stockholms län anses vara 

den mest felsäkra eftersom ”länstillhörigheten” ligger i grunddatat för länken och 

därmed uppdateras i samband eventuella omkodningar i nätet. Vid förändringar i 

vägnätet för övriga län behöver indatafilen med länstillhörighet uppdateras manuellt.    

 Trafikarbete: Trafikarbetet beräknas genom att multiplicera antalet fordon 

(volau) med längden (len) för respektive länk. Antalet fordon avser totalt 

antal fordon, dvs. såväl nationella som regionala resor för privat- och 

yrkestrafik.  

 Fordonstimmar: Antalet fordonstimmar beräknas genom att multiplicera 

antalet fordon (volau) med restiden (timau) för respektive länk. Beräkningen 

görs i hög- respektive lågtrafikscenariot. Antalet fordon avser totalt antal 

fordon, dvs. såväl nationella som regionala resor för privat- och yrkestrafik.  
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 Medelhastighet: Medelhastigheten beräknas i två steg. Först multipliceras 

genomsnittshastigheten (len/timau*60) med antalet fordon för respektive 

länk. Summan av dessa produkter divideras sedan med summan av antalet 

fordon på respektive länk.  Beräkningen görs i hög- respektive 

lågtrafikscenariot. Antalet fordon avser totalt antal fordon, dvs såväl 

nationella som regionala resor för privat- och yrkestrafik.  

 

Researbete för kollektivtrafik i Stockholms län 

Researbetet, dvs. antalet personkilometer, för Stockholms län beräknas genom att 

multiplicera länklängden (len) med trafikvolymerna (voltr) för respektive länk. 

Researbetet delas upp i buss, tunnelbana, spårväg, pendeltåg och övrig koll. Övrig 

koll avser tågtrafik som inte är pendeltåg. Researbetet avser endast regionala resor i 

dagsläget. Detta bör kompletteras med resarbete på nationell nivå när uppdaterade 

nationella matriser har tagits fram.  

 

Anledningen till att resultaten endast redovisas för Stockholms län är befintlig 

kodning av länkar enbart möjliggör selektering länkar i Stockholms län.  

Resultat för kollektivtrafik på timnivå redovisas ej eftersom timandelar för 

kollektivtrafik inte finns framtagna i dagsläget. Såväl macron som 

resultatsammanställningen är dock förberedd för att kunna redovisa resor på timnivå 

för kollektivtrafik.  

 

Resor i snitt 

Resandet redovisas för saltsjömälarsnittet, avgiftssnittet och Stockholms läns snitt. 

Resultaten är beräknade genom att summera resandet i båda riktningarna i på 

respektive länk. För biltrafik avser antal bilar totalt antal bilar, dvs. såväl nationella 

som regionala resor för privat- och yrkestrafik.  För att kunna beräkna 

kollektivtrafikandelen, så konverteras antalet fordon till antal bilresor i en separat 

kolumn. Detta görs genom en beläggningsgrad som anges i Excelarket.  

 

Läkmarkeringar för respektive snitt ligger i indatafilerna Link_Snitt_Bil_v01.in 

respektive Link_Snitt_Koll_v01.in. Observera att snittmarkeringarna för 2030 kan 

behöva ses över med anledning av eventuella justeringar i näten jämfört med 2010.  
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Figur: Saltsjömälarsnitt och avgiftssnitt för biltrafik (markerat i rött) 
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Figur: Länssnitt för bil (röda länkar) 
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Figur: Saltsjömälarsnitt och avgiftssnitt för kollektivtrafik (markerat i blått) 

 

Figur:  Länssnitt för kollektivtrafik (blå länkar) 
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(I länssnittet ingår även eventuella länsöverskridande pendeltåg. ) 
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5 Brister och utvecklingsbehov 

5.1 BRISTER I BEFINTLIG RIGGNING 

 Trängselskatt 2010: Innan riggningen tillämpas bör trängselskattesystemet 

och nivåerna diskuteras, motiveras och justeras. 

 Trängselskatt 2030: Innan riggningen tillämpas bör trängselskattesystemet 

för år 2030 diskuteras, motiveras och justeras. Exempel på frågeställningar är 

avgift på Norra Länken, Essingeleden och Lidingöundantaget.  

 Arlandaresor: Det saknas anslutningsresor med bil från andra län än 

Stockholm och det saknas Arlandaresor för kollektivtrafik (betydelsen av 

detta beror av vilken typ av analys som görs), se även kap 3.7.4.  

 Timandelar koll: Timandelar för kollektivtrafik saknas. Andelar bör tas 

fram, i första hand för förmiddagens maxtimme, för att möjliggöra analyser 

av exempelvis kollektivtrafikandel under högtrafik, se även kap 2.4.  

 Namnsättning koll: Ändra namnsättningen på matriserna i kollbasen enligt 

tabell nedan.  

5.2 UTVECKLINGSBEHOV 

 Lägg till macron för inläsning av tilläggsmatriser i riggingen 

 Justera macron för att spara pby, lbu respektive lbs i separata attribut. I ett 

första steg åtminstone lastbilsflöden  i egen klass. 

 Skapa macro för kopiering av kollektivtrafikscenarier (på motsvarande sätt 

som görs för bilscenarier) 

5.3 FÖRVALTNING 

 

Rutiner för förvaltning bör utvecklas. Nedan följer ett utkast som kan utgöra 

diskussionsunderlag för att etablera rutiner kring förvaltning av de regionala 

modellerna. 

 

Organisation 

En ansvarig från Trafikverkets respektive region.  

Handläggare för revideringar kan antingen rekryteras från Trafikverket eller handlas 

upp. Detta bör inte vara samma person som är ansvarig och driver förvaltningsfrågan 

inom regionen. 
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6 Bilagor 

6.1 MALL FÖR RESULTATREDOVISNING 

6.2 ÖVERSIKT MATRISPLATSER 

 

6.2.1 Bil 

 

Kommentar: Emmebasen har dimensionerats för 110 matrisplatser för att göra plats 

för matriser för exempelvis grandientjustering, handelsresor och egna beräkningar.  

