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Inom ramen för kvalitetssäkring gör Trafikverket granskningsseminarier och/eller second 
opinion i fallet med metodutveckling/forskning. Författarna av second opinion ansvarar själva 
för innehåll och slutsatser.  

I fallet med förstudie nedbrytning socek-data1 som gjorts av WSP (projektledare Christer 
Anderstig), har både granskningsseminarium och second opinion gjorts. Syftet med detta PM är 
att samla materialet om den second opinion som gjorts.  

 

 

Innehåll 

 

1. Minnesanteckningar från granskningsseminarium som hölls 15/1-2014. 

2. Några frågor och svar2 

3. Skriftlig second opinion från följande (i bokstavsordning): 

                  Cerum (Lars Westin mfl) 

                  SWECO (Henrik Edwards) 

                  TØI (Inger Beate Hovi) 

 
4. Synpunkter på second opinion 

                  WSP (Christer Anderstig)  

 

 

 

  

 

                                                             
1 Förstudie ”Socioekonomiska indata till transportmodeller”, dnr TRV 2014/29249 samt publicerad på Trafikverkets externa hemsida på denna 
länk. 
2 Några frågor från Trafikverket som besvaras av WSP (Christer Anderstig) 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Dokument-om-samhallsekonomiska-analyser-och-trafikprognoser1/
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Seminarium den 15/1-2014 om metodutveckling på några års 
sikt i fallet med LU-nedbrytning (nedbrytning av 
socioekonomiska data).  
 

Syfte  

 

Trafikverket ansvarar bland annat för att ta fram aktuella prognoser över person- och godstransporter 
i Sverige samt att ta fram gemensamma planeringsunderlag till den nationella 
infrastrukturplaneringen. Vid prognostisering av framtida transportefterfrågan mm används bland 
annat analys- och prognosverktygen Samgods och Sampers1 med tillhörande uppsättning indata2. En 
typ av indata i detta sammanhang är framtidsscenarier på nationell nivå som behöver brytas ner på 
mer detaljerad nivå. Syftet med seminariet är att informera om resultatet av en förstudie3 som 
Trafikverket finansierat.  Seminariet är ett Lync-seminarium. 

 
Program 

  13:00-13:10:           Inledning  
   Trafikanalytiker Gunilla Wikström, Trafikverket 
 
 13:10- ca 14:00: Presentation av resultat av förstudie 
   Projektledare och docent Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi 
 
 14:00- 15:00: Mera detaljerad frågestund 
   Forskningsledare (näringsliv och godstransporter) Inger Beate Hovi, TØI4   
   Professor (regionalekonomi) Lars Westin, Cerum5 
   Docent Henrik Edwards, SWECO 
   Deltagare från Trafikverket m.fl. 
Kort paus 
 
 15:00- 16:00: Utblick Norge och Danmark 
   Forskningsledare (näringsliv och godstransporter) Inger Beate Hovi, TØI 
               Seniorrådgivare Thomas Jensen, DTU6 

  

Inbjudan till seminariet skickades till representanter inom ramen för verksamhetsområde samhälle: 
SamMod-reg7, avdelning planering: enheterna samhällsekonomi och modeller, långsiktig planering, 
avdelning samhällsbehov samt central funktion strategisk utveckling. Likaså har inbjudan skickats till 
CTS8 

                                                             
1
 Mera information om Sampers och Samgods finns på denna länk. 

2
 Mera information om Trafikverkets nu gällande data och metod finns här (under rubriken REF LU-

nedbrytning). 
3
 Socioekonomiska indata till transportmodeller – förstudie metodutveckling på lång sikt, daterad 2013-10-31 

4
 Transportøkonomisk institutt i Oslo, som på uppdrag av Trafikverket gör second opinion 

5
 Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, som på uppdrag av Trafikverket gör second opinion 

6
 Danmarks Tekniska Universitet (avdelning för transporter) 

7
 Trafikverket (TRV) består både av nationella enheter och sex stycken regionala enheter (TRV-Norr, TRV-Mitt, 

TRV-Öst, TRV-Stockholm, TRV-Väst samt TRV-Syd). SamMod, samordningsgrupp för samhällsekonomi och 
modeller, är en trafikverksintern arbetsgrupp där TRV-regionala representanter från samtliga TRV-regioner bla 
ingår. 
8
 Centrum för transportstudier vid KTH. 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Modellanpassade-indata--och-omvarldsforutsattningar/
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Deltagare9/anmälda deltagare (förutom presentatörer/utfrågare) mfl:  
 
Deltagare: 
TRV: Niklas Alvaeus (TRV Syd), Michael Gabrielsson (Spll), Peo Nordlöf (Sple), Christina Ripa (TRV 
Syd), Carsten Sachse (Sple), Sten Hammarlund (U), Sylvia Yngström Wänn (Sple), Andreas Jonsson 
(TRV Mitt) 
Externa (exkl presentatörer): Lars Westin (Cerum), Henrik Edwards (SWECO), Anne Bastian (KTH) 
 
Anmälda som ej hade möjlighet att delta, eller andra som visat intresse, och som förutom deltagare på 
seminariet också blir tillskickade presentationer och minnesanteckningar: 
TRV: Henry Degerman (TRV Norr), Petter Hill (Sple), Stefan Karlsson (TRV Mitt), Agnes von Koch 
(Sple), Martin Röcklinger (Sple), Jennie Danielsson (TRV Väst) 
Externa: Disa Thureson (VTI), Bo-Lennart Nelldal (KTH) 
 
 
Minnesanteckningar 
 
Följande minnesanteckningar av Gunilla och Christina gör inte anspråk på att vara heltäckande, men 
avstämda med de som presenterade på seminariet samt de som ställde frågor och/eller lämnade 
synpunkter. 
 
Preliminär version av förstudien utgör grunden för seminariet och fanns tillgänglig inför seminariet. 
Även en utblick för Norge och Danmark presenteras. Både den preliminära versionen av förstudien, 
presentationen av förstudien samt den norska och danska utblicken och minnesanteckningar finns på 
denna TRV-interna länk.  
 
 
WSP presenterar förstudien och nedan några sammanfattande noteringar: 
 
Nedbrytning nationellt till regionalt: Föreslagen metodutveckling av rAps (redan påbörjad av 
myndigheten Tillväxtanalys som förvaltar rAps), tex övergång från 72 FA-områden till 21 län, 
möjlighet till exogen styrning av flyttning, riktade flyttningar med gravitationsmodell. För STRAGO10 
(och länkningen av STRAGO-rAps) föreslås att tjänsteproduktionen bryts ut ur STRAGO:s stora 
”övrigt”-sektor och differentieras med avseende på befolkningsanknutna och ej befolkningsanknutna 
verksamheter, att naturtillgångar hanteras som både region- och sektorsspecifikt kapital samt att 
modellen kalibreras i värdetermer.  Inomregional nedbrytning: vidareutveckling av transportmodellen 
LuTRANS11 samt markanvändningsmodellen LuSIM12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9
 Med reservation för att vi kunnat missa någon/några. 

10
 STRAGO beskrivs i ITPS-rapporten angiven i förstudiens referenslista. 

11
 ”LUTRANS V2.4, Dokumentation”, rapport version 2013-06-11, WSP (på uppdrag av Stockholms läns 

landsting) 
12

 ”LUSIM, Dokumentation”, rapport version 2010-11-01, WSP (på uppdrag av Stockholms läns landsting) 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws21/samhallsek/4_2_Material/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws21%2Fsamhallsek%2F4%5F2%5FMaterial%2FSEMINARIER%202014%2FSeminarium%2015%20jan%20f%C3%B6rstudie%20nedbruten%20socek%2Ddata
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Frågestund och diskussion: 
På seminariets frågestund diskuterades val av områdesindelning på regional nivå, för- och nackdelar 
med län. Även att transportkostnader beaktas i STRAGO liksom agglomerationsfördelar (LoV13) och 
fix prisstruktur för Samgods-STRAGO. STRAGO behöver som indata bland annat antalet sysselsatta, 
vilket innebär att STRAGO utgår från fullt resursutnyttjande dvs inte hanterar/inkluderar någon 
arbetslöshet. Med rAps får man den indata som STRAGO behöver, tex antalet sysselsatta inom 
varuproduktion. 
 
Graden av agglomerationseffekter styrs i STRAGO av vissa parametervärden. Förslag på metod 
presenterades och motiverades för att vidareutveckla effekterna av agglomeration för tjänstesektor i 
storstadsområden liksom förslag på metod för att vissa råvarubaserade näringar kan vara ”fixa” (tex 
malm och skog) och därmed i begränsad omfattning påverkas av agglomerationseffekter. 
 
I samband med presentation av iterationsförlopp för länkningen STRAGO-rAps beskrevs ett förslag på 
hur vissa svängningar kan dämpas. Dämpning bedömdes av någon vara bra och att iterationsförlopp 
är bra och vanligt förekommande inom ramen för Trafikverkets prognosverksamhet. En fråga som 
kom upp är varför man ska iterera och om/hur det kan påverka antagandet om oförändrat 
arbetsmarknadsbeteende på regional nivå. Iteration görs för att korrigera för agglomerativa fördelar 
och ge ”samma resultat” map vissa faktorer map STRAGO och rAps. 
 
