
PM  

Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2014/29824, Sple 2014:01 2014-05-07 

Projektnummer Sidor 

[Projektnummer] 1(2) 

 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Gunilla Wikström 

Sple 

Direkt: 010 - 1237516 

Gunilla.wikstrom@trafikverket.se 
 

 

T
D

O
K

 2
0

1
0
:2

9
 M

a
ll_

P
M

 v
 2

.0
 

 

 

 

  

 

Second opinion: förstudie scenarioprognoser 
  



PM  

Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2014/29824, Sple 2014:01 2014-05-07 

Projektnummer Sidor 

[Projektnummer] 2(2) 

 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Gunilla Wikström 

Sple 

Direkt: 010 - 1237516 

Gunilla.wikstrom@trafikverket.se 
 

 

T
D

O
K

 2
0

1
0
:2

9
 M

a
ll_

P
M

 v
 2

.0
 

 

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 scenarioprognoser1 som gjorts av KTH (projektledare Bo-Lennart Nelldal), 
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 16/1-2014. 

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

                  Cerum (Lars Westin mfl) 

                  SWECO (Henrik Edwards) 

                  TP-mod2 (Staffan Algers)3 

                  TØI (Inger Beate Hovi) 

 
3. Synpunkter på second opinion 

                  KTH (Bo-Lennart Nelldal) 

 

  

 

                                                             
1 Förstudie ”Scenariobaserad prognosmodell”, dnr TRV 2014/29249 samt publicerad på Trafikverkets externa hemsida på denna länk. 
2 Bakom detta namn står fd KTH-professor Staffan Algers 
3 Här ingår även vissa frågor från Trafikverket och svar från Staffan Algers om gjord second opinion. 

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 16/1-2014 om metodutveckling på några års 
sikt i fallet med scenarioprognoser (mera övergripande/enklare 
trafikprognoser med visst fokus på persontransporter).  
 

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. 
Dessa trafikprognoser, även kallade nationella bastrafikprognoser, kan vid behov och om lämpligt 
behöva kompletteras med olika typer av känslighetsanalyser. 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 professor Bo-Lennart Nelldal, KTH 
 
 Kort paus 
 
 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 mfl 
 
 15:00- ca 16:00: Utblick Norge  
  Forskningsledare (näringsliv och godstransporter) Inger Beate Hovi, TØI 
 

Inbjudan till seminariet skickades till representanter inom ramen för verksamhetsområde samhälle: 
SamMod-reg6, avdelning planering: enheterna samhällsekonomi och modeller, långsiktig planering, 
avdelning samhällsbehov samt central funktion strategisk utveckling. Likaså har inbjudan skickats till 
CTS7 
 

                                                             
1
 Mera information om Samgods och Sampers finns här. 

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

nedbrytning). 
3
 ”Scenariobaserad prognosmodell – förstudie”, daterad 2013-11-09 

4
 Transportøkonomisk institutt i Oslo 

5
 Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet 

6
 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. 
7
 Centrum för transportstudier vid KTH. 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Modellanpassade-indata--och-omvarldsforutsattningar/
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Deltagare8/anmälda deltagare (förutom presentatörer) mfl:  
 
Deltagare: 
TRV: Niklas Alvaeus (TRV Syd), Michael Gabrielsson (Spll),, Christina Ripa (TRV Syd), Carsten Sachse 
(Sple), Sten Hammarlund (U), Sylvia Yngström Wänn (Sple), Andreas Jonsson (TRV Mitt), Petter Hill 
(Sple), Petter Wikström (Sple), Leonid Engelson (Sple), René Braune (Sple), Stefan Grudemo (Sple) 
Externa (exkl presentatörer): Lars Westin (Cerum), Henrik Edwards (SWECO), Christer Anderstig 
(WSP), 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), Stina Hedström (TRV Stockholm), Stefan Karlsson (TRV Mitt), 
Peo Nordlöf (Sple), Agnes von Koch (Sple), Martin Röcklinger (Sple), Jennie Danielsson (TRV Väst) 
Externa: Disa Thureson (VTI), Staffan Algers (tidigare 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 hur man gör känslighetsanalyser, alternativa scenarion mm i Norge presenteras. 
Både den preliminära versionen av förstudien, presentationen av den norska utblicken samt 
minnesanteckningar finns på denna TRV-interna länk.  
 
KTH presenterar förstudien och nedan några sammanfattande noteringar: 
 
Bo-Lennart beskriver att prognosmodeller ofta kräver detaljerade indata, både för basår och 
prognosår. Syftet med den föreslagna modellen för scenarier är därför inte att göra detaljerade 
prognoser (typ på SAMS-nivå), utan istället mera övergripande för att belysa strukturella utvecklingar. 
För att uppnå detta föreslås en områdesindelning som utgår från T-regioner (indelning av tätorterna i 
storleksklasser). Denna indelning innebär att olika stickprovsundersökningar kan användas utöver 
SCB-statistik om befolkning och sysselsättning. Bo-Lennart menar att nationella prognoser i huvudsak 
bör vara inriktade på interregionala samt regionala resor som dimensionerar de nationella nätverken, 
ej lokala. Viktigt att skilja på trender och trendbrott. Ett exempel på trendbrott i resande var 
introduktionen av  X2000-tågen. 
 
Se vidare presentation för mera information. 
 
Frågestund och diskussion: 
 
För- och nackdelar med olika typer av områdesindelningar diskuterades, tex vad gäller T-
region/län/tätort/LA etc. Enligt en kommentar kan gruppering av tätorter säga mer än län, En annan 
kommentar var att det kanske saknas någon nivå på områdesindelning, kanske behöver indelningen i 
T-regioner förfinas något. Om/hur koppling mellan RES9 och T-regioner? En möjlighet är att skapa en 
nyckel mellan SAMS-regioner (som finns i RES) och T-regioner. 
 

                                                             
8
 Med reservation att vi kan ha missat någon/några, som vi inte observerade under seminariet. 

9
 Undersökning om resvanor, se vidare myndigheten Trafikanalys 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws21/samhallsek/4_2_Material/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws21%2Fsamhallsek%2F4%5F2%5FMaterial%2FSEMINARIER%202014%2FSeminarium%2016%20jan%20f%C3%B6rstudie%20scenarioprognoser
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En fråga som kom upp i sammanhanget med områdesindelningar var bakgrunden till Sampers 
nuvarande områdesindelning för den nationella långväga modellen (resor > 10 mil), om det är 
beteende eller något annat.   
 
Om/hur det är enkelt att göra tex befolkningsprognoser från nationell nivå till regional (typ län) 
berördes också. Likaså att målpunkter för tex sysselsättning/arbetsplatser  inte verkar behandlas i 
förstudien. 
 
Några synpunkter på dokumentationen var att den i inledningen behöver förtydligas vad gäller 
användningsområde för scenarioprognoser. Om syftet är mera övergripande känslighetsanalyser , och 
ej objektsanalyser, så kan det behöva tydliggöras. Nu finns tex ett kapitel 9 som handlar om lokala 
resor, vilket kanske enligt en synpunkt är onödigt om syftet är ett mera övergripande perspektiv. 
Trängsel inom en tätort behöver kanske inte beaktas om perspektivet är mera övergripande? Om/hur 
beakta cykel? En idé som framfördes var att dela upp tätorterna i sådana med bra cykelvägnät och 
dåligt för att beräkna effekter på lokala resor. 
 
En annan fråga var hur scenarioprognoser hanterar ett klimatscenario som innebär fördubbling av 
energipriser? Ökning av transportkostnader, tex drivmedelskostnaden för bil och biljettpriser, medan 
omvärldsdata i form av markanvändning, lokalisering av boende och sysselsättning, ekonomisk 
utveckling etc ej ändras. En kommentar var att fordonstekniker och därmed transportmedel är olika 
känsliga för ökade transportkostnader vilket kan påverka reskostnaderna. 
 
Frågeställningen om/hur är det möjligt att göra scenarioprognoser för både person- och 
godstransporter dök också upp. Verkar svårt att beakta både och, vidare  är det inte en förenkling 
vilket är syftet med förstudien som fokuserar på persontransporter. 
 
Om/hur är det tänkt att i fallet med scenarioprognoser beakta kapacitetsrestriktioner är också en fråga 
som kom upp? Om/hur i ett sådant läge behov av att beakta effekterna av både gods- och 
persontransporter? 
 
 
Utblickar 
 
Norge (TØI): 
Inger Beate presenterade hur olika typer av analyser/prognoser görs i Norge, tex i fallet med 
klimatscenarion, men gemensamt för dessa är att de på ett eller annat sätt utgår från de norska 
nationella prognoserna som tas fram i samband med framtag av nya transportplaner. Se vidare 
presentation, i vilken även referenser finns till motsvarande rapporter. 
  
En fråga som kom upp var om det är enkelt att göra känslighetsanalyser för Norges nationella 
bastrafikprognoser (motsvarigheten till Sampers och Samgods). Under förutsättning att viss 
omvärldsdata hålls konstant (tex ekonomisk utveckling, import och export, befolkning/sysselsättning, 
markanvändning) och ändringar görs mera kopplat till transportsystemet (tex vad gäller 
transportkostnader och transportutbud), så är bedömningen att det är relativt enkelt i fallet med 
godsprognoser. I fallet med personprognoser så det betydligt mera komplicerat tex pga längre 
exekveringstider, men ökade transportkostnader görs generellt (ej på länknivå).  
 
Vidare informerades om att i fallet med godsprognoser så är transportefterfrågan fix (på samma sätt 
som Samgods PWC-matriser är det) men att transportefterfrågan i fallet med personprognoser inte är 
det (detta gäller även för Sampers). Likaså att tätortsindelningen i Norge är en annan än i Sverige. 
 
En annan fråga som kom upp är om/hur man i de norska bastrafikprognoserna beaktar ”peak-car”,  
men så verkar inte vara fallet. En kommentar var även att man från svenskt håll kanske ska jämföra 
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prognosresultaten med de för Norge för att se om/hur skillnader i huvudtendenser, tex vad gäller 
utvecklingen av transporter på väg i relation till på spår och/eller till sjöss. I Norge verkar inte 
tillväxten av biltrafik vara lika stor pga vissa tågsatsningar. 
 
  
 
Gunilla avslutar mötet och tackar alla medverkande. Christina (christina.ripa@trafikverket.se) 
samordnar eventuella ytterligare frågor om scenariobaserade  prognoser från TRV:s medarbetare.  
 
 
 
 
 
Efter seminariet har Inger Beate svarat på en del frågor från vår sida, stort tack för det. 
 
 
 
Noen ordforklaringer: 
  

1.       Med virkemiddel mener vi ulike variabler som myndighetene kan endre for å påvirke en 
utvikling i ønsket retning (f eks skatter, avgifter, kollektivtakster, frekvens, etc) 

2.       Støy er det norske ordet for buller 
3.       Virkemiddelbruk betyr at man tar i bruk en av disse variablene for å påvirke utviklingen i 

ønsket retning 
4.       Bypakker er en populær betegnelse på en samling ulike virkemidler som brukes samtidig i en 

by for å redusere bilbruken (f eks økt parkeringsavgift i kombinasjon med økt kollektivtilbud) 
5.       Transportmiddelfördelning motsvarer som du antar det svenske färdmedelsval 
6.       I analysescenariene har vi ikke endret på BNP-prognosen eller befolkningsprognosen. Dette 

kan gjøres, men det kompliserte er å få disse konsistente (befolkningsprognosen ligger til 
grunn for Finansdepartementets BNP-prognoser). Med endringer i økonomiske 
rammebetingelser mente jeg endringer i ulike kostnadskomponenter som myndighetene kan 
påvirke. Men vi har mulighet til å gjøre beregninger med likevektsmodellen Pingo der vi 
analyserer hvordan store infrastrukturinvesteringer påvirker arbeidsmarked og migrasjon, 
såkalt Wider Economic Benefits. 

7.       Ang figur 5 er tolkningen din riktig (Tolkar även här att man utgår från de nu gällande norska 
transportplane-prognoserna för gods och person, och att resultaten blir förändringar i 
transporter, utsläpp etc pga andra indata än i 
basalternativet.)                                                                                                    

8.       Angående figur 15 gjør vi ikke nye prognoser. Beregningene er basert på prognosene til 
transportplanen, men utslippsberegningene er basert på ulike forutsetninger om teknologisk 
utvikling. Dette gjenspeiles i utslippsfaktorer pr utkjørt personkm og tonnkm, og arbeidet med 
utslippsfaktorene foreligger i følgende rapport: 

                https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2009/1047-  
2009/1047-2009-el.pdf 
       9.   Du har rett i at det ”enbart är i samband med att ni använder Pingo som ni kan få ändringar i 
             befolkning och sysselsättning, i andra fall så förändras inte denna typ av indata utan är den som 
             ingår i de gällande norska transportplane-prognoserna” 
     10.  Pingo håndterer både vare- och tjänstenäringar, men er mer detaljert på vareproduserende 
             næringer enn tjenesteproduserende næringer. Den har også med persontransport gjennom 
             migrasjons- og agglomerasjonsdelen. 
  