 

Matrisplatser Bil - Ny bas 

 
Tilläggsmatriser 

 
Utbudsmatriser 

 
Resmatriser 

 
Övriga matriser 

  mf01 Utbud: Viktad tullkostnad för arbetsresor med bil, it x 

mf02 Utbud: Viktad tullkostnad för övrigtresor med bil, it x 

mf03 Utbud: Viktad restid arbetsresor med bil, it x 

mf04 Utbud: Viktad restid övrigtresor med bil, it x 

mf05 Utbud: Avstånd med bil, it x 

mf06 Utbud: Avstånd med Gång och Cykel 

mf07 ***Ledig***, Eventuell plats för lagring utbud uppdelat gång och cykel 

mf08 Resulat: Regionalt antal bilar, arbetsResulat, ÅÅVMD, otransp 

mf09 Resulat: Regionalt antal bilar, tjänsteResulat, ÅÅVMD, otransp 

mf10 Resulat: Regionalt antal bilar, övriga Resulat, ÅVMD, otransp 

mf11 Resulat: Regionalt antal cykelResulat, arbetsResulat, ÅVMD, otransp 

mf12 Resulat: Regionalt antal cykelResulat, tjänsteResulat, ÅVMD, otransp 

mf13 Resulat: Regionalt antal cykelResulat, övriga Resulat, ÅVMD, otransp 

mf14 Resulat: Regionalt antal gångResulat, arbetsResulat, ÅVMD, otransp 

mf15 Resulat: Regionalt antal gångResulat, tjänsteResulat, ÅVMD, otransp 

mf16 Resulat: Regionalt antal gångResulat, övriga Resulat, ÅVMD, otransp 

mf17 Resulat: Regionalt antal bilar, arbetsResulat, AMD, otransp 

mf18 Resulat: Regionalt antal bilar, tjänsteResulat, AMD, otransp 

mf19 Resulat: Regionalt antal bilar, övriga Resulat, AMD, otransp 

mf20 Resulat: Regionalt antal bilar, arbetsResulat, VVMD, otransp 

mf21 Resulat: Regionalt antal bilar, tjänsteResulat, VVMD, otransp 
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mf22 Resulat: Regionalt antal bilar, övriga Resulat, VVMD, otransp 

mf23 Tillagg: Arlandaresor, antal bilar, 1990, P1 

mf24 Tillagg: Arlandaresor, antal bilar,  1990, P2 

mf25 Tillagg: Arlandaresor, antal bilar,  1990, P3 

mf26 Tillagg: Nationellt antal bilar, privata resor, AMD, otransp 

mf27 Tillagg: Nationellt antal bilar, tjänsteresor, AMD, otransp 

mf28 ***Ledig*** 

mf29 ***Ledig*** 

mf30 ***Ledig*** 

mf31 Startmatris: Regionala arbetsresor, antal bilar, VMD, otransp 

mf32 Startmatris: Regionala tjänsteresor, antal bilar, VMD, otransp 

mf33 Startmatris: Regionala övriga resor, antal bilar, VMD, otransp 

mf34 Utbud tull: Viktad tullkostnad för arbetsresor med bil, it x 

mf35 Utbud tull: Viktad tullkostnad för övrigtresor med bil, it x 

mf36 Utbud: Viktad restid arbetsresor med bil, it x 

mf37 Utbud: Viktad restid övrigtresor med bil, it x 

mf38 Utbud: Avstånd med bil, it x 

mf39 Utbud tull: Skimmad tullkostnad med bil, klass 1, P4, it x 

mf40 Utbud tull: Skimmad tullkostnad med bil, klass 3, P1, it x 

mf41 Utbud tull: Skimmad tullkostnad med bil, klass 3, P3, it x 

mf42 Utbud: Skimmad restid med bil, klass 1, P4, it x 

mf43 Utbud: Skimmad restid med bil, klass 3, P1, it x 

mf44 Utbud: Skimmad restid med bil, klass 3, P3, it x 

mf45 Utbud: Skimmat avstånd med bil, klass 3, P3, it x 

mf46 Tempmatris för mellanlagring av diverse beräkningar i version 01 

mf47 KALMAT (förklaring!) 

mf48 Tillagg: Yrkestrafik PBY (Personbil+ Lätt Lastbil) 2010, P1 

mf49 Tillagg: Yrkestrafik PBY (Personbil+ Lätt Lastbil) 2010, P2 

mf50 Tillagg: Yrkestrafik PBY (Personbil+ Lätt Lastbil) 2010, P3 

mf51 Tillagg: Yrkestrafik PBY (Personbil+ Lätt Lastbil) 2010, P4 

mf52 Tillagg: Yrkestrafik LBU, P1 

mf53 Tillagg: Yrkestrafik LBU, P2 

mf54 Tillagg: Yrkestrafik LBU, P3 

mf55 Tillagg: Yrkestrafik LBU, P4 

mf56 Tillagg: Yrkestrafik LBS, P1 

mf57 Tillagg: Yrkestrafik LBS, P2 

mf58 Tillagg: Yrkestrafik LBS, P3 

mf59 Tillagg: Yrkestrafik LBS, P4 
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mf60 Tillagg: ***  Plats för extra tillaggsmatris, P1  

mf61 Tillagg: *** Plats för extra tillaggsmatris, P2 

mf62 Tillagg: *** Plats för extra tillaggsmatris, P3 

mf63 Tillagg: *** Plats för extra tillaggsmatris, P4 

mf64 Tillagg: *** Plats för yrkestrafik, PBY, DYGN 

mf65 Tillagg: *** Plats för yrkestrafik, LBU, DYGN 

mf66 Tillagg: *** Plats för yrkestrafik, LBS, DYGN 

mf67 Tillagg: *** Plats för Arlandaresor, antal bilar, 1990, DYGN 

mf68 Tillagg: *** Plats för extra tillaggsmatris, DYGN 

mf69 Resulat: Summa antal bilar klass 1-11, P1, it x 

mf70 Resulat: Summa antal bilar klass 1-11, P2, it x 

mf71 Resulat: Summa antal bilar klass 1-11, P3, it x 

mf72 Resulat: Summa antal bilar klass 1-11, P4, it x 

mf73 Resulat: Antal bilar klass 1, Px, itx           

mf74 Resulat: Antal bilar klass 2, Px, itx           

mf75 Resulat: Antal bilar klass 3, Px, itx           

mf76 Resulat: Antal bilar klass 4, Px, itx           

mf77 Resulat: Antal bilar klass 5, Px, itx           

mf78 Resulat: Antal bilar klass 6, Px, itx 

mf79 Resulat: Antal bilar klass 7, Px, itx 

mf80 Resulat: Antal bilar klass 8, Px, itx 

mf81 Resulat: Antal bilar klass 9, Px, itx 

mf82 Resulat: Antal bilar klass 10, Px, itx 

mf83 Resulat: Antal bilar klass 11, Px, itx 

mf84 ***Ledig*** 

… ... 

mf110 ***Ledig*** 

 

 

6.2.2 Koll 

 

Kommentar: Namnsättningen av dessa matriser har inte justerats enligt tabellen 

nedan pga. tidsbrist.  

