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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Trafikverket är angeläget om att utveckla sina analysverktyg avseende
beskrivningen av resor och transporter över Öresund, för att ge goda
möjligheter att analysera effekterna av en potentiell framtida fast förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör.

WSP har tidigare genomfört en förstudie med syfte att lista prioriterade
förbättringsåtgärder när det gäller prognostisering av resor/transporter över
Öresund med modellverktygen Sampers respektive Samgods. Förstudien
bestod av två delar: en del kring prognostisering av godstransporter över
Öresund och en del kring prognostisering av persontrafik över Öresund.
Slutsatser från persontrafikdelen presenteras i rapporten ”Utvecklingsprojekt
Öresundsmodeller, PM persontrafik” (WSP, 2016-03-15). Arbetet med
förstudien genomfördes i samarbete med M4 Traffic, DTU Transport och
Push & Pop Data.

1.2 OMFATTNING
I det aktuella utvecklingsprojektet förverkligades vissa av de i förstudien
utpekade förbättringsåtgärderna. Arbetet omfattade utveckling av såväl den
regionala modellen som av den långväga modellen.

Den regionala Sampersmodellen för Skåne utvecklades med avseende på
indata samt vad gäller kalibrering. Förbättringsarbetet gällande indata
omfattade översyn av taxor och tullar respektive översyn av kvarstående
tilläggsmatriser. När det gäller kalibrering av den regionala modellen gjordes
en analys av om samma kalibreringsmetod som tidigare skulle användas,
eller om kalibreringen i stället skulle göras med snittkalibrering för Öresund
på motsvarande sätt som för Saltsjö-Mälarsnittet respektive Älvsnittet i
Sampers regionala delmodeller Samm och Väst. Utöver utredningen om
metod för kalibreringen uppdaterades även kalibreringsmålen utifrån nya
indata i en nyligen genomförd resvaneundersökning för Öresund.

Sampers långväga modell omfattar i dagsläget endast långväga inrikes
resor. Eftersom den långväga modellen inte genererar något resande över
Öresund hanteras detta resande i transnationella tilläggsmatriser, som är
inkalibrerade mot nuläget och behöver framskrivas till prognosår. I
utvecklingsarbetet av den långväga modellen utvidgades modellen så att den
hanterar även målpunkter på andra sidan Öresund. Detta omfattade att
anpassa indata, implementera modellen och att kalibrera in den, särskilt när
det gäller resande över Öresund.
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1.3 REFERENSGRUPP
Utvecklingsarbetet har dragit nytta av viktiga erfarenheter från expertis inom
området genom såväl enskilda samtal som genom två möten med en
referensgrupp. Personer som har bidragit med värdefulla synpunkter och
kommentarer är Fredric Almkvist, Leonid Engelson samt Carsten Sachse på
Trafikverket, Sten Hansen på Region Skåne, Jeppe Rich på DTU Transport,
Kristina Schmidt på M4 Traffic samt Christer Persson på KTH. Lenoid
Engelson på Trafikverket har även bidragit med större arbetsinsatser vid
kalibreringen av den regionala modellen.
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2 REGIONALA MODELLEN

2.1 ÖVERSYN AV INDATA
En viktig del i arbetet med utveckling av den regionala Sampersmodellen för
Skåne var förbättringsarbete avseende indata, bland annat översyn av taxor
och tullar. I förstudien konstaterades att det fanns vissa brister i indata till
Sampers, varav en del fick särskilt stort genomslag när det gäller resandet
över Öresund.

2.1.1 Taxor och tullar
I tidigare arbete med analyser i den regionala Sampersmodellen för Skåne
har tydliga indikationer på att inkonsistenser och orimligheter när det gäller
de taxor som anges för kollektivtrafikresor över Öresund funnits. Dessa har
dock inte validerats för att påvisa att så är fallet och det har inte funnits
någon dokumentation avseende hur nuvarande taxematriser genererats.
Samtidigt har viss oklarhet också rått kring vilka kostnader (”tullar”) som är
inkodade för bilresor över Öresund, och vilka principer man utgått från när de
fastställts. Utgångspunkten är att tullarna ska motsvara verklighetens
passageavgifter över Öresundsbron samt taxor för färjeöverfarten.

Det är generellt svårt att avgöra hur verklighetens taxesystem ska beskrivas i
modellen. De befintliga taxematriserna har många svagheter och direkta
felaktigheter. Svårigheterna är dock särskilt stora när det gäller bilresor över
Öresund, eftersom rabattsystemen är svårgenomträngliga och innehåller
många olika nivåer beroende på hur många resor bilisterna gör.

Det är emellertid angeläget att taxematriserna presenterar någorlunda
realistiska nivåer för de verkliga taxorna. Annars kommer modellen att
kalibreras in mot verkligt resande med onödigt stora kalibreringskonstanter.

Därför har en genomgång av de taxor som anges i modellens indata gjorts,
dels med fokus på relationer inom Skåne men även för relationer som direkt
berör Öresund. Två typer av granskningar har genomförts:

· På övergripande nivå – förefaller taxematriserna för olika typer av
resor internt konsistenta och logiska?

· För specifika relationer – stämmer de angivna taxorna med uppgifter
i aktuella prislistor?

Då det är en väldigt komplex övning att kontrollera taxornas rimlighet i
samtliga relationer i modellen (ca 4 000 000 relationer) gjordes ett urval av
relationer som sedan jämfördes mot Skånetrafikens prislistor. Urvalet
innebar att relationer mellan centralorter i respektive kommun i Skåne
kontrollerades. För relationer över sundet valdes centralorter i respektive
taxezon (enligt Skånetrafikens indelning) i Danmark ut för kontroll. De
kostnader som jämfördes var kontantbiljett samt månadskort, vilket är den
indelning som används i Sampers.

Granskningen visade att modellen generellt sett underskattar kollektiva taxor
med ca 20-25 procent både för kontantbiljetter och för månadskort. Detta
gäller både för interna resor i Skåne och för resor över sundet. Jämförelsen
utgår ifrån att inga potentiella rabatter används för kontantbiljetter, men i
verkligheten förekommer sådana för alla resenärer som använder Jojo-kort
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för sin resa. Detta innebär att underskattningen av taxor i modellen troligtvis
ligger närmare ca 10-15 procent, vilket bör ses som en relativt bra
överensstämmelse. Till följd av detta togs beslut om att inga regionala taxor
bör justeras i modellen i detta skede.

Vidare har en översyn över vilka kostnader (”tullar”) som är inkodade för
bilresor över Öresund gjorts, liksom över vilka principer man utgått från när
de fastställts. Översynen visade att samma kostnader appliceras för resor
med bil över sundet oavsett om en resenär väljer Öresundsbron eller överfart
med färja mellan Helsingborg och Helsingör.

Biltullarna i Sampers delas upp i kostnader per passage dels för arbetsresor
och dels för tjänste/övrigtresor.

Kostnaden per passage för en arbetsresa över sundet är i modellen satt till
90 kr1. Öresundsbron erbjuder rabatterade priser för pendlare, vilka innebär
att om en resenär gör ca 40 enkelresor över sundet per månad kommer
kostnaden per passage i dagsläget (hösten 2016) att bli ca 85 kr2. Detta
stämmer väl överens med de nivåer som ansatts i modellen. Även för
passage med färja mellan Helsingborg och Helsingör finns rabatterade priser
för pendlare innebärande en kostnad per passage på ca 85 kr3, vilket
stämmer väl överens med modellens nivåer.

För tjänste/övrigtresor är kostnaden i modellen satt till 260 kr per passage4.
På Öresundsbron är i dagsläget (hösten 2016) den kontanta kostnaden för
överfart 440 kr per passage utan BroPass och 198 kr per passage med
BroPass. Huruvida modellens kostnader är rimliga beror således på hur
många av de passerande fordonen som förväntas inneha BroPass. Om ca
75 procent av resorna sker med BroPass kommer modellens kostnader vara
rimliga. Möjligen är detta en något hög andel innebärande att tullarna för
tjänste/övrigtresor på Öresundsbron är något låga. Samtidigt är det rimligt att
tro att en del tjänste/övrigtresor görs av pendlare som innehar det
rabatterade priset för pendlare, och vars marginalpris för en extra resa därför
är lågt. Om en viss andel av resorna sker till detta låga marginalpris, blir
andelen resor som behöver ske med BroPass mindre än 75 procent. För
överfart med färja mellan Helsingborg och Helsingör förekommer liknande
rabattsystem. En ordinarie överfart har en kostnad på 470 kr medan en
överfart med AutoBizz Smart har en kostnad på 222 kr per överfart. Precis
som för Öresundsbron beror alltså rimligheten i modellens kostnader på
andelen som innehar AutoBizz Smart. Troligtvis är kostnaden per överfart
något lågt satt i modellen, då kostnaden innebär att ca 85 procent av
resenärerna innehar ett rabatterat pris. Denna procentsats minskar dock om
en viss andel av resorna görs av pendlare till ett lågt marginalpris.

1 Den beräknade avgiften bygger på taxeuppgifter från respektive företags
hemsida i januari 2011. För arbetsresor har varje person antagits göra 40
resor per månad på BroBizz (Öresundsbron) eller med månadskort (färjan
vid Helsingborg-Helsingör).
2 www.oresundsbron.com
3 www.scandlines.se
4 Den beräknade avgiften bygger på taxeuppgifter från respektive företags
hemsida i januari 2011. För tjänste/övrigtresor har antaganden gjorts om att
hälften av resorna betalas med enkelbiljett, 40 procent med BroBizz (priset
för de tio första resorna) (Öresundsbron) alternativt med 10-biljett (färjan vid
Helsingborg-Helsingör) och slutligen att 10 procent är arbetspendlare som
gör en extra tjänste/övrigtresa och därför betalar det låga marginalpris som
då gäller.
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Precis som för kollektiva taxor har beslut tagits om att inte justera modellens
tullkostnader i detta skede då de troligtvis håller en rimlig nivå.
Underskattning av priser bedöms vara i samma nivå som underskattningen
för kollektiva taxor.

2.1.2 Kvarstående tilläggsmatriser
En annan viktig del i översynen av indata till den regionala Sampersmodellen
för Skåne var översyn av tilläggsmatriserna. Tidigare har allt det långväga
resandet över Öresund, liksom en del av det inomregionala resandet,
hanterats i tilläggsmatriser. I och med utvidgningen av den långväga svenska
modellen så att den hanterar även målpunkter i Danmark kan de
tilläggsmatriser som gäller det långväga personbils- och kollektiva resandet
tas bort. Mer om detta finns att läsa i avsnitt ”3.3 Anpassning av indata” i
kapitlet om långväga modellen.

Utöver det långväga persontrafikresandet finns även en del andra
tilläggsmatriser i den regionala Skånemodellen, som bidrar till trafik över
Öresund. En del av dessa har sina motsvarigheter i andra regionala
Sampersmodeller, medan andra enbart finns i Skåne. De Skånespecifika
tilläggsmatriserna hanterar anslutningsresor till och från Kastrup, samt resor
mellan Bornholm (som administrativt sett tillhör Själland även om öns
geografiska läge är sydöst om Skåne) och övriga Danmark.

Yrkesmatriser förekommer i modellen inom Danmark, bortsett från lastbilar
med släp. De så kallade ”PbY-resorna” (personbil i yrkestrafik) förekommer
för relationer inom respektive nation, men inte över Öresund.