 

mailto:christina.ripa@trafikverket.se
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2009/1047-%20%202009/1047-2009-el.pdf
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2009/1047-%20%202009/1047-2009-el.pdf
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SECOND OPINION II: NELLDAL/SVALGÅRD, SCENARIOBASERAD 

PROGNOSMODELL- FÖRSTUDIE1 

LARS WESTIN, JONAS WESTIN, ANDREAS FORSGREN     

Januari 2014 

SAMMANFATTNING 

Framställningen lider av att utgångspunkten inte är Trafikverkets modeller 

för analys av flöden i transportnätverket, såsom SAMPERS och SAMGODS. 

Vi uppfattar modellerna och deras behov av indata som givna inför denna 

översyn. En kort presentation inledningsvis av relevanta modeller (i detta fall 

främst SAMPERS) och vilka databehoven är när det gäller utveckling i noder 

och i Sveriges omvärld under en given prognosperiod skulle ge läsaren en 

mer direkt möjlighet att värdera de föreslagna insatserna relativt förväntade 

prognospreciseringar. De nuvarande nätverksmodellernas rumsliga upplös-

ning (noder) bör även vara en inledande utgångspunkt. Valet av rumslig upp-

lösning är central för detta arbete. Att arbeta med tätorter, som föreslås i rap-

porten, ser vi som intressant och utvecklingsbart. Däremot är vi tveksamma 

till att använda länsnivån som regional nivå. Vi saknar även en diskussion av 

relationen mellan tätorter, kommuner och en indelning av kommuner i lokala 

arbetsmarknader. Slutligen konstaterar vi att den föreslagna metoden främst 

genererar prognoser över var befolkningen bosätter sig medan andra mål-

punkter, än boendemiljöer, för eventuella resor inte prognostiseras. Vi ser inte 

att metoden är tillämpbar utan vidare utveckling.  

 

                                                 
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 rapport redovisar ett yttrande i form av en second opinion över ett förslag från KTH att 

prognosticera socioekonomiska indata till Trafikverkets transportmodeller.2 Den föreslagna 

metoden ska användas av Trafikverket för att prognosticera och skapa scenarier för trafikflöden 

i Sverige under perioden 2011(2013)-2030. Prognosticerade trafikflöden är indata i Trafikver-

kets samhällsekonomiska kalkyler för prioritering mellan och dimensionering av åtgärder inom 

transportsystemet. Det innebär att flödesprognoserna ska generera 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 samt genuin osäkerhet. 

Det analyserade förslaget från KTH visar sig under läsningen endast behandla passagerarresor. 

Den föreslagna metoden ger som resultat prognoser över Sveriges rumsliga struktur. En inle-

dande kommentar är därför att denna struktur givetvis måste relateras till den rumsliga struktur 

som används av andra modeller för att generera indata till godstransportmodellen SAMGODS. 

Två skäl finns för detta. Dels kommer kapacitetsutnyttjandet i det simulerade transportnätverket 

på många länkar vara en funktion av det samlade resultatet av gods- och passagerarflödes-

prognoser. Trafikverket måste således ha en uppfattning om hur framtida godsflöden påverkar 

framkomligheten på länkar i passagerarmodellen och omvänt. Dessutom kan det bli angeläget 

att förklara för beslutsfattare varför Trafikverket arbetar med olika framtidsbilder för Sveriges 

rumsliga struktur inom passagerar- och godsflödesanalyserna, om så skulle visa sig vara fallet. 

Inget skulle däremot hindra att den rumsliga upplösningen av SAMGODS anpassas till den här 

föreslagna i det fall att denna är överlägsen. 

Den av KTH föreslagna metoden skiljer sig när det gäller angreppssätt i grunden från den nu-

varande ansatsen som nyttjas av Trafikverket och som ligger i linje med den alternativa förstu-

die som presenterats av WSP.3 KTH-studien verkar som nämnts främst vara avsedd för 

SAMPERS. Att metoden endast gäller SAMPERS framkommer däremot endast indirekt längre 

fram i texten. Metoden utgår även från SCBs tätortsbegrepp som den centrala grunden för en 

regional indelning. Det nuvarande systemet omfattar istället såväl SAMPERS som SAMGODS 

samt ev. ytterligare modellsystem men arbetar inte alls med tätorter som regional indelning. 

Istället arbetar Trafikverket, och WSP, med funktionella arbetsmarknader, dvs. en normativ 

                                                 
2 KTH, 2013-11-09. Nelldal/Svalgård. Scenariobaserad prognosmodell - förstudie. 
3 WSP, 2013-10-31. Anderstig. Socioekonomiska indata till transportmodeller – Förstudie metodutveckling på 

lång sikt.   
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variant av SCBs lokala arbetsmarknader baserad på högutbildade mäns resvanor samt SCBs 

s.k. SAMS-områden. Dessa båda indelningar berörs däremot nästan inte alls i den av KTH pre-

senterade förstudien. Däremot nämner studien de lokala arbetsmarknaderna utan att göra något 

mer av dessa. SAMPERS-modellens 638 SAMPERS-områden, dvs. centroiderna i det nätverk 

som modellen simulerar anges även som centrala rumsliga punkter utan att deras socioekono-

miska eller andra egenskaper diskuteras. Däremot anses deras antal vara lämpligt. 

2. UTVÄRDERING AV TRAFIKFLÖDESMODELLER 

Utgångspunkten för en utvärdering av det föreslagna systemet för trafikprognoser är systemets 

förmåga att bidra med relevant information till beslutsunderlag under Trafikverkets planerings-

process. Vi har inte sett att Trafikverket i relation till detta uppdrag presenterat egna kriterier 

för vad ett upphandlat prognossystem ska klara. Vår uppfattning är att prognossystemet ska ge 

sådan vägledning att projekt som får klartecken under planerings- och prioriteringsprocessen 

även i en utvärdering efter projektets genomförande visar sig ge upphov till en prognosticerad 

trafikmängd och relevanta nyttor. Projekt som inte genomförs ska således vid en utvärdering 

inte ha en högre samhällsekonomisk lönsamhet än projekt som faktiskt genomförts. Dessutom 

ska rangordningen mellan genomförda projekt helst inte ändras. Uppenbarligen kommer i prak-

tiken avvikelser att uppstå till följd av databrister, förenklingar i modellarbetet samt oförutsedda 

händelser i samhället. Det innebär att varje prognos bör följas av ett konfidensintervall baserat 

på historiska erfarenheter och osäkerhet i indata och modellparametrar. Konfidensintervallet 

kommer att öka med avståndet från startåret till prognoshorisonten. Prognossystemets förmåga 

att återge framtida skeenden kan således endast utvärderas mot dess förmåga att återskapa fak-

tiska historiska flöden med indata och parametrar från tidpunkter före utvärderingsperioden.  

Förstudien resonerar på ett lovvärt sätt om behovet av verifiering mot historiska förlopp. Detta 

behövs bland annat för att identifiera konfidensintervallen. Förstudien resonerar samtidigt om 

att back-casting skulle användas. Detta görs däremot inte på ett sätt som tydliggör tänkta skill-

nader när det gäller hantering av osäkerhet, m.m. gentemot ett prognosbaserat angreppssätt.     

3. ÖVERGRIPANDE MODELLSTRUKTUR 

En beskrivning av ett tänkt modellsystem bör omfatta hela processen, med start i de behov som 

finns för att göra projektspecifika nytto-kostnadskalkyler i åtgärdsplaneringen, fram till indata 

och de parametrar till prognoser och kalkyler som erhålls från nationella, regionala och lokala 
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scenarier samt andra undersökningar om beteenden och kostnadssamband på transportmark-

naden.  

Vi anser att förslaget till ny prognosmodell tydligare borde ha inletts med en samlande överblick 

som gör det möjligt för läsaren att förstå hur mängden lastbilar, tåg, båtar, flygplan och bilar på 

länkar i transportsystemet och deras laster i form av personer eller gods förklaras av olika fak-

torer bl.a. relaterade till övergripande processer för lokalisering av befolkning och arbetsställen, 

mm. i systemets noder, aktörernas rese- och godstransportbeslut samt hur investeringar, drift 

och underhåll i systemet får effekter på sådana beslut.  Därtill bör hanteringen av olika framtida 

indata, parametrar och effektsamband till de investerings- och åtgärdskalkyler som föregår 

dessa diskuteras i relation till prognosmodellens struktur.  

Förslaget har det lovvärda syftet att förenkla nuvarande modellstruktur. Nuvarande prognos-

system kan upplevas som krångligt och tidskrävande utan att det oss veterligen bevisats att 

systemet ger kvalificerat bättre eller mer precisa utfall än enklare och snabbare system. Det är 

ett egenvärde att modeller kan ”köras” så ofta att nyttjaren får en intuitiv förståelse för 

modellens egenskaper. Det reducerar även risken att olika data och programmeringsfel kvarstår.  

Vi konstaterar samtidigt att det föreliggande förslaget inte ser några restriktioner när det gäller 

datatillgång. Det kontrasterar starkt mot det existerande modellsystemet där begränsad datatill-

gång ofta framförts som motiv för att olika regionala och branschmässiga indelningar valts. 

Finns inga datarestriktioner bör t.ex. den rumsliga indelningen entydigt kunna bestämmas från 

beteendemässiga och beräkningstekniska hänsyn. Även indelningen i resandekategorier bör 

kunna göras strikt efter beteendemässiga överväganden.  

I förslaget talas ofta om behovet att simulera effekter till följd av stora förändringar, bland annat 

hänvisas till klimatkrisen. Det är dock inte tydligt beskrivet hur detta ska göras inom ramen för 

den givna modellstrukturen. Vid den muntliga hearingen framkom att det rörde t.ex. effekter av 

relativprisförändringar, introduktion av ny teknik, val av färdsätt mm. Då framstod det däremot 

som oklart varför en sådan långsiktig analys ska göras i en modell som samtidigt löser ut fak-

tiska rumsliga personflöden. Det hindrar däremot inte att en tätortsindelad modell utan detalje-

rade nätverk kan vara en fruktbar utgångspunkt för en ekonometrisk analys av effekter i olika 

tätortskategorier av klimatrelaterade effekter och åtgärder.  
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4. REGIONAL INDELNING  

När det gäller den regionala indelningen är det som nämnts 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. Det föreslagna prognossystemet överger nuvarande kategorier; SAMS-område, 

kommun, funktionell arbetsmarknad, storregion och nation till förmån för kategorierna tätort, 

SAMPERS-område, län, storlän och nation.  

Tätort är här den nivå som förslaget fokuserar starkast på. I förstudien ges flera goda motiv 

varför tätort och grupper av tätorter indelade i T-regioner är en intressant indelningsgrund när 

det gäller resebenägenheter med olika transportmedel. Det bör även oftast vara möjligt att 

aggregera upp mindre tätorter, småorter och icke-tätortsbebyggelse till kommunnivå. Däremot 

kan det i Stockholm och även i Göteborg bli mer besvärligt eftersom tätorterna där omfattar 

flera kommuner eller delar av flera kommuner. Denna nedbrytning av tätorter till kommuner 

diskuteras inte i förslaget. Överhuvudtaget saknas en utförlig diskussion om kommuner och 

lokala arbetsmarknader som motiverar varför dessa nivåer inte i framtiden ska finns med i 

Trafikverkets regionala indelning. 

Vid sidan om tätorter spelar de 638 SAMPERS-områdena och deras centroider en central roll i 

förslaget. Argumentet för dessa verkar främst vara att de är ett lämpligt antal samt att de redan 

ingår i SAMPERS som noder i nätverket. Däremot analyseras inte i förslaget vilka egenskaper 

dessa har eller vilken relationen är till tätorter och till den rumsliga indelningen i övrigt.  

Mellan SAMPERS-områdena och den nationella nivån finns länen och läns-grupper som rela-

teras till sex T-regioner. Här uppstår en betydande osäkerhet om vilken roll länsnivån ska spela 

i modellsammanhanget. Länsnivån är generellt sett mindre intressant eftersom den ofta är 

aggregat av mindre geografiska områden med mycket olika beteende-, närings- och befolk-

ningsstrukturer. T-regionerna är inte geografiskt sammanhållna och kan inte användas för att 

summera upp till större sammanhållna ytor, men fungerar bra när det gäller gemensamma 

beteenden i tätorter med samma storlek och interna struktur. I förslaget motiveras det inte över-

tygande varför länen krävs som en geografisk nivå mellan tätorter/Sampers-områden och den 

nationella nivån. Samtidigt är alltså SAMPERS-områdena dåligt motiverade. Här brister för-

studien. 
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I nuvarande prognossystem görs försök att prognosticera ända nere på SAMS nivåns 10 300 

områden. I förslaget förs en diskussion om hur nivån under tätort ska hanteras genom en modell 

för lokala resor. Här blir däremot förstudien otydlig. Tänker man sig använda SAMS-områden 

som noder? Det talas om modeller av lokala transportsystem. I de båda de största tätorterna 

finns 1,3 samt 0,5 miljoner invånare. Det är oklart hur såväl boende som målpunkters lokali-

sering ska prognosticeras i dessa fall.  