 

 

 
Matrisplatser Koll 

 
Tilläggsmatriser 
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Utbudsmatriser 

 
Resmatriser/resultatmatriser 

 
Övriga matriser 

  mf01 Utbud taxa: Kontant kolltaxa vid kontant/förköp (används i sampers), 2006 

mf02 Utbud taxa: Kort kolltaxa för månadskort, (används i sampers), 2006 

mf03 Utbud taxa: Kontant kolltaxa vid kontant/förköp (används i samkalk) 

mf04 Utbud taxa: Kort kolltaxa för månadskort, (används i samkalk) 

mf05 Utbud taxa: Kontant kolltaxa vid kontant/förköp (korrigerad mf01) 

mf06 Utbud taxa: Kort kolltaxa för månadskort, (korrigerad mf01) 

mf07 Utbud restid: högtrafik ombordtid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf08 Utbud restid: högtrafik gångtid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf09 Utbud restid: högtrafik total väntetid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf10 Utbud restid: högtrafik 1:a väntetid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf11 Utbud restid: högtrafik antal påstigningar vid resa med kollektiva transportmedel 

mf12 ***Ledig*** 

mf13 ***Ledig*** 

mf14 Utbud restid: lågtrafik ombordtid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf15 Utbud restid: lågtrafik gångtid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf16 Utbud restid: lågtrafik total väntetid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf17 Utbud restid: lågtrafik 1:a väntetid vid resa med kollektiva transportmedel 

mf18 Utbud restid: lågtrafik antal påstigningar vid resa med kollektiva transportmedel 

mf19 ***Ledig*** 

mf20 Stationsmatris: flyg, andel nationella resor som sker via respektive flygplats 

mf21 Stationsmatris: jvg, andel nationella resor som sker via respektive jvg-stn 

mf22 Utbud taxa: Flygbusstaxa 

mf23 Resulat: Regionalt antal kollresor, arbetsresor, ÅVMD, otransp 

mf24 Resulat: Regionalt antal kollresor, tjänsteresor, ÅVMD, otransp 

mf25 Resulat: Regionalt antal kollresor, övriga resor, ÅVMD, otransp 

mf26 Resulat: Regionalt antal kollresor, arbetsresor, VVMD, otransp 

mf27 Resulat: Regionalt antal kollresor, tjänsteresor, VVMD, otransp 

mf28 Resulat: Regionalt antal kollresor, övriga resor, VVMD, otransp 

mf29 Resultat: Intäkter kollektivtrafik arbetesresor, otransp 

mf30 Resultat: Intäkter kollektivtrafik tjänsteresor, otransp 

mf31 Resultat: Intäkter kollektivtrafik arbete,o transp 

mf32 ***Ledig*** 

mf33 ***Ledig*** 

mf34 Tillagg: Resultat nationellt antal jvgresor, privat, transp 
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mf35 Tillagg: Resultat nationellt antal jvgresor, tjänste, transp 

mf36 Tillagg: Tilläggsmatris fast tillägg för arbetsresor med kollektivtrafik, transp??? 

mf37 Tillagg: Tilläggsmatris fast tillägg för tjänsteresor med kollektivtrafik, transp??? 

mf38 Tillagg: Tilläggsmatris fast tillägg för övrigaresor med kollektivtrafik, transp??? 

mf39 Tillagg: Kvotmatris kvottillägg för ärendet arbete med kollektivtrafik, transp??? 

mf40 Tillagg: Kvotmatris kvottillägg för ärendet tjänste med kollektivtrafik, transp??? 

mf41 Tillagg: Kvotmatris kvottillägg för ärendet övrigt med kollektivtrafik, transp??? 

mf42 Resulat: **** Plats för antal kollresor, VVMD, P1 

mf43 Resulat: **** Plats för antal kollresor, VVMD, P2 

mf44 Resulat: **** Plats för antal kollresor, VVMD, P3 

mf45 Resulat: **** Plats för antal kollresor, VVMD, P4 

mf46 Resulat: **** Plats för antal kollresor, VVMD, DYGN 

mf47 ***Ledig*** 

… … 

mf60  ***Ledig*** 
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6.3 AVSTÄMNING PM OM ORGANISATION AV TRAFIKPROGNOS-

DATABASER INOM SAMPERS OCH SAMGODS, REVIDERAD 2009-

02-23 

 

En översiktlig avstämning mot PM om organisation av trafikprognos-databaser inom 

SAMPERS och SAMGODS, har visar på ett antal avvikelser mellan nämnd 

dokumentation och innehåll i emmebaser. Nedan några kommentarer:  

 

Färdmedelsbeteckningar  

Sid 4: Färdemedel y, o och w finns ej definierade i Emmebasen. Det är endast ett 

fåtal av de definierade färdmedlen som används i nätutläggningen.  

 

Tidsfunktioner (relevant med hänsyn till de nya funktioner som planeras 

införas?) 

Sid 11: En del av de funktioner som enligt PM:an ska saknas i SAMM-basen, finns 

används i basen.  

Sid 13: Funktionerna 61-65 används ej.  

Sid 13: Den nya uppsättningen som var tänkt att införas 070509 har ej införts.   

Sid 17: Det finns även ett svängstraff för 7 sekunder i SAMM-basen.  

Sid 17: Funktionerna 81-85 används ej.  

 

Nodnumrering 

Sid 19: Enligt texten skapas värdet i position 1-3 genom att addera värdet 600 till 

kommunnumret enligt SCB. Eftersom kommunnumren enligt SCB ligger i intervallet 

114-192 så bör det vara värdet 500 som ska adderas.  

 

Länkdata och extra länkattribut 

Hela tabellen bör uppdateras.  

 

Noddata och extra nodattribut 

Hela tabellen bör uppdateras.  

 

Biblioteksstruktur i SAMPERS 

Makrokataloger och mappstruktur bör uppdateras.  

 

Scenarionummer i SAMPERS-Emme/2baser 

Scenarionumreringen bör uppdateras.  
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6.4 KÄNSLIGHETSANALYSER AV MODELL – PROGNOSÅR 2006 

 

Baserat på parametrar enligt ”CTS-riggning” för prognosår 2006 har 

känslighetsanalyser utförts för: 

 Förbifart Stockholm inklusive Sampers-körning med 4 iterationer 

 Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden (endast 

nätutläggning för morgonens högtrafiktimma med matriser från Sampers-

körning med Förbifart Sthlm enligt ovan) 

 Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden och med 

avståndsberoende kostnad på 13 kr/mil (endast nätutläggning för 

morgonens högtrafiktimma med matriser från Sampers-körning med 

Förbifart Sthlm enligt ovan). 

 

För samtliga analyser används prognosår 2006 eftersom riggning för 2030 ej var 

färdigställd vid tidpunkten för känslighetsanalysens genomförande. Prognosår 2006 

innebär även att trafikmängder och förändringar lättare kan relateras till befintliga 

nivåer.  

 

Resultat från analyserna redovisas i avsnitt enligt nedan: 

 

6.4.1 - 2006 inklusive trängselskatt  

 

6.4.2   - 2006 inklusive trängselskatt och Förbifart Stockholm 

 

6.4.3   - 2006 inklusive trängselskatt och Förbifart Stockholm samt 

trängselskatt på Essingeleden 

 

6.4.4   - 2006 inklusive trängselskatt och Förbifart Stockholm samt 

trängselskatt på Essingeleden och avståndsberoende kostnad 13 kr/mil 

 

6.4.1 2006 inklusive trängselskatt 

 

Samperskörning med 4 iterationer.  