Nivåerna på de kvarstående tilläggsmatriserna har reviderats, i och med att
det genom den nya resvaneundersökning för Öresund som genomfördes
hösten 2015 (RVU Öresund) nu finns bättre underlagsdata avseende
resandet att tillgå. Det resande som hanteras i tilläggsmatriser importeras till
modellen i form av matriser, uppdelat på olika typer av trafik.

De kvarstående tilläggsmatriser som setts över och anpassats är:

· Anslutningsresor till/från Kastrup
· Resor mellan Bornholm och övriga Danmark
· Lastbilstrafik

Det handlar om att:

· Anpassa trafikens totala omfattning till de slutsatser som kan dras
från kalibreringsunderlaget

· Anpassa start- och målpunkter till resultat från RVU Öresund och
andra rimliga antaganden

Dessutom övervägdes det om även en PbY-matris behövde konstrueras från
grunden. Någon sådan tillämpas för närvarande inte alls för de delar av
trafiken som passerar Öresund. Man konstaterade dock att den
resvaneundersökning som ligger till grund för de nya kalibreringsmålen
riktats till samtliga resenärer över Öresund, oavsett om de reste i yrkestrafik
eller i ett privat ärende. Man kan möjligen misstänka att svarsfrekvensen var
lägre bland resenärer i yrkestrafik än för privatresenärer, men bortsett från
den potentiella skevheten representerar alltså Öresundsundersökningens
”tjänsteresande” såväl vanliga, enstaka, tjänsteärenden som ren yrkestrafik i
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personbil. Slutsatsen blev därför att yrkestrafik inte behöver ”läggas till”, i en
särskild matris. Den trafiken får istället anses ingå i den trafik som
modelleras över Öresund, åtminstone om den trafiken möter de nya
kalibreringsmål som sätts upp för personbilsresandet (eftersom de målen
alltså baseras på en resvaneundersökning där yrkestrafik inte
särbehandlats)5,6.

Tilläggsmatrisernas nivåer har tagits fram genom en kombination av officiell
statistik och data från RVU Öresund. En utgångspunkt var det tidigare
framtagna kalibreringsunderlag för resandet över Öresund som togs fram
våren 2015, och som gällde resandet över Öresund år 2014. I detta underlag
fanns statistik om Öresundsresandet år 2014 sammanställd för olika
trafikslag och överfarter (Öresundsbron respektive Helsingborg-Helsingör).

De exakta nivåerna på tilläggsmatriserna föll ut som en effekt av det
kalibreringsunderlag som togs fram för det regionala resandet, och som
beskrivs i avsnitt ”2.3 Kalibreringsunderlag”.

För anslutningsresorna till Kastrup baseras såväl nivå som struktur i
tilläggsmatriserna (en för bil och en för kollektivtrafik) på data från RVU
Öresund. Resvaneundersökningen ger svar på hur många inomregionala
respektive långväga anslutningsresor som görs till Kastrup, med bil
respektive kollektivtrafik. Vidare ger resvaneundersökningen svar på hur
resorna ska fördelas med avseende på startpunkt i Sverige.

Storleken på tilläggsmatriserna för anslutningsresor till Kastrup har varierat
en del i tidigare kalibreringsunderlag. De siffror som nu tagits fram baserat
på data i RVU Öresund är betydligt större än de siffror som fanns i de
tidigare framtagna kalibreringsunderlagen för år 2013 och 2014. De nya
siffrorna stämmer bättre överens med de siffror som ursprungligen togs fram
för år 2012, men är även större än 2012 års siffror. Att tilläggsmatrisernas
storlek minskades drastiskt mellan år 2012 och 2013/2014 berodde på
uppgifter om hur stor andel av tågresenärerna över Öresundsbron som
skulle flyga från Kastrup enligt ett PM från Andresen Analyse7. De nya
uppgifterna i RVU Öresund tyder på att de uppgifterna var felaktiga.

Tabell 1 visar antalet fordon i tilläggsmatrisen för bil (otransponerade siffror).

Tabell 1 – Antal fordon i tilläggsmatris Kastrup, bil

Öresund
ÅMD

Öresund
VMD

Inomregionala 563 660

Långväga 86 63

5 I den nationella svenska resvaneundersökning som ensam ligger till grund
för alla kalibreringsmål för den regionala trafiken i andra regioner ingår inte
yrkesmässig trafik. Därför behöver sådan personbilstrafik läggas till i en
separat PbY-matris.
6 Problemet kompliceras ytterligare av att ”kalibreringsmålet” för
tjänsteresandet de facto inte tillämpas i kalibreringen, se avsnitt 2.2.4 och
2.2.6. Frågan om huruvida yrkestrafiken ”ingår i det modellerade resandet”,
eller inte, blir därmed närmast hypotetisk.
7 Andresen Analyse (2013), Kastrup og trafikken over Øresund.
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Tabell 2 visar den geografiska fördelningen för fordonens startpunkt i
Sverige. För vardagsmedeldygn (VMD) är cirka en tiondel av resorna
långväga (startar i övriga Sverige). Resterande resor startar i Skåne. Nästan
alla dessa resor startar antingen i Malmö och övriga sydvästra Skåne eller i
Helsingborg och övriga nordvästra Skåne.

Tabell 2 – Geografisk fördelning tilläggsmatris Kastrup, bil

Öresund
ÅMD

Öresund
VMD

Malmö 13% 19%

Övriga Skåne SV 37% 33%

Skåne SÖ 7% 1%

Skåne NÖ 2% 1%

Helsingborg 16% 24%

Övriga Skåne NV 12% 14%

Övriga Sverige 13% 9%

Tabell 3 visar antalet resenärer i tilläggsmatrisen för kollektivtrafik
(otransponerade siffror).

Tabell 3 – Antal resenärer i tilläggsmatris Kastrup, kollektivtrafik

Öresund
ÅMD

Öresund
VMD

Inomregionala 2 887 2 697

Långväga 392 422

Tabell 4 visar den geografiska fördelningen för kollektivtrafikresenärernas
startpunkt i Sverige. För vardagsmedeldygn (VMD) är 14 procent av resorna
långväga (startar i övriga Sverige). Resterande resor startar i Skåne. Jämfört
med bilresorna startar en större andel av kollektivtrafikresenärernas resor i
Malmö, Lund och övriga sydvästra Skåne.
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Tabell 4 – Geografisk fördelning tilläggsmatris Kastrup, kollektivtrafikresor

Öresund
ÅMD

Öresund
VMD

Malmö 37% 37%

Lund 19% 19%

Övriga Skåne SV 9% 6%

Skåne SÖ 1% 1%

Skåne NÖ 6% 4%

Helsingborg 13% 15%

Övriga Skåne NV 3% 4%

Övriga Sverige 12% 14%

Tilläggsmatriser har även tagits fram för resor mellan Bornholm och övriga
Danmark. Nivåerna på dessa tilläggsmatriser (otransponerade siffror)
framgår av Tabell 5. Tidigare har enbart tilläggsmatris för Bornholmsresor
med bil ingått i modellen. Tilläggsmatrisen för kollektivtrafik är därmed ny.

Geografiskt fördelar sig resorna från Bornholm på ett sätt så att merparten av
resorna (ca 95 %) har sin målpunkt i Köpenhamnsområdet. Resterande är
utfördelade på Själland. Startpunkt för samtliga resor är i Ystad.

Tabell 5 – Antal fordon respektive resenärer i tilläggsmatriser för Bornholm

Öresund
ÅMD

Öresund
VMD

Bil (fordon) 182 171

Koll (resenärer) 193 238

Slutligen har nivån på de tilläggsmatriser för tung trafik som tidigare tagits
fram av Trafikverket, en för lastbilar utan släp och en för lastbilar med släp,
justerats med avseende på resandet över Öresund. Nivåerna på dessa
tilläggsmatriser framgår av Tabell 6.

Tabell 6 – Antal fordon i tilläggsmatriserna för lastbil

Öresund
ÅMD

Öresund
VMD

Lastbil utan släp 323 387

Lastbil med släp 394 474
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2.2 KALIBRERING REGIONALA MODELLEN

2.2.1 Generellt om kalibrering i Sampers regionala modeller
I en ideal värld skulle vi önska att trafikmodellen perfekt skulle återge alla de
samband och faktorer som påverkar verklighetens trafik och resande. I en
sådan ideal värld skulle trafikmodellens nulägesbeskrivning  alltså ge en
perfekt motsvarighet till verklighetens trafikflöden på enskilda länkar. Men i
verkligheten har trafikmodellerna många svagheter som gör att trafikflödena
ofta avviker avsevärt mellan modellens nulägesbeskrivning och verklighetens
flöden. I sådana fall är det kutym att kalibrera modellen för att nå en bättre
överensstämmelse.

Kalibrering kan motiveras av olika skäl. Ett vanligt skäl är att det är
nödvändigt att flöden och resbeteende överensstämmer någorlunda med
dem som åhöraren känner till från praktisk verksamhet, om hen alls ska vara
beredd att använda, till exempel, modellberäknade effekter (skillnad mellan
UA- och JA-scenarier) som underlag för beslut.

När det gäller omfattningen av resandet över Öresund finns det dessutom i
det här fallet särskilt stor anledning att kalibrera in modellen, eftersom den
senare ska användas för att utvärdera potentiella investeringar i förbättrad
kapacitet och tillgänglighet just över Öresund. Vilken samhällsekonomisk
nytta sådana  investeringar kan generera beror ju i hög grad på hur mycket
resande som kan dra nytta av dem.

Att kalibrera en trafikmodell, och därmed ge den ett annat beteende än det
som representerats i skattningsdata, är dock inte oproblematiskt. När vi
konstaterat att modellen behöver kalibreras har vi ju konstaterat att den
okalibrerade modellen inte beskriver verkligt resande på ett realistiskt sätt.
Därmed finns det anledning att ställa sig frågan ”Varför ska vi tro att den
ursprungliga modellen, trots att den alltså visar allvarliga brister, ändå
kommer att vara användbar för att beskriva de effekter av olika åtgärder som
vi vill studera?”. Och, om vi nu väljer att tro på att den skattade modellen
ändå ger en korrekt beskrivning av trafikantbeteendet i de avseenden som vi
önskar studera – hur ska vi då försäkra oss om att vi inte förstör den
förmågan när vi kalibrerar? (eftersom kalibreringen oundvikligen kommer att
ändra modellens beteende i vissa avseenden).

Frågan om ifall kalibrering bör genomföras, och i så fall i vilka avseenden
kalibrering ska ske och vilka metoder som skall användas, är alltså långt
ifrån enkel.

Sampers regionala modeller kalibreras dock regelmässigt för att ge
överensstämmelse med de ärende-, färdmedels-, och reslängdsfördelningar
som observerats i verkliga resvanedata. Denna kalibrering sker numera med
en automatiserad metod, den så kallade autokalibreringen, som finns
beskriven i särskilt PM8:

I två av Sampers regionala modeller, Samm- och Västmodellerna, görs
kalibrering dessutom så att resandet över ett givet snitt (Saltsjö-Mälarsnittet,
respektive Älvsnittet) i modellen motsvarar det verkliga resandet i samma
resrelationer.