Vidare framfördes synpunkter på behov av förtydliganden i fallet med fotnot 3 på s 10 i förstudien 
(”exogen input i förhållande till historiska trender”).  
 
En praktisk utmaning med nuvarande uppdelning i FA-områden är att vissa blir befolkningsmässigt 
väldigt små, tex FA för Pajala. Så även om de grundläggande beräkningarna görs med 16 decimaler så 
kvarstår problem genom att flyttfrekvenser etc är beräknade utifrån små datamängder som i sin tur 
ger upphov till i vissa fall stor osäkerhet. 
 
Kommentarer om att bättre kapacitet ger bättre restider. Likaså om/hur kalibrering i värdetermer map 
varuvärden i olika regioner. 
 
Intressanta figurer 6-8 i förstudien, men enligt synpunkt så bevisar de inget. Figurerna illustrerar 
om/hur samband mellan befolkningsökning och ökning av sysselsatta dagbefolkning för några olika 
branschaggregat. 
 
Synpunkt om att FA mera naturligt att utgå från. Kommunnivå begränsande då bostaden kan vara i en 
kommun och arbetsplatsen i en annan. Kommentar om att små FA-områden kan aggregeras till en 
grupp istället, tex kan de inom en grupp ha stora omland och vara naturresursstarka. Även kommentar 
om att i fallet agglomerationseffekter styr så att kunskapsintensiva tjänster hamnar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, kan man då säga så mycket om hur det ser ut i övriga landet (tex om/hur 
Linköping har någon kunskapsintensiv tjänstenäring)? 
 
LuTRANS kan i senaste versionen ha samma områdesindelning som Sampers regionala modell för 
Stockholms län med omnejd men även grövre områdesindelning, däremot är indatabehovet i vissa 
andra led enklare jämfört med Sampers.  
På KTH finns enligt information på seminariet verktyget ”Landscapes”, kanske ett alternativ till 
LuTRANS/LuSIM. 

                                                             
13

 ”Love of Variety”, är enligt ITPS-rapporten s 19 en egenskap som antas medföra att det är attraktivt att 
handla med regioner som har ett stort utbud av en varugrupp. Tillsammans med förekomsten av 
transportkostnader skapar detta en grund för att olika aktiviteter skall agglomereras, dvs förläggas i geografisk 
närhet till varandra.  
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Synpunkter framkom även om att det tydligare behöver framgå vilket syfte den föreslagna metoden 
har, dvs vilken typ av indata som behövs till Sampers och Samgods. Det centrala bör vara Trafikverkets 
behov, tex för att kunna prognostisera antal resor mm. Även frågan om det är strukturella eller 
konjunkturella förändringar som behöver beaktas i Trafikverkets bastrafikprognos kom upp. 
 
Det framfördes också kommentar om att LA, istället för FA, kan vara mera lämpligt att utgå från. 
Vidare problematiken med att utgå från existerande pendlingsmönster etc eftersom de förändras. Om 
vi utgått från hur pendlingsmönstren såg ut för 20 års sedan så skulle de i vissa delar vara inaktuella 
idag. 
 
En fråga om antagande om produktionstekniker är konstant besvarades med att det är mycket svårt att 
göra alternativa antaganden andra än mera trendbaserade. 
 
En korrigering för figur 9, export ska vara konsumtion, denna korrigering är gjord i den version av 
presentationen som skickas ut efter seminariet.  
 
Utblickar 
 
Norge (TØI): 
Inger Beate presenterade hur prognoser görs i Norge map markanvändning och hur basprognoser 
relaterar till vad som görs regionalt etc. Även information om inledande arbete med framtag av ny 
transportplan för 2018-2027 och därtill hörande frågeställningar, liksom det omfattande 
utvecklingsarbetet med framtag av ny version av Pingo (motsvarar till viss del STRAGO-rAps). En 
fråga som kom upp var om/hur vid användning av nya Pingo (som beaktar flyttning mellan regioner, 
stordriftsfördelar etc) befolkningsresultaten på kommunal nivå blir desamma som de av norska 
motsvarigheten till SCB (SSB) angivna. 
 
Danmark (DTU): 
Thomas berättar om socioekonomiska indata till den danska trafikmodellen ”Rammen”. Modellen har 
tre geografiska nivåer; 98 kommuner, 907 mindre zoner och 3670 mycket små zoner. De demografiska 
förändringsvariablerna grundar sig framförallt på Danmark statistiks befolkningsprognoser. Det 
danska Finansministeriet tar fram nationell prognos för sysselsättning fördelat på tolv sektorer fram 
till år 2100. Sysselsättningen bryts sedan ner på delområdesnivå och används för att skatta BNP och 
därefter befolkningens framtida inkomster.  
 
Danmarks statistik prognostiserar en ökad urbanisering, medan sysselsättningsprognoserna inte visar 
någon ökning till städerna. Därför är det avsikten att ändra så att arbetsplatser i tjänstesektorn följer 
befolkningen i prognosen och man lägger även in planerade stora arbetsplatser i modellen. 
 
  
 
 
 
Gunilla avslutar mötet och tackar alla medverkande. Christina (christina.ripa@trafikverket.se) 
samordnar eventuella ytterligare frågor om socioekonomiska indata från TRV:s medarbetare.  
 
 
 
 
                                                                                                                                        forts på nästa sida 
 
 

mailto:christina.ripa@trafikverket.se
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Lite svårt med danskan, men nedan ett försök till sammanfattning på svenska av den danska 
presentationen (med reservation att vi inte kan garantera att denna sammanfattning är korrekt). 
  
 
 
 
Introduktion 
Thomas berättar om den danska trafikmodellen ”Rammen” som har tre geografiska nivåer; 98 
kommuner, 907 mindre zoner och 3670 mycket små zoner för lokala beräkningar samt 371 utländska 
zoner (som är lite mer detaljerade för Skåne). 
 
Demografi 
Input till modellen är Danmarks statistiks befolkningsprognoser. Prognosen sträcker sig fram till år 
2040 på kommunnivå efter ålder och kön och sedan finns det en mekanisk framskrivning fram till 
2050. Enligt befolkningsprognoserna förväntas antalet äldre att öka och urbaniseringstrenden att 
fortsätta. 
 
Input till modellen utanför Danmarks gränser är Region Skånes bedömningar för Skåne och EU:s 
prognoser för 2030 på NUTS3-nivå samt Transtools tillväxttal för åren 2040 och 2050. För övriga 
världen används bedömningar från IMF/CIA/Worls Bank. 
 
Sysselsättning 
Det danska Finansministeriet tar fram nationell prognos för sysselsättning fördelat på tolv sektorer 
fram till år 2100. Sektorernas tillväxt fördelar ut på de 98 kommunerna och bryts sedan ner på de 907 
zonerna med hjälp av CRV registerdata från Bolagsverket. Dessvärre har det visat sig att 
informationsvärdet i sektorernas tillväxt nationellt är litet. 
 
BNP och tillväxt 
Utifrån danska Finansministeriets nationella prognos för sysselsättning per kommun och zon 
beräknas BRP som sedan korrigeras enligt verklig BNP. Befolknings inkomst baseras på BRP per 
capita och godsmodellen använder verklig BRP som input i modellen. 
 
Inkomster 
Befolkningens inkomster förväntas öka i relation till tillväxten av förädlingsvärdet. Det görs en 
korrigering för arbetspendling och justering för inkomstrelaterade skatter och transfereringar. 
Befolkningen är indelade i elva inkomstgrupper och tio åldersintervall. Realinkomstökningarna leder 
förändringar i inkomstintervallen. En särskild modul matchar ihop individer till familjer. 
 
Avslutning 
Det är ett problem att det enligt Danmarks statistik sker en urbanisering medan 
sysselsättningsprognoserna inte visar någon ökning till städerna. Detta innebär att arbetspendlingen i 
ökad grad kommer att gå från städerna till övriga landet. Därför är det avsikten att ändra så att 
arbetsplatser i tjänstesektorn följer befolkningen i prognosen och man lägger även in planerade stora 
arbetsplatser i modellen (exempelvis nytt sjukhus).   
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Vissa frågor och svar om TRV-förstudien (nedbrutna socek-data) 

 

 

 
1) TRV: Motivera ytterligare varför den föreslagna indelningen av tjänstesektorn ”övrigt” i tre 

grupper (producenttjänster, hushållstjänster, byggverksamhet) av WSP anses lämpligt. Vilka 

för- och nackdelar har den föreslagna hanteringen med indelning i tre grupper jämfört med 

den hantering som görs i tex norska PINGO (säg indelning i ca 15 grupper men som på sikt 

man ev kommer att minska något). 