Den nuvarande av Trafikverket använda prognosmodellen har problem med SAMS-områdes-

nivån. I förstudien hanteras inte detta problem explicit. Eftersom inte heller nivån under de 

större tätorterna diskuteras innebär det att en betydande del av passagerarflödet i Sverige inte 

hanterats på ett förståeligt sätt i förstudien. 

5. GRÄNSREGIONALA EFFEKTER 

Trafikverkets modellsystem är helt fokuserat på att bryta ner det som sker inom Sveriges grän-

ser från ett nationellt aggregat till de regionala och lokala nivåerna. I den ”verkliga” ekonomin 

är det istället tvärtom – nationer består av aktiviteter i ett antal stadsregioner med omkring-

liggande landsbygd. Aktiviteterna regleras av nationell och internationell lagstiftning. Tillsam-

mans ger dessa upphov till aggregat som summeras till nationell statistik. Men de flöden och 

händelser som sker, är platsrelaterade. På ett antal sådan platser längs gränsen mot andra länder 

innebär den nationella uppifrån och ner ansatsen att prognoser och utfall avviker mot den fak-

tiska utvecklingen på ett sätt som riskerar att leda till avgörande brister i planeringen av infra-

strukturåtgärder. Stadsregionerna längs nationsgränserna tenderar att utveckla ekonomisk akti-

vitet med stadsregioner på andra sidan gränsen. I förstudien hanteras inte denna typ av gränsö-

verskridande resor och flöden explicit.   

Ett övergripande tema i modern samhällsutveckling är att befolkningens mobilitet både ökar i 

genomsnitt men även uppvisar en ökande standardavvikelse mellan de minst och de mest rör-

liga. Det skapar en växande diskrepans mellan befolkningens arbets-, mantalsskrivnings- och 

konsumtionskommuner. Arbetspendling och konsumtionsresor över nationsgräns är ett uttryck 

för detta. Boendependling till billigare länder är ett annat, fritidspendling till attraktiva miljöer 

i städer, kuster och fjällområden inom och utom nationalstater ett tredje. Uppenbarligen påver-

kar denna ökade mobilitet storleken på trafiknätets flöden. Att inte ta hänsyn till detta i modell-

arbetet innebär givetvis att konfidensintervallen för flöden på länkar och aktiviteter i de 
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gränsnära regionernas noder ökar. Generellt borde effekten av detta antagande analyseras dju-

pare i relation till faktiska investeringskalkyler i dessa områden. Vi konstaterar att förstudien 

inte alls berör dessa fenomen. 

6. NÄRINGSSTRUKTUR OCH LOKALISERING 

Som nämnts är KTH-studien fokuserad på befolkningens boende samt övergripande färdme-

delsfördelning och trafiksystem i tätortsstrukturer. Färdmedelsval är frågor som modelleras i 

SAMPERS och som om vi förstått det hela rätt inte ska ändras modellmässigt i detta samman-

hang. Däremot är det mycket bra att kopplingen mellan färdmedelsval mm och den regionala 

indelning som föreslås i form av tätorter diskuteras utförligt. Tätortsstrukturen ger en koppling 

till resebeteenden med utgångspunkt i boende men inte direkt till platsbunden näringsverksam-

het. En motsvarande koppling mellan tätorter och arbetsplatser samt andra målpunkter kunde 

vara intressant men diskuteras inte. Men som sagts tidigare så löser en sådan koppling inte den 

bristande modelleringen av de stora tätorterna. 

7. ÖVRIGA KOMMENTARER 

Nedan följer till sist några kommentarer till enskildheter i rapporten. 

Sid 8. Man skriver att det sker en historisk befolkningsomfördelning ”från norr till söder” i 

Sverige. Menar man alltså att Skåne, Smålands och Västra Götalands andelar av Sveriges 

befolkning har ökat under en icke ytterligare definierad historisk period? Vad menar man? 

Sid 27. Här diskuteras självständiga och så kallade icke-självständiga tätorter. Det blir vagt. I 

grunden illustrerar det att det inte diskuteras vilken modell som ska användas för att prognosti-

sera tätorternas totala och inre utveckling i framtiden. Summan av tätorter och närliggande 

tätorter låter mycket som SCBs lokala arbetsmarknader. De lokala arbetsmarknaderna försöker 

fånga de rumsliga beroendena mellan tätorterna inom pendlingsavstånd. Därutöver finns givet-

vis beroenden på andra nivåer via transport- och kommunikationsnätverken i hela landet, mot 

angränsande länder och internationellt som måste hanteras modellmässigt. Detta diskuteras inte 

i studien. 

Sid 37. Här diskuteras en funktionell och geografisk aggregering av län. Vad menas med ordet 

funktion i detta sammanhang? 
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 Sid 56. Här diskuteras uppsplittringen av stora tätorter i de 683 områdena. Beteendemässigt är 

texten tunn och man riskerar att förlora fördelen med tätortskategoriernas olika egenskaper vid 

denna uppdelning utan beteendemässiga förtecken. Längre ner på samma sida konstateras att 

”ingen tätort (..) inte har åtminstone en väg”. Vi tycker det känns bra att få det klarlagt. 

Sid 62. Här nämns en regionindelning i fem regionala modeller (antagligen menas de områden 

som finns i SAMPERS och SAMGODS). Vi anar vad regionerna Sydost, Väst och Skåne är. 

Däremot har vi svårt med begreppen Samm och Palt. Finns dessa i Trafikverkets begreppsvärld 

som markörer för delar av Sverige bör de snarast förnyas. 

Sid 78. Här presenteras en modell för lokala resor. Rapporten vacklar som nämnts mellan om 

det är en regional modell man föreslår eller som här om man ska behandla sub-regionala resor. 

Under rubriken ”Metod” talas i punkt 5 om en modell för nedbrytning till målpunktsgenerering. 

Vi uppfattade att hela uppdraget till Trafikverket var att föreslå en modell som gör detta. 

Beskrivningen av hur denna målpunktsgenerering ska ske som resultat av förändrade egen-

skaper i målpunkterna är däremot mycket summarisk.  

8. AVSLUTNING 

Framställningen lider av att utgångspunkten i rapporten inte är Trafikverkets modeller för ana-

lys av flöden i transportnätverket. En kort presentation inledningsvis av relevanta modeller (i 

detta fall främst SAMPERS) och vilka databehoven är när det gäller utveckling i noder och i 

Sveriges omvärld under en given prognosperiod skulle ge läsaren en mer direkt möjlighet att 

värdera de föreslagna insatserna relativt förväntade prognospreciseringar. De nuvarande nät-

verksmodellernas rumsliga upplösning (noder) bör även vara en inledande utgångspunkt. Valet 

av rumslig upplösning är central för detta arbete. Att arbeta med tätorter, som föreslås i rappor-

ten, ser vi som intressant och utvecklingsbart. Däremot är vi tveksamma till att använda läns-

nivån som regional nivå. Vi saknar även en diskussion av relationen mellan tätorter, delar av 

stora tätorter, kommuner och en indelning av kommuner i lokala arbetsmarknader. Slutligen 

konstaterar vi att den föreslagna metoden främst genererar prognoser över var befolkningen 

bosätter sig medan andra målpunkter, än boendemiljöer, för eventuella resor inte prognostise-

ras. Vi ser inte att metoden är tillämpbar utan vidare utveckling.  
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Generella synpunkter 
 

Vi håller med författarna om att föreliggande modeller inte är lättanvända och att 
beräkningstiderna är långa. Det kan finnas ett behov av att göra mer scenariobaserade 
prognoser med förenklade specifikationer av förutsättningarna. Arbetet med att koda 
nätverk i kombination med att modellerna är skattade med RVU-data av vissa datum, 
och med de utbud i form av bil- och kollnätverk som gällde då gör att vi idag år 2014 i 
vissa fall använder modeller med kollektivnätverk från 1990-talet! Det finns ju många 
skäl till att man vill ha den detaljrikedom man har i modellerna och nyttan av att 
konstruera andra på en mer aggregerad nivå för exempelvis lokala resor bedöms som 
tveksam. Däremot torde det finnas goda möjligheter att bygga system för att modifiera 
förutsättningarna för såväl bil- som kollektivtrafik med datorbaserat stöd. Det gäller ex 
vis: 

1. Att hämta data från NVDB till bilnätverket. 
2. Att driftsätta Trafikverkets automatkodningsprogram som översätter hela 

samtrafikens kollektivdatabas till kollektivlinjer på emme-format. Problemet 
diskuteras i kapitel 8.1. 

3. Att modifiera hastigheter och frekvenser i nätverket med datorstöd. Att simulera 
spårtaxi som nämns i rapporten är ett exempel. 

4. Att förbättra indata om sådana ”enkla” saker som antal körfält per länk. 
5. Att automatiskt modifiera skaftningen till kollektivlänkar för att simulera en ökad 

tillgänglighet till kollektivtrafik i en framtid. 
6. M m 

En aspekt som kom upp på seminariet är ju hur trängselaspekter i lokal och regional 
biltrafik ska hanteras i en mer övergripande modell. Trenden där indikerar att det är en 
ökad detaljrikedom som krävs för att vi ska få användbara resultat, inte motsatsen. 
Hantering av kapacitetsbegränsningar i kollektivtrafiken är också en intressant fråga. 
Det enkla antagandet vi vanligen arbetar med, nämligen att alla kollektivlinjer går enligt 
tidtabell utan störningar och platsbrist stämmer ju inte. Det är otvivelaktigt en faktor 
med en påtaglig inverkan på val av färdsätt och transportsätt. Kan det överhuvudtaget 
beaktas i det föreslagna modellsystemet. 

Tanken att köra back-casting med modellerna låter intressant, även om det sannolikt 
blir problem med att hitta relevant indata. Senare diskuteras nyttan av detta för att testa 
om modellerna är robusta för långsiktiga förändringar, Vad gör man om så inte är 
fallet? 

I förordet anges att man är beroende av att alla indata är korrekta. Det gäller såväl 
aggregerade som detaljerade modeller. Möjligen är det så att mindre fel i indata till en 
mer detaljerad modell kan ha en mindre betydelse än indatafel i en mer aggregerad 
modell! 

Förstår inte argumentet att man T-regioner som bas med ett normal t urval kan utnyttja 
data för att ta fram många variabler, men att det är svårare på läns- och kommunnivå. 
Det skulle behöva förtydligas. (sid 7-8, 21). 
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På sidan 10 talas mycket om olika antal tågoperatörer och hur det inverkar på 
kapaciteten. En mycket viktig fråga är ju också hur kapaciteten för godstransporter på 
järnväg ska hanteras, inte endast persontransporter.  

Av intresse att veta vore hur den ”enkla” modellen för lokala resor på T-regionala är 
tänkt att fungera. Hur? Exempel? Enklare indataförsörjning? 

I kapitel 1.3 skrivs om att ta fram nätverksdata och utbudsdata på ett mer generaliserat 
sätt. Hur är det tänkt att genomföras? Exempel vore av intresse. 

Vidare skrivs det om oprecisa administrativa indelningar för resegenerering. Oklart hur 
SCB:s tätortsklassificeringen förbättrar situationen. I slutänden är ju hela Sverige med, 
så både tätort och glesbygd kommer med i resegenereringen. 

Bilinnehavsmodellen som diskuteras med ingående variabel tillgänglighetsmått i form 
av logsummor verkar intressant. 

 

 

Detaljsynpunkter 
 

Referenser till tabeller/figurer är inte enhetliga och ibland saknas referenser. 

Figur 7, sid 14: Startpunkt/Målpunkt är angivna som 10/24 på två rader. Hur blir det 240 

relationer? 10 Start * 14 Mål, omvänt eller annat. 

Figur 15, sid 15. Hur ser man olika åldersgrupper där? 

Kap 2.6 sid 25-26. Vore intressant med en referens till estimerade modeller och deras prestanda. 

Kap 4.2, sid 41. Referens till forskningsresultat avseende ”spårfaktor” från Svealandsbanan borde 

inkluderas i rapporten. 

Kap 4.3, sid 43. Är Gbg speciellt eftersom man hoppar från Sthlm till Malmö? 

Sid 49, Minimodell … Vad avser modeller M39 och M40? 

Sid 72,  Det skrivs   ”… prognos av exakt vilken buss resenärerna åker med i en enskild tätort …” . 

Det är väl en överdrift att säga att Sampers gör detta. 
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Sammanfattning och rekommendation 
Trafikverket har uppdragit åt Staffan Algers (TPmod AB) att ge en ”second opinion” på projektförslaget 

”Scenariobaserad prognosmodell”, beskriven i rapporten ”Scenariobaserad prognosmodell – förstudie” 

författad av Bo-Lennart Nelldal (KTH) och Sten Svalgård (WSP). Författaren av second opinion står själv 

för innehåll och slutsatser. 