8 ”Sampers 3.3 och autokalibrering” (WSP, 2017-06-22)
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När det gäller den modell som ska tillämpas för att analysera investeringar
över Öresund kan det också, enligt resonemanget ovan, finnas särskilt goda
skäl att kalibrera modellen så att omfattningen av Öresundsresandet har
ungefär rätt nivåer i modellresultaten. Särskilt för det transnationella resandet
över Öresund finns det också anledning att tro att de ursprungligen skattade
parametrarna kan misslyckas med att beskriva resandet. Det finns troligen
specifika drivkrafter och barriärer som påverkar resandet på ett annat sätt än
de inom-nationella och inomregionala mekanismer som Sampers-systemet
utvecklats för att representera i första hand.

2.2.2 Tidigare kalibreringsmetod
Sedan tidigare har Sampers regionala delmodell för Skåne kalibrerats in för
att ge en rättvisande nulägesbeskrivning av Öresundsresandet. Metoden
byggde på att modellens indata (reskostnader) manipulerades med fiktiva
tillägg, så kallade barrriärkonstanter. Barriärkonstanterna innebar ett tillägg
(eller avdrag = negativa konstanter) till ”verkliga” reskostnader, och
tillämpades bara för resrelationer över Öresund. Barriärkonstanterna
anpassades så att det modellerade resandet motsvarade satta
kalibreringsmål.

Den skräddarsydda kalibreringsmetoden har dock visat sig ge problem.

Det regionala Öresundsresandet kalibrerades med denna skräddarsydda
metod in mot 8 separata kalibreringsmål för ”antal inomregionala resor över
Öresund”. Målen baserades på en binär uppdelning i tre dimensioner när det
gäller färdmedel, ärenden och riktning. Kalibreringen gjordes för:

· 2 färdmedel (bil, kollektivtrafik)
· 2 ärenden (arbete, övrigt)
· 2 riktningar (genererade i SE, genererade i DK)

Sammantaget gjordes kalibreringen därmed för 2*2*2 = 8 kalibreringsmål.

Metoden har flera svagheter. Bland annat är det principiellt olämpligt att
blanda indata och ”modellparametrar”. Det har också varit oklart hur de
inkalibrerade värdena bör hanteras i en prognossituation.

I den senaste inkalibreringen har det vidare uppstått ”praktiska” problem vid
inkalibreringen. Det har framförallt berott på att samma kalibreringskonstant
(kostnad) påverkar beräkningen av flera olika typer av resor, vilket har gett
sinsemellan motstridiga signaler för optimeringen. Det har gjort det omöjligt
att uppfylla kalibreringsmålen i alla celler med samma uppsättning
konstanter. Problemet har varit kopplat till beräkningen av skolresandet.

2.2.3 Ny kalibreringsmetod – snittkalibrering
I det aktuella utvecklingsarbetet ingår en analys av vilken kalibreringsmetod
som är mest lämplig att använda framöver: den tidigare kalibreringsmetoden
eller snittkalibrering på motsvarande sätt som redan görs i de regionala
Sampersmodellerna Samm och Väst. I den nya rutinen för återkommande
kalibrering av Sampers tillämpas för dessa modeller inkalibrering av det
regionala resandet över snitt för Saltsjö-Mälarsnittet respektive Älvsnittet.
Metoden beskrivs i rapporten ”Sampers 3.3 och autokalibrering” (WSP,
2015-11-06).
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Som en del av det nu genomförda uppdateringsprojektet har denna rapport
uppdaterats med en bilaga som beskriver de genomförda förändringarna.
Den nya versionen av rapporten, inklusive bilaga, är daterad 2017-06-22.

Metoden
Jämfört med den tidigare kalibreringen över Öresund (med barriärkostnader,
se avsnitt 2.2.2) har denna metod för inkalibrering flera fördelar:

· Konsistent hantering i olika regionala modeller
· Skiljer mellan kalibreringsparametrar och indata
· Direkt 1-till-1-koppling mellan kalibreringsparametrar och

kalibreringsmål (minskar risken att kalibreringen ”misslyckas” helt)
· Enkel hantering av kalibreringen vid prognostillfället (automatisk)

Kalibreringen genomförs genom att man successivt, i ett iterativt förfarande,
anpassar en sortlös konstant som adderas till nyttan för vart och ett av de
resalternativ över Öresund9 för vilka resandevolymen ska kalibreras in.
Parametern anpassas så att den beräknade resandevolymen motsvarar
kalibreringsmålet.

Strukturen i snittkalibreringen liknar den som tidigare tillämpats för Öresund
(färdmedel*ärende*riktning). Skillnaderna är:

1. En finare uppdelning av målen (5*5*2=50 kalibreringsmål)
2. Inkalibrering med parametrar – inte manipulerade indata (i form av

fiktiva kostnader)
3. En kalibreringsparameter per mål
4. Standardiserad hantering av kalibreringen vid prognoserna

I snittkalibreringen görs kalibrering för 5 färdmedel, 5 ärenden och 2
riktningar. Totalt motsvarar denna struktur alltså 50 kalibreringsmål, 25 för
vardera riktningen (genererade på den ”svenska”,  respektive ”danska” sidan
av Öresund).

Kalibreringsmålen delas upp utifrån de färdmedel som används i Sampers
regionala modeller, vilket innebär följande färdmedel:

· Bilförare (CD)
· Bilpassagerare (CP)
· Kollektivtrafik (PT)
· Cykel (CY)
· Gång (WA)

Färdmedlen cykel och gång är däremot inte aktuella för resandet över
Öresund. Därför kan dessa kalibreringsmål sättas till noll i det här fallet,
medan 30 kalibreringsmål (15 i vardera riktningen) behöver tas fram med
hjälp av resvaneundersökningar och andra data.

Kalibreringsmålen delas vidare in efter de ärenden som används i Sampers,
men med tjänsteresor uteslutna. Det innebär följande ärenden:

9 Ett resalternativ definieras av en kombination av färdmedel, ärende och
riktning.
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· Arbete (WO)
· Övriga (ej tjänsteresor) (OT)
· Rekreation (SP)
· Besök (VI)
· Skola (SC)

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var att det, om möjligt, skulle vara
önskvärt att denna rutin tillämpades för inkalibrering av resandet över
Öresund, eftersom det skulle lösa de problem med den nuvarande
kalibreringsmetoden som listades ovan.

När det gäller Öresund är det dock inte möjligt att på samma sätt som i
Samm- och Västmodellerna fastställa kalibreringsmålen enbart utifrån
resvanedata, eftersom det inte finns någon bostadsbaserad
resvaneundersökning som representerar årsresandet över Öresund för
boende på båda sidor om Öresund. Det är i stället nödvändigt att, som vid
tidigare kalibrering av Öresundsresandet, utnyttja en kombination av olika
källor för att fastställa de högupplösta mål som krävs. Utöver de datakällor
som tidigare använts finns nu även möjlighet att utnyttja data i den
resvaneundersökning för Öresund som genomfördes hösten 201510.

2.2.4 Ny kalibreringsmetod – potentiella problem
Under förstudien och utvecklingsarbetet identifierades ett antal risker med
den nya kalibreringsmetoden. Dessa potentiella problem utreddes med syfte
att förstå hur de påverkar inkalibreringen, samt på vilket sätt de behöver
hanteras/beaktas vid inkalibrering med snittkalibreringsmetoden. Resultaten
från utredningarna har legat till grund för beslutet om vilken
kalibreringsmetod som ska användas framöver.

Dataunderlaget? Till den tidigare kalibreringsmetoden krävdes dataunderlag
som var tillräckligt detaljerat för att ta fram 8 kalibreringsmål för resandet
över Öresund. Med snittkalibreringsmetoden krävs i stället en upplösning om
30 kalibreringsmål (cykel och gång undantagna). Innan beslut om
kalibreringsmetod togs behövde tillgängliga datakällor analyseras för att ta
reda på om det utifrån dem går att fastslå rimliga kalibreringsmål med den
upplösning som snittkalibreringsmetoden kräver.

Tjänsteresorna? I snittkalibreringsrutinen kalibreras inte tjänsteresorna in.
När det gäller Öresundsresandet kan detta potentiellt innebära ett problem,
eftersom tjänsteresorna utgör nästan en femtedel av det totala resandet över
Öresund.

Skolresor? I den standardriggning för Skåne som publicerades 2016-04-01
tvingades man hantera skolresor i en separat Samperskörning, som
genererades med särskilda utbudsdata. Detta var en följd av att
manipulerade utbudsdata (reskostnader) användes i den versionen för att
genomföra ”kalibrering” av resorna över Öresund. Det var inte möjligt att
kalibrera skolresor och arbetsresor mot önskade mål med samma
utbudsdata. Inför en kalibrering av modellen med autokalibrering och
snittkalibrering behövde riggningen därför justeras, så att efterfrågan på
skolresor på vanligt sätt genereras på samma gång som efterfrågan på
andra typer av resor.

10 Tidigare kalibreringsmål bygger delvis på en resvaneundersökning som
genomfördes år 2009.
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Kransområden? I Sampers regionala modeller finns områden av två typer:
Kärnområden är de områden som hör till den regionala modellens
fokusområde. Kransområden är områden som visserligen genererar och
attraherar resande i modellen, men från vilka det genererade resandet inte
beaktas när man till exempel beräknar samhällsekonomisk nytta av olika
åtgärder. Kransområdena är typiskt områden som ”dubblerar” sådana
områden som primärt hanteras i andra regionala modeller.

Uppdelningen i kärn- respektive kransområden har alltså framför allt till syfte
att undvika dubbelräkning när flera regionala modeller analyseras samtidigt.
Svenska samhällsekonomiska analyser har sin systemgräns i den svenska
nationsgränsen. Därmed ska man inte beräkna samhällsekonomiska nyttor
för resande som genererats i Danmark. Av detta skäl är alla danska områden
definierade som ”kransområden” trots att de inte dubblerar områden från
någon annan regional Sampersmodell.

Inledningsvis befarades det att den kalibreringsrutin som tillämpats för
Saltsjö-Mälarsnittet och Älvsnittet bara skulle beakta resande som genereras
i kärnområden. Eftersom alla danska områden är kransområden i modellen
innebar detta ett potentiellt problem med metoden. Vid ett närmare studium
av rutinerna visade det sig dock att kalibreringen mycket väl kunde hantera
även kransområden.

Bara snitt? I de inledande analyserna var uppfattningen att det är möjligt att
enbart kalibrera för snittet, utan att samtidigt kalibrera om den regionala
modellen för Skåne avseende övriga kalibreringsparametrar. Under arbetets
gång visade det sig dock att så inte är fallet. När nya konstanter
(kalibreringsparametrar) läggs in i nyttofunktionen för en viss kombination
färdmedel-ärende-riktning kommer detta att påverka även den samlade
nyttan (logsumman), och därmed också det totala antalet resor som
genereras med varje ärende och färdmedel. Därför behöver även de
generella kalibreringsparametrar som styr resandet i stort kalibreras in.

Prognosområden snitt? I rutinen för snittkalibrering finns tre grupper av
prognosområden, en grupp på vardera sidan snittet (gp01 och gp02) och en
grupp med prognosområden som inte påverkas av snittparametrarna (gp00).
Inför snittkalibreringen av den regionala modellen i Skåne var uppfattningen
att alla prognosområden som berörs av snittkalibreringen hör hemma
antingen i gp01 (den svenska sidan) eller i gp02 (den danska sidan). Något
område gp00 ska alltså inte finnas i denna modell.

Nykal? I samband med de tidigare försöken med att kalibrera in
Öresundsresandet konstaterades att det gav särskilt stora problem att
genomföra kalibreringen av Öresundsresandet, om analysen baserades på
de värden för övriga kalibreringsparametrar (färdmedel, reslängd etc) som
tagits fram i samband med automatkalibreringen (nykal). Detta särskilda
problem kan eventuellt påverka möjligheten att göra en samlad omkalibrering
av den regionala Sampersmodellen för Skåne (inklusive snitt) enligt
automatkalibreringens principer.