WSP1: Grundläggande är att STRAGO även i fortsättningen inte ska vara mer disaggregerad 

än vad det finns förutsättningar för (t ex m.a.p. substitutionselasticiteter). Men inte heller så 

aggregerad så att nuvarande ”Övrigt sektor” rumsligt fördelas på ett osannolikt sätt. T ex att 

den del av tjänstesektorn som är Hushållstjänster inte följer befolkningen.  Det är inte 

meningsfullt att väga in teoretiska fördelar (”bra med mycket detaljer”) om det i praktiken 

inte går att meningsfullt implementera dessa fördelar. rAps tar hand om  den detaljerade 

fördelningen av tjänstesektorn på olika branscher, så långt det finns underlag för denna 

fördelning. KI (EMEC) arbetar inte utan skäl med tämligen grova aggregat.  

 

2) TRV:  Motivera ytterligare varför det föreslagna upplägget med hantering av rumsligt 

fixerade naturtillgångar anses lämpligt, tex genom hantering av dessa naturtillgångar som 

både region- och sektorsspecifikt kapital.  Vilka för och nackdelat har den föreslagna 

hanteringen jämfört med den hantering som görs i norska PINGO, dvs att naturresurserna 

hanteras som insatsfaktorer i produktionen till ”primärnärungar”? 

WSP: STRAGO och PINGO (vilken operationell version av PINGO som åsyftas) är olika 

modeller. Rumslig fixering handlar i STRAGO om att viss produktion baserad på 

naturtillgångar, t ex produktion av järnmalm, inte ens på mycket lång sikt är lokaliseringsbar 

till andra regioner (som saknar dessa naturtillgångar). Självfallet hanteras naturresurser även 

i STRAGO som insatsvaror i produktionen.  

 

3) TRV: Motivera ytterligare varför förslaget om kalibrering i värdetermer anses vara mest 

lämpligt. Om/hur skillnader jämfört med hur man gör i PINGO, nämligen kalibrering efter 

näringsstruktur i värde? För- och nackdelar med kalibrering i termer av regionala 

varuvärden? Om/hur påverkar sättet att kalibrera konsistens map att i Samgods så är det 

enligt Cerum kvantiteter som lastas på de olika transportslagen och detta påverkar 

konsolideringen men att valet av transportslag till betydande del påverkas av varornas värde 

per ton? 

WSP:  Vi kan inte mer än upprepa rapportens text. ”STRAGO utvecklades med ett starkt 

fokus på interregionala varutransporter, därför har modellen kalibrerats mot den regionala 

produktionsfördelningen av olika varor uttryckt i kvantiteter såsom ton, eftersom fokus låg 

på att representera vilka kvantiteter som producerades var. Under arbetet med modellen har 

                                                           
1
 För WSP:s räkning har Christer Anderstig svarat. 
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det dock visat sig att fördelningen i termer av värden inte nödvändigtvis ger en rättvisande 

bild. Det finns olika sätt att angripa denna problematik. Det enklaste är helt enkelt att 

kalibrera om modellen mot regional fördelning av produktion i värdetermer. Därefter kan 

man välja, beroende på tillämpningens frågeställning, om modellen skall användas med 

värde- eller kvantitetskalibrering. Ett mer ambitiöst spår är att kalibrera in både kvantitets 

och värdetermer. Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas genom att införa regionala 

produktivitetsparametrar för olika varor.” 

4) TRV: Om/hur är marknadsimperfektioner implementerade i STRAGO? 

WSP: Företagen opererar under markandsformen monopolistisk konkurrens, 

agglomerationsfördelar är om man så vill en marknadsimperfektion. 

 

5) TRV: Utdrag s 11 och 4:e stycket ur förstudie-rapport …” Det andra alternativet innebär en 

stegvis beräkning enligt följande. Först beräknas länsspecifika in- och 

utflyttningsbenägenheter (frekvenser) per åldersgrupp och kön, baserade på historiska data. 

Med stöd av dessa frekvenser, som är fixa över prognosperioden, beräknas förväntad total in- 

och utflyttning för respektive län.” ….  

Vad motiverar detta antagande och vad innebär det i praktiken? Konserverande? I områden 

med idag låg inflyttning (och därmed höga flyttfrekvenser för unga mm) så bevaras detta 

trots en allt större andel äldre och därmed allt större försörjningskvot? Kommer det att i 

framtiden finnas tillräckligt många som i praktiken kan flytta för att motsvara detta 

antagande om oförändrade flyttfrekvenser?  

WSP: Motivet är att flyttfrekvenserna har varit och är stabila, även för de regioner där en 

krympande befolkningsandel i yrkesverksam ålder kan tyckas vara ett motiv för en dämpad 

utflyttning. Men frågan är relevant, med tanke på att det under prognosperioden kan tänkas 

finnas kritiska gränser (m.a.p. försörjningskvoten).  

 
6) TRV:  Utdrag ur förstudie-rapporten s 23 och 2:a stycket …. ”Den centrala drivkraften i 

systemet antas vara trafiknäten och den tillgänglighet som ges av dessa.” …. 

Med system ovan avses LuSIM. Innebär detta att IT i framtiden inte antas kunna påverka 

transportefterfrågan i någon större grad?  

WSP:  Finns idag inte underlag för att modellera på vilket sätt IT i framtiden kan påverka  

transportefterfrågan. 

 

7) TRV: Utdrag ur förstudie-rapport s    ….”I denna modell förklaras den mellanregionala 

flyttningen i stort sett av samma faktorer som ingår i nuvarande modell, men riktade 

flyttströmmar ger avsevärt bättre möjligheter att analysera hur relativa förändringar på 

arbetsmarknaden och bostadsmarknaden förväntas påverka flyttningarna.” …. 
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Vidare så beaktas inte det faktum att dyrare huspriser kan ha en viss negativ påverkan på 

inflyttning, utan en positiv utveckling på huspriser resulterar i ökad inflyttning? Eller uttryckt 

på annat sätt, betydelsen av att hantera begränsningar i markkapitalet som en explicit faktor 

när det gäller begränsande och stimulerande faktorer i fördelning av verksamheter mellan 

platser. 

WSP:  Poängen är att den partiella effekten av högre bostadspriser dämpar inflyttning och 

stimulerar utflyttning. Sedan kan det mycket väl var så att den partiella effekten av bättre 

arbetsmarknad är större än effekten av högre bostadspriser, och att nettot för högre 

bostadspriser och bättre arbetsmarknad stimulerar inflyttning.  Begränsningar i 

markkapitalet (brist på byggbar mark) kommer in främst vid bedömningar av hur det 

regionala befolkningstillskottet ska fördelas på kommuner.  

 

8) TRV: Hur är det tänkt att den föreslagna metoden utgående från län som områdesindelning 

hanterar en situation där en LA-region inkluderar flera hela flera län och/eller delar av flera? 

Påverkar det analysresultaten, tex vad gäller pendlingsmönster, om man direkt utgår från ett 

sådant stort LA jämfört med att man utgår från analys för separata län och tillhörande 

nedbrytning till kommunal nivå (för att sedan aggregera resultaten för de kommuner som 

ingår i det stora LA-området)? Samma fråga för FA, om/hur någon stor skillnad i detta fall 

mellan LA och FA? Varför mera i detalj spelar det för resultaten (fördelning av befolkning, 

arbetsplatser och produktion) inte någon roll om man utgår från LA/FA eller län? 

WSP:  I den utsträckning som prognoserat pendlingsmönster ska vara en del 

socioekonomiska data (det är det inte idag), arbetar rAps idag under förutsättningen om 

oförändrade pendlingsmönster, som Cross-Fratar justeras. Relationen pendling från kommun 

(r)till kommun (s) påverkas inte i sig av vilken region eller vilket län kommunerna ingår i. 

 

9) TRV: Om/hur lämpar sig konceptet STRAGO-rAps för att göra känslighetsanalyser, tex i fallet 

med kraftigt fördyrade transportkostnader? Är det tämligen enkelt att i praktiken ändra vissa 

förutsättningar för att på så sätt få meningsfulla känslighetsanalyser? 

WSP: Svar Ja. STRAGO har tidigare använts för just känslighetsanalyser av detta slag (höjd 

kilometerskatt). Med förväntat och rimligt utfall vad gäller lokaliseringen av 

transportintensiva verksamhet.  
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SAMMANFATTNING 

I likhet med de synpunkter vi redovisade i vår Second Opinion om kortsiktig 

metodutveckling anser vi att framställningen i den föreliggande rapporten lider 

av att den inte utgår från Trafikverkets modeller för analys av flöden på tran-

sportnätverken, t.ex. SAMPERS och SAMGODS. En kort presentation av dessa 

inledningsvis och vilka databehov modellerna har när det gäller utvecklingen i 

omvärlden under en given prognosperiod skulle öka möjligheten att värdera änd-

ringar relativt förväntade prognospreciseringar. Det framgår inte heller vilken 

precision existerande modeller har haft på historiska förlopp samt i vilka av-

seenden de föreslagna åtgärderna ökar precisionen. Samtidigt verkar det inte som 

om Trafikverket ställt preciserade krav på modellernas förmåga att återskapa 

historiska förlopp. Inte heller har utvärderingar av själva modellsystemets roll 

för att förklara eventuella avvikelser under kalkyl- och utvärderingsprocessen 

relativt faktiskt genomförda åtgärder diskuterats. Vi ser inte att de föreslagna 

förändringarna kan införas utan ytterligare analys. 