Först kan noteras att den föreslagna ”scenariobaserade prognosmodellen” knappast är mer 

scenariobaserad än det nuvarande Sampersystemet. Alla prognosmodeller är scenariobaserade i den 

meningen att en kombination av olika indata – ett scenario – ger ett visst prognosresultat. Idén med 

projektförslaget är i stället att ta fram ”en metod att ta fram indata till prognoser på ett generaliserat 

sätt som kan användas för att beskriva scenarier med olika inriktning.”. Metoden innebär såväl 

förenklingar i sättet att generera indata som förändringar i modellutformningen.  

Förslaget kan sammanfattas sålunda: 

 Befolkningsutveckling baserad på länsvisa befolkningsprognoser och tätortsstrukturer 

 Generella utbudsförändringar, baserade såväl på linjenivå som på matrisnivå 

 Prognosmodeller på grövre områdesnivå 

 Separata modeller för resor inom tätort 

Samperssystemet är ganska tungt att hantera, särskilt när man vill analysera effekter över hela riket. 

Samtidigt har det funnits goda skäl att välja den struktur som systemet nu har. Det finns därmed ett visst 

pris för att genomföra förenklingar i många avseenden, medan priset i andra avseenden kan vara lägre. 

En viktig fråga är vilken typ av åtgärder man vill göra prognoser för. Målsättningen med projektförslaget 

förefaller främst vara att analysera åtgärder i det interregionala nätverket: ”Eftersom huvudsyftet med 

de nationella prognoserna är att vara ett stöd (för) den statliga infrastrukturplaneringen av just de 

interregionala nätverken och dessa också är mer överblickbara kan det vara värt att analysera dessa 

noggrannare.”. 

Följande konsekvenser av de föreslagna upplägget är viktiga att framhålla: 

 Konsistensen mellan befolkningsutveckling, aktivitetsfördelning och ekonomisk utveckling 

försvinner 

 Det saknas metodik för att generera aktivitetsfördelningar 

 Möjligheterna att analysera trängselpåverkande åtgärder försvinner (konsistens utbud – 

efterfrågan diskuteras över huvud taget inte)  

 Prognosresultaten kan vara inkonsistenta med nätverken och därför inte redovisningsbara på 

den nivån 

 Bristande konsistens mellan områdesindelning och modeller för lokala och regionala resor 

Det är också viktigt att framhålla de förenklingsmöjligheter som finns i det nuvarande systemet, om man 

som i projektförslaget är villig att negligera trängseleffekter: 

 Alternativa prognoser för befolkning och aktiviteter kan användas så länge de beskrivs på samma 

format som krävs för prognosmodellerna 
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 Generella utbudsscenarier kan genom makros snabbt appliceras såväl på linjenivå som länk- och 

matrisnivå för såväl regionala databaser som databasen för långväga resor 

 Modellkörningarna kan genomföras utan tidskrävande iterationer mellan utbud och efterfrågan 

(Det finns också skäl att tro att utvecklingen av Samperssystemet kommer att innebära 

ytterligare förbättringar av exekveringstiderna.) 

Det är alltså möjligt att redan med nuvarande system genomföra prognoser för generellt beskrivna 
åtgärder vars inverkan på trängsel kan försummas på ett betydligt snabbare sätt än vad som normalt 
tillämpas för den nationella planeringsprocessen.  
  
Möjligheterna till förenklad hantering i nuvarande system anknyter väl till förslaget till fortsatt arbete: 
”En implementering av en scenariobaserad prognosmodell kan göras med olika ambitionsnivå. Den 
enklaste är att använda nuvarande Sampers som den är och att göra nedbrytningen av befolknings-
prognosen från län till T-region-nivå samt implementera generella utbudsförändringar.”  
 
Detta kan alltså göras utan ytterligare utvecklingsarbete, undantaget utarbetandet av ny befolknings-
prognos på Sampersformat. För de övriga föreslagna åtgärderna är min uppfattning att fördelarna (som 
enbart är hanteringsmässiga) inte uppväger nackdelarna. Jag bedömer därför projektförslagets 
tillämpbarhet som mycket begränsad och inte värd kostnaderna. Uppdraget förutsätter en bedömning 
enligt skalan ”tillämpbart, tillämpbart med anmärkning och ej tillämpbart”, och i den skalan blir 
bedömningen ej tillämpbart.  

  



3 
 

Inledning 
Denna PM är en bedömning av ett förslag att utarbeta en s.k. scenariobaserad prognosmodell. Förslaget 

återfinns i rapporten ”Scenariobaserad prognosmodell – förstudie” av Bo-Lennart Nelldahl och Stehn 

Svalgård. Promemorian har utarbetas på uppdrag av Trafikverket, som velat ha en s.k. ”second opinion” 

avseende detta projekt. Författaren av second opinion står själv för innehåll och slutsatser. 

Promemorian är upplagd på följande sätt. Först diskuteras syftet med projektförslaget. Därefter 

diskuteras den föreslagna metoden för att nå de angivna syftena. Sedan diskuteras möjligheterna att nå 

syftet inom ramen för existerande prognosmodeller och det utvecklingsarbete som pågår för dessa.  

Promemorian avslutas med en rekommendation till Trafikverket. 

Förslagets syfte 
Projektförslaget heter ”Scenariobaserad prognosmodell”. Alla prognosmodeller är emellertid 

scenariobaserade i den meningen att en kombination av olika indata – ett scenario – ger ett visst 

prognosresultat. Idén med projektförslaget är i stället att ta fram ”en metod att ta fram indata till 

prognoser på ett generaliserat sätt som kan användas för att beskriva scenarier med olika inriktning.”. 

Detta gäller såväl befolkningsdata som trafiksystemdata. För att förenkla hanteringen av prognosarbetet 

föreslås också att prognoserna genomförs på en mer aggregerad områdesindelning, och med en enklare 

ansats för lokala resor (resor inom en tätort). 

Behovet av en sådan förenklad modell sägs vara att ”behovet av att göra scenarier med olika 

utvecklingsinriktning har ökat bl.a. som följd av klimatkrisen, som för att lösas inte bara kräver 

teknikutveckling utan även beteendeförändringar. Prognosmodellerna måste då kunna spegla inte bara 

marginella förändringar utan även systemförändringar i transportsystemet och den regionala 

strukturen.” Det är dock svårt att se att detta skulle vara ett argument för de förenklingar som föreslås. 

Metodiken 
Förslaget berör egentligen tre olika aspekter. En aspekt avser omvärldsscenarier, en annan avser 

trafiksystemscenarier och en tredje modellutformning. Dessa aspekter tas upp var och en för sig i det 

följande. 

Omvärldsscenarier 
Med omvärldsscenarier avses scenarier för sådana variabler som påverkar resandet, men som inte är 

specifika för de olika trafikpolitiska åtgärder som prognossystemet ska beskriva effekterna av. De 

viktigaste är den geografiska och socioekonomiska fördelningen av befolkningen, den ekonomiska 

utvecklingen och den geografiska fördelningen av aktiviteter, beskrivna av dagbefolkning i olika 

näringsgrenar samt andra målpunktsbeskrivande variabler (rekreationsutbud etc.).  

Fördelningen av befolkning och aktiviteter hänger samman, och beskrivs i den nationella planerings-

processen genom regionalekonomiska modeller (STRAGO-rAps), där också den ekonomiska 

utvecklingstakten ingår. Syftet med detta är att få konsistens mellan befolkningsfördelning, fördelningen 

av aktiviteter och nivån på den ekonomiska utvecklingen. Detta modelleras på en mer aggregerad 

områdesnivå, och resultaten bryts sedan ner till den regionala områdesindelningen i Sampers. Detta är 

ett omfattande arbete, och oftast varieras inte dessa förutsättningar under den nationella 

planeringsprocessen. Vissa studier av hur ändrade omvärldsförutsättningar påverkar rangordningen av 
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de olika objekten har dock genomförts (i samband med tidigare åtgärdsplanering), men har inte visat på 

några större effekter. 

I projektförslaget beskrivs en metod för att göra befolkningsframskrivningar vilken förefaller huvud-

sakligen baserade på trender för befolkningsutvecklingen. Dagbefolkning eller något annat mått på 

aktivitetsfördelning nämns inte i projektförslaget, än mindre någon metodik för att hantera den.  

Att göra andra och kanske enklare befolkningsframskrivningar än de som ges av de ”ordinarie” 

Sampersscenarierna är ett önskemål som också andra, oftast mer lokala, aktörer har haft (exempelvis 

kommuner). I projektförslaget nämns möjligheten att göra befolkningsprognos med nedbrytning till 

tätortsnivå som en framkomlig väg. Ytterligare nedbrytning krävs dock för att modellen för långväga 

resor ska kunna användas på nuvarande områdesnivå (som föreslås i projektförslaget). Det bör inte vara 

något större problem men förutsätter, som också framhålls i projektförslaget, en nyckel mellan tätorter 

och den s.k. IC-indelningen. På samma sätt skulle det vara enkelt att göra en nerbrytning till den 

nuvarande regionala nivån, även om motsvarande nyckel mellan tätort och prognosområde blir lite 

längre. 

Att projektförslaget ignorerar hantering av aktivitetsfördelningen är en mycket allvarlig brist. Om man 

låter Sampers basscenario bestämma aktivitetsfördelningen och själv genererar andra befolknings-

fördelningar är risken stor för missvisande prognosresultat.  

Trafiksystemscenarier 
Den andra aspekten i projektförslaget är förenklingen av utbudsdata till prognoserna. I förslaget sägs att 

”Eftersom huvudsyftet med de nationella prognoserna är att vara ett stöd (för) den statliga infrastruktur-

planeringen av just de interregionala nätverken och dessa också är mer överblickbara kan det vara värt 

att analysera dessa noggrannare.”. Förenklingen av utbudsdata gäller också främst de delar av 

trafiksystemet som betjänar lokala resor.  

Det finns i huvudsak två möjligheter att generera utbudsdata på ett mer generellt sätt. Den ena 

möjligheten är att utgå från de linjer och länkar som redan är inkodade i systemet och göra generella 

förändringar i dess egenskaper, som att höja hastighetsgränser för viss vägtyper eller turtätheten för 

vissa typer av kollektivtrafiklinjer. Man kan då på vanligt sätt med nätutläggningsprogam generera 

restidskomponenter för de olika start/mål-relationerna och göra prognoser för resandet, vilka också kan 

läggas ut på nätet. Som det framhålls i projektförslaget är det ”belastningen på vägar, järnvägar och 

kollektivtrafiklinjer som i slutändan är dimensionerande för investeringarna.”.  Detta kan utan vidare 

göras i det nuvarande Samperssystemet. 

Den andra möjligheten att ta fram utbudsdata på ett generellt sätt är att frikoppla sig från nätverksdata 

och arbeta med indata på relationsnivå. I projektförslaget beskrivs detta på följande sätt: ”De lokala 

trafiknäten inom tätorterna kan beskrivas i generella termer som avstånd till hållplats, turtäthet, 

genomsnittshastighet och pris. För de regionala förbindelserna så finns ju ett kodat nätverk i prognos-

systemen, men det är mycket svårt och arbetskrävande att ändra på varenda länk för att köra en 

prognos. Tanken är att i detta förenklade system arbeta med förändringar i genomsnittshastighet, 

turtäthet och kostnad för resan. Detta synsätt borde även kunna tillämpas på vägnätet i ett långsiktigt 

perspektiv, kostnaden för en bilresa beror givetvis på drivmedelspris och reseavdrag, faktorer som kan 

bestämmas generellt för riket.”  
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Detta är möjligt rent tekniskt redan i nuvarande Samperssystem. Man kan enkelt förändra 

reskomponent- och reskostnadsmatriserna på generella sätt med olika matematiska operationer. Man 

förlorar dock möjligheten att på ett trovärdigt sätt lägga ut de resulterande efterfrågematriserna på 

nätet, eftersom de reskomponent – och reskostnadsmatriser som har genererat efterfrågan inte längre 

är konsistenta med det inkodade linjenätet. 

Gör man förändringar på detta sätt även för vägtrafiken förlorar man också möjligheten att beakta 

trängsel i vägnäten genom att iterera mellan utbud och efterfrågan till konsistens uppnås. Detta 

begränsar möjligheterna att analysera ”systemförändringar i transportsystemet och den regionala 

strukturen” till åtgärder för vilka trängseleffekter rimligen kan försummas. 

För långväga resor föreslås kombinationer av nätverksbaserade och matrisbaserade förändringar, vilket 

implicerar samma problematik som när det gäller matrisförändringar för regionala resor.  

Modellutformning 
Den tredje aspekten på metodiken rör modellutformningen. I projektförslaget föreslås förändringar såväl 

i områdesindelningen som när det gäller efterfrågemodellerna.  

Områdesindelningen 
Kraven på att kunna utvärdera infrastrukturobjekt med rimlig noggrannhet och med hänsyn till 

trängseleffekter har motiverat den områdesindelning som gäller för den regionala modellen.  För att 

göra prognosarbetet på denna nivå så hanterligt som möjligt, har riket delats upp i fem regioner med 

regionspecifika databaser. Detaljnivån gör att prognosarbetet blir ganska tidskrävande när man vill 

belysa rikstäckande åtgärder. I projektförslaget föreslås därför att man övergår till en mer aggregerad 

områdesindelning.  