Maximal reslängd? Det råder viss oklarhet kring hur avgränsningen av
”regionala resor” definieras i olika delar av Sampers. Eftersom det enbart är
regionala resor som ska kalibreras in, behövde detta definieras innan
kalibreringsmålen fastslogs.
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2.2.5 Beskrivning av dataunderlaget
Materialet i RVU Öresund har kontrollerats, och bedömts vara stort nog för
den uppdelning som krävs för kalibrering enligt snittkalibreringsmetoden.

Datainsamlingen i resvaneundersökningen för Öresund genomfördes under
hösten 2015. Den omfattade alla färdmedel ”på marken”, dvs. bil, landgång,
tåg och buss. Vidare omfattade RVU Öresund samtliga trafikoperatörer som
driver trafik över Öresund:

· Øresundsbron
· Scandlines och Sundsbussarna
· Øresundstog, DSB/IC-Bornholm och SJ/X2000
· 5 fjärrbussoperatörer

I och med att resvaneundersökningen gjordes på hösten ger den ett slags
vintermedeldygn, eller vintervardagsdygn om man bara analyserar det
resande som sker på vardagar. Resvaneundersökningen omfattar totalt
6 624 svar, varav drygt 5 000 gäller vardagar. Av vardagsresorna var
ungefär 3 500 inomregionala exklusive anslutningsresor till Kastrup och resor
till Bornholm. Av dessa resor var cirka 700 tjänsteresor, som inte ingår i
snittkalibreringen. Återstår gör cirka 2 800 inomregionala resor som ska ligga
till grund för de regionala kalibreringsmålen. Deras fördelning på olika
ärenden och färdmedel framgår av Tabell 7.

Tabell 7 – Antal svar för olika kombinationer av ärende och färdmedel

CD + CP PT

Arbete (WO) 717 697

Övriga (ej tjänsteresor) (OT) 243 235

Rekreation (SP) 167 184

Besök (VI) 120 154

Skola (SC) 8 228

Dataunderlaget bedöms ha tillräckligt många svar för de flesta kombinationer
av ärende och färdmedel för att utgöra ett tillförlitligt underlag för de
regionala kalibreringsmålen. För bilresor till skola är dataunderlaget däremot
inte tillräckligt stort. Därför bör dessa resor undantas i snittkalibreringen.

2.2.6 Tjänsteresorna
Ett potentiellt problem är att en stor andel (ungefär en femtedel) av resorna
över sundet enligt RVU Öresund är tjänsteresor, och att dessa inte ingår i
snittkalibreringen. Om snittkalibreringsmetoden tillämpas kan vi alltså inte
säkerställa att det modellerade antalet tjänsteresor över Öresund motsvarar
det verkliga resandet ens i nuläget. Detta är särskilt oroande eftersom
tjänsteresandet potentiellt kan spela stor roll för den samhällsekonomiska
värderingen av nya förbindelser över Öresund (på grund av särskilt höga
tidsvärden). Anledningen till att tjänsteresorna inte ingår i de tidigare
genomförda snittkalibreringarna av Samm och Väst är att det fanns för få
tjänsteresor i RES 05/06, som utgjorde underlag för kalibreringsmålen.
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Med den tidigare metod som tillämpats för Öresundskalibreringen (fiktiva
kostnader) har alltså även antalet tjänsteresor hanterats i kalibreringen i viss
mån. Tjänsteresorna har dock bara ingått som en delpost i en gemensam
kalibrering av alla resor med andra ärenden än arbetsresor. För att ta reda
på hur stor betydelse kalibreringen haft för modellresultatet när det gäller just
tjänsteresor gjordes en okalibrerad modellkörning (utan vare sig den gamla
metodens fiktiva barriärkostnader eller snittkalibreringens parametrar, se
avsnitt 2.2.2 och 2.2.3). Syftet var att överväga en avslutande kvotjustering
av prognosresultaten för just tjänsteresorna över Öresund, om körningen helt
utan kalibrering hamnade mycket fel i nivå vad gäller tjänsteresorna.

Man måste i detta sammanhang komma ihåg att den kalibrerade körningen
inte är ”facit” för det verkliga antalet tjänsteresor över Öresund. Den nya
resvaneundersökningen över Öresund skulle gett andra ”kalibreringsmål” för
nuläge 2014 (se nedan). Inledningsvis jämfördes dock den okalibrerade
körningen med resultatet av en körning gjord med den tidigare kalibrerade
modellen (med barriärkostnader), vilket visade:

· Påtaglig ökning av antalet tjänsteresor med bil
· Viss minskning av antalet tjänsteresor med kollektivtrafik

Antalet tjänsteresor som bilförare11 ökade med ca 1 300 resor, och antalet
tjänsteresor med kollektivtrafik minskade med ca 300 resor när
kalibreringsparametrarna sattes till noll. Detta innebar en stor relativ ökning
av antalet tjänsteresor som bilförare (+86 procent). Trots detta drogs
slutsatsen att den absoluta ökningen av antalet resor var så pass begränsad
att det – med tanke på den grundläggande osäkerheten kring det verkliga
antalet tjänsteresor – inte i sig motiverade någon separat hantering
(kvotjustering) av prognosresultaten när det gäller tjänsteresor över Öresund.
Den relativa minskningen av antalet tjänsteresor med kollektivtrafik var
mindre (-22 procent).

Därefter jämfördes resultaten i körningen utan barriär med de nya
kalibreringsmål som tagits fram för tjänsteresor utifrån data i RVU Öresund.
(Dessa kalibreringsmål kan dock alltså inte användas i en ny kalibrering
eftersom den befintliga metoden för snittkalibrering inte medger kalibrering
av antalet tjänsteresor). Jämförelsen visar att:

· Antalet utgående12 tjänsteresor som bilförare över Öresund enligt de
nya (ej använda) ”kalibreringsmålen” bör vara ca 1 600 resor. Denna
siffra ligger nära vad den gamla inkalibrerade modellen genererade
(ca 1 700 resor)13.

· När antalet tjänsteresor släpptes okalibrerade i den gamla modellen,
genererades däremot alldeles för många tjänsteresor med bil över
Öresund (ca 2 800 otransponerade resor), vilket innebär en
överskattning gentemot de nya målen med drygt 70 procent.

11 I denna körning togs inga resultat ut för färdmedlet bilpassagerare.
12 Här räknas alltså bara det första benet av varje tur-och-returresa. Med
Sampersterminologi betecknas resor räknade på detta sätt som antalet
otransponerade resor. I andra sammanhang används begreppet tours eller
turer med samma definition.
13 Överensstämmelsen är överraskande god, med tanke på att (i) de mål
som den gamla modellen kalibrerats in mot beräknades med ett datamaterial
som samlades in redan 2009 (ii) tjänsteresor inte kalibrerades in för sig i den
gamla modellen, utan bara som klumpsumma tillsammans med alla andra
resor som inte var arbetspendling.



20 | 10233575  • Utveckling Öresundsmodeller

· Antalet tjänsteresor med kollektivtrafik enligt de nya (ej använda)
kalibreringsmålen bör vara drygt 2 700. Denna siffra är betydligt
högre än resultatet av såväl körningen utan barriär (ca 1 000 resor)
som av körningen med barriär (ca 1 300 resor).

I den gamla modellen bidrog alltså inkalibreringen (mot gamla mål) till bättre
överenstämmelse även mot de nya färdmedelsspecifika målen. Det gällde
framför allt för bilresandet, men även för tjänsteresor med kollektivtrafik.

Eftersom det i det ena fallet (bilförare) handlar om en överskattning i
modellen, och i det andra fallet (kollektivtrafik) om en underskattning, faller
jämförelsen annorlunda ut om man studerar prognosen av det totala antalet
tjänsteresor över Öresund. Med dessa två färdmedel (bilförare och
kollektivtrafik) sammantaget bör det enligt de nya kalibreringsmålen
genereras 4 300 turer (1600 + 2700) med tjänsteärende över Öresund. Med
den gamla modellen kommer man närmare detta sammantagna mål om man
gör beräkningen med en helt okalibrerad modell (2800 + 1000 = 3 900), än
om man använder modellen i sin tidigare inkalibrerade version (1700 + 1300
= 3000).

Jämförelsen visar alltså att när det gäller prognosen för tjänsteresandet totalt
sett, så introduceras inga nya stora kvalitetsbrister om man avstår från att
kalibrera antalet tjänsteresor över Öresund. Sammantaget blir
överenstämmelsen mellan nulägesprognos och rimliga kalibreringsmål för
antalet tjänsteresor över Öresund till och med något bättre om tjänsteresorna
inte kalibreras in alls, än i den tidigare kalibreringen där antalet tjänsteresor
kalibrerades in samlat tillsammans med andra ärenden.

Utöver analyserna av modellresultat fördes även en diskussion om hur pass
genomförbart det vore att medge kalibrering av tjänsteresorna genom att
lägga till tjänsteärende som ett nytt ärende i snittkalibreringsrutinen.
Diskussionen fördes dels på referensgruppsmöte, dels inom projektgruppen.
Ett sådant tillägg kräver ny programmering i kalibreringsrutinen, vilket (utöver
att det tar tid) kan bli krångligt och innebär risk för att fel uppstår på flera
ställen. Med tanke på projektets begränsade tidplan togs därför beslut om att
inte gå vidare med tillägg av tjänsteresor i rutinen för snittkalibrering.

På referensgruppsmöte diskuterades även möjligheten att göra kvotjustering
av tjänsteresorna om resultaten skiljde sig för mycket från de förväntade. Mot
bakgrund av ovanstående resonemang om jämförelser med resultat från
körning utan barriär, samt med de uppdaterade ”kalibreringsmålen” för
tjänsteresor drogs dock slutsatsen att detta inte heller var nödvändigt.

2.2.7 Hantering av kransområden
Såsom snittkalibreringen tillämpats i Samm- och Västmodellerna omfattar
den enbart resor som genererats i de områden som definierats som
”kärnområden” i respektive modell.

I den regionala Sampersmodellen för Skåne är enbart svenska områden
definierade som ”kärnområden”, och detta är en förutsättning för att de nyttor
som genereras ska värderas på det önskade sättet vid efterbehandling med
programmet Samkalk.

Inledningsvis fanns därför en oro för att detta skulle ställa till problem. Skulle
det vara möjligt att kalibrera resande över Öresund i båda riktningarna, utan
att definiera om de danska områdena till ”kärnområden”? Eller – om detta



Öresundsmodeller • Utvecklingsprojekt 2016-2017 | 21

skulle visa sig omöjligt – skulle det i så fall vara möjligt att tillfälligtvis
definiera om de danska områdena till ”kärnområden” under kalibreringen,
men sedan hantera dem som ”kransområden” under beräkningarna i
Samkalk?

Under projektets gång visade det sig dock att detta problem var mindre än
befarat, eftersom kalibreringen inte styrs av definitionen av krans- och
kärnområden i sig, utan av vilka så kallade länsgrupper som anges i indata
till kalibreringsprogrammet. Det är här fullt möjligt att ange även den
länsgrupp (30) som omfattar de danska områdena, även om dessa områden
genomgående är definierade som så kallade ”kransområden”.