Parametrar och definitioner (ex.v. högtrafik, lågtrafik) enligt ”CTS-riggning”: 
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Trängselskatt har (i enlighet med ”CTS-riggning”) kodats med 15 kr i högtrafik och 

10 kr för lågtrafikperioden. 

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – JA 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – JA 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – JA 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 iterationer)  

 

 

Figur x – Lågtrafikperiod – JA 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 iterationer)  
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Figur x – Lågtrafikperiod – JA 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 iterationer) 

 

 

Figur x – Lågtrafikperiod – JA 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 iterationer) 

 

6.4.2 Förbifart Stockholm – 2006 inklusive trängselskatt 

 

Förbifart Stockholm har grovt kodats i syfte att klargöra hur modellen reagerar på ett 

stort objekt med omfattande möjligheter till nya ruttval för biltrafiken.  

 

Samperskörning har genomförts med 4 iterationer.  
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Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 

iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 

iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 

iterationer)  

 

Figur x – Lågtrafikperiod – Förbifart Stockholm 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 

iterationer)  
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Figur x – Lågtrafikperiod – Förbifart Stockholm 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 

iterationer)  

 

 

Figur x – Lågtrafikperiod – Förbifart Stockholm 2006 (”CTS-parametrar”, Samperskörning med 4 

iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm vs 2006 ”JA” (”CTS-parametrar”, 

Samperskörning med 4 iterationer)  

 

Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm vs 2006 ”JA” (”CTS-parametrar”, 

Samperskörning med 4 iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm vs 2006 ”JA” (”CTS-parametrar”, 

Samperskörning med 4 iterationer)  

 

6.4.3 Förbifart Stockholm med trängselskatt på Essingeleden 

(nätutläggning) 

 

Utifrån matriser framtagna med Samperskörning inklusive Förbifart Stockholm (se 

avsnitt 6.4.2) har nätutläggning gjorts för morgonens högtrafiktimma där 

trängselskatt (15 kr) även på Essingeleden finns med. 
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Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden 2006 (”CTS-

parametrar”, endast nätutläggning med matriser från Samperskörning förbifart Stockholm med 4 

iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden 2006 (”CTS-

parametrar”, endast nätutläggning med matriser från Samperskörning förbifart Stockholm med 4 

iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden 2006 (”CTS-

parametrar”, endast nätutläggning med matriser från Samperskörning förbifart Stockholm med 4 

iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden vs utan 

trängselskatt på Essingeleden 2006 (”CTS-parametrar”, endast nätutläggning med matriser från 

Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden vs utan 

trängselskatt på Essingeleden 2006 (”CTS-parametrar”, endast nätutläggning med matriser från 

Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden vs utan 

trängselskatt på Essingeleden 2006 (”CTS-parametrar”, endast nätutläggning med matriser från 

Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  

 

 

6.4.4 Förbifart Stockholm med trängselskatt på Essingeleden samt 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil (nätutläggning) 

 

Utifrån matriser framtagna med Samperskörning inklusive Förbifart Stockholm (se 

avsnitt 6.4.2) har nätutläggning gjorts för morgonens högtrafiktimma där 

trängselskatt (15 kr) även på Essingeleden finns med samt att den avståndsberoende 

kostnaden satts till 13 kr/mil för samtliga klasser. 
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Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden med 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil 2006 (”CTS-parametrar”, endast nätutläggning med matriser från 

Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden med 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil 2006 (”CTS-parametrar”, endast nätutläggning med matriser från 

Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden med 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil 2006 (”CTS-parametrar”, endast nätutläggning med matriser från 

Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden med 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil vs avståndsberoende kostnad 0 kr/mil 2006 (”CTS-parametrar”, 

endast nätutläggning med matriser från Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  
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Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden med 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil vs avståndsberoende kostnad 0 kr/mil 2006 (”CTS-parametrar”, 

endast nätutläggning med matriser från Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  

 

 

Figur x – Högtrafik morgon – Differens Förbifart Stockholm samt trängselskatt på Essingeleden med 

avståndsberoende kostnad 13 kr/mil vs avståndsberoende kostnad 0 kr/mil 2006 (”CTS-parametrar”, 

endast nätutläggning med matriser från Samperskörning förbifart Stockholm med 4 iterationer)  

 

Analys av ruttval med shortestpath har gjorts för samtliga fem klasser vid resa från 

Bergshamra till Hammarby Sjöstad i högtrafik morgon.  

(enligt formel ptimau+timau+@cst1*tullvikt). 
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Figur x – Analys av shortest path 

 

 

Figur x – Intervall för uppoffring (restid, trängselskatt och avståndsberoende kostnad)  
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Figur x – Kortaste väg för klass 1 (tidsvärde = 23 kr/h, tullvikt = 2,61) med avståndsberoende kostnad 

= 0 kr/mil. 

 

 

Figur x – Kortaste väg för klass 1 (tidsvärde = 23 kr/h, tullvikt = 2,61) med avståndsberoende kostnad 

= 13 kr/mil. 

 

 

Figur x – Kortaste väg för klass 2 (tidsvärde = 68 kr/h, tullvikt = 0,88) med avståndsberoende kostnad 

= 0 kr/mil. 
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Figur x – Kortaste väg för klass 2 (tidsvärde = 68 kr/h, tullvikt = 0,88) med avståndsberoende kostnad 

= 13 kr/mil. 

 

 

Figur x – Kortaste väg för klass 3 (tidsvärde = 144 kr/h, tullvikt = 0,42) med avståndsberoende kostnad 

= 0 kr/mil. 
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Figur x – Kortaste väg för klass 3 (tidsvärde = 144 kr/h, tullvikt = 0,42) med avståndsberoende kostnad 

= 13 kr/mil. 

 

 

Figur x – Kortaste väg för klass 4 (tidsvärde = 308 kr/h, tullvikt = 0,19) med avståndsberoende kostnad 

= 0 kr/mil. 
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Figur x – Kortaste väg för klass 4 (tidsvärde = 308 kr/h, tullvikt = 0,19) med avståndsberoende kostnad 

= 13 kr/mil. 

 

 

Figur x – Kortaste väg för klass 5 (tidsvärde = ∞ kr/h, tullvikt = 0) med avståndsberoende kostnad = 0 

kr/mil. 
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Figur x – Kortaste väg för klass 5 (tidsvärde = ∞ kr/h, tullvikt = 0) med avståndsberoende kostnad = 13 

kr/mil. 

 

Det går snabbast genom innerstaden via Sveavägen, knappt 30 min. Att köra runt 

innerstaden via Södra länken tar drygt 30 min.  

 

Klass 5 (okänsliga för kostnader) väljer därför alltid att köra via innerstaden.  