Förslaget innebär att man inför en ny indelning för s.k. lokala resor, baserad på tätortsbegreppet, och att 

man använder indelningen för långväga resor även för regionala resor. Det är oklart hur dessa 

indelningar förhåller sig till varandra. Enligt förslaget är nu varje tätort (över 5000 invånare) 

representerat av ett eller flera områden i den långväga modellen. Det innebär att det finns en 

överlappning mellan lokala och regionala resor. Alla resor inom och mellan områden som ingår i en 

tätort i den regionala modellen kommer också att hanteras av modellen för lokala resor. Detta är en 

allvarlig brist i modellutformningen. 

I projektförslaget antyds också möjligheten att låta varje tätort större än 5000 invånare vara med, men 

samtidigt begränsa alla sådana tätorter till att representeras av endast ett område. Då undviker man 

överlappningen mellan lokala och regionala resor, men till priset av att större tätorter kommer att 

representeras av mycket stora områden. Detta påverkar också möjligheterna att utvärdera långväga 

kollektivtrafikåtgärder, eftersom anslutningarna blir väldigt grovt beskrivna. 

Oavsett hur man hanterar avgränsningen mellan lokala och regionala resor kommer den grova områdes-

indelningen att omöjliggöra utvärdering av åtgärder som påverkar trängselsituationen. Detta är också en 

allvarlig brist. 

Efterfrågemodellerna 
När det gäller efterfrågemodellerna föreslås en förenklad ansats för lokala resor (resor inom tätorten). 
Man tänker sig utveckla en modell ”på T-region-nivå för trafiken inom tätorterna med resgenerering, 
medelreslängder beroende på tätortsstorlek och färdmedelsfördelning beroende på kollektivtrafik-
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standard och bilinnehav samt socioekonomiska faktorer. Utbudet av kollektivtrafik kan beskrivas utifrån 
avstånd till hållplats och turtäthet från resvaneundersökningar.” 
 
Detta sätt att modellera trafiken innebär dels att man går ifrån den rumsliga fördelningen av trafiken 
(inom tätorten), dels att man baserar modellen på genomsnittsvärden för olika variabler för olika 
tätortsgrupperingar. Att gå ifrån den rumsliga fördelningen innebär som nämnts ovan att trängsel-
effekter inte kan analyseras, vilket kan vara ett mindre problem när syftet är att analysera generella 
utbudsförändringar för långväga resor, exempelvis snabbtågsnät. Att basera modellen på genomsnitts-
värden innebär generellt större skattningsproblem, eftersom mycket av variationen i data då går 
förlorad. Variabler som avstånd till hållplats och turtäthet saknas också i de nationella resvaneunder-
sökningarna. Väljer man att ”flytta tätorter mellan grupper” innebär det också att flera faktorer varieras 
samtidigt – det blir svårt att renodla effekten av de generella utbudsförändringarna.  
 
Det ska här också påpekas att den nuvarande regionala modellen hanterar alla resor under 100 km enkel 
resa, eftersom även resor inom respektive område finns med. Påståendet att ”I Sampers ingår därför inte 
de lokala resorna inom vissa tätorter.” är därför inte korrekt. 
 
Eftersom trafikanterna väljer mellan lokala och regionala resor krävs någon form av hantering av 
kopplingen mellan regional och lokala resor. I förslaget till modell för lokala resor antyds möjligheten att 
beräkna inompendlingsandelen bl.a. som funktion av den regionala tillgängligheten som kan mätas i 
trafiknäten. Detta påverkar det regionala resandet, men den kopplingen är inte beaktad i förslaget. En 
bättre ansats är troligen att integrera såväl lokala som regionala resor i samma modell, där de lokala 
resorna kan beskrivas med avseende på fördelningen på reslängdsklasser. Denna ansats avses användas i 
det pågående EU-projektet Transtools 3 (en prognosmodell för hela Europa), där områdesindelningen är 
för grov för att på ett rimligt sätt beskriva inomområdesresandet. En sådan ansats ger en bättre 
konsistens i efterfrågebeskrivningen. En sådan ansats kräver dock omskattning av de regionala 
modellerna. 
 
Förslaget att tillämpa de regionala modellerna på områdesindelningen för långväga resor kräver också en 
åtminstone partiell omskattning, eftersom ett antal variabler är knutna till områden av olika typ vilket 
påverkar olika dummyvariabler, t.ex. dummy för start och mål i samma område. 
 

När det gäller långväga resor (i förslaget kallade interregionala resor) föreslås att tillämpa ” Sampers 
interregionala modell i princip som den är med 683 områden, se figur 7. Om man önskar kan 
man också lägga till fasta matriser för utrikesresor eller en förenklad utrikesmodell.” Detta 
innebär således ingen förändring jämfört med nuvarande Samperssystem. 

Implementering 
I projektförslaget sägs att det ”enklaste är att använda nuvarande Sampers som den är och att 
göra nedbrytningen av befolkningsprognosen från län till T-region-nivå samt implementera 
generella utbudsförändringar.” Detta är lätt satt hålla med om, eftersom Sampers ju är ett 
scenariobaserat prognossystem. Den enda skillnaden blir egentligen att man genererar 
befolkningsprognosen på ett annat sätt.  
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Analys av generella systemförändringar utan trängseleffekter i Sampers 
Hänsyn till trängseleffekter ställer krav dels på en tillräckligt hög detaljnivå så att vägnätets fysiska 

kapacitet är rimligt väl beskriven, dels på ett iterativt beräkningsförfarande för att erhålla konsistens 

mellan utbud och efterfrågan. Om man vill analysera generella systemförändringar där trängseleffekter 

kan försummas – som kanske snabbtågssystem – kan även det nuvarande Samperssystemet tillämpas på 

enklare och snabbare sätt. Det pågår också ett utvecklingsarbete som kommer att innebära en allmänt 

betydligt snabbare exekvering av de regionala modellerna. 

Nuvarande Sampersversion 
Det allra enklaste är att enbart använda den s.k. nationella modellen, på samma sätt som i projekt-

förslaget. Det är fullt möjligt att genom manipulering av matriserna för de olika restidskomponenterna 

göra generella justeringar av olika slag. Detta brukar göras i samband med implementering av nya 

modellversioner, där generella förändringar av kostnader och tider görs för att få fram övergripande 

elasticitetsmått. 

Vill man också lägga till regionala resor kan man göra det genom att manipulera de regionala matriserna 

på samma sätt som i projektförslaget, vilket dock kräver att det görs för alla fem regiondelar om man vill 

täcka hela riket. Generella förändringar är ofta enkelt att göra i form av ett Emme-makro, så extraarbetet 

att göra en viss förändring i flera databaser är då ofta marginellt. Eftersom man inte bryr sig om trängsel-

effekter krävs inga iterationer, vilket innebär att de regionala modellerna endast körs en gång. Kör man 

de regionala modellerna parallellt kan man göra en körning på mindre än en dag, och använder man 

skissversionen går det ännu fortare. 

Kommande Sampersversion 
F.n. förbereds en omskattning av Sampers regionala modeller. Det har visat sig att en effektivare 

implementering av nuvarande arbetsresemodell ger avsevärda tidsvinster, och det finns anledning att 

anta att de nya modellerna kommer att innebära betydligt kortare exekveringstider.  

Så länge man är intresserad av prognoser för hela riket kommer man emellertid även i framtiden att 

behöva hantera flera regionala nätverksdatabaser. En hanteringsmässig förenkling skulle dock kunna 

vara att man vid en nationell körning också som option kunde ange vilka regionala körningar som skulle 

genomföras, och där resultatet per automatik presenterades på den nationella nivån. Detta kan 

egentligen redan nu åstadkommas med en lämplig riggning. 

Rekommendation 
Förslaget kan sammanfattas sålunda: 

 Befolkningsutveckling baserad på länsvisa befolkningsprognoser och tätortsstrukturer 

 Generella utbudsförändringar, baserade såväl på linjenivå som på matrisnivå 

 Prognosmodeller på grövre områdesnivå 

 Separata modeller för resor inom tätort 

Samperssystemet är ganska tungt att hantera, särskilt när man vill analysera effekter över hela riket. 

Samtidigt har det funnits goda skäl att välja den struktur som systemet nu har. Det finns därmed ett visst 

pris för att genomföra förenklingar i många avseenden, medan priset i andra avseenden kan vara lägre. 

En viktig fråga är vilken typ av åtgärder man vill göra prognoser för. Målsättningen med projektförslaget 



8 
 

förefaller främst vara att analysera åtgärder i det interregionala nätverket: ”Eftersom huvudsyftet med 

de nationella prognoserna är att vara ett stöd (för) den statliga infrastrukturplaneringen av just de 

interregionala nätverken och dessa också är mer överblickbara kan det vara värt att analysera dessa 

noggrannare.”. 

Följande konsekvenser av de föreslagna upplägget är viktiga att framhålla: 

 Konsistensen mellan befolkningsutveckling, aktivitetsfördelning och ekonomisk utveckling 

försvinner 

 Det saknas metodik för att generera aktivitetsfördelningar 

 Möjligheterna att analysera trängselpåverkande åtgärder försvinner (konsistens utbud – 

efterfrågan diskuteras över huvud taget inte)  

 Prognosresultaten kan vara inkonsistenta med nätverken och därför inte redovisningsbara på 

den nivån 

 Bristande konsistens mellan områdesindelning och modeller för lokala och regionala resor 

Det är också viktigt att framhålla de förenklingsmöjligheter som finns i det nuvarande systemet, om man 

som i projektförslaget är villig att negligera trängseleffekter: 

 Alternativa prognoser för befolkning och aktiviteter kan användas så länge de beskrivs på samma 

format som krävs för prognosmodellerna 

 Generella utbudsscenarier kan genom makros snabbt appliceras såväl på linjenivå som länk- och 

matrisnivå för såväl regionala databaser som databasen för långväga resor 

 Modellkörningarna kan genomföras utan tidskrävande iterationer mellan utbud och efterfrågan 

(Det finns också skäl att tro att utvecklingen av Samperssystemet kommer att innebära 

ytterligare förbättringar av exekveringstiderna.) 

Det är alltså möjligt att redan med nuvarande system genomföra prognoser för generellt beskrivna 
åtgärder vars inverkan på trängsel kan försummas på ett betydligt snabbare sätt än vad som normalt 
tillämpas för den nationella planeringsprocessen.  
  
Möjligheterna till förenklad hantering i nuvarande system anknyter väl till förslaget till fortsatt arbete: 
”En implementering av en scenariobaserad prognosmodell kan göras med olika ambitionsnivå. Den 
enklaste är att använda nuvarande Sampers som den är och att göra nedbrytningen av befolknings-
prognosen från län till T-region-nivå samt implementera generella utbudsförändringar.”  
 
Detta kan alltså göras utan ytterligare utvecklingsarbete, undantaget utarbetandet av ny befolknings-
prognos på Sampersformat. För de övriga föreslagna åtgärderna är det min uppfattning att fördelarna 
(som enbart är hanteringsmässiga) inte uppväger nackdelarna. Jag bedömer därför projektförslagets 
tillämpbarhet som mycket begränsad och inte värd kostnaderna. Uppdraget förutsätter en bedömning 
enligt skalan ”tillämpbart, tillämpbart med anmärkning och ej tillämpbart”, och i den skalan blir 
bedömningen ej tillämpbart.  
  

 



Från: K Staffan Algers [mailto:staffan.algers@abe.kth.se]  

Skickat: den 18 mars 2014 17:40 

Till: Wikström Gunilla, Sple 
Ämne: RE: Svar på frågor om gjord second opinion förstudie scenarioprognoser 

 
OK! 
  
  
Hälsningar 
/Staffan 
  
From: gunilla.wikstrom@trafikverket.se [mailto:gunilla.wikstrom@trafikverket.se]  

Sent: den 18 mars 2014 16:16 
To: K Staffan Algers 

Subject: Svar på frågor om gjord second opinion förstudie scenarioprognoser 
  
Hej. 
  
Nedan en sammanställning av frågor och svar. Är de korrekt återgivna? 
  

TRV: på s 1 framgår följande ….” Alternativa prognoser för befolkning och aktiviteter kan 

användas så länge de beskrivs på samma format som krävs för prognosmodellerna”. …  

Men detta är i idag i praktiken svårt och omständigt att göra map konsistens förutom för ett 

fåtal specialister. 

Staffan Algers: Man tänker sig ”använda Sampers interregionala modell i stort sett som den 

är”, vilket innebär att man måste dataförsörja den på motsvarande sätt i alla fall. Det handlar 

mest om att hantera access och excel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRV: på s 1 framgår följande …. ” Generella utbudsscenarier kan genom makros snabbt 

appliceras såväl på linjenivå som länk- och matrisnivå för såväl regionala databaser som 

databasen för långväga resor”. ….  