2.2.8 Kalibrering av övriga parametrar
I de inledande analyserna var uppfattningen att det är möjligt att enbart
kalibrera för snittet, utan att samtidigt kalibrera om den regionala modellen
för Skåne avseende övriga kalibreringsparametrar. Under arbetets gång har
det dock visat sig att så inte är fallet.

Kalibreringsrutinen är utformad så att mål för

· Antal resor per ärende (dock ej skolresor)
· Färdmedelsfördelning per ärende
· Reslängdsfördelning för varje färdmedel-ärende kombination

måste sättas för alla resor som genereras i de länsgrupper som ska hanteras
i snittkalibreringen.

Vid inkalibreringen av andra regionala modeller har dessa mål (liksom mål
för snittkalibreringen, där sådan tillämpats) satts med hjälp av resvanedata
från den nationella resvaneundersökningen.

För den skånska modellen är det dock inte en framkomlig väg att utnyttja
svenska resvanedata.

Målet är ju att kunna kalibrera in antalet resor över Öresund, även för sådana
resor som genereras i Danmark. Därför behöver kalibreringen omfatta både
län 12 (Skåne) och län 30 (Danmark). Eftersom även resor genererade i
Danmark alltså måste ingå, kan inte den svenska nationella
resvaneundersökningen användas för att bestämma lämpliga mål.

I brist på relevanta resvanedata har de generella kalibreringsmålen för
projektets kalibrering därför istället hämtats från uttag ur Sampers
nulägesprognos för 2014 (publicerad 2016-04-01). Dessa utdata har därmed
betraktats som facit för kalibreringen, utifrån det förenklade argumentet att
motsvarande modellberäknade resultat alltså betraktats som tillräckligt
rättvisande vid tidigare modellkalibreringar.

Ett problem i det sammanhanget är att dessa kalibreringsmål därmed består
av en blandning av utdata med helt olika tillförlitlighet. I de summerade
målen ingår både delposter som producerats av tidigare inkalibrerade delar
av den gällande skånska modellen (antal resor, liksom ärende-, färdmedels-
och reslängdsfördelning, för resor genererade i Skåne), och delposter som är
utdata från helt okalibrerade delar av samma modell (antal resor, liksom
ärende-, färdmedels- och reslängdsfördelning, för resor genererade i
Danmark).
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2.2.9 Prognosområden för snittet
I snittkalibreringen definieras i indata vilka områden som ligger på vardera
sidan om snittet, i det här fallet Öresund. Prognosområden som ligger på
olika sidor av snittet (gp01 respektive gp02) anges, liksom prognosområden
från vilka antalet resor inte påverkas av snittparametrarna (gp00). I både
Samm- och Västmodellerna har det inkalibrerade snittet en tydlig
avgränsning även i längsled, och det finns därför ”opåverkade” områden
både i norr och söder som det är möjligt att resa emellan utan att passera
snittet.

I Öresundskalibreringen påverkas däremot alla områden i den regionala
modellen av snittkalibreringsparametrarna, dvs. lokaliseras antingen till den
svenska eller till den danska sidan av Öresund. Detta har bedömts ge den
mest realistiska modellbeskrivningen av resmönstren. Modellen bortser
därmed visserligen från att enstaka inomregionala resenärer i verkligheten
kan åka till Själland, Lolland eller Falster via Varberg-Grenå (på Jylland), och
därför aldrig passera Öresund. Observera att enbart resor vars svenska
ändpunkt ligger i Skåne ingår i kalibreringsmålet för snittkalibreringen.
Resenärer mellan Halland och Själland, för vilka ruttvalet över Jylland
möjligen kan vara mer relevant, ingår inte i kalibreringsmålet.

2.2.10 Nykal
I samband med de tidigare försöken med att kalibrera in Öresundsresandet
hade man alltså konstaterat att det var svårt/omöjligt att kombinera
kalibrering med barriärkonstanter med automatkalibrering av övriga,
generella, kalibreringsparametrar. I samband med den nu genomförda
kalibreringen har vi fått en bättre förståelse för vad de gamla problemen kan
ha berott på. Troligen hade de samband med två grundproblem:

· Generell instabilitet i Öresundskalibreringen, på grund av mycket
”hårda” kapacitetsbegränsningar (fåtal möjliga länkar) över Öresund
och därför stora svängningar i restiderna mellan olika iterationer

· Stor effekt av Cross-Fratarjustering när det gäller arbetsresandet
över Öresund

Båda dessa problem har orsakat stora problem med kalibreringen även i
detta projekt14.

2.2.11 Maximal reslängd
Avgränsningen mellan regionala och långväga resor skiljer sig åt mellan
modell och kalibreringsunderlag. Kalibreringsunderlaget bygger, precis som
tidigare, på att alla resor mellan Skåne och den modellerade delen av
Danmark är inomregionala, och skall beräknas (enbart) av den regionala
modellen.

Skattningen av Sampers regionala modeller baserades dock på ett
datamaterial som var begränsat till resor kortare än 10 mil. Även för mycket
initierade Sampersanvändare tycks det samtidigt vara oklart hur denna gräns
avspeglas när Sampersmodellen sedan tillämpas. Enligt uppgift från Christer

14 Se den uppdaterade rapporten ”Sampers 3.3 och autokalibrering” (WSP,
2017-06-22).
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Persson (WSP) genererar Sampers arbetsresor längre än 10 mil15, medan
resor med andra ärenden filtreras bort om de är ”för långa”.

Flera relationer mellan Skåne och den modellerade delen av Danmark är de
facto längre än 10 mil. Några exempel på avstånd16:

· Helsingborg-Köpenhamn, 55 km
· Lund-Köpenhamn, 65 km
· Helsingborg-Roskilde, 80 km
· Höör-Köpenhamn, 100 km
· Kristianstad-Köpenhamn, 140 km
· Malmö-Nyköping Falster, 160 km

Tidigare har detta inte varit något problem, eftersom de långväga resorna
hanterades i tilläggsmatriser. Nivån på tilläggsmatriserna sattes utifrån
kalibreringsunderlaget till den regionala modellen, och målpunkterna för
tilläggsmatriserna fördelades så att ”inomregionala” relationer inte berördes.

När en utökad långväga modell nu skapats finns det däremot risk för att
resandet i vissa relationer beräknas både i den regionala och i långväga
modellen. Detta kan ge en orealistisk bild av resandet i dessa relationer,
även om det totala resandet över Öresund fortfarande kalibreras in till rätt
nivå.

I ett fortsatt valideringsarbete finns det därför särskild anledning att studera
hur mycket resande som de regionala, respektive långväga, modellerna
genererar i (till exempel) relationerna ovan.

Observera dock att problemet med eventuellt ”överlapp” och ”dubbelräkning”
mellan Sampers regionala och långväga modell i relationer i
storleksordningen 100 km inte bara gäller den regionala modellen för Skåne,
utan i ungefär samma utsträckning alla Sampers regionala modeller.

2.2.12 Erfarenheter av kalibreringsarbetet

Stora problem i kalibreringsarbetet
Samma metod för kalibrering som tillämpades i projektet har alltså tidigare
använts både för Saltsjö-Mälarsnittet och för Älvsnittet.

Det konkreta arbetet med att kalibrera in resandet över Öresund med samma
metod orsakade dock mycket större problem än vad som förutsågs när
projektet planerades.

Problemen visade sig framförallt ha sin grund i

· Att det fanns ett fel i hur Sampers beräknade länsnummer och
kommunnummer (ur områdesnummer) för danska områden

· Att den tidigare tillämpade algoritmen för iterativ uppdatering av
kalibreringskonstanterna fungerade dåligt för kalibrering över
Öresund, vilket i sin tur berodde på

o Att antalet länkar över Öresund är mycket begränsat
o Att även ganska måttliga överskattningar av det totala

resandet över Öresund (som kan uppstå i enstaka

15 Detta görs i den mån efterfrågan inte trycks helt tillbaka av funktionernas
avståndskänslighet.
16 Avstånden har tagits fram med hjälp av Google Maps.
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iterationer) därför ger mycket stora effekter på de beräknade
restiderna

· Att det beräknade arbetsresandet över Öresund påverkas kraftigt av
den så kallade Cross-Fratarjusteringen17, samtidigt som
kalibreringen inte tog hänsyn till denna justering

Hur problemen hanterades
För att hantera dessa problem genomfördes

· Många fler iterationer än vid kalibrering av övriga regionala modeller
· Separat kalibrering av arbetsresor med fix efterfrågan för andra

ärenden
· En justering av kalibreringsmetoden (framför allt möjlighet att

kalibrera resultaten efter Cross-Fratarjustering mot fastställda mål)
· En modifiering av Samperskoden:

o rättning av tidigare fel vid beräkning av kommun- och
länsnummer

o uttag av en standardtabell – så kallad ”hyperkub” – av
resultat efter Cross-Fratarjustering, så att denna tabell kunde
användas av kalibreringsprogrammet

2.3 KALIBRERINGSUNDERLAG

2.3.1 Principer för kalibreringsunderlaget
Det nya kalibreringsunderlag som beskriver resandet över Öresund togs
fram baserat på följande dataunderlag:

· RVU Öresund, som genomfördes under hösten 201518

· Det underlagsmaterial som WSP tidigare använt för att ta fram
kalibreringsunderlag 2014, bland annat kollektivtrafikstatistik från
Trafikstyrelsen, passagerarräkningar från Scandlines och
trafikräkningar från Öresundsbron

· Tidigare gjorda antaganden och erfarenheter

Kalibreringsunderlaget användes för att definiera kalibreringsmål för såväl
det regionala som det långväga resandet över Öresund. Vidare användes
det för att dimensionera tilläggsmatriserna, vilket beskrivs ovan i avsnitt
”2.1.2 Kvarstående tilläggsmatriser”.

Det nya kalibreringsunderlaget baseras på följande principer:

· Basåret är 2014
· Totalnivåerna för resandet med bil respektive resandet med

kollektivtrafik hämtas från det tidigare framtagna
kalibreringsunderlaget för samma år

17 Cross-Fratarmetoden justerar de beräknade arbetsresornas geografiska
fördelning så att det beräknade antalet arbetsresor till ett visst område inte
blir fler än det antal arbetsplatser som erbjuds där (enligt indata).
18 Undersökningen genomfördes och finansierades av en partnerskapsgrupp
bestående av Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland, Malmö
stad, Helsingborgs stad, Københavns Kommune, Transportministeriet (DK),
Trafikverket (SE), Vejdirektoratet (DK), Öresundskomiteen, Øresundsbron,
Länstrafiken Kronoberg, Region Blekinge, Skånetrafiken, DSB och DTU
Transport. Alla 11 operatörer som driver trafik över Öresund har medverkat.
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· Fördelningen mellan olika ärenden och avstånd baseras på
resultaten i den nya resvaneundersökningen

· Resultaten i RVU Öresund säsongsjusteras

Totalnivåerna för bilresor baseras på statistik från Öresundsbron (Shippax),
och totalnivåerna för kollektivtrafikresor på statistik från Trafikstyrelsen. Båda
statistikkällorna presenterar resandet separerat för resor över Öresundsbron
respektive via Helsingborg-Helsingör.

Resultaten i RVU Öresund har justerats med avseende på säsongsvariation.
Anledningen till detta är att resvaneundersökningen genomfördes under
hösten och därför beskriver resandet ett genomsnittligt höstdygn, medan
modellen beskriver resandet ett årsmedeldygn. Säsongsjusteringen beskrivs
närmare i följande avsnitt ”2.3.2 Säsongsjustering och VMD/ÅMD”.