 

                                                 
1 Rapporten är framtagen på uppdrag av Trafikverket för Trafikverkets långsiktiga metodutveckling när det 

gäller nedbrutna socioekonomiska data. Kontaktperson på Trafikverket har varit Gunilla Wikström. 

Författarna av PM:et står själva för innehåll och slutsatser.  
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1. INLEDNING 

Denna Second Opinion avser en rapport som WSP presenterat där förslag till långsiktig 

metodutveckling av Trafikverkets modellbaserade nedbrytning av nationella s.k. socio-

ekonomiska data till regionala och SAMS-områdesnivåer redovisas.2 WSP har även varit 

central konsult i utvecklandet av nuvarande metoder. Modellsystemet med data och metoder 

ska användas av Trafikverket för att prognostisera, alternativt skapa scenarier för, trafik-

flöden i Sverige i framtiden. De prognosticerade trafikflödena är en del av Trafikverkets 

samhällsekonomiska kalkyler för prioritering och dimensionering av investeringar och 

andra åtgärder inom transportsystemet. Detta innebär att prognoserna över socioekonomisk 

utveckling ska kunna matas in i modellsystem som SAMPERS och SAMGODS.  I dessa 

genereras flödesdata och beslutsunderlag för enskilda projekt i form av en eller flera 

prognoser med tillhörande nettonuvärdeskvoter justerade för icke-inkluderade effekter samt 

en explicit hantering av olika risker och en genuin osäkerhet.   

2. UTVÄRDERING 

Utgångspunkten för en utvärdering av de metoder som bildar det föreslagna systemet har 

inte preciserats av Trafikverket i termer av systemets förmåga, dvs. accepterade avvikelser, 

när det gäller att återskapa historiska förlopp och flöden eller avvikelser mellan kalkylutfall 

och faktiska utfall till följd av genomförda åtgärder. Vår uppfattning är att ett tillämpat sy-

stem ska ge sådan vägledning om framtiden att projekt som får klartecken under planerings- 

och prioriteringsprocessen även i en utvärdering efter projektets genomförande visar sig ge 

upphov till prognostiserad trafikmängd och relevanta nyttor inom en sådan a priori precise-

rad avvikelse. Projekt som inte genomförs ska vid en utvärdering inte kunna antas ha fått 

en högre samhällsekonomisk lönsamhet än projekt som faktiskt genomförts. Utfallet av ge-

nomförda projekt ska inte avvika mer än den förutbestämda toleransen. Dessutom ska mo-

dellsystemet inte ge upphov till systematiska fel av en sådan storlek att rangordningen 

mellan genomförda projekt ändras.   

 

Uppenbarligen kommer avvikelser att uppstå till följd av databrist, förenklingar i modell-

arbetet samt av olika skäl inte förutsedda händelser i samhället. Det innebär att varje pro-

gnos bör följas av ett konfidensintervall baserat på historiska erfarenheter och osäkerhet i 

                                                 
2 WSP, 2013-10-31. Anderstig. Socioekonomiska indata till transportmodeller – Förstudie metodutveckling 

på lång sikt.   
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indata och modellparametrar. Konfidensintervallet kommer att öka med avståndet från start-

året till prognoshorisonten och kan relateras till den avvikelse som accepteras relativt en 

historisk analys. Vid en positiv ränta innebär samtidigt nuvärdeskalkylen att de första åren 

efter startåret är mycket viktiga, varför modellsystemets förmåga att snabb kunna generera 

prognoser på kort till medellång sikt är särskilt betydelsefullt. Samtidigt kan det krävas 

modeller med mindre detaljerade men större grad av inbyggda anpassningsmöjligheter för 

att hantera effekter på lång sikt och av större strukturella förändringar. 

 

Prognossystemets förmåga att återge framtida skeenden kan således endast utvärderas mot 

dess förmåga att återskapa faktiska historiska flöden med indata och parametrar från tid-

punkter före utvärderingsperioden. Vi ser det som ett problem att WSP-rapporten inte ut-

förligare diskuterar möjligheten till utvärdering och kalibrering av hela modellsystemet mot 

historiska data och under olika långa tidsperspektiv. Delvis kan det givetvis bero på att 

uppdragsgivaren Trafikverket inte verkar driva dessa frågor som en del av sitt eget kvalitets-

säkringsarbete. Trafikverket måste kunna visa att arbetet med modeller ger ett signifikant 

bättre kalkylresultat än alternativa enkla antaganden om att inga förändringar alls sker i 

flödena alternativt att dessa räknas upp med olika nationella, länk- eller åtgärdsspecifika 

trender. 

 

3. ÖVERGRIPANDE MODELLSTRUKTUR 

I enlighet med vad vi skrivit ovan bör en inledande beskrivning av modellsystemet omfatta 

hela processen för att generera beslutsunderlag i åtgärdsplaneringen. Utgångspunkten är 

behovet att göra projektspecifika nytto-kostnadskalkyler i åtgärdsplaneringen för en given 

tidshorisont, fram till det behov av indata, beteendesamband och parametrar till kalkylerna 

som erhålls från nationella, regionala och lokala prognoser och scenarier.  I figurerna 1 och 

2 saknar vi således tydligt kopplingen till SAMPERS, SAMGODS och andra relevanta 

modeller, dvs. de flöden som är de centrala målen för metodutvecklingen. 

Man kan i normalfallet tänka sig en historisk tidserie för tjugo år av trafik på en väg som 

eventuellt genomgår en kvalitetsförbättrande investering. Frågan är vilka indata och 

modeller som krävts för att återskapa denna trafikutveckling, vad som krävts för att göra en 

nytto-kostnadskalkyl innan åtgärden genomfördes, samt i vilken mån utfallet av investe-

ringen relativt kalkylens utsaga var beroende av egenskaperna i transportmodellerna, det i 
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denna rapport diskuterade systemet för socioekonomiska indata eller om andra faktorer för-

klarar avvikelser?  

Det kan vara så att osäkerheten och konfidensintervallen i de olika effektsamband som an-

vänds och som estimeras separat från prognoserna har större betydelse än osäkerheten i 

prognoserna. Således borde rapporten inledas med en samlande överblick där läsaren förstår 

hur mängden lastbilar, tåg, båtar, flygplan och bilar på länkar i transportsystemet och deras 

laster, om ett givet antal år förklaras av olika faktorer bl.a. relaterade till övergripande pro-

cesser för lokalisering av befolkning och arbetsställen, mm. i systemets noder, investeringar 

drift och underhåll samt indata, parametrar och effektsamband till de investerings- och åt-

gärdskalkyler som föregår dessa. 

I det sammanhanget borde även frågan om samma modellsystem är lämpligt för att progno-

sticera flöden på säg tio års sikt som på sextio års sikt behandlas? Vi saknar sådana övervä-

ganden i en rapport som ska beakta den långsiktiga metodutvecklingen inom området.  

4. REGIONAL INDELNING  

När det gäller den regionala indelningen vore det även naturligt att ta utgångspunkt i 

Trafikverkets och andra investeringskalkylerares behov av data och information till 

SAMKALK, EVA, BANSEK, SAMPERS och SAMGODS eller motsvarande modeller och 

kalkylsystem. Vi har i en tidigare rapport om metodutveckling på kort sikt berört detta. Vi 

kan konstatera att våra synpunkter kvarstår eftersom denna rapport över långsiktig metod-

utveckling inte hörsammat våra tidigare synpunkter. 

Regionaliseringen av de nationella prognoserna föreslås göras så att aggregerade national-

statsdata bryts ner/simuleras fram som data på länsnivå. Den nationella nivån kan givetvis 

motiveras med att här ofta finns en valuta, lagstiftning, eliter och nationell offentlig politik 

som skapar mer eller mindre gemensamma ramar för aktiviteter. Den nationella nivån är 

däremot undermålig vid bedömning av enskilda infrastrukturprojekt. Länsnivån är minst 

lika svår om inte svårare att motivera. Inom länen är skillnaderna betydande i förutsätt-

ningarna för utvecklingen i centralorterna relativt andra delar av länen. Länsnivå tenderar 

därför att, liksom den nationella nivån, dölja och jämna ut central skillnader i dynamiska 

egenskaper på stads- och stadsregionnivå. Till viss del speglar länen persontrafikflöden 

genererade av centrala sjukhus och universitet. Därutöver har länen i stort sett förlorat en 

roll som förklarare av regionala strukturer i geografin. Skillnaderna i de förutsättningarna 
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framgår istället på LA-nivån, dvs. i de lokala arbetsmarknaderna. De lokala arbets-

marknaderna representerar därmed de i persontransportavseende mest intressanta ekono-

miska aggregatet i den rumsliga statistiken. De speglar stadssystemets struktur och de 

relationer som finns inom stadsregioner.  Vissa av LA-regionerna spelar dessutom centrala 

roller i det nationella och internationella godstransportnätverket. Det kan gälla platser med 

logistikcentraler, hamnar, flygplatser m.m. 