Men detta är idag i praktiken svårt och omständigt att göra förutom för ett fåtal specialister, 

dessutom krävs tillgång till dyr emme-licens. Innebär inte detta också att man riskerar 

inkonsistens mellan prognosresultat för eftefrågan och ruttval (tolkning av mig med avseende 

på det som står på s 5 översta stycket …. ”Man kan enkelt (med emme?) förändra 

reskomponent- och reskostnadsmatriserna på generella sätt med olika matematiska 

operationer . Man förlorar dock möjligheten att på ett trovärdigt sätt lägga ut de resulterande 

efterfrågematriserna på nätet, eftersom de reskomponent- och reskostnadsmatriser som har 

genrerat efterfrågan inte längre är konsistenta med det inkodade linjenätet.”…… 

Staffan Algers: Jo, man måste då ge upp konsistensen mellan ruttval och LoS-matriser. Men 

det gör man ju i projektförslaget också. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRV: på s 4 framgår följande … ” Den andra möjligheten att ta fram utbudsdata på ett 

generellt sätt är att frikoppla sig från nätverksdata och arbeta med indata på relationsnivå.” ….  

Vad innebär detta mera i detalj, att man istället för nätverk för beräkning av restid och 

kostnader på olika länkar istället använder någon typ av regressionsmodeller?  

mailto:staffan.algers@abe.kth.se
mailto:gunilla.wikstrom@trafikverket.se
mailto:gunilla.wikstrom@trafikverket.se


Staffan Algers: Hur man i projektförslaget tänker göra det framgår inte i detalj. Men man 

avser att arbeta med förändringar i olika variabler, vilket jag tolkar som att man vill ändra 

reskomponentmatriserna i utgångsläget genom att göra generella förändringar av dem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRV: på s 5 framgår följande …. ” Gör man förändringar på detta sätt även för vägtrafiken 

förlorar man också möjligheten att beakta trängsel i vägnäten genom att iterera mellan utbud 

och efterfrågan till konsistens uppnås. Detta begränsar möjligheterna att analysera 

”systemförändringar i transportsystemet och den regionala strukturen” till åtgärder för vilka 

trängseleffekter rimligen kan försummas. 
För långväga resor föreslås kombinationer av nätverksbaserade och matrisbaserade 

förändringar, vilket implicerar samma problematik som när det gäller matrisförändringar för 

regionala resor.” ….  

Man riskerar inkonsistens mellan resefterfrågematriserna och ruttvalet? 

Staffan Algers: Ja, det stämmer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRV: på s 5 framgår följande … ” Oavsett hur man hanterar avgränsningen mellan lokala och 

regionala resor kommer den grova områdesindelningen att omöjliggöra utvärdering av 

åtgärder som påverkar trängselsituationen. Detta är också en allvarlig brist.  

  
Gjord second opinion av dig gör bedömningen att det även i fallet med att man representerar 

en tätort med bara ett område och pga mera övergripande perspektiv bortse från 

trängselproblematik inom tätorter ändå är en allvarlig brist i modellutformningen, är det 

korrekt uppfattat? 
  

Staffan Algers: Att inte beakta storstadsträngsel även i en mera övergripande ansats är en 

allvarlig brist, eftersom det begränsar tillämpningen till åtgärder som långväga resande eller 

resor utanför storstadsområdena.  

TRV: Är det i första hand trängselsituationer i storstad för väg som avses här, eller i storstad 

för både bil och koll? Eller avser det även möjligheten att analysera trängsel på spår även 

utanför storstadsområden? 

Staffan Algers: Det är storstadsträngsel för bil som avses. I princip gäller det ju också koll, 

men det behandlas ju inte heller i Sampers. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRV: på s 6 framgår följande … ” Eftersom trafikanterna väljer mellan lokala och regionala 

resor krävs någon form av hantering av kopplingen mellan regional och lokala resor.”….. 
  

Men resenärer väljer även mellan långväga resor? Spelar det någon roll vad gäller förslag på 

indelning, dvs mellan lok&reg + lång eller lok + reg&lång om man utgår från perspektivet 

storstadslän, övriga landet eller både och? Verkar komplicerat oavsett hur man gör, och 

dessutom torde det inte vara helt okomplicerat heller med dagens indelning i ett antal 

regionala modeller som i samband med nationella körningar ska synkas (tex vad gäller 

indelning i krans- och fjärrområden)….? 

Staffan Algers: Substitutionselasticiteterna mellan lokala och regionala resor, som är 

vardagsresor, är mycket större än mellan lokala/regionala resor och långväga resor, och därför 



mycket viktigare att hantera. Men jag håller med om att det vore bra om man kunde undvika  

kransområdeshanteringen, och mer flexibla områdesdefinitioner diskuteras i  

Sampersutvecklingen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRV: på s 7 framgår följande …” Hänsyn till trängseleffekter ställer krav dels på en 

tillräckligt hög detaljnivå så att vägnätets fysiska kapacitet är rimligt väl beskriven, dels på ett 

iterativt beräkningsförfarande för att erhålla konsistens mellan utbud och efterfrågan. ” … 
  
Varför bedöms bara vägnätet beaktas i detta sammanhang och inte även trängseleffekter för 

kolltrafik på spår? 

  
Staffan Algers:  Vi har inte behandlat trängsel på koll tidigare över huvud taget, men skulle 

man göra det så blir det förstås problem även på kollsidan.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRV: på s 7 framgår följande …. ” Det är fullt möjligt att genom manipulering av matriserna 

för de olika restidskomponenterna göra generella justeringar av olika slag. Detta brukar göras 

i samband med implementering av nya modellversioner, där generella förändringar av 

kostnader och tider görs för att få fram övergripande elasticitetsmått.”…. 

  
Men riskerar inte detta angreppssätt att ge upphov till inkonsistenser mellan efterfrågematriser 

och ruttval enligt resonemanget på s 5 översta stycket? 

  
Staffan Algers:  Jo. Men det är man ju beredd att acceptera i projektförslaget. 

  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Gunilla Wikström 
Trafikanalytiker 
  
gunilla.wikstrom@trafikverket.se 
Direkt: 010-1237516 
sms: 0722-403021 
  
Trafikverket        
781 89 Borlänge 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se            
  
 

mailto:petter.wikstrom@trafikverket.se
www.trafikverket.se   %20       
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Summary 

 
The present document is a second opinion on method development in the long term 
for a scenario based forecasting model for Swedish transport. The review shows that 
there are many similarities but also significant differences between the transport 
model system in Sweden and Norway. 
 
There are clear differences between the Swedish and the Norwegian transport 

models regarding zone level, where zone level is more detailed in the Norwegian 

model compared to the Swedish. Increasing number of zones requires detailed 

transport network and enlarged dimensions of LoS matrices. This in turn results in 

models with long run times, which is resource intensive and thus an obstacle to 

conduct sensitivity analyses related to forecasting.  

The proposed approach to create a simplified model, where local trips are included as 

a simplified model of Samper's long-distance model, will reduce the opportunity to 

analyse specific network changes at the local level to more general changes in public 

transport supply, cycle networks, etc. On the other hand there is difficult to predict 

how public transport, especially at local level, will be in the future. As long as the 

model does not take into account capacity restrictions, changes in public transport 

primarily affect the frequency and the latency, including the availability in terms of 

departure and destination. The proposed model will led to a loss in information and 

analysis capabilities for local travels, but the gain achieved in terms of improved 

opportunities for testing different changes in the forecast exogenous parameters and 

how it affects transport specific growth paths. 

Such a scenario based transport model as the one outlined here, will be used for 

general transportation projections and not to assess capacity issues. The model will 

primary be used to analyse the gains from greater infrastructure investment at the 

national level (in road networks and regional railways). 

It is believed that the proposed scenario-based forecasting model is essentially a 

simulation model for sensitivity analyses and that this will be a compliment to the 

current model system, which will be used to prepare the basic forecast. The challenge 

however, be consistency between a scenario model and the more detailed transport 

model system. 

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 en forstudie av metodeutvikling på 

lang sikt for en scenariobasert prognosemodell. Den foreslåtte modell er en forenklet 

versjon av Sampers modellsystem, der hovedformålet er å etablere en modell som er 

bedre egnet enn dagens til å simulere effekter på transportprognoser av endringer i 

de eksogene vekstbaner for f eks befolkning, sysselsetting og transportkostnader.   

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

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

vekt på å få fram forskjeller mellom praksis i modelleringsarbeidet i Sverige og 

Norge. 

 

2 Generell kommentar til rapporten 

For en leser som ikke er inne i problemstillingen, er formålet (syftet) med rapporten 

svært knapt formulert, f eks står det ikke eksplisitt formulert hva slags prognoser 

modellen skal brukes til. Etter å ha lest rapporten forstår man at det er en modell 

som skal kunne benyttes til sensitivitetsanalyser av en nasjonal transportprognose 

med hensyn til endringer i forutsetningene som ligger til grunn for prognosen (som f 

eks befolkning, næringsøkonomisk vekst, kollektivtilbud og relative kostnader). 

Bakgrunnen er at dagens modellverktøy, spesielt for persontransport, krever mye 

dataressurser og kjøretid for ulike delmodeller, noe som vanskeliggjør og fordyrer en 

prosess med sensitivitetsanalyser av prognosene. 

Det savnes med andre ord en innledende diskusjon av hva som er formålet med 

modellen, hvilke utfordringer som skal løses og hvorfor man kun fokuserer på 

person- og ikke godstransport i metodeutviklingen.   

Det er en rekke forkortelser i rapporten som ikke er så lette å forstå for en som ikke 

jobber med svensk statistikk. Eksempler på dette er T-regioner, FA-regioner, A-

regioner og H-regioner, slik at en liste med begrepsforklaringer ville gjort seg. 
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3 Likheter og forskjeller mellom Sverige og 
Norge 

3.1 Modellsystemet 

Transportmodellsystemet i Norge er i utgangspunktet ganske likt det svenske 

modellsystemet, og består av følgende delmodeller: 

 En Nasjonal persontransportmodell for reiser lenger enn 10 mil 

(soneinndelingen i denne modellen utvides nå til ca 1600 soner, såkalte 

delområdesoner) 

 Fem regionale delmodeller, for reiser under 10 mil (soneinndelingen i disse 

modellene er basert på grunnkretser, som til sammen utgjør ca 14 000 soner) 

 En nasjonal godsmodell, der soneinndelingen har bestått av ca 460 soner 

innenriks, samt ca 80 utenrikssoner. Dette utvides nå til ca 1600 soner 

innenriks (samme soneinndeling som i den nasjonale 

persontransportmodellen). 

 En romlig beregnbar likevektsmodell (SCGE-modell), PINGO, som benyttes 

til å regionalisere prognoser fra Finansdepartementets makroøkonomiske 

planleggingsmodell, MSG. Soneinndelingen i PINGO er fylker (19 soner) 

samt en utenrikssone. Dette forsøker vi nå å utvide til arbeidsregioner, som i 

Norge utgjør ca 90 soner, men foreløpig er vi er usikre på om dette er teknisk 

mulig.  

De tre først nevnte modellene over er nokså sammenliknbare til de tilsvarende 

svenske modellene. En forskjell er imidlertid at det norske 

persontransportmodellsystemet ikke inkluderer utenlandsreiser. PINGO skiller seg 

imidlertid fra STRAGO både gjennom funksjon og detaljeringsgrad, da vi det siste 

året har utviklet PINGO i retning av en mer detaljert modell, men også en modell 

som skal kunne benyttes til å anslå mernytte (Wider Economic Impacts) av større 

infrastrukturtiltak. Til beregning av mernytten med PINGO kreves imidlertid en 

iterativ prosess der informasjon om nettverks- og tilhørende kostnadsendringer fra 

godsmodellen benyttes som inndata i PINGO, men også at man tar i bruk 

undermodeller (modellmoduler) som ikke benyttes i modellkjøringen av 

basisscenarioet. Modellmodulene som benyttes til beregning av mernytte har til 

forskjell fra standardmodellen, ulike avvik fra forutsetningen om fullkommen 

konkurranse i alle markeder. Avvikene er: 

1. Stordriftsfordeler (avtakende enhetskostnader) 

2. Migrasjon 

3. Agglomerasjon 
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Avvikene fra fullkommen konkurranse er kodet i modellen ved at pris avviker fra 

grensekostnad for de berørte næringer. 

 

3.2 Befolkningsprognoser 

I Norge er det SSB som utarbeider befolkningsprognoser på kommunenivå og for 

bydeler i Oslo. Befolkningsprognosene utarbeides nå ca hvert annet år. 