 

Klass 4 (tidsvärde=308) ser varje betalstationspassage (15 kr) som en uppoffring på 3 

min. Det blir för denna grupp nätt och jämt värt att köra runt innerstaden och spara 

en passage. Om en milkostnad på 13 kr vägs in i uppoffringen tjänar dock även 

denna grupp på att köra genom innerstaden. 

 

Klass 3 (tidsvärde=144) ser varje betalstationspassage (15 kr) som en uppoffring på 6 

min. Om en milkostnad på 13 kr vägs in i uppoffringen tjänar även denna grupp på 

att köra genom innerstaden. 

 

Klass 2 (tidsvärde=68) ser varje betalstationspassage (15 kr) som en uppoffring på 13 

min. Tidsbesparingen genom innerstaden är liten (några få minuter) samtidigt som 

den extra sträckan via Södra länken inte är tillräcklig för att motivera passage av 

ytterligare en betalstation. De väljer därmed att köra runt innerstaden via Södra 

länken oavsett om en avståndsberoende kostnad vägs in i ruttvalet. 

 

Klass 1 (tidsvärde=23) ser varje betalstationspassage (15 kr) som en uppoffring på 39 

min. Det blir därmed värt att köra runt via Förbifarten för att slippa betala 
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trängselskatt. Om en milkostnad på 13 kr/mil vägs in i uppoffringen blir det dock 

värt att åka via Essingeleden och betala de 15 kronorna i trängselskatt. 

 

 

6.4.5 Viktning av utbudsdata från olika tidsperioder inför 

efterfrågeberäkning 

I den beskrivna nätutläggningsmetodiken i kapitel X så viktas utbudsdata från olika 

perioder (P1, P3 och P4) inför efterfrågeberäkningarna i Sampers. Detta är inte en 

gängse hantering av utbudsdata inför efterfrågeberäkningar.  

 

Gängse förfarande är att efterfrågeberäkningarna av arbetsresor baserar sig 

uteslutande på utbudsdata för högtrafiken (P1) och tjänste- och övrigtresor enbart på 

utbudsdata från lågtrafiken (P3).  En känslighetsanalys har därför gjorts med båda 

dessa förfaranden. 

 

 

 

Bilresor inom  
Stockholms län 

Arbete Tjänste Övrigt Total 

Viktning av utbudsdata 285 311 46 021 339 602 670 933 

Ej viktning av 
utbudsdata 

278 565 46 070 339 971 664 606 

Diff absolut -6 746 50 369 -6 327 

Diff relativ -2,4% 0,1% 0,1% -0,9% 

 

Känslighetsanalysen visar att tjänste- och övrigtresor inte påverkas särskilt mycket. 

Det är inte oväntat. När viktning görs viktas 50 % till lågtrafikutbudet, 20 % till 

Vikter För beräkning av 

arbetsresor 

För beräkning av tjänste- 

och övriga resor 

 Riggning 

01 

Känslighet

sanalys 

Riggning 01 Känslighetsa

nalys 

Andel Förmiddagsutbud (P1) 0,6 1,0 0,3 0,0 

Andel lågtrafikutbud (P3) 0,2 0,0 0,5 1,0 

Andel nattutbud (P4) 0,2 0,0 0,2 0,0 
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högtrafiktutbudet och 20% till nattutbudet. De 20 % från högutbudet (dyrare och 

längre restider) respektive 20 % från nattutbudet (billigare och kortare restider) tar 

förmodligen ut varandra när de flyttas över till lågtrafikutbudet. 

 

För arbetsresorna är förändringen mellan att vikta och inte vikta större. Det ger ett 

utslag på 2,5 % färre arbetsresor som bilförare jämfört med när viktningen gjordes. 

Det beror på att när ingen viktning sker antas alla arbetsresor utföras under 

högutbudet (med höga tullar och långa restider) jämfört med 20 % i lågutbudet (med 

lägre tullar och kortare restider) och 20 % i nattutbudet (utan några tullar alls och 

ännu kortare restider). 

 

Känslighetsanalysen visar på att det är av stor betydelse hur viktningen sker av 

utbuden.  

 

6.5 VÄGOBJEKT I 2030-NÄT 

6.5.1 Stockholms län 

 

o1111  E18 Hjulsta Kista 

o1401  Norra lanken v2 

o1402 Norra lanken Tomteboda 

o2101 Forbif Hjulsta Haggv 

o2104  Norrtull-Kista delstracka 

o2108 Moraberg-Hallunda 

o2306  Forbifart Tullinge etapp1 2 

o2308  Sodertornsleden 1 BL 

o2308  Sodertornsleden 2 HL1 

o2309  LugnetsTpl Tunnel 

o2312  Rotebro-Staket 

o2313  Vallentuna centrum 

o3103 Forbif Hjulsta Skarh v2 

o3105  tpl Rosersberg 

o3106  E4 tpl Maby 

o3107 E4E20 Forbifart Sthlm 

o3108 Masmolanken uppdelnE4E20 

o3118  Essled SodraLanken kf 

o3203  Forbifart Norrtalje 
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o3301  Skurubron 2011 

o3310  Nockeby-Tappstrom2+2 v2 

o3314  Hammarby-Grana 

o3315  tullingec 

o3316  huddingev korsn hudd 

o4204 Lansgransen Rimbo 

o4206 Rimbo Rosa 

 

6.5.2 Övriga Mälardalen 

VMN 002 R 288 jalla hov  

VMN 003 R 55 infartuppsala  

VMN 004 R 288 hov alunda  

VMN 005 R 55 orsundsbro kvarnbolund  

VMN 006 R 288 Alunda Gimo  

VMN 012 R 55 Enkoping Litslena  

VMN 027 R 51 SodraTvarleden  

VMN 028 R 51 Elgr hjortkvarn  

VMN 029 R 51 Svennevad kvarntorp  

VMN 031 R 63 Forbi Hjulsjo  

VMN 037 R 51 Fagerlunda Almbro  

VMN 044 R 205 vesterleden Degerfors  

VMN 053 R 68 Norberg Avesta  

VMN 055 R 252 Hallsta Surahammar  

VMN 056 R 66 Sura sothellen  

VMN 057 R 66 oti wlgr  

VMN 059 R 68 fagersta norberg  

VMN 060 R 250 koping kungsor  

VMN 062 R 68 Bjorkviken oti  

VMN 065 R 252 Sorstafors hallstah  

VMN 069 R 55 yxtatorpet malmkoping  

VMN 073 R 52 grindstug boHage  

VMN 074 R 52 stigtomta nykoping  

VMN 075 R 55 Valla Flen  

VMN 078 R 53 infert Eskilstuna  

VMN 080 R 55 Byringe Bjorndammen  

VMN 087 R 230 vesterleden eskilstuna  

VMN 089 R 218 Trosa Vagnharad  
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VMN 117 R 68 sundet bjorkviken  