Det hade därför, om Trafikverket är tvingat att starta på den nationella nivån, varit natur-

ligare att gå direkt från den nationella nivån till LA nivån. Man skulle i den processen även 

fånga skillnader i centralitet mellan olika LA. Om det steget modellmässigt blir för stort, 

vilket först måste bevisas, skulle det vara möjligt att identifiera en regional nivå där flera 

LA med liknande struktur och funktion i ortssystemet först aggregeras i LA-grupper. En 

sådan rumslig struktur kan minska beräkningsbördan och reducera identifikationsproble-

matiken. Från LA-grupperna kan därefter kommuner men även tätortsstrukturer härledas.3  

Vill man av någon anledning beskriva en annan regional indelning, t.ex. mot kvarvarande 

aktörer baserade på den administrativa indelningen län, eller generellt andra regionala struk-

turer, så aggregerar man LA-grupperna inom dessa strukturer. I Stockholm och Göteborg 

och andra län där LA inbegriper eller i framtiden kommer att inbegripa flera län behövs hur 

som helst en utveckling av särskilda lösningar.  

Det borde å andra sidan idag vara möjligt för Trafikverket att ta sin utgångspunkt i LA-

nivån. Aggregera den uppåt för att stämma av mot Långtidsutredningens slutsatser. Det är 

därvid inte säkert att Långtidsutredningens genomsnittliga utveckling ska vara domine-

rande, speciellt inte om LA aggregatet ligger inom Långtidsutredningens konfidensinter-

vall.   

På motsvarande sätt kan en nedbrytning till kommunal nivå ske. Men här torde osäkerheten 

och därmed konfidensintervallen generellt sett komma att öka. Trafikverkets modell stannar 

samtidigt inte vid den kommunala nivåns 290 områden. Ambitionen är att, från ett nationellt 

scenario baserat på Långtidsutredningen, säga något om utvecklingen på den inomkommu-

nala (SAMS) nivåns ca 10 300 områden.  

                                                 
3 Detta har föreslagits av Nelldal/Svalgård. Scenariobaserad prognosmodell - förstudie. KTH, 2013-11-09. 
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Vi har tidigare framfört tveksamhet relativt detta förfarande. SAMS områdena är skapade 

av valdistrikt, skolupptagnings- och äldrevårdsområden. De har således en viktig funktion 

för att förstå de dagliga flödena av människor och varutransporter på mycket lokal nivå. 

Men att Trafikverket i sin nationella trafikplanering skulle prognosticera dessa flöden känns 

inte rätt. Däremot bör kommuner och regioner skapa egna kapaciteter för sådana markan-

vändnings- och trafikplaneringsfunktioner. Dessa skulle föra dialogen med Trafikverket om 

de lokala flödenas karaktär.   

5. GRÄNSREGIONALA EFFEKTER 

Vi har tidigare kritiserat Trafikverkets och SCBs oförmåga att hantera gränsregionala flö-

den. Som ett led i en långsiktig modellutveckling ser vi det som självklart att detta diskute-

ras. Problemen återfinns såväl i SAMPERS som i SAMGODS. Vi saknar skrivningar om 

detta i rapporten.      

6. NEDBRYTNING MED STRAGO OCH rAps 

Som vi tidigare påpekat förekommer transportkostnader från SAMGODS som exogena in-

data i de föreslagna metoderna för att bryta ner nationella data från EMEC till regional nivå 

med hjälp av STRAGO, rAps och SCBs befolkningsdata. Transportkostnaderna påverkar 

tillgängligheten i modellsystemet och kommer därmed även att påverka omlokalisering och 

rumslig konkurrenskraft. Utfallet, i form av aktiviteter i noder, ska tillsammans med de 

givna transportkostnaderna och en analyserad infrastrukturinvestering via simulering i 

SAMGODS leda till nya flöden och nya transportkostnader. Det innebär att prognoserna för 

lokalisering av aktiviteter under andra hälften av prognosperioden borde påverkas av de 

förändringar i transportkostnader som uppstår som konsekvens av åtgärder i periodens in-

ledning. Dessutom ska det samlade transportarbetet i den nationella ekonomin före och efter 

åtgärder stämma med produktionen i EMECs transportsektor.   

Rapporten föreslår inte åtgärder för att hantera detta. Eftersom framtagandet av modell-

strukturen inte verkar haft de behov av exogena data och parametrar som uppstår vid kal-

kylering av enskilda projekt med hjälp av SAMGODS, SAMPERS m.fl. modeller som ex-

plicit utgångspunkt, är det lätt att den fundamentala återkopplingen till den samlade modell-

struktur Trafikverket använder missas. Vi får därför upprepa åsikten att i ett långsiktigt 

modellutvecklingsarbete måste kalkylmomentet och transportmodellerna tas som explicit 

utgångspunkt för specifikationen av ett rumsligt fördelat databehov.   
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Den nationella modellen, EMEC, är av allmän jämviktstyp och fokuserad på den svenska 

makroutvecklingen. Från EMEC kommer alltså en uppsättning priser och kvantiteter på 

branschnivå (inklusive transportbranschen) samt en inkomstgenerering via faktorpriser på 

nationell nivå. Detta ger exogena data som tillsammans med transportkostnader från 

SAMGODS och information om produktionsfaktorernas lokalisering, t.ex. arbetskraftens 

bostads- och arbetsplatser, från rAps via STRAGO endogent bryts ner till priser och kvan-

titeter samt faktorinkomster på en grov rumslig nivå. Antingen fortsätter processen med 

iterationer (vilket ännu inte tillämpats men som i denna rapport diskuteras) mellan rAps och 

STRAGO eller så har det föreslagits att produktionsfaktorernas lokalisering prognosticeras 

exogent som indata till STRAGO. Inte heller det senare alternativet verkar ha provats fullt 

ut och utvärderats mot historiska data.  

Den matematiska beskrivningen, inklusive parametrar, av STRAGO och rAps och förslag 

till utveckling av dessa saknas till stor del i rapporten. Som vi i en tidigare rapport påpekat 

undrar läsaren till exempel hur den nationella EMEC modellens priser och kvantiteter på 

varu- och faktormarknaderna bildar restriktioner för STRAGOs regionala utfall. Det torde 

dessutom kunna finnas utbudsrestriktioner på regional nivå som i modellvärlden kan leda 

till intressanta prisbildningsförlopp mellan dessa två nivåer. Inför man som nu föreslås i 

rapporten flera former av lokaliserat kapital innebär det även att restriktionerna i modell-

systemet kan komma att öka. För givna utbudsrestriktioner är det inte säkert att det existerar 

en lösning i form av priser som både uppfyller EMECs krav, tillgänglig teknik och faktor-

marknadernas restriktioner i de olika regionerna. Möjligen kan det ske med kombinationer 

av överhettning och underutnyttjande av produktionsfaktorer i regionerna. Sådana prissig-

naler kan användas som omlokaliseringsindikatorer för faktorer mellan regionerna och 

branscher. Detta diskuteras däremot inte. 

Vi oroas även av diskussionen om teknikstrukturen i termer av input-koefficienter i mo-

dellen. Läsaren blir ibland undrande inför vilken roll STRAGO egentligen spelar i modell-

systemet?  Det verkar inte förekomma någon endogen teknikutveckling av betydelse i den 

svenska ekonomin annat än att arbetsåtgångstalen eventuellt ändras. I rAps är det ett gene-

riskt antagande men i STRAGO borde finnas möjligheter till adaptivitet relativt världsmark-

nadspriser och löner.  
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Att det i den återgivna illustrationen inte händer så mycket i inputstrukturen i STRAGO 

beror troligen på att man antagit att varken världsmarknadspriser eller exogen teknikut-

veckling sker i den modellerade ekonomin. Då kan inte så mycket hända i en liten öppen 

ekonomi.    

7. SPECIFIKA KOMMENTARER 

Sid 11. Man konstaterar att flyttningar är åldersgruppsrelaterade. Borde inte den aggrege-

rade migrationsmodellen därmed ersättas av en cohort-baserad modell?  

Sid 14.  Det är definitivt centralt och rätt att arbeta med flera olika typer av regionalt kapital 

som inte är perfekta substitut. Det är dock viktigt att detta görs på LA-nivån. På länsnivån 

blandas allt för olika LA-regioner samman för att skillnader i regional specialisering och 

därmed i komparativa fördelar ska framkomma. 

Sid 14. Det verkar finnas goda skäl för att låta modellen iterera till dess att centrala målva-

riabler konvergerat. Med begränsade iterationer bör den uppkomna avvikelsen tolkas in i 

och öka de slutliga konfidensintervallen för modellens resultat. Överstiger konfidensinter-

vallen de för modellen uppsatta toleranskraven finns här ett problem. 

Sid 18. Ekvationen för försörjningsbalansen bör justeras. Export ingår i slutlig efterfrågan. 

För att ekvationen ska stämma bör beteckningen för sista termen vara ”Inhemsk slutlig för-

brukning”. 

Sid 19. Här förs en diskussion om modellen ska beräknas i kvantitets eller värdetermer. Vårt 

bidrag här är att i SAMGODS är det kvantiteter som lastas på de olika transportslagen och 

detta påverkar konsolideringen men att valet av transportslag till betydande del påverkas av 

varornas värde per ton. Konsistens i dessa avseenden rakt igenom hela prognossystemet är 

således nödvändigt. 