De offisielle befolkningsprognosene tar utgangspunkt i en observert folkemengde 

fordelt på alder og kjønn. Det blir gjøres antagelser om utviklingen i henholdsvis 

fruktbarhet, dødelighet, levealder og migrasjon. Befolkningsframskrivingene viser 

resultatene av hva som skjer med befolkningen hvis disse antagelsene inntreffer. I 

tillegg kan befolkningen bli delt opp i regioner og etter innvandringsstatus, og det 

gjøres separate antagelser for hver enkelt gruppe. Det alternativet for fruktbarhet, 

dødelighet og migrasjon som man tror mest på blir kalt middelalternativet M, det 

høyeste alternativet H og det laveste alternativet L. Ved å kombinere forskjellige 

alternativer for hver komponent gis det noen anslag på hvordan befolkningen kan 

variere i framtiden. Det er bare for middelalternativet at det utarbeides fullt sett av 

prognose fra SSB. Befolkningsprognosen utarbeides fordelt på kjønn og alder (der 

aldersgrupperingen er inndelt i 5-årsintervaller). 

En videre oppsplitting av befolkningsprognosene fra kommune til grunnkrets, som 

er inndatabehovet til persontransportmodellene, gjøres mer mekanisk der den relative 

fordelingen av befolkningsvolum på grunnkretser i kommunen konserveres fra 

basisåret til prognoseåret. Det kommer ingen bosatte i grunnkretser som ikke hadde 

bosatte i basisåret, men man får en fortetting i eksisterende utbygde områder. 

Videre er det slik at fordelingen på kjønn/alderskategorier i en grunnkrets langt på 

vei konserveres. Det vil si at en typisk "barnefamilie"-grunnkrets også vil være en slik 

i framtiden. Det gjelder i hvert fall når vi ser på forskjeller mellom grunnkretser. I 

den grad det kommer en eldrebølge i kommunen så vil det fordeles ut, men ha en 

tendens til i størst grad komme i grunnkretsen med høy snittalder i basisår.  

Befolkningsprognosene er viktige inndata både til persontransportprognosen, som 

inndata til nasjonal og regionale persontransportmodeller, og i regionaliseringen av 

næringsøkonomisk vekst, som inndata til PINGO. 

Til de norske transportprognosene lages det imidlertid ikke egne 

sysselsettingsprognoser, men man benytter samme relative fordeling for sysselsetting 

i ulike næringer og soner som i modellens basisår som attraheringsvariabel for 

arbeidsreiser. 
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4 Kommentarer til dokumentet 

4.1 Befolkningsutvikling i T-regioner 

Det legges i rapporten mye vekt på å diskutere ulike geografiske inndelinger, og at en 

inndeling i ulike T-regioner (tettstedsregioner) vil gi mer homogene vekstbaner for 

befolkningsutvikling enn ved å legge til grunn en mer administrativ inndeling i fylker 

(län) eller kommuner. Dette illustreres blant annet ved hjelp av figur 2 og 3 som viser 

befolkningsvekst i perioden 1960-2010 fordelt på 6 T-regioner og 21 fylker (län). 

Argumentasjonen er at T-regioner i større grad enn et fylke gir mer treffsikre 

vekstbaner, da både større og mindre tettsteder har en positiv befolkningsvekst, mens 

landsbygd i sør og nord har hatt en befolkningsreduksjon. Å benyttes samme 

vekstbaner pr fylke, vil da føre til at noen soner innenfor et fylke får for høy 

befolkningsvekt, mens byene (stadene) får for lav vekst. 

Det virker derfor som et fornuftig forslag å ta utgangspunkt i T-regioner i stedet for 

fylker. Spørsmål er imidlertid hvordan dette påvirker robusthet i grunnlaget, da T-

regioner vokser sammen, tilgrensende soner slås sammen og om det fører til at T-

regioner vil kunne endres fra en kategori til en annen over prognoseperioden? 

 

4.2 Modell for bilinnehav 

I rapporten benyttes reisevaneundersøkelsen og tre alternative modellformuleringer 

til å utvikle alternative bilinnehavsmodeller. Basis er en nasjonalt dekkende 

reisevaneundersøkelse, men alternativene er basert på følgende: 

1. Et tilgjengelighetsmål i form av logsummer generert av Samperssystemet 

2. En klassifisering av områder etter tettstedsstørrelse 

3. En klassifisering av områder etter tilgjengeligheten til jernbanetransport 

Modellen som beregner bilhold er en logitmodell som består av tre alternative valg 

etter om det er: 

1. Ingen biler i husholdet 

2. En bil i husholdet 

3. To eller flere biler i husholdet 

Spesifikasjonen av logitmodellen skiller seg fra den tilsvarende bilholdsmodellen i de 

norske persontransportmodellene som også innehar en variabel for om personen har 

førerkort. Dermed opererer den norske delmodellen for bilhold og førerkortsinnehav 

med fem kategorier for bilhold og førerkort, avhengig av om personen selv har 

førerkort og av hvor mange biler det er i husholdet i forhold til antall førerkort. 

Spørsmål er derfor hvorfor førerkort ikke inngår som variabel i modellen for 
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bilinnehav. Skyldes at det ikke foreligger informasjon om førerkortinnehav i 

reisevaneundersøkelsen i Sverige? Argumentet for å inkludere førerkortinnehav i 

modellen er at det øker sannsynligheten for framtidig bilbruk også dersom ikke 

husholdningen har bil.  

Beregnet antall husholdninger som hhv ikke har bil, har en bil eller har to eller flere 

biler i husholdet, sammenliknes med RVU-data i de tre alternative 

modellformuleringene. Tilsynelatende gir de tre modellene svært like resultater til hva 

som kan utledes av RVU-dataene, men det savnes statistiske parametere og en 

konklusjon på hvilken modell som gir best tilpasning, eventuelt om alle de alternative 

modellformuleringer skal implementeres i scenariomodellen. 

I Norge legges logsummer til grunn for modellen for førerkort og bilhold, men som 

forfatteren fremhever, er det vanskelig å formidle hva som ligger i logsummene.  

 

4.3 Reisehensikt 

Under forslag til reisehensikt nevnes de fire kategoriene arbeid, besøk, skole og fritid 

for lokale reiser. For regionale reiser skilles det mellom de samme fire kategoriene, 

men der arbeidsreiser er erstattet av tjenestereiser. For interregionale innenriks- og 

utenriksreiser skilles det kun mellom tjeneste- og private reiser.  

Dette er også avvik sammenliknet med det norske modellsystemet der man i tillegg til 

de over nevnte reisehensikter også er med en kategori for korte tjenestereiser og for 

innkjøp. For lange reiser er arbeids- og tjenestereiser slått sammen i en kategori i den 

norske modellen. I tillegg skilles det mellom fritid, besøk og andre reiser.  

 

4.4 Modell for regionale reiser 

Infrastrukturen ved veg- og jernbanenettet, samt rutetilbudet for tog, fly og 

kollektivtransport utgjør en viktig del av transportmodellene. En eksogen faktor i 

transportprognosene er derfor hvordan det fremtidige transporttilbudet er utformet. 

Dette er selvsagt en faktor som er vanskelig å forutsi, og som praksis i Norge 

inkluderes vedtatte prosjekter som har trafikal effekt, til grunn for nettverk og 

rutetilbud. Dette kodes inn i modellens hovedveg- og jernbanenett. I tillegg kan man 

legge inn forbedringer i rutetilbudet for fly-, buss-, tog-  og båtruter, som en konstant 

forbedring, f eks 10% forbedring på alle ruter. Lokale bussruter og lokale 

vegforbedringer kodes ikke inn i nettverket i basisprognosearbeidet. 

I foreliggende forslag til scenariomodell foreslås det å erstatte dagens modeller for 

lokale reiser til en felles modell med samme soneinndeling som i Sampers, dvs med 
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683 soner. Det legges opp til en mer sjablongmessig modell for lokale reiser ved å 

benytte gjennomsnittshastigheter og informasjon om turtetthet i tillegg til 

informasjon om reisekostnader.  Reisegenerering og gjennomsnittlige reiselengder 

tilordnes skjematisk avhengig av størrelsen på sonene, mens 

transportmiddelfordeling beregnes avhengig av kollektivtransporttilbud, bilinnehav 

og sosioøkonomiske faktorer. Kollektivtransporttilbudet kan avledes fra 

reisevaneundersøkelsen basert på avstand til holdeplass og turtetthet. Det foreslås 

også at man kan stratifisere data for tettsteder med godt kollektivtilbud, tettsteder 

med mindre godt kollektivtilbud, tettsteder med og uten trikk (sporvagn) og 

tettsteder med og uten tunnelbane. Hensikten er å forenkle og redusere 

prognosemodellens kjøretid. Begrunnet ut fra at prognosene i første rekke skal legge 

grunnlaget for å vurdere investeringer i hovedvegnettet, og at hovedvegnettet i all 

hovedsak er utenfor byene, foreslås det å droppe vegnett for lokale reiser.  

For de interregionale reisene foreslås det å opprettholde nettverket slik det er i dag, 

samt kode inn eventuelt kjente investeringsplaner i de ulike nettverk i prognoseårene.  

Om man her sammenlikner med hva som er praksis i Norge gjøres det i liten grad 

endringer i nettverket på lokalt plan. Så lenge modellen ikke tar hensyn til 

kapasitetsrestriksjoner for kollektivtransport og vegnett, er det ikke noe stort 

problem at man ikke koder inn forventede endringer i ruteplan i byene. Med en 

forenkling av lokale reiser der man tar bort nettverket vil man imidlertid miste noe av 

modellens analysemuligheter, som f eks satsning på gang- og sykkelnett i storbyer 

som er et virkemiddel (åtgerd) for å nærme seg målsettinger om at trafikkvekst i 

byene skal tas av gang, sykkel og kollektivtransport.  

 

5 Konklusjoner 

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

scenariobasert transportprognosemodell. Gjennomgangen viser at det er mange 

likheter, men også betydelige forskjeller mellom transportmodellsystemet i Sverige og 

Norge.   

Det er klar forskjell på de svenske og de norske transportmodellene mht 

soneinndeling, der soneinndelingen er mer detaljert i de norske modellene 

sammenliknet med de svenske. Detaljert soneinndeling krever detaljerte transportnett 

og med det også store dimensjoner på LoS-matrisene. Dette i sin tur resulterer i 

modeller med lange kjøretider, noe som er ressurskrevende og dermed et hinder for å 

gjennomføre sensitivitetsanalyser i tilknytting til prognosearbeidet. Det foreslåtte 

opplegget for å lage en forenklet modell, der lokale reiser inkluderes som en forenklet 

modell i Sampers langdistansemodell, vil føre til at man ikke får mulighet til å 
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analysere spesifikke nettverksendringer på lokalt nivå, men kun generelle endringer i 

form av en sjablongmessig endring i kollektivtilbud, sykkelvegnett, etc. På den annen 

side er det i prognosesammenheng vanskelig å forutse hvordan kollektivtilbudet, 

spesielt på lokalt nivå, vil være i et prognoseår. Så lenge modellen ikke tar hensyn til 

kapasitetsrestriksjoner, vil endringer i kollektivtilbudet først og fremst ha betydning 

for frekvens og med det ventetid, eventuelt også tilgjengelighet i forhold til 

avreisested og destinasjon. Man vil mao tape noe informasjon og analysemuligheter 

ved å håndtere de lokale reisene på et overordnet plan, men gevinsten oppnås i form 

av at man bedre får testet ut hvordan endringer i prognosens eksogene parametere 

slår ut på de transportmiddelspesifikke vekstbanene.  

En slik scenariobasert transportmodell slik den her er skissert, vil kunne brukes til 

generelle transportframskrivninger og ikke til å vurdere kapasitetsproblemer, etc. 

Modellen vil først og fremst kunne brukes til å analysere gevinster som følge av 

større infrastrukturinvesteringer på nasjonalt nivå (i riksveinett og på regionale 

jernbanestrekninger). 

Formålet med scenariomodellen er ikke å forutsi eksakt hvor folk kommer til å bo og 

arbeide, men mer å få fram de strukturelle endringene, samt konsekvenser for 

trafikkprognosen av ulike forutsetninger i inndata.  

Det antas at den foreslåtte scenariobaserte prognosemodellen hovedsakelig er en 

simuleringsmodell for sensitivitetsanalyser og at denne blir et kompliment til dagens 

modellsystem, som vil bli benyttet til å utarbeide selve basisprognosen. Utfordringen 

kan imidlertid bli konsistensen mellom scenariomodellen og det mer detaljerte 

transportmodellsystemet. 
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Kommentarer	till	granskning	av	scenariobaserad	prognosmodell	

Lars Westin, Jonas Westin och Andreas Forsgren 

Författarna är tveksamma till att använda länsnivån som regional nivå. Tanken med detta är 
att man ska kunna använda de prognoser som finns på länsnivå för den mellanregionala 
fördelningen och att den inomregionala fördelningen skulle göras m h a T‐regioner. Den 
scenariobaserade prognosmodellen skulle då vara konsistenet med andra nationella 
prognoser. 

Det är riktigt att rapporten huvudsakligen behandlar indata till persontrafikmodeller och då 
nattbefolkning. Det är dock inte omöjligt att samma metod skulle kunna tillämpas på 
dagbefolkning, särskilt inte om det finns en prognos för dagbefolkning per näringsgren på 
länsnivå. Det finns ju ett mycket starkt samband mellan andelen inompendling och 
tätortsstorleken (se figur 3 på sid 24) vilket ger ett indirekt mått på dagbefolkningen. 
Sannolikt ökar också dagbefolkningen med tätortsstorleken. 