VMN 119 R 250 koping kolsva 1  

VMN 119 R 250 koping kolsva 2  

VMN 140 R 230 lista hallbylund  

VMN 144 R forbi Trosa  

VMN 145 R ostra lanken eskilstuna  

VMN 148 R 288 Gimo Borstil  

VMN 0323 R 49 stubbe gustavst rude  

 

 

6.6 KOLLEKTIVTRAFIKOBJEKT I 2030-NÄT 

 

 o1501 Jvg Citybanan  

 o1503 farg Vaster Nynas okad kap  

 o1705 Tvar Alv SolnaJ  

 o2505 farg SodertH SodertC  

 o2512 farg Kallh Barkarby  

 o2707 Tvar Ulv Hel 2011  

 o2716 Roslb hpl Arninge  

 o2717 Cityspv Djurgbro Frihamnsp  

 o3504 farg Vaster Nynas dubbel  

 o3506 farg SthlmC-Sorent  

 o3507 Pendel stn Vega  

 o3602 Tbana Karro  

 o3704 Tvar Solna Bergsh SL  

 o3713 1 SpvSyd Alvsjo KungensKurva  

 o3713 2 SpvSyd KungensKurva Flemingsberg  

 o3715 farg Lidingobanan  

 o4508 Roslagspilen Arninge  

 o4510 Ostlanken  

 o4511 farg svealandsbanan  

 o4514 farg Barkarb tomte  

 o4601 T Akalla Barkarby  

 o4603 Tbana NackaF  

 o4702 Tvar Ost Salt  

 o4711 Tvar Haggvik RoslagsNasby  

 o5501 MB via Kista  
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 o5502 Rospil Arn Aakersb  

 o5503 farg Kallhall Kungsangen  

 o5601 Hagsatra Alvsjo  

 o5606 T bana MorbyC TabyC  

 

6.7 FRAMTAGNING AV NYA TIMANDELAR 

I samband med framtagning av en kvalitetssäkrad Sampersriggning för Stockholm 

och Mälardalen har de timandelar som används vid nätutläggning för biltrafik setts 

över. Översynen initierades då man såg att de timandelar som tidigare användes av 

modellen inte summerades till 1 över dygnet. Nedan beskrivs de brister som tidigare  

identifierats i tidigare timandelar samt hur de nya timandelarna tagits fram.  

 

Det finns två olika uppsättningar andelar för att beräkna timmatriser, en som 

användes i Förbifart Stockholm-projektet (och dess föregångare) och en som 

användes i CTS-projektet.  

6.7.1.1 Timandelar i FS-riggningen 

Timandelarna i Förbifart Stockholmsriggningen togs fram 1 Dessa andelar togs fram 

av Per Kjellman under arbetet med prognoserna för ”Nord-Sydliga förbindelser” 

2002. Andelarna baserar sig i grunden på andelar som Staffan Algers tagit fram 

utifrån RVU-data. Per har sedan justerat dessa mot såväl RVU-data som 

nätutläggninar och avstämningar mot trafikräkningar.  

 

Tabell 1. Andel resor per timme, Förbifart Stockholm.  

 

    Arbete Tjänste Övriga Långväga Antal timmar 

Högtrafik, fm M 0,3 0,12 0,02 0,05 2 

  M’ 0,02 0,02 0,005 0,05 2 

Högtrafik, em M 0,02 0,02 0,05 0,05 2 

 

M’ 0,26 0,05 0,065 0,05 2 

Lågtrafik M 0,036 0,072 0,086 0,08 10 

  M’ 0,044 0,086 0,086 0,08 10 

Avgiftsfritt M 

    

- 

  M’         - 

TOTALT M 1 1 1 1 14 

  M’ 1 1 1 1 14 
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Tabell 2 nedan visar hur dygnstrafiken fördelas på de olika tidsperioderna.  

 

 

Tabell 2. Andel resor per tidsperiod,  Förbifart Stockholm.  

    Arbete Tjänste Övriga Långväga 

Högtrafik, fm M 0,60 0,24 0,04 0,10 

  M’ 0,04 0,04 0,01 0,10 

Högtrafik, em M 0,04 0,04 0,10 0,10 

 

M’ 0,52 0,10 0,13 0,10 

Lågtrafik M 0,36 0,72 0,86 0,80 

  M’ 0,44 0,86 0,86 0,80 

Avgiftsfritt M 

      M’ 

    TOTALT M’ 1 1 1 1 

  M’ 1 1 1 1 

 

 

6.7.1.2 Timandelar i CTS-riggningen 

Timandelarna i CTS-riggningen togs fram i samband 2010 i samband med ett 

forskningsprojekt på KTH. Andelarna har sedan använts av WSP i samband med 

analyser av Trängselskattesystemet och Norra Länken 2011.  

 

CTS-andelarna utgör en kombination av nya andelar och andelar från Förbifart 

Stockholm. De nya andelarna har beräknats från RVU 2004/2006. De andelar som 

inte kunnat beräknas från RVU:n har tagits från Förbifart Stockholm.  

Det innebär att andelarna till viss del är inkonsistenta. De andelar som har beräknats 

utifrån RVU: är markerade i fet stil i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3 Andel resor per timme, CTS. 

 

      Arbete Tjänste Övriga Långväga Antal timmar 

Högtrafik, fm M   0,26 0,1 0,07 0,05 2 

  M’   0,03 0,02 0,005 0,05 2 

Högtrafik, em M 

 

0,02 0,02 0,05 0,05 3 

 

M’ 

 

0,26 0,05 0,065 0,05 3 

Lågtrafik M   0,033 0,1 0,08 0,08 6 

  M’   0,06 0,086 0,08 0,08 6 



  
 
     

 

88(95) 

2012-06-01 

 

 

 

  
 

Avgiftsfritt M 

 

- - - - 13 

  M’    -  - -   - 13 

TOTALT M   0,778 0,86 0,77 1 24 

  M’   1,2 0,706 0,685 1 24 

 

Tabell 4 nedan visar hur dygnstrafiken fördelas på de olika tidsperioderna.  

 

Tabell 4. Andel resor per tidsperiod,  CTS.  

    Arbete Tjänste Övriga Långväga 

Högtrafik, fm M 0,52 0,20 0,14 0,10 

  M’ 0,06 0,04 0,01 0,10 

Högtrafik, em M 0,06 0,06 0,15 0,15 

 

M’ 0,78 0,15 0,20 0,15 

Lågtrafik M 0,20 0,60 0,48 0,48 

  M’ 0,36 0,52 0,48 0,48 

Avgiftsfritt M 

      M’ 

    TOTALT M’ 0,78 0,86 0,77 0,73 

  M’ 1,20 0,71 0,69 0,73 

 

 

6.7.1.3 Kommentarer till tidigare framtagna andelar 

Det finns för och nackdelar med båda uppsättningarna andelar:  

 Dygnstrafik: CTS-andelarna är summeras inte till 1 över hela dygnet, 

vilket innebär att det inte är möjligt att beräkna dygnstrafiken. 