2.3.2 Säsongsjustering och VMD/ÅMD
Säsongsvariationen för resandet över Öresund är stor, och skiljer sig från hur
resandet inom Sverige varierar över året. Enligt den nationella
resvaneundersökningen RVU 2011-14 varierar resandet i Sverige kraftigt
med mindre trafik under vintern och sommaren, och större resande under
våren och hösten. Detta gäller dock inte alla ärenden. Av Figur 1 framgår att
det är ärendena arbete, skola och tjänsteresor som minskar under
sommarsemestern. Ärendet rekreation har tvärtom en ”puckel” under
sommarmånaderna. I figuren nedan är resandet indexerat med index = 1 i
oktober/november då RVU Öresund genomfördes.

Figur 1 – Säsongsvariation för resandet i Sverige enligt RVU 2011-14

När det gäller resandet över Öresund sker inte motsvarande ”dipp” i resandet
under sommarsemestern, se Figur 2. Tvärtom ökar resandet med bil kraftigt
under sommaren och särskilt i juli månad. Störst relativ ökning av
personbilstrafiken sker vid Helsingborg-Helsingör, men en kraftig ökning
syns även för resandet över Öresundsbron. För tågtrafiken finns det däremot
inte någon ”puckel” i resandet under sommarmånaderna. Figuren nedan
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baseras på information om säsongsvariation i dokumentationen till RVU
Öresund19. Resandet är indexerat med index = 1 i oktober/november då RVU
Öresund genomfördes.

Figur 2 – Säsongsvariation för resandet över Öresund enligt RVU Öresund

Vid framtagandet av kalibreringsmålen har resultaten i RVU Öresund
justerats med avseende på säsongsvariation, eftersom resandet över
Öresund (i enlighet med beskrivningen ovan) varierar stort över året. Antalet
resor med ärende arbete/skola/tjänste är lägre under semesterperioden än i
oktober/november då RVU Öresund genomfördes. För att omvandla
resvaneundersökningens vintervardagsmedeldygn till ett vardagsmedeldygn
för hela året har antalet resor för dessa ärenden justerats ned, baserat på
säsongsvariationen i RVU 2011-14. Detta innebär att de olika ärendena
justerats med följande faktorer:

· Arbete 0,89 för VMD och 0,90 för ÅMD
· Skola 0,74 för VMD och ÅMD
· Tjänste 1,02 för VMD och ÅMD

För övriga ärenden har säsongsvariationen antagits vara en annan än den i
RVU 2011-14, varför uppskrivning för dessa ärenden inte kunna göras på
motsvarande sätt som för arbete/skola/tjänste. Vidare finns kunskap om vilka
totalnivåer som ska uppnås för bilresandet respektive kollektivtrafikresandet
över Öresund i det tidigare framtagna kalibreringsunderlaget. Totalnivåerna
baseras på statistik från bland annat Öresundsbron (bilar) och
Trafikstyrelsen (tågpassagerare). För att uppnå dessa totalnivåer har resten
av resandet, dvs. övriga regionala ärenden samt långväga resor, skrivits upp.
Följande uppskrivningsfaktorer har använts:

· Bil 2,04 för VMD och 1,59 för ÅMD
· Kollektivtrafik 1,00 för VMD och 1,05 för ÅMD

19 DTU (2016), Øresundsundersøgelsen 2015 – Teknisk dokumentation.
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I praktiken blir det främst biltrafikresandet som skrivs upp, eftersom det är
detta resande som har en stor ökning under sommarmånaderna (och då
även på vardagar) och därför betydligt större resandet under resten av året
än under oktober/november.

I det tidigare framtagna kalibreringsunderlaget gjordes på motsvarande sätt
en uppskrivning av övriga regionala ärenden och långväga resor för att nå
upp till rätt totalnivåer för hela året. Då gjordes däremot inte någon
nedskrivning av arbetsresorna. Fördelningarna mellan olika typer av resor i
kalibreringsunderlaget baserades den gången på en resvaneundersökning
som genomfördes i vecka 9 år 2009.

Förutom att säsongsvariationen är annorlunda för resandet över Öresund
skiljer sig även fördelningen över veckodagarna åt jämfört med resandet
inom Sverige. Det regionala resandet inom Sverige är större på vardagar än
på helger, vilket innebär att ett vardagsmedeldygn (VMD) är större än ett
årsmedeldygn (ÅMD). Enligt Trafikverkets effektsamband är 0,88 ett
medelvärde för den justeringsfaktor som krävs för att omvandla VMD till
ÅMD vad gäller regionala privat- och tjänsteresor. För resandet över
Öresund visar statistiken dock att resandet är lika stort på helger som på
vardagar, vilket innebär att ett vardagsmedeldygn är ungefär lika stort som
ett årsmedeldygn.

Som input till den regionala Sampersmodellen för Skåne används normalt
vardagsmedeldygn (VMD). Det finns sedan möjlighet att i stället välja att
göra beräkningarna för årsmedeldygn (ÅMD). Om det alternativet väljs
innebär detta implicit en procentuell justering (för olika typer av ärenden)
jämfört med motsvarande VMD-resmatris. Alla justeringsmatriser är <1, vilket
(i enlighet med resonemanget ovan) motsvarar att VMD>ÅMD20. Eftersom
vardagsmedeldygn och årsmedeldygn är ungefär lika stora när det gäller
resandet över Öresund kan inte samma justeringsfaktorer användas. I stället
har kalibreringsmålen tagits fram både för VMD och för ÅMD, för att kunna
skapa specifika omräkningsfaktorer för Öresundsresandet.

2.3.3 Generella kalibreringsmål
När det gällde kalibrering av reslängds-, ärende- och färdmedels-
fördelningarna betraktades den nulägesprognos för 2014 som  publicerats
2016-04-01 alltså som ”facit” (se avsnitt ”2.2.8 Kalibrering av övriga
parametrar”). Enbart resor som genereras i Skåne och (den modellerade
delen av) Danmark ingår i målen.

De använda kalibreringsmålen framgår av Tabell 8.

20 Justeringsfaktorer för olika ärenden: Arbetsresor: 0,73, Tjänsteresor: 0,73,
Övriga resor: 0,9, Tilläggsmatris Koll: 0,9. Faktorn 0,88 är det medelvärde
som Trafikverket anger för regionala privat- och tjänsteresor i sina
effektsamband för transportsystemet.
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Tabell 8 – Kalibreringsmål för ärende-, färdmedels- och reslängdsfördelningar.
Enhet: antal resor. Enbart resor genererade i Skåne (län 12) eller Danmark (län 30).
Målen är hämtade från Sampers nulägesprognos för 2014 (publicerad 2016-04-01).

2.3.4 Öresundsspecifika kalibreringsmål
Öresundsspecifika kalibreringsmål har tagits fram enligt de principer som
gäller för snittkalibreringsrutinen. De mål som använts vid inkalibreringen
gäller VMD (vardagsmedeldygn) år 2014 och otransponerat resande (vilket
innebär att utresorna ingår men inte returresorna) utan tilläggsmatriser.
Tabell 9 beskriver kalibreringsmålen för de resor som genereras i Sverige
och Tabell 10 för de resor som genereras i Danmark.

Tabell 9 – Kalibreringsmål (VMD) för resor genererade i Sverige (snitt 1,2)

VMD CD CP PT CY WA
WO 4 368 1 093 4 080 0 0

OT 607 789 908 0 0

SP 236 440 983 0 0

VI 291 221 688 0 0

SC 0 0 790 0 0

<2,5 2,5-5,0 5,0-7,5 7,5-10 10-12,5 12,5-15 15-17,5 17,5-20 20-25 25-35 35-50 50-
Arbete Bilförare 64025 57880 60034 52928 50638 41542 37648 36021 65616 70802 46801 31421

Bilpassagerare 6873 5524 4791 3859 2720 1802 1754 1365 2255 3204 2260 1939
kollektivtrafik 8348 33115 39576 32568 27495 23463 20216 17985 28479 29524 26154 26315
Cykel 98260 62410 37522 18732 10478 5235 2753 1556 1216 118 5 0
Gång 191992 28462 11618 2766 637 42 7 4 7 0 0 0

Besök Bilförare 30083 14886 11923 11434 11001 9754 9365 8450 13852 15792 10004 6021
Bilpassagerare 4238 4827 2551 2109 1562 1562 901 965 2134 2361 1899 2741
kollektivtrafik 2156 4038 3053 2402 2092 1869 1431 1276 2700 3301 2650 3016
Cykel 44464 19160 7403 5032 2987 1611 896 530 432 27 1 0
Gång 51724 5067 1794 513 145 6 1 1 2 0 0 0

Rekreation Bilförare 61288 38155 37278 30596 23211 17907 15661 14731 26067 34178 23242 19316
Bilpassagerare 9937 7609 6082 5229 3581 2612 2212 2248 4358 4470 4354 6000
kollektivtrafik 2851 6479 6338 4466 2992 2257 1734 1620 3313 3798 2679 2617
Cykel 58727 26338 16411 8355 4559 2371 1274 724 601 54 2 0
Gång 73429 14957 3873 890 201 13 2 2 2 0 0 0

Skola, utbildning Bilförare 5399 5858 6741 5776 5558 5182 4296 4401 7465 9063 7398 7699
Bilpassagerare 15415 5642 3840 2496 2587 2205 1782 1948 2796 2726 1724 978
kollektivtrafik 5385 14537 15321 12676 9962 8961 8399 8061 12957 16506 17011 23444
Cykel 34977 16418 10549 6104 3716 1927 984 609 512 62 4 0
Gång 69046 17602 7965 3422 1349 88 15 11 17 0 0 0

Övriga ärende Bilförare 78811 56289 44562 36405 33346 24319 21012 20592 33969 35510 21296 12295
Bilpassagerare 11061 8841 5677 4980 4579 3311 2038 2142 3280 3111 2456 3497
kollektivtrafik 4326 5940 3281 2175 1872 1566 944 760 1271 1258 612 405
Cykel 37572 13302 4742 2694 2253 1207 707 450 421 19 1 0
Gång 96594 10918 2283 377 70 4 1 0 1 0 0 0

Avstånd i kilometer
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Tabell 10 – Kalibreringsmål (VMD) för resor genererade i Danmark (snitt 2,1)

VMD CD CP PT CY WA
WO 395 131 980 0 0

OT 368 408 832 0 0

SP 330 544 521 0 0

VI 302 409 489 0 0

SC 0 0 976 0 0

Vidare har även kalibreringsmål uttryckt i ÅMD (årsmedeldygn) tagits fram,
som underlag för att skapa Öresundsspecifika omräkningsfaktorer från VMD
till ÅMD. Målen beskrivs i Tabell 11 och Tabell 12. Dessa mål har dock inte
använts vid själva inkalibreringen.