Sid 22. Här illustreras sambandet mellan befolkningsutveckling och sysselsatt dagbefolk-

ning inom ytkrävande verksamhet. Vi tror att figuren döljer tre processer. I en del kommu-

ner innebär ökad befolkning att markpriserna ökar. Det tränger undan ytkrävande verksam-

het, varför antalet sysselsatta minskar. I andra kommuner med lägre markpriser ökar ytkrä-

vande verksamhet varför både sysselsättning och befolkning ökar där. I en tredje grupp är 

sambanden marginellt samverkande i båda riktningarna eller helt oberoende av varandra.  
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Det illustrerar dock betydelsen av att hantera begränsningar i markkapitalet som en explicit 

faktor när det gäller begränsande och stimulerande faktorer i fördelningen av verksamheter 

mellan platser. 

Sid 23. Här kommenterar man det faktum att svenska simuleringsmodeller inom transport-

området generellt har problem att hantera trängsel. Vi delar den uppfattningen och vill även 

påpeka att det är relaterat till det faktum att man inte heller har något knapphetspris på 

markkapital i modellerna.  

8. AVSLUTNING 

I likhet med de synpunkter vi redovisade i vår tidigare Second Opinion om kortsiktig metod-

utveckling anser vi att framställningen i den föreliggande rapporten lider av att den inte 

explicit utgår från Trafikverkets modeller för analys av flöden på transportnätverken, t.ex. 

SAMPERS och SAMGODS. En kort presentation av dessa inledningsvis och vilka data-

behov modellerna har när det gäller utvecklingen i omvärlden under en given prognosperiod 

ökar möjligheten att värdera ändringar relativt förväntade prognospreciseringar. Det fram-

går inte heller vilken precision existerande modeller har haft på historiska förlopp samt i 

vilka avseenden de föreslagna åtgärderna ökar precisionen. Samtidig verkar det inte som 

om Trafikverket ställt preciserade krav på modellernas förmåga att återskapa historiska för-

lopp. Vi ser inte att de föreslagna förändringarna kan införas utan ytterligare analys. 
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1.Utvecklings-/förbättringsförslag STRAGO 
1. Tjänsteproduktion bryts ut ur övrigtsektor. Differentiering på befolkningsanknutna resp ej 

befolkningsanknutna verksamheter. 

2. Naturtillgångar hanteras som region- och bransch-specifikt kapital. 

3. Kalibrering i värdetermer. 

 

2.Utvecklings-/förbättringsförslag LuTRANS o LuSIM 
 

1. Beakta kapacitetseffekter på tillgänglighet för kollektivtrafik. 

 

3.Generellt  
 

Föreslagna förändringar i modellsystemet bedöms vara ändamålsenliga och bra. 

Många gånger vore det önskvärt med något utförligare motiveringar för och beskrivningar av 

åtgärder och deras förväntade effekter. 

För kalibrering i värdetermer anser vi att det är viktigt att fundera både i termer av regionala 

skillnader avseende produktivitet och varuvärden. 

Vi håller helt med om behovet av att ta hänsyn till kapacitetsproblem i kollektivtrafiken, och det 

gäller många komponenter som: 

1. tillgång till sittplats 

2. tillgång till yta när det är många stående 

3. långa uppehållstider för påstigande när fordonen är (nästan) fyllda 

4. förlängda väntetider p g a utrymmesbrist vid normal avgångstid 

5. förlängda restider p g a trängsel i väg- och spårsystem 

 

4.Detaljsynpunkter / Frågor 

 

4.1 Fler-regional modell på länsnivå 
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Med tanke på diskussionen under seminariet vore det kanske idé att tydligare beskriva valen av 

regionala enheter på olika nivåer, och hur ex vis FA-regioner förhåller sig till LA-områden. 

4.2 Länkning mellan STRAGO och rAps 
 

Figur 2. Iteration mellan STRAGO och rAps framgår ej i Figur 2. Borde den inte göra det? 

 

4.3 Reviderad modell för mellanregionala flyttningar 
 

Sid 9. Fotnot 3. Hänvisning till specifika parametrar senare i beräkningen. Handlar det om att 

beräkna befolkningsrika områden före de små, eller lämnas flyttarna oberörda till ett senare skede? 

Exempel på hur det kan se ut m a a beskrivningen i fotnot 3 önskas och ytterligare motivering till 

att fel i nivåerna får marginell betydelse. 

Beträffande exogen input för att styra flyttningarna, vilka rimlighetskontroller görs då. Avses med 

exogen input i allmänhet historiska trender? 

 

Beräkningstekniska aspekter: Hanteras befolkning i termer av heltal? 

 

4.4 Exogent bestämd mellanregional flyttning 
 

Det talas om balansering via en proportionell justering av summa in- resp utflyttning. Hur görs det? 

Är det en proportionell justering på nationell nivå som avses. Justeras in- och utflyttning mot 

varandra så att man möts på halva vägen? 

Det skulle vara intressant att veta få veta lite mer om hur balanseringen utförs. 

4.5 Reducerad flerregional modell 
 

Det talas om obehövliga variabler, sådana som ingår i eftermodellen på kommunal nivå. Är det 

utdatavariabler som man inte intresserar sig för. Är det indata till eftermodellen vars resultat man är 

mindre/o-intresserad av. 

 

Beräkningstiden uppgår till 15 timmar. Till stor del beroende på datalagring. 

Det låter mycket. Skulle inte mer data kunna hållas i RAM med utskrift i ett sammanhang på slutet. 
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4.6 Stramare länkning/större inbördes konsistens mellan modellerna 
 

Mjuklänkning ~= konvergens i centrala parametrar 

Konvexkombination av resultat från iteration (i-1) och iteration (i). Bra idé. 

s 18  Användning av olika fördelningsnycklar för och att nå konsistens kräver väl någon form av 

anpassning medelst en minsta kvadratskattning eller användning av någon annan avståndsnorm. 

 

4.7 Kalibrering värdetermer 
 

Regionala produktivitetsparametrar är en möjlighet. 

En annan torde vara att anpassa modellen i termer av regionala varuvärden. 

 

4.8 Trängsel i kollektivtrafik 
 

Idéer för modellering från WSP: Att hantera reducerade påstigningsmöjligheter p g a fullt lastade 

fordon. 

Ytterligare möjlighet: Addera trängselfaktor för resenärer som inte får sittplats. Koppling till 

personer per m2. 
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Summary 

The present document is a second opinion to a feasibility study of long term 

development of improving the quality of input data to the transport models Sampers 

og Samgods. The review shows that there are many similarities but also significant 

differences between data availability and methods to prepare forecast data for 

transport models in Sweden compared to Norway. Per example, Statistics Norway 

prepares population projections at the municipal level and for districts in Oslo, while 

Statistics Sweden only work out population forecasts on national level. Therefore, the 

model system STRAGO-rAps has been developed to regionalise national population 

projections and forecasts for industrial economic growth and to prepare forecasts of 

employment in each region. 

The model framework STRAGO-rAps is a heavy system; especially the running time 

for rAps is long (15 hours). Therefore, it is proposed to reduce the number of zones 

from 72 FA regions 21 counties to reduce model runtime. This is in contrast to the 

argument in the document “Scenario-based forecasting model” which arguments that 

population projections are more consistent for T-regions than for counties because 

growth rates are more consistent by size of settlement than for a whole county that 

may have both large and small cities as well as countryside. This point is therefore 

that of the suggested method development points that should be discussed more 

before eventually continuing further work. 

This second opinion is prepared on behalf of the Swedish National Transport 

Administration The author will be liable for any misunderstanding, judging, 

conclusions and content  
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1 Innledning 

Foreliggende dokument er en second opinion på forstudier for metodeutvikling på 

lang sikt for sosioøkonomiske inndata til trafikkmodellene Samgods og Sampers. Det 

er to forhold som berøres, det ene er modellbasert nedbrytning av nasjonale 

scenariodata vha modellrammeverket STRAGO-rAps, mens det andre er utvikling av 

en modellbasert metode for nedbrytning fra regionalt til kommunalt nivå og fra 

kommunalt nivå til SAMS-områder. 

Utviklingen av rAps flerregionale modell gjelder i hovedsak to forhold, det ene 

gjelder en reduksjon i antall regioner i rAps og det andre gjelder retningsbestemte 

flyttinger. Utviklingen av STRAGO flerregionale likevektsmodell er relatert til for det 

første å skille tjenestenæringen ut fra den store sektoren ”øvrigt” i dagens modell, 

samt å differensiere tjenestenæringen etter om det er næring som er mer utbredt i  

befolkningstunge områder eller om de er uavhengige av befolkningen i området For 

det andre foreslås det å håndtere naturressurser som både regions- og sektorspesifikk 

kapital, og for det tredje foreslås det å kalibrere modellen basert på verdivilkår. 

Denne second opinion er utarbeidet på oppdrag for Trafikverket. Forfatteren står 

selv for eventuelle misforståelser, bedømminger, konklusjoner og innhold. Det er i 

gjennomgangen lagt vekt på å få fram forskjeller mellom hva som er praksis i Sverige 

og Norge. 