Dygnstrafiken behöver kunna beräknas, bland annat för att kunna göra 

samhällsekonomiska kalkyler med Samkalk.  

 Periodindelning: FS-andelarna togs fram innan trängselskatten 

infördes i Stockholm. Därför är periodindelningen inte anpassad till 

perioderna med olika avgiftsnivåer och det finns inga andelar för den 

avgiftsfria perioden, se tabell 5 nedan.  Periodindelningen i CTS-

andelarna är anpassad till trängselskattesystemet. Den avgiftsfria 

perioden är av stor betydelse när utbudsmatriserna viktas samman 

inför efterfrågeberäkningen.  

 Eftermiddag maxtimme: FS-andelarna för eftermiddagens högtrafik 

avser endast 2 timmar, medan CTS-andelarna avser 3 timmar. Grafen 

nedan visar hur trafiken över avgiftssnittet varierar över dygnet. 

Grafen visar att högtrafikperioden under eftermiddagen varar under en 



  
 
     

 

89(95) 

2012-06-01 

 

 

 

  
 

betydligt längre tidsperiod än under förmiddagen och det bedöms vara 

en god uppskattning att den varar under 3 timmar.   

 Konsistenta andelar: En brist i CTS-andelarna är att alla andelar inte 

tagits fram från samma källa. För de andelar som inte kunnat hämtas 

från RVU 2994/2006 har de tidigare FS-andelarna tagits utan att 

justeras. Det innebär att andelarna till viss del kan vara inkonsistenta. 

 

Tabell 5. Periodindelning för FS och CTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några kommentarer till periodindelningen i CTS-riggningen:  

 

Tidsperioderna i CTS-riggnignen har sannolikt valts för att överensstämma med 

såväl trafikbelastningen som perioder med olika avgiftsnivåer. I grafen nedan är 

högtrafikperioderna i CTS-riggningen markerade. Markeringarna visar att 

periodindelningen stämmer bra med såväl trafikflödena som avgiftsnivåerna på en 

grov nivå. För att erhålla en bättre överensstämmelse skulle indelningen behöva 

göras på halvtimmesnivå. Med tanke på att såväl modellen som beräkningen av 

timandelarna är relativt grov, så bedöms inte detta vara motiverat.  

 

Med indelningen enligt CTS är den avgiftsfria perioden 18.00-07.00. I själva verket 

är det dock avgift under en del av denna perioden, nämligen kl 18.00-18.30 och kl 

06.30-07.00. Under dessa tidsperioden passerar dock bara 3 respektive 2 % av 

dygnets trafik. Bedöms inte ha någon avgörande betydelse för 

efterfrågeberäkningarna.  

 

6.7.1.4 Timandelar i den nya riggningen 

Vilka andelar ska då användas? Det finns fyra alternativ:  

 

1. CTS-andelar 

2. FS-andelar 

 FS CTS 

Fm max 07.00-09.00 07.00-09.00 

Em max 16.00-18.00 (?) 15.00-18.00 

LT 9.00-16.00 & 

18.00-07.00 

09.00-15.00 

Avgiftsfritt -- 18.00-07.00 
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3. Ta fram nya andelar från RVU 

4. Justera CTS-andelarna  

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang är alternativ 1 och 2 ej aktuella. 

Alternativ 3, att ta fram helt nya andelar från RVU och att kvalitetssäkra dessa, finns 

det inte kalendertid för i detta projekt. Därför har alternativ 4 valts, dvs att utgå från 

CTS-andelarna och justera dessa så att de summeras till 1 över dygnet. Dessa har 

även kvalitetsgranskats mot uttag från RVU 2004/2006, vilket har medfört vissa 

justeringar.  

 

Målsättningen vid framtagandet av nya timandelar har varit att justera de tidigare 

framtagna CTS-andelarna så att andelarna summeras till 1 över dygnet.  

Utgångspunkten i justeringen har varit att inte ändra tidigare framtagna andelar om 

de inte är uppenbart felaktiga. Justering så att andelarna summeras till 1 över dygnet 

har i första hand gjorts för den avgiftsfria perioden, som därigenom kan ses som 

någon form av ”slaskpost”.  

 

Andelarna för arbets- och övrigtresor har detaljstuderats extra noggrant eftersom de 

utgör en stor andel av det totala resandet.  

 

En av bristerna med de CTS-andelarna var att andelarna inte summeras till 1 över 

dygnet. För att få stöd i justeringen av timandelarna så har kompletterade uttag från 

RVU 2004/2006 gjorts (utfört av Daniel Jonsson på KTH), se tabell 6 nedan. Uttagen 

avser andel av dygnets resor som görs under respektive tidsperiod. Definitionen av 

respektive ärende är relativt grov enligt:  

 Arbetsresor, utresa: Resor som startar varsomhelst med målpunkt 

arbete 

 Arbetsresor, returresa: Resor som startar på arbetet, till alla 

målpunkter 

 Övrigtresor, utresa; Alla resor som inte slutar i arbete eller hemma 

 Övrigtresor, returresa; Alla resor som inte startar i arbete eller hemma 

 

Det bör understrykas att dataunderlaget för returresorna för övrigtresorna är mycket 

litet och att dessa andelar därför är mycket osäkra.  

 

Tabell 6. Andel resor per tidsperiod enl RVU 2004/2006.  

 

  

Arbete Övriga 

    2004 2006 2004 2006 
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Högtrafik, fm M 0,50 0,53 0,11 0,11 

  M’ 0,06 0,06 - 0,00 

Högtrafik, em M 0,05 0,42 0,26 0,25 

 

M’ 0,35 0,36 - 0,45 

Lågtrafik M 0,21 0,20 0,46 0,49 

  M’ 0,33 0,33 - 0,21 

Avgiftsfritt M 0,23 0,24 0,17 0,15 

  M’ 0,26 0,25 - 0,34 

 

 

6.7.1.5 Fördelning av resor och timandelar i den nya riggningen 

De nya timandelarna redovisas i tabell 7. I tabellen är de andelar som har ändrats 

jämfört med CTS-andelarna markerats i fet stil.  

 

Nedan kommentarer till de justeringar som gjorts:  

 

1. Arbetsresor - eftermiddagens högtrafik -reuturresa: Justering från från 

0,26 till 0,17 med följande motivering: 

a. Enligt CTS-andelarna görs 78 % av alla resor under denna 

tidsperiod. Enligt RVU bör det vara 35-36% (!).  

b. Med andelar enligt CTS så summeras arbetsresornas returresor 

till 1,2 över dygnet (utan trafik under den avgiftsfria perioden), 

vilket medför att andelen för någon tidsperiod behöver justeras 

ner.  

c. Andelen resor till arbete är 0,26 under förmiddagens högtrafik. 