Tabell 11 – Kalibreringsmål (ÅMD) för resor genererade i Sverige (snitt 1,2)

ÅMD CD CP PT CY WA

WO 3 505 835 3 570 0 0

OT 720 991 1 024 0 0

SP 455 927 1 703 0 0

VI 623 767 934 0 0

SC 0 0 604 0 0

Tabell 12 – Kalibreringsmål (ÅMD) för resor genererade i Danmark (snitt 2,1)

ÅMD CD CP PT CY WA

WO 294 97 741 0 0

OT 379 485 1001 0 0

SP 486 916 1020 0 0

VI 328 477 808 0 0

SC 0 0 735 0 0

2.3.5 Kontroll mot tidigare kalibreringsunderlag
De nya kalibreringsmål som tagits fram har stämts av gentemot det tidigare
framtagna kalibreringsunderlaget för år 2014. De största skillnaderna var att
det nya kalibreringsunderlaget gav:

· färre arbetsresor med kollektivtrafik (men inte med bil)
· fler övrigtresor med kollektivtrafik (och med bil)
· färre långväga resor med kollektivtrafik
· fler långväga resor med bil
· fler flygresenärer till Kastrup (med bil såväl som med kollektivtrafik)

De tre sista förändringarna var väntade, utifrån erfarenheter och diskussioner
som förts i tidigare analyser av modellen. För dessa har därför inga särskilda
kontroller gjorts. Den första förändringen, att det blev färre arbetsresor med
kollektivtrafik, var inte lika väntad och har därför kontrollerats extra.
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En del av förändringen kan förklaras av att det har skett en förskjutning från
arbetsresor till tjänsteresor, enligt de nya resultaten i RVU Öresund. En
annan del av förändringen kan förklaras av att säsongsjusteringen nu
omfattar även resor till arbete/skola/tjänste. Säsongsjusteringen gör att
fördelningen mellan bil och kollektivtrafik förskjuts från en större andel
kollektivtrafik (55% i det råa datamaterialet, 45% efter säsongsjusteringen) till
en större andel bil (44% i det råa datamaterialet, 56% efter
säsongsjusteringen). Dessa förändringar förklarar dock inte hela skillnaden.

För att ta reda på om resterande minskning av arbetsresandet med
kollektivtrafik är rimlig har kontroll gjorts mot statistik om tågresande över
bron samt mot fördelning av biljettyper för bil enligt Öresundsbron. Även om
det tidigare kalibreringsunderlaget gällde år 2014 byggde fördelningarna
mellan olika färdmedel och ärenden i det på den resvaneundersökning som
gjordes år 2009. Därför har kontrollerna gjorts för tidsperioden 2009-2014.

Kontrollerna visade att pendlingen med kollektivtrafik har minskat även enligt
biljettstatistik, och att den minskade andelen arbetsresor med kollektivtrafik
stämmer hyfsat väl överens med statistik om tågresandet över bron. På
Öresundsbron var andelen pendling 49 procent år 2009 och 39 procent år
2014. Vid Helsingborg-Helsingör minskade andelen pendling ännu mer, från
71 procent år 2009 till 49 procent år 2014.

Vidare tyder även biljettstatistiken på att det har skett en förskjutning från
pendling till övriga ärenden, se Figur 3 och Figur 4. På Öresundsbron har
pendlarkorten minskat något samtidigt som enkelbiljetter och familjebiljetter
ökat. Vid Helsingborg-Helsingör har pendlarkorten minskat kraftigt samtidigt
som enkelbiljetter och familjebiljetter ökat något.

Figur 3 – Biljettstatistik för kollektivtrafikresandet på Öresundsbron 2009-2014
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Figur 4 – Biljettstatistik för kollektivtrafikresandet Helsingborg-Helsingör 2009-2014

Sammantaget var de avvikelser mellan gamla och nya kalibreringsmål som
identifierades antingen väntade eller möjliga att förklara efter kontroll av
bland annat biljettstatistik. Kontrollen gav därför inte anledning att göra några
justeringar av det nya kalibreringsunderlaget.

2.4 RESULTAT KALIBRERING REGIONALA RESOR
Kalibreringen drabbades av stora problem, som inte visat sig i samband med
tidigare snittkalibrering i Samm- respektive Västmodellen, se avsnitt ”2.2.12
Erfarenheter av kalibreringsarbetet”.

Arbetet med att identifiera dessa svårigheter, och hantera dem, var mycket
mödosamt och tidsödande. Den slutligen genomförda kalibreringen ansågs
dock ge acceptabelt god överensstämmelse med kalibreringsmålen.

När det gäller den generella kalibreringen av ärende, färdmedel och reslängd
var överensstämmelsen mycket god, med avvikelser långt under 1 procent.

När det gäller snittkalibreringen (där antalet resor i varje kalibreringsmål var
betydligt färre – ungefär en storleksordning lägre) var avvikelsen något större
i genomsnitt. Bara i några enskilda fall var avvikelsen mot målen dock större
än 10 procent, och i de fallen rörde det sig typiskt om mindre delar av
resandet. Således var avvikelserna ändå jämförelsevis små i absoluta tal.

Tabell 13 till och med Tabell 18 nedan redovisar kalibreringsresultaten.

En validering av den kalibrerade modellen, med jämförelse mot den tidigare
modellversionen, genomfördes av M4 Traffic i separat uppdrag. Detta arbete
dokumenteras i separat PM.
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Tabell 13 – Kalibreringsresultat arbetsresor (WO). Antal resor per färdmedel.
(Alla resor genererade i Skåne eller Danmark)

Tabell 14 – Kalibreringsresultat övriga ärenden (OT). Antal resor per färdmedel.
(Alla resor genererade i Skåne eller Danmark)

Tabell 15 – Kalibreringsresultat fritidsresor (SP). Antal resor per färdmedel.
(Alla resor genererade i Skåne eller Danmark)

Tabell 16 – Kalibreringsresultat besöksresor (VI). Antal resor per färdmedel.
(Alla resor genererade i Skåne eller Danmark)

WO Mål Modell Procentuell avvikelse
Avstånd CD CP PT CY WA CD CP PT CY WA CD C P        PT CY WA
0-2,5 km 64 025 6 873 8 348 98 260 191 992 64 034 6 874 8 350 98 266 191 996 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,5-5 km 57 880 5 524 33 115 62 410 28 462 57 877 5 523 33 122 62 420 28 468 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5-7,5 km 60 034 4 791 39 576 37 522 15 081 60 037 4 791 39 583 37 525 15 083 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,5-10 km 52 928 3 859 32 568 18 732 52 914 3 858 32 572 18 733 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10-12,5 km 50 638 2 720 27 495 21 361 50 612 2 718 27 492 21 359 -0,1% -0,1% 0,0% 0,0%
12,5-15 km 41 542 1 802 23 463 41 526 1 801 23 464 0,0% -0,1% 0,0%
15-17,5 km 37 648 1 754 20 216 37 652 1 754 20 218 0,0% 0,0% 0,0%
17,5-20 km 36 021 1 365 17 985 36 024 1 365 17 986 0,0% 0,0% 0,0%
20-25 km 65 616 2 255 28 479 65 593 2 254 28 473 0,0% 0,0% 0,0%
25-35 km 70 802 3 204 29 524 70 783 3 204 29 525 0,0% 0,0% 0,0%
35-50 km 46 801 2 260 26 154 46 800 2 260 26 160 0,0% 0,0% 0,0%
50- km 31 421 1 939 26 315 31 438 1 941 26 315 0,1% 0,1% 0,0%
Totalt FM 615 356 38 346 313 238 238 285 235 535 615 291 38 346 313 260 238 303 235 547 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totalt 1 440 760 1 440 748 0,0%

OT Mål Modell Procentuell avvikelse
Avstånd CD CP PT CY WA CD CP PT CY WA CD C P        PT CY WA
0-2,5 km 78 811 11 061 4 326 37 572 96 594 78 813 11 047 4 326 37 582 96 617 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
2,5-5 km 56 289 8 841 5 940 13 302 10 918 56 317 8 848 5 943 13 315 10 925 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
5-7,5 km 44 562 5 677 3 281 4 742 2 736 44 574 5 679 3 280 4 744 2 737 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,5-10 km 36 405 4 980 2 175 2 694 36 409 4 976 2 174 2 695 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%
10-12,5 km 33 346 4 579 1 872 5 058 33 344 4 573 1 873 5 060 0,0% -0,1% 0,1% 0,0%
12,5-15 km 24 319 3 311 1 566 24 316 3 305 1 567 0,0% -0,2% 0,1%
15-17,5 km 21 012 2 038 944 21 008 2 033 945 0,0% -0,2% 0,1%
17,5-20 km 20 592 2 142 760 20 588 2 136 762 0,0% -0,3% 0,3%
20-25 km 33 969 3 280 1 271 33 958 3 271 1 273 0,0% -0,3% 0,2%
25-35 km 35 510 3 111 1 258 35 488 3 103 1 255 -0,1% -0,3% -0,2%
35-50 km 21 296 2 456 612 21 274 2 461 596 -0,1% 0,2% -2,6%
50- km 12 295 3 497 405 12 277 3 545 388 -0,1% 1,4% -4,2%
Totalt FM 418 406 54 973 24 410 63 368 110 248 418 365 54 977 24 381 63 395 110 279 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0%
Totalt 671 405 671 399 0,0%

SP Mål Modell Procentuell avvikelse
Avstånd CD CP PT CY WA CD CP PT CY WA CD C P        PT CY WA
0-2,5 km 61 288 9 937 2 851 58 727 73 429 61 295 9 937 2 851 58 731 73 437 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,5-5 km 38 155 7 609 6 479 26 338 14 957 38 159 7 613 6 479 26 340 14 959 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
5-7,5 km 37 278 6 082 6 338 16 411 4 983 37 282 6 085 6 338 16 413 4 983 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,5-10 km 30 596 5 229 4 466 8 355 30 601 5 230 4 466 8 355 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10-12,5 km 23 211 3 581 2 992 9 585 23 212 3 581 2 992 9 586 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12,5-15 km 17 907 2 612 2 257 17 907 2 612 2 257 0,0% 0,0% 0,0%
15-17,5 km 15 661 2 212 1 734 15 662 2 212 1 734 0,0% 0,0% 0,0%
17,5-20 km 14 731 2 248 1 620 14 730 2 247 1 621 0,0% 0,0% 0,1%
20-25 km 26 067 4 358 3 313 26 066 4 356 3 314 0,0% 0,0% 0,0%
25-35 km 34 178 4 470 3 798 34 171 4 467 3 800 0,0% -0,1% 0,1%
35-50 km 23 242 4 354 2 679 23 228 4 350 2 677 -0,1% -0,1% -0,1%
50- km 19 316 6 000 2 617 19 297 5 996 2 613 -0,1% -0,1% -0,2%
Totalt FM 341 630 58 692 41 144 119 416 93 369 341 609 58 687 41 143 119 425 93 379 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totalt 654 251 654 243 0,0%

VI Mål Modell Procentuell avvikelse
Avstånd CD CP PT CY WA CD CP PT CY WA CD C P        PT CY WA
0-2,5 km 30 083 4 238 2 156 44 464 51 724 30 084 4 236 2 155 44 465 51 726 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,5-5 km 14 886 4 827 4 038 19 160 5 067 14 891 4 830 4 043 19 172 5 070 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
5-7,5 km 11 923 2 551 3 053 7 403 2 462 11 923 2 551 3 053 7 402 2 462 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7,5-10 km 11 434 2 109 2 402 5 032 11 435 2 109 2 402 5 032 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10-12,5 km 11 001 1 562 2 092 6 484 11 002 1 562 2 092 6 485 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12,5-15 km 9 754 1 562 1 869 9 755 1 562 1 869 0,0% 0,0% 0,0%
15-17,5 km 9 365 901 1 431 9 364 900 1 431 0,0% -0,1% 0,0%
17,5-20 km 8 450 965 1 276 8 449 964 1 277 0,0% -0,1% 0,1%
20-25 km 13 852 2 134 2 700 13 849 2 132 2 701 0,0% -0,1% 0,0%
25-35 km 15 792 2 361 3 301 15 786 2 359 3 302 0,0% -0,1% 0,0%
35-50 km 10 004 1 899 2 650 9 997 1 899 2 646 -0,1% 0,0% -0,2%
50- km 6 021 2 741 3 016 6 015 2 746 3 006 -0,1% 0,2% -0,3%
Totalt FM 152 565 27 850 29 984 82 543 59 253 152 549 27 851 29 978 82 556 59 258 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totalt 352 195 352 192 0,0%
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Tabell 17 – Kalibreringsresultat skolresor (SC). Antal resor per färdmedel.
(Alla resor genererade i Skåne eller Danmark)