Med utgångspunkt från länsnivån skulle metoden då också kunna användas för att ta fram 
underlag för godsprognoser på tätortsnivå. Hur detta ska kunna utnyttjas måste dock 
analyseras vidare. 

Anledningen att vi använder Sampers 683 områden är just att de finns i Sampers. Vi säger 
inte att det är optimalt men de har visat sig fungera i Samvips för prognostisering av 
regionala, interregionala och internationella tågresor i alla fall. Det verkar som att det går att 
skapa en nyckel mellan Sampers områden och tätorter åtminstone för tätorter med mer än 
5000 invånare. Detta skulle vi vilja analysera närmare. 

Det är riktigt att sambandet mellan T‐regioner och andra indelningar inte behandlas. En 
fråga är om det finns något samband mellan Sampers områden och t.ex. lokala 
arbetsmarknader eller andra indelningar. Har detta analyserats någon gång? 

Författarna tar upp problemet med de storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är 
riktigt att det finns ett problem att dessa tätorter (och även andra) växer och ibland 
inkorporerar andra tätorter och att det skapas nya förorter. Vi har sett det i de analyser vi 
gjort av den historiska utvecklingen men tror att det går att lösa just genom att använda sig 
av länsnivån här och sedan fördela befolkningsökningen på de befintliga tätorterna.  

Man ska heller inte överdriva betydelsen av de lokala resorna i de större tätorterna. De 
lokala resorna inom tätorterna svarar för totalt sett 15% av antalet personkilometer i Sverige 
och då utgör Stockholm och Göteborg bara en del av detta. De är de regionala resorna som 
med 57% svarar för störst andel av transportarbetet och därnäst de interregionala med 27%. 
Därav slutsatsen att använda en enklare modell för lokala resor. 
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Med befolkningsomfördelning från norr till söder menar vi att befolkningen i södra Sverige 
ökar snabbare än i norra Sverige. Det framgår av tabellen över befolkningsutvecklingen i 
länen att det har varit så sedan 1960 (tabell 3.15 sid 39). 

Med funktionell indelning avser vi en regional indelning där beteendet är så lika som möjligt 
inom en region och så olika som möjligt mellan regionerna. 

Denna PM innehåller också några intressanta principiella kommentarer. Dels konstaterandet 
att nuvarande prognossystem kan upplevas som krångligt och tidskrävande utan att det 
veterligen bevisats att systemet ger ett kvalificerat bättre eller mer precisa utfall än 
snabbare system. 

Vidare att trafikverkets modellsystem är helt fokuserat på att bryta ner det som sker inom 
Sveriges gränser. Flöden mellan länder ingår inte med undantag för Öresundsregionen och 
när man försöker använda modellen, som man gjorde för att analysera en ny Metro mellan 
Malmö och Köpenhamn, så ger det tveksamma resultat. 

Sammantaget tycker jag att denna PM är välgrundad och innehåller relevant kritik, även om 
jag inte håller med om allt. Den innehåller också idéer om problem som skulle kunna 
vidareutvecklas i ett fortsatt arbete. 

 

Staffan Algers 

Denna PM tar även upp problemet att dagbefolkning inte behandlas och särskilt att detta får 
konsekvenser för målpunktsfördelningen. Det är, som framgått av ovan, en relevant kritik, 
men där det också kan finnas lösningar i ett fortsatt arbete. 

Författaren påpekar också bristen att trängsel i vägnäten inte kan beaktas genom att iterera 
mellan utbud och efterfrågan. Man måste då tänka på att trängsel förekommer 
huvudskaligen i Stockholms‐ och Göteborgsregionen huvudsakligen för arbetsresor. Jag tror 
att det kan hanteras med restidsförlängningar även i en förenklad lokal och regional modell. 
Visten med den scenariobaserade modellen är ju att förenkla och att ta hänsyn till de 
viktigaste faktorerna totalt sett. Viktiga faktorer kan då vara reseavdragens utformning som 
ju påverkar hela landet. 

Påståendet att ”I Sampers ingår därför inte de lokala resorna inom vissa tätorter” anses inte 
vara korrekt. Det bygger på uppgifter som jag tidigare fått att den lokala busstrafiken i vissa 
tätorter t.ex. Västerås inte ingick i Sampers. Detta kan ha ändrats sedan dess och det vore 
bra att få det bekräftat i så fall. 

Författaren pekar på en bra lösning som avses används inom Transtools, där man integrerar 
lokala och regional resor i samma modell, och där de lokala resorna kan beskrivas med 
avseende på reslängdsklasser. Det tror jag vore en mycket bra lösning för en 
scenariobaserad prognosmodell även om det kräver en omskattning av den regionala 
modellen vilket då kan göras i samband med att man aggregerar områdena. 

Beträffande utrikesresor så finns det som mycket riktigt påpekas en fast matris i dag (som 
tagits fram av KTH) men jag menar att man också skulle överväga att använda en förenklad 
utrikesmodell som finns i Samvips som ju har samma områdesindelning i Sverige som 
Sampers. 
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Författaren framhåller att nästan allt som föreslås i den scenariobaserade prognosmodellen 
skulle göras med Sampers på ett eller annat sätt. En fråga man ställer sig är varför man inte 
har gjort det då? Jag tror det beror på att Sampers är alldeles för komplicerat och visten med 
den scenariobaserade prognosmodellen är ju just att förenkla. 

Henrik Edwards 

Författaren tar upp några idéer till förbättringar och förenklingar i nuvarande Sampers bl.a. 
genom olika former av automatkodning. De verkar väl värda att beakta men går snarare ut 
på att på ett bättre sätt kunna skaffa detaljerade indata till nuvarande fullskaliga modeller. 

Författaren framhåller betydelsen av trängsel och kapacitetsbegränsningar. Som framgått av 
ovan finns de framförallt i Stockholms‐ och Göteborgsregionen i högtrafik som utgör en 
mycket liten del av det totala resandet i Sverige. Jag tror det skulle vara möjligt att skatta 
restidsförlängningar som följd av trängsel på resvanedata och andra trafikmätningar och 
lägga in sådana i en den typ av modell som Staffan Algers föreslog för lokala och regionala 
resor med reslängdsfördelningar. 

Författaren frågar varför man ska använda T‐regioner som bas för ett urval i stället för län 
eller kommuner. Det beror på följande anledningar: 

1. T‐regioner är en funktionell indelning d.v.s. beteendet är så lika som möjligt inom region och 

så olika som möjligt mellan regionerna. 

2. T‐regionerna innehåller var för sig så många innevånare att det går att få fram bra data med 

ett stickprov med rimligt antal observationer.  

Den minsta enheten i T‐regioner är Göteborgsregionen har 600 000 invånare. Det minsta 
länet, Gotland, har 60 000 invånare. Kommuner kan vara ännu mindre. Då måste man 
aggregera för att få ett hållbart stickprov och det blir ändå ganska luddigt eftersom det alltid 
blir en blandning av glesbygd och olika stora tätorter. 

Detaljsynpunkter 

Referenser till tabeller/figurer är inte enhetliga och ibland saknas referenser.  

‐ O.K. hann inte med detta. Ska försöka rätta till det. 

Figur 7, sid 14: Startpunkt/Målpunkt är angivna som 10/24 på två rader. Hur blir det 240 
relationer? 10 Start * 14 Mål, omvänt eller annat. 

‐ Jag tänkte mig att vi har 24 län och inom dem finns det maximalt 10 T‐regioner (den finare 

nivån där gelsbygd är separerad). Det blir maximalt 240 typresor med en genomsnittlig 

reslängd och en målpunkt inom tätorten som inte preciseras i rummet. Nu är Staffan Algers 

idé om en integrerad lokal och regional modell och en reslängdsfördelning säkert bättre men 

det var så jag tänkte i alla fall. 

Figur 15, sid 15. Hur ser man olika åldersgrupper där? 

‐ Fel i texten, ska vara i T‐regioner. 

Kap 2.6 sid 25‐26. Vore intressant med en referens till estimerade modeller och deras 
prestanda. 
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‐ Tyvärr finns detta inte i filformat utan i pappersrapporter. Ska kolla om jag hittar något som 

jag kan skanna in om du är intresserad. 

Kap 4.2, sid 41. Referens till forskningsresultat avseende ”spårfaktor” från Svealandsbanan 
borde inkluderas i rapporten. 

‐ Ska ske: Introduktion av regionala snabbtåg. En studie av Svealandsbanans påverkan av 

resemarknaden, resebeteende och tillgänglighet. TRITA‐INFRA 03‐040. Doktorsavhandling, 

Oskar Fröidh, 2003 

Kap 4.3, sid 43. Är Gbg speciellt eftersom man hoppar från Sthlm till Malmö? 

‐ Det är bara så att Göteborg (T2) är inte statistiskt säkerställt medan Stockholm (T1) och 

tätorter >50 000 invånare inklusive Malmö (T31) också är det. Detta beror sannolikt på att 

befolkningsunderlaget i Göteborg är relativt litet (0,6 milj. inv.) jämfört med Stockholm (1,4 

milj. Inv.) och tätorter>50 000 inv. (1,7 milj. inv.). 

Sid 49, Minimodell … Vad avser modeller M39 och M40? 

‐ M39 är järnvägsmodellen och M40 är tätortsmodellen. Intressant är att järnvägsmodellen 

M39 har ett högre anpassningsvärde (loglikelihood‐värde) än tätortsmodellen M40 trots att 

M40 har fler parametrar. Skickar rapporten separat. 

Sid 72, Det skrivs ”… prognos av exakt vilken buss resenärerna åker med i en enskild tätort 
…” . Det är väl en överdrift att säga att Sampers gör detta. 

‐ Kanske, men i princip ska ju alla busslinjer vara med och alla resor fördelas. Men jag tycker 

snarare det visar på orimligheten att ha för precisa indata i en långsiktig prognos. 

 

Inger Beate Hovi 

Denna PM är intressant eftersom den inte bara innehåller granskning av den 
scenariobaserade prognosmodellen utan även vissa jämförelser mellan den svenska 
prognosmodellen Sampers och den norska NTP nationell trafikprognosmodell. 

Det står att en skillnad mellan den norska och den svenska modellen är att den norska inte 
innehåller utlandsresor. Det gör emellertid inte den svenska modellen heller, det finns 
endast en fast matris för tågresor som läggs ovanpå inrikesresorna. Denna finns också som 
prognosmatris. 

En intressant iakttagelse är att den norska modellen inte innehåller några egna 
sysselsättningsprognoser utan man använder samma fördelning för sysselsättning i olika 
näringsgrenar som i modellens basår för målpunktsfördelningen av arbetsresor. Detta synes 
vara en brist men med tanke på diskussionen om dagbefolkningen i den scenariobaserade 
prognosen så är frågan hur stor betydelse detta har. 

Under 4.3 ”Riesehensikt” påpekas att det ”nevnes de fire kategoriene arbeid, besøk, skole og 
fritid for lokale reiser. For regionale reiser skilles det mellom de samme fire kategoriene, 
men der arbeidsreiser er erstattet av tjenestereiser”. Detta är ett fel i tabellen, det ska vara 
arbetsresor, skolresor, tjänsteresor, besöksresor och fritidsresor både för lokala och 
regionala resor. Ber om ursäkt för det. 
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Vidare påpekas under 4.4. Modell för regionale resor att ”Med en forenkling av lokale reiser 
der man tar bort nettverket vil man imidlertid miste noe av modellens analysemuligheter, 
som f eks satsning på gang‐ og sykkelnett i storbyer som er et virkemiddel (åtgerd) for å 
nærme seg målsettinger om at trafikkvekst i byene skal tas av gang, sykkel og 
kollektivtransport”. Jag menar att genom att stratifiera resvanundersökningen och 
modellerna i tätorter med bra cykelvägnät och tätorter utan bra cykelvägnät (eller 
kollektivtrafik eller med/utan spårväg etc.) kan man få fram strukturella skillnader även i en 
prognos genom att hänföra tätorterna till olika klasser. Dessa samband kan sedan 
vidareutvecklas om man kopplar det till km cykelvägnät, kollektivtrafikutbud i vagnkilometer 
per invånare etc. Man kan inte prognosticera exakt vilken väg man reser i varje tätort men 
jag menar att man kan modellera hur man reser med olika förutsättningar. 

Denna rapport innehåller dessutom en mycket bra sammanfattning på engelska där jag 
avslutningsvis tillåter mig att citera följande: 

“Such a scenario based transport model as the one outlined here, will be used for general 
transportation projections and not to assess capacity issues. The model will primary be used 
to analyse the gains from greater infrastructure investment at the national level (in road 
networks and regional railways). 

It is believed that the proposed scenario‐based forecasting model is essentially a simulation 
model for sensitivity analyses and that this will be a compliment to the current model 
system, which will be used to prepare the basic forecast. The challenge however, is the 
consistency between a scenario model and the more detailed transport model system.” 
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