 

2 Prognoseprosessen i Norge 

I Norge utarbeides Basisprognosene for person og godstransport som en del av 

grunnlaget til analyser i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan. De 

nyeste prognosene ble utarbeidet i 2011 Finansdepartementet la fram en ny 

langtidsprognose ved årsskiftet 2012/2013, en drøy måned før 

Samferdselsdepartementet la fram sin Nasjonale transportplan. Dette var for sent til 

at de nye økonomiske langtidsprognosene ble benyttet i NTP-arbeidet. 

I den norske transportprognosen benyttes økonomiske vekstbaner for 

næringsøkonomisk vekst fra Finansdepartementet og befolkningsprognoser pr 

kommune fordelt på kjønn og alder (5-årige aldersintervall). Det er kun disse to 

eksogene vekstbanene som ligger til grunn for transportprognosene i Norge. Det vil 

si at vi ikke lager egne prognoser eller framskrivninger for sysselsetting, men benytter 

samme relative fordeling i prognoseårene som i modellens basisår. I den norske 

persontransportmodellen benyttes sysselsettingen som en attraheringsvariabel for 

arbeidsreiser, men samtidig er det befolkningsprognosen som legger mye av 

grunnlaget for nivået på antall arbeidsreiser (befolkningsprognosen er fordelt på 5-års 
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aldersintervaller, og man tar utgangspunkt i personer i yrkesaktiv alder). Dette 

innebærer at vi ikke har noen direkte kopling mellom prognoser for 

næringsøkonomisk vekst fra den økonomiske langtidsmodellen og prognoser for 

sysselsetting i persontransportmodellene. 

I godsmodellen benyttes vekstbaner for næringsøkonomisk vekst, men vi bruker 

ingen prognoser for sysselsetting. Det er her Pingo kommer inn Pingo brukes i 

prognosesammenheng til å regionalisere den næringsøkonomiske veksten (for å få 

prognoser pr vare og fylkespar). Modellen (Pingo) kan imidlertid også benyttes til å 

beregne mernytten (Wider Economic Benefits) av store infrastrukturinvesteringer. 

Dette gjelder i hovedsak de tre hovedkomponentene 1) Migrasjon og 2) 

Agglomerasjon og 3) Fallende gjennomsnittskostnader. En slik kjøring av Pingo vil 

kunne føre til at vi kan få andre prognoser for befolkning, sysselsetting og 

næringsstruktur, men dette inngår ikke som en del av basisprognosen, men benyttes i 

beregning av mernytte av et større infrastrukturprosjekt.  

 

3 Generell kommentar til rapporten 

Hva som særlig savnes i rapporten er en innledende diskusjon om hva som er 

hovedutfordringene ved dagens modellsystem STRAGO-rAps, og hvorfor man 

ønsker å løse disse utfordringene. Forslagene som fremmes i rapporten virker både 

fornuftige og er godt begrunnet, men når man ikke kjenner de underliggende 

problemene med modellen er det vanskelig å ta stilling til hva som bør prioriteres 

høyest av de ulike utviklingsforslagene. 

  

4 Kommentarer til den foreslåtte 
metodeutviklingen 

4.1 Modellbaserte metoder for nedbrytning av nasjonale 
scenarier til regionalt nivå 

4.1.1 Dagens lenking mellom STRAGO og rAps 

Den flerregionale modellen rAps benyttes til å utarbeide prognoser for sysselsetting 

per region med utgangspunkt i nasjonale prognoser for befolkning, produktivitet og 

etterspørsel. Gitt den regionale tilgangen til arbeidskraft anvendes STRAGO for en 

nedbrytning av næringsøkonomiske vekstbaner fra nasjonalt til regionalt nivå. 

Deretter gjøres en ny kjøring av rAps, basert på STRAGOs resultat (produksjon pr 

bransje og region som restriksjon). Dersom arbeidskraftens regionale fordeling 

avviker fra resultatet fra første modellkjøring med rAps, bør STRAGO kjøres på 
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nytt. Med reviderte restriksjoner fra STRAGO bør rAps kjøres på nytt inntil det ikke 

lenger er noen endring i arbeidskraftens regionale fordeling mellom de ulike 

modellkjøringene. Dette er imidlertid en ressurskrevende prosess som ikke har vært 

anvendt til nå. 

I Norge har vi ikke modeller som kjøres iterativt til hverandre i prognosearbeidet. 

Hver modellkjøring er basert på uavhengige modellkjøringer. Pingo og godsmodellen 

kan imidlertid kjøres iterativt dersom man endrer på forutsetningene i forhold ti 

utgangssituasjonen. 

 

4.1.2 Utvikling av rAps flerregionale modell 

Det foreslås at den regionale inndelingen i rAps baserer seg på færre regioner, der 

dagens inndeling basert på 72 FA-regioner, erstattes av 21 fylker (län), og at 

nåværende modell for interregionale flyttinger erstattes av en gravitasjonsmodell for 

retningsbestemte flytninger. Dette begrunnes med at de ulike FA-regionene i 

modellen er svært forskjellige og at hver sone, uavhengig av størrelse, behandles på 

samme måte, noe som gir stor usikkerhet i befolkningsprognosen på regionalt nivå. 

Dette forsterkes av at befolkningen også selekteres på aldersgrupper, kjønn, 

fødselsland og utdanningsgrupper, noe som gir i alt ca 500 seleksjonsgrupper. 

Den foreslåtte utviklingen forventes å gi betydelig kortere kjøretid for modellen, med 

mer pålitelige prognoser for mellomregionale flyttinger, mindre tekniske problemer 

ved håndtering av modellen og større muligheter for brukerstyring  

Forslaget står i kontrast til hva som foreslås i metodenotatet «Scenariobasert 

prognosemodell», der det argumenteres for at befolkningsveksten innenfor et län kan 

ha svært forskjellig vekst og at derfor er bedre om man utvikler 

befolkningsprognoser for T-regioner. Spørsmål er derfor om et kan være å benytte 

aggregat de minst befolkede FA-regioner, eventuelt et aggregat av tettsteder i stedet 

for län. Det argumenteres mot å bruke län som inndeling for befolkningsprognoser i 

dokumentet «Scenariobasert prognosemodell», da den administrative inndelingen i 

liten grad samsvarer med arbeidsmarkedsregioner, noe heller ikke aggregat av FA-

regioner gjør. 

En reduksjon i antall soner i rAps er imidlertid en motsatt utvikling av det vi nå 

holder på å implementere i PINGO i Norge, der vi forsøker å implementere en 

soneinndeling basert på arbeidsmarkedsregioner, som i Norge tilsvarer ca 90 soner. 
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4.1.3 Utvikling av STRAGO 

Den romlige likevektsmodellen STRAGO er utarbeidet med ett hovedformål, nemlig 

å utføre regionaløkonomiske analyser av hvordan produksjon, konsum og velferd 

endres som følge av endringer i transportkostnadene. Modellen har størst fokus på 

vareproduserende næringer, mens tjenesteproduserende næringer er samlet i en 

sektor i modellen. Regionalt er modellen inndelt i 9 innenrikssoner (Nuts2-regioner) 

samt utlandet.  

Modellsystemet STRAGO-rAps har i hovedsak vært brukt til en regional nedbrytning 

av nasjonale scenarier for befolkning, sysselsetting og økonomisk vekst, hovedsakelig 

for å etablere inndata til person- og godstransportmodellene. 

For å få et bedre grep på hvordan enkelte typer tjenesteproduksjon bidrar til 

agglomerasjon, foreslås en modellutvikling der det tas hensyn til at noen 

tjenestenæringer er mer utbredt i storbyene enn andre.  

Dette virker som et rimelig forslag, der gevinsten trolig blir størst for befolknings- og 

sysselsettingsprognosene, men dette vil igjen påvirke transportprognosen. Hvorvidt 

en inndeling i tre tjenestenæringer er den riktige inndelingen er mer uvisst.  

Vi har per i dag totalt 30 sektorer i Pingo (14 produksjonssektorer og 15 

tjenestesektorer i tillegg til transport). Tjenestesektorene i dagens modell er: 

1. Elektrisitet 

2. Avfall og gjenvinning 

3. Bygg og anlegg 

4. Varehandel og engros 

5. Hotell og restaurant 

6. Forlagsvirksomhet, musikk, film og tv, telekommunikasjon, 

dataprogrammering, IT-tjenester, informasjonstjenester 

7. Finans, bank og forsikring 

8. Eiendom 

9. Vitenskapelig tjenesteproduksjon 

10. Annen privat tjenesteyting 

11. Offentlig administrasjon og forsvar 

12. Utdanning 

13. Helse og sosial 

14. Annen frivillig tjenesteyting 

Dette er litt vel mange tjenestesektorer som vil bli aggregert til færre grupper når 

detaljeringsnivået i soneinndelingen øker.  
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I PINGO er agglomerasjon modellert som avvik fra perfekt konkurranse, men da 

som en egen delmodul til modellen Det er større potensialer for 

produktivitetsgevinster av fortetning dersom andelen tjenesteyting er relativt stor i et 

område Avviket fra perfekt konkurranse er modellert ved at prisene er høyere enn 

grensekostnad, f eks ved at arbeidsgiver er monopsonist eller at produsenten er 

monopolist. Delmodulen benyttes til å beregne mernytte av større infrastrukturtiltak. 