Tabell 18 – Kalibreringsresultat snittkalibrering. Antal resor över Öresund,
per färdmedel och ärende.
(Alla resor genererade i Skåne eller Danmark)

SC Mål Modell Procentuell avvikelse
Avstånd CD CP PT CY WA CD CP PT CY WA CD C P        PT CY WA
0-2,5 km 5 399 15 415 5 385 34 977 69 046 5 406 15 438 5 392 35 022 69 135 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
2,5-5 km 5 858 5 642 14 537 16 418 17 602 5 866 5 651 14 558 16 439 17 626 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
5-7,5 km 6 741 3 840 15 321 10 549 12 867 6 751 3 846 15 342 10 563 12 884 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
7,5-10 km 5 776 2 496 12 676 6 104 5 784 2 500 12 693 6 112 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
10-12,5 km 5 558 2 587 9 962 7 814 5 565 2 591 9 975 7 824 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
12,5-15 km 5 182 2 205 8 961 5 189 2 209 8 973 0,1% 0,2% 0,1%
15-17,5 km 4 296 1 782 8 399 4 302 1 785 8 410 0,1% 0,2% 0,1%
17,5-20 km 4 401 1 948 8 061 4 408 1 951 8 072 0,2% 0,2% 0,1%
20-25 km 7 465 2 796 12 957 7 474 2 800 12 974 0,1% 0,1% 0,1%
25-35 km 9 063 2 726 16 506 9 074 2 730 16 528 0,1% 0,1% 0,1%
35-50 km 7 398 1 724 17 011 7 409 1 727 17 032 0,1% 0,2% 0,1%
50- km 7 699 978 23 444 7 710 979 23 474 0,1% 0,1% 0,1%
Totalt FM 74 836 44 139 153 220 75 862 99 515 74 939 44 207 153 423 75 960 99 646 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Snitt: Sverige -> Danmark
Mål Modell Procentuell avvikelse
CD CP PT CY WA CD CP PT CY WA CD CP PT

WO 4 368 1 093 4 080 0 0 4 030 1 068 3 870 0 0 -7,7% -2,3% -5,1%
OT 607 789 908 0 0 615 840 843 1 1 1,3% 6,5% -7,2%
SP 236 440 983 0 0 239 443 974 1 1 1,3% 0,7% -0,9%
VI 291 221 688 0 0 296 224 680 1 1 1,7% 1,4% -1,2%
SC 0 0 790 0 0 3 0 639 3 0 -19,1%
Övrigt 1 134 1 450 3 369 0 0 1 153 1 507 3 136 6 3 1,7% 3,9% -6,9%

Snitt: Danmark -> Sverige
Mål Modell Procentuell avvikelse

WO 395 131 980 0 0 413 135 1007 0 0 4,6% 3,1% 2,8%
OT 368 408 832 0 0 370 436 783 1 1 0,5% 6,9% -5,9%
SP 330 544 521 0 0 331 547 518 1 1 0,3% 0,6% -0,6%
VI 302 409 489 0 0 305 415 484 1 1 1,0% 1,5% -1,0%
SC 0 0 976 0 0 0 0 683 0 0 -30,0%
Övrigt 1 000 1 361 2 818 0 0 1 006 1 398 2 468 3 3 0,6% 2,7% -12,4%
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3 LÅNGVÄGA MODELLEN

3.1 NUVARANDE LÅNGVÄGA MODELL
Sampers långväga modell omfattade tidigare endast långväga inrikes resor.
Eftersom den långväga modellen inte genererade något resande över
Öresund hanterades detta resande i transnationella tilläggsmatriser, som var
inkalibrerade mot nuläget och behövde framskrivas till prognosår. I detta
utvecklingsarbete av den långväga modellen har modellen utvidgats så att
den hanterar även målpunkter på andra sidan Öresund. Detta omfattade att
anpassa indata, implementera modellen och att kalibrera in den, särskilt när
det gäller resande över Öresund.

3.2 INVENTERINGSFAS
Arbetet med att utveckla den långväga modellen inleddes med en
inventeringsfas. Syftet med inventeringsfasen var att ta fram förslag på
modellens avgränsningsområde, samt att i samråd med Trafikverket och
övriga referensgruppen ta beslut om den hur den utökade modellen skulle
avgränsas. Skulle utökningen enbart omfatta Själland/Lolland/Falster eller
skulle även (delar av) Jylland och Tyskland ingå?

För att få underlag till beslutet om avgränsning av modellen gjordes en
sammanställning över det långväga resandet över Öresund, mellan Sverige
och Danmark respektive mellan Sverige och övriga världen.
Sammanställningen baserades på data i den nya resvaneundersökning för
Öresund som genomfördes hösten 2015.

Enligt RVU Öresund är ca 83 procent av resorna över sundet inomregionala,
se Tabell 19. Med inomregionala resor menas att de har såväl startpunkt
som målpunkt i Skåne eller på Själland/Lolland/Falster. Resor till och från
Bornholm och inomregionala anslutningsresor till Kastrup särredovisas i
tabellen nedan.

Tabell 19 – Fördelning av det totala resandet över Öresund, Källa: RVU Öresund

Typ av resa, alla resor (V)VMD Andel

Inomregionala (Skåne <-> Själland/Lolland/Falster) 53 515 73%

Till och från Bornholm 815 1%

Anslutningsresor till/från Kastrup, inomregionala 6 712 9%

Anslutningsresor till/från Kastrup, långväga 1 218 2%

Långväga Övriga Sverige <-> Själland/Lolland/Falster 6 337 9%

Långväga Skåne och Övriga Sverige <-> Övriga Danmark 2 228 3%

Långväga Skåne och Övriga Sverige <-> Övriga världen 2 092 3%

Övriga långväga resor 689 1%
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Tabell 20 visar hur de långväga resorna fördelar sig mellan olika
destinationer. Enligt RVU Öresund görs hälften (50 procent) av de långväga
resorna över Öresund mellan Sverige och Själland/Lolland/Falster.
Ytterligare 10 procent av de långväga resorna utgörs av långväga
anslutningsresor till/från Kastrup. Av resterande 40 procent av de långväga
resorna över sundet går 18 procent till övriga Danmark, 17 procent till övriga
världen och 5 procent utgörs av övriga långväga resor21.

Tabell 20 – Fördelning av det långväga resandet över Öresund, Källa: RVU Öresund

Typ av resa, långväga resor (V)VMD Andel

Anslutningsresor till/från Kastrup, långväga 1 218 10%

Långväga Övriga Sverige <-> Själland/Lolland/Falster 6 337 50%

Långväga Skåne och Övriga Sverige <-> Övriga Danmark 2 228 18%

Långväga Skåne och Övriga Sverige <-> Övriga världen 2 092 17%

Övriga långväga resor 689 5%

Utöver sammanställningen av hur resandet över Öresund fördelas på olika
destinationer gjordes även en analys av vilken arbetsinsats som krävs för att
utöka den långväga modellen med olika stora geografiska områden. Att
lägga till Själland/Lolland/Falster ansågs kräva begränsade insatser,
eftersom mycket av de indata (markanvändning, trafiknät, taxor etc) som
krävs redan fanns inkodade. Ytterligare utökning av området bedömdes
däremot kräva mycket extra arbete, vilket kunde bli svårt att hinna med inom
ramen för projektet eftersom projektet hade begränsad tidplan.

Baserat på analyserna av resmönster och av den arbetsinsats som krävs
avseende indata för ett större område togs, i samråd med Trafikverket och
övriga referensgruppen, beslut om att avgränsa tillägget till att gälla
Själland/Lolland/Falster, se Figur 5.

Figur 5 – Långväga modellen utökas med Själland, Lolland och Falster

21 I övriga långväga resor ingår resor inom Sverige och långväga resor inom
övriga världen, båda via passage över Öresund.
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Avgränsningen av tillägget innebär att den utökade långväga modellen
omfattar ungefär hälften av det långväga resandet över Öresund.
Resterande långväga resor kan hanteras:

· Antingen genom portzonshantering, vilket har fördelen att resorna
påverkas i en prognos

· Eller genom tilläggsmatris, vilket har fördelen att resorna får rätt
målpunkter

I det aktuella utvecklingsarbetet togs beslut om att hantera resterande
långväga resor med hjälp av två portzoner.

Anslutningsresor till Kastrup hanteras, liksom tidigare, i en separat
tilläggsmatris för att ”knyta” flygresenärerna till Kastrup som målpunkt22.
Syftet med denna hantering är att resorna inte ska kunna förflyttas till andra
målpunkter om dessa blir mer attraktiva i termer av storlek eller restid och
reskostnad, eftersom flygplatsen de facto inte är en målpunkt i mängden
utan en speciell sådan. I en prognossituation hanteras tilläggsmatrisen
separat genom att en lämplig framskrivningsfaktor appliceras.

3.3 ANPASSNING AV INDATA
Arbetet med att utvidga den långväga modellen fortsatte med översyn och
anpassning av indata. Indata som anpassades är:

· Framtagning av områdesindelning
· Diverse tabeller i den SAMS-databas som används i Sampers
· Socioekonomiska data
· Trafiknät

o Bil
o Buss
o Tåg
o Flyg

· Taxor

I och med att tillägget i långväga modellen begränsades till att omfatta
Själland/Lolland/Falster kunde en stor del av indata hämtas från den
regionala modellen för Skåne (som även omfattar Själland). Vissa justeringar
och kompletteringar har dock varit nödvändiga:

· Anpassning av trafiknät för samtliga färdmedel
· Skaftningar till följd av ny områdesindelning
· Taxematriser för buss, tåg och flyg

3.3.1 Områdesindelning
Skapandet av ny områdesindelning på Själland, Lolland och Falster utgick
ifrån befintlig områdesindelning i Sampers regionala Skånebas. I den
modellen är områdesindelningen för Danmark skapad utifrån den indelning
som används i den danska landstransportmodellen (LTM).

Utifrån den geografiska utbredningen av kommuner i Danmark har en
bedömning gjorts av hur många områden som lämpligtvis bör representera
respektive kommun i den långväga modellen. Utifrån detta har sedan

22 Kastrupsresorna är i grunden uppdelade på regionala och långväga
anslutningsresor, men i modellen är de sammanslagna till en total matris.
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områden från den regionala modellen aggregerats till en ny
områdesindelning (för att enklare kunna hantera markanvändningsdata).

I Figur 6 nedan visas en bild över ny områdesindelning i Danmark. Tjocka
linjer avser kommungränser och smala avser avgränsare för nya områden.

Figur 6 – Ny områdesindelning i Danmark

Indelningen innebär att 90 nya områden skapas i Danmark. Den kommun
som får flest områden är Köpenhamns kommun med 5 nya områden.
Indelningen för övriga