Andelen returresor under eftermiddagens högtrafik bör vara 

mindre än så eftersom resorna från arbetet är mer utspridda 

över tid än resorna till arbetet.  

d. Kommentar: Andelen resor från arbetet justerades 

inledningsvis ner till 0,12 (vilket gav god överensstämmelse 

med RVU), men eftersom det medförde allt för kraftig 

minskning av den totala trafiken på vissa länkar under 

eftermiddagens maxtimme så justerades andelen sedan upp till 

0,17, vilket också motiveras av att det minskar skillnaden mot 

FS-andelarna.  

2. Tjänsteresor – lågtrafik - returresa: Justering från 0,086 till 0,12 med 

följande motivering 

a. Enligt RVU 2004/2006 är andelen tjänsteresor tillförrättningen 

0,1 per timme.  
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b. Andelen för utresor är ny i CTS medan returresan är från FS. 

Förhållandet mellan utresor och returresor enligt FS-andelarna 

bör behållas. 

3. Övrigtresor - förmiddagens högtrafik- utresa: Andelen har justerats 

från 0,07 till 0,05 med följande motivering: 

a. Enligt CTS-andelarna görs 14 % av alla resor under denna 

tidsperiod. Enligt RVU bör det vara 11%. 

b. Andelen resor per timme är avsevärt högre i CTS jämfört med 

FS (jämför 0,1 respektive 0,6). Oklart vad det beror på. 

4. Övrigtresor - eftermiddag maxtimme – utresa: Andelen har justerats 

från 0,05 till 0,08 med följande motivering:  

a. Enligt CTS-andelarna görs 15 % av alla resor under denna 

tidsperiod. Enligt RVU bör det vara 26%. 

b. Andelen utresor under eftermiddagens högtrafik bör rimligen 

vara högre än under förmiddagens högtrafik.  

5. Övrigtresor - eftermiddag maxtimme – reutrresa: Andelen har 

justerats från 0,065 till 0,13 med följande motivering: 

a. Enligt CTS-andelarna görs 20 % av alla resor under denna 

tidsperiod. Enligt RVU bör det vara ca 46%. 

b. Andelen returresor bör rimligen vara högre än antalet utresor, 

liksom det också är i FS-andelarna.  

6. Övrigtresor- lågtrafik- returresa: Andelen har justerats från 0,08 till 

0,05. Med följande motivering: 

a. Enligt CTS-andelarna görs 20 % av alla resor under denna 

tidsperiod. Enligt RVU bör det vara ca 46%. 

b. Andelen returresor bör rimligen vara lägre än antalet utresor.  

7. Andelar under den avgiftsfria perioden har beräknats med 

utgångspunkt i att alla andelar ska summeras till 1 över dygnet samt 

att andelarna ska stämma med de i RVUn.  

 

En kommentar till genomförda justeringar: Den största skillnaden i de nya 

andelarna jämfört med CTS-andelarna är andelarna avseende eftermiddagens 

högtrafik. Där har andelen returresor från arbetet justerats ner kraftigt. Samtidigt 

har dock andelen övrigtresor justerats upp en del. De båda justeringarna gör att 

nettoeffekten, mätt i antal resor, för tidsperioden blir liten. Däremot kan justeringen 

ha betydelse för ruttvalet i tidsperioden eftersom arbetsresor har betydligt högre 

tidsvärde jämfört med övrigtresor.  

 

Det bör även understrykas att de andelarna som tagits fram i detta projekt, liksom 

tidigare ”Stockholms-andelar” avser resor i Stockholms län. De bör därför inte ses 
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som representativa för hela Mälardalen. Resor utanför Stockholms län har sannolikt 

en annan fördelning på grund av exempelvis mindre trängsel.  

 

Tabell 7. Andel resor per timme i den nya riggningen (andelar som ändrats jämfört med 

CTS-riggningen är markerade i  fet stil). 

 

    Arbete Tjänste Övriga Långväga Ant tim 

Högtrafik, 

fm M 0,26 0,1 0,05 0,05 2 

  M’ 0,03 0,02 0,005 0,05 2 

Högtrafik, 

em M 0,02 0,02 0,08 0,05 3 

 

M’ 0,17 0,05 0,13 0,05 3 

Lågtrafik M 0,033 0,1 0,08 0,08 6 

  M’ 0,05 0,12 0,05 0,08 6 

Avgiftsfritt M 0,0171 0,0108 0,0138 0,0208 13 

  M’ 0,0100 0,0069 0,0231 0,0208 13 

TOTALT M’ 1,00 1,00 1,00 1,00 24 

  M’ 1,00 1,00 1,00 1,00 24 

 

 

Tabell 8. Andel resor per tidsperiod i ny riggning. 

 

    Arbete Tjänste Övriga Långväga 

Högtrafik, 

fm M 0,52 0,20 0,10 0,10 

 

M’ 0,06 0,04 0,01 0,10 

Högtrafik, 

em M 0,06 0,06 0,24 0,15 

 

M’ 0,51 0,15 0,39 0,15 

Lågtrafik M 0,20 0,60 0,48 0,48 

  M’ 0,30 0,72 0,30 0,48 

Avgiftsfritt M 0,22 0,14 0,18 0,27 

  M’ 0,13 0,09 0,30 0,27 

TOTALT M’ 1,00 1,00 1,00 1,00 

  M’ 1,00 1,00 1,00 1,00 
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6.8 TAXOR KOLLEKTIVTRAFIK 

 

Nedan beskrivning av de brister som identifierades i de ursprungliga taxematriserna. 

Felen är rättade i de taxematriser som ligger i version 2.  

  

Korttaxa 

Figuren nedan visar ett histogram över matrisvärdet. 93 % av alla relationer inom 

Stockholms län har värdet 620. Omkring 1 % av relationerna är inomområdesresor 

och har därför värdet 1000 (samma värde i alla regionala baser). De återstående 6% 

av relationerna har felaktiga värden. Ett exempel är relationen Södertälje-Hallstavik 

som har värdet 3495. Felet beror troligen på att vissa länkar har haft fel länskod när 

matrisen tagits fram.  
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Kontanttaxa 

Taxan för kontantbetalning bygger på det flerzonssystem som finns i Stockholm idag 

där kostanden för resan bland annat beror på hur lång resan är. Det finns tre olika 

zoner. Kontantpriset i matrisen är 32, 47 eller 63 kronor per resa (2006 års prisnivå). 

Figuren nedan visar ett histogram för matrisen. Omkring 25 % av relationerna har 

värdet 32 kronor, 32 % har värdet 47 kronor och 36 % har värdet 63 kronor. De 

återstående relationerna (ca 7 %) har för höga kostnader. Det beror, liksom för 

korttaxematrisen, på att vissa länkar haft fel länskod när matrisen tagits fram.   

 

 
 

 

 

 

 

 