Spørsmål er derfor om det er implementert noen former for markedsimperfeksjoner i 

STRAGO?   

 

4.1.4 Romlig gitte naturressurser 

Det foreslås å endre modelleringen av naturressurser i STRAGO. Naturressurser er i 

dag modellert som kapital som kan flyte fritt mellom bransjer. I og med at det bare er 

en type kapital i modellen vil det si at om tjenestetilbydere trenger mer kapital kan de 

ta dette fra en primærnæringsprodusent, der kapitalen kan bestå av naturressurser, 

noe som kan føre til at det er mest lønnsomt med naturressurser i befolkningstunge 

områder som stemmer dårlig overens med virkeligheten. 

Også her virker det vel begrunnet at det vil ha en positiv effekt dersom man skiller ut 

naturressurser fra kapitalen og ikke lar disse ressursene få anledning til å flyte fritt 

mellom bransjer. I PINGO inngår ikke naturressurser som kapital, men som 

innsatsfaktor i produksjonen til primærnæringene. 

 

4.1.5 Økt innbyrdes konsistens mellom modellene 

For å øke den innbyrdes konsistensen mellom STRAGO og rAps vises resultater av 

en test med fem iterasjoner. Figurene illustrerer at årlig vekst i sysselsettingen endres 

fra iterasjon til iterasjon, men at veksten ser ut til å konvergere fra og med iterasjon 3. 

Dagens versjon av rAps har en kjøretid på omkring 15 timer for en analyseperiode på 

25 år, illustrerer dette at det er tidkrevende med så mange iterasjoner. Den foreslåtte 

reduksjonen i antall regioner i rAps vil imidlertid bidra til å redusere kjøretiden, men 

det må også testes hvorvidt en redusert modellversjon av rAps medfører behov for 

en iterativ prosess mellom STRAGO og rAps, fordi en revidering av rAps også vil 

medføre endringer i forutsetninger om modellberegnet flyttemønster. 

 

4.1.6 Kalibrering av STRAGO 

STRAGO er utviklet med sterkt fokus på interregionale varetransporter og modellen 

er kalibrert mot den regionale produksjonsfordelingen i tonn, siden fokus opprinnelig 
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var på å representere kvantum produsert i ulike regioner. I ettertid har det vist seg at 

modellens fordeling av produksjonsverdi mellom næringer ikke stemmer så bra med 

virkeligheten.  

Til sammenlikning kalibreres PINGO etter næringsstruktur i verdi. PINGO generer 

ikke tonnasjetall, men vi bruker endringsrater fra PINGO som grunnlag for å lage 

vekstbaner for basismatrisene i godsmodellen. Dette gjør at vi bruker samme 

utviklingsrater for tonn og verdi, men så lenge vi benytter realpriser blir eventuell 

korrigering for endringer i markedspriser en svært usikker komponent.    

 
4.2 Modellbaserte metoder for nedbrytning av regionale 

scenarier til SAMS-områder 

Dersom regioninndelingen i rAps endres fra LA-regioner til fylker, øker også 

behovet for en modellbasert nedbrytning av prognosene fra län til kommune og 

videre til SAMS-områder. Det foreslås å ta i bruk arealbruksmodeller til dette 

formålet.  

I Norge har vi liten erfaring i bruk av arealbruksmodeller til transportprognoser. 

Transportprognoser på lokalt nivå utarbeides i tilknytting til konkrete prosjekter. Ved 

utarbeiding av prosjektspesifikke prognoser benyttes datasett for demografi, inntekt 

og kodet transporttilbud fra grunnprognosene som grunnlag. Det aktuelle prosjektet 

kodes inn i transportmodellen og en får en trafikkvekst som bedre enn 

fylkesprognosene ivaretar effekten av selve prosjektet. 

 

5 Konklusjoner 

Foreliggende dokument er en second opinion på metodeutvikling på lang sikt for 

utvikling av sosioøkonomiske inndata til transportmodeller. Gjennomgangen viser at 

det er mange likheter, men også betydelige forskjeller i Sverige og Norge mellom 

datatilgjengelighet og metoder for å utarbeide prognosedata til transportmodeller. F 

eks er et Statistisk sentralbyrå i Norge som utarbeider befolkningsprognoser på 

kommunenivå og for bydeler i Oslo, mens man i Sverige benytter 

modellrammeverket STRAGO-rAps til å regionalisere nasjonale 

befolkningsprognoser og prognoser for næringsøkonomisk vekst, samt til å utarbeide 

prognoser for sysselsetting i hver region.  

Modellrammeverket STRAGO-rAps er et tungt system, der særlig kjøretiden for 

rAps er lang (15 timer). Derfor foreslås det å redusere soneantallet i rAps fra 72 FA-

regioner til 21 län for å redusere modellens kjøretid. Dette står i kontrast til 

argumentasjonen i det andre metodeutviklingsdokumentet om scenariobasert 
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prognosemodell der det påpekes at befolkningsprognoser er mer konsistente for T-

regioner enn for län, fordi prognoser differensiert etter størrelsen på tettstedet er mer 

konsistente enn for et län som kan ha både store og små tettsteder og landsbygder. 

Dette punktet er derfor det av de foreslåtte metodeutviklingspunkter som bør 

diskuteres mer før man eventuelt fortsetter det videre arbeid. 
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Några kommentarer till CERUM:s Second Opinion, Socioekonomiska 
indata - förstudie 

 

CERUM menar att förstudien lider av att framställningen inte utgår från Trafikverkets modeller. Man kan dela 

den åsikten, men det bör samtidigt sägas att förstudien (och tidigare rapporter med förslag på metodutveckling 

på kort sikt) har TRV:s specificerade behov av socioekonomiska data som självklar och implicit förutsättning. 

På sidan 3 skriver CERUM att man i förstudiens figur 1 och figur 2 saknar en tydlig koppling till SAMPERS 

och SAMGODS. Den kopplingen är som sagt implicit, och har åskådliggjorts genom figurer i andra rapporter. 

Under rubriken ”Utvärdering” framför CERUM uppfattningen att ”ett tillämpat system ska ge sådan 

vägledning om framtiden att projekt som får klartecken … även i en utvärdering efter projektets genomförande 

visar sig ge upphov till prognostiserad trafikmängd och relevanta nyttor inom … (en) a priori preciserad 

avvikelse”. Det är inte svårt att instämma med uppfattningen att en utvärdering av detta slag skulle kunna vara 

värdefull vid en kontinuerlig prövning, granskning och korrigering av de metoder och kalkyler som genomförs 

inom trafikplaneringen. Men, då den typ av utvärdering som efterlyses avser samtliga komponenter – från 

nationella förutsättningar till trafikmängder på länkar i nätverken – kan man tycka att argumentet skjuter över 

det mål som i detta sammanhang handlar specifikt om indata till trafikmodeller.  

Under samma rubrik framförs att avvikelser mellan prognos och utfall alltid kommer att uppstå, av en mängd 

olika skäl. Därför är det motiverat att ”varje prognos bör följas av ett konfidensintervall”. Lätt att instämma. 

Det är däremot svårare att instämma med uppfattningen, sid.3, att ”modellsystemets förmåga att snabbt kunna 

generera prognoser på kort till medellång sikt är särskilt betydelsefull”. På kort sikt är det mycket troligt att det 

uppstår konjunkturella variationer (exempelvis den kraftiga nedgången 2008-2009) som innebär avsevärda 

avvikelser från den prognoserade långsiktiga utvecklingsbana som är relevant vid bedömningar av åtgärder i 

transportsystemet.   

Under rubriken Regional Indelning, angående argumentet att LA-regioner är bättre än Län, framförs att ”länen 

i stort sett förlorat en roll som förklarare av regionala strukturer i geografin”. Det är lätt att instämma, 

administrativa indelningar ger inte regioner i teoretisk mening. Men argumentet är inte riktigt relevant 

eftersom nedbrytningen till länsnivå endast är ett ändamålsenligt mellansteg (med avseende på dataförsörjning 

och modellhantering) för att generera indata på kommuner (SAMGODS) och SAMS-områden (SAMPERS) 

som är den rumsliga nivå på vilken transportmodellerna opererar. CERUM skriver ”De lokala 

arbetsmarknaderna representerar därmed de i persontransportavseende mest intressanta ekonomiska aggregatet 

i den rumsliga statistiken.” Så är fallet, men detta förhållande påverkas inte av nedbrytningsmetodiken. 

LA-regioner (FA-regioner) är i grunden en gruppering av kommuner som a priori försöker återspegla den 

gruppering av arbetsmarknadsregioner som slutligen definieras av den tillgänglighet som beräknas via restider, 

reskostnader och arbetsplatsernas och arbetskraftens rumsliga fördelning. I ”persontransportavseende” är detta 

den intressanta indelningen av arbetsmarknadsregioner. Det finns inga starka skäl för att anta att nedbrytningen 

via län skulle ge en mindre realistisk fördelning av produktion, befolkning och arbetsplatser på kommuner än 

vad en nedbrytning via LA-regioner skulle ge.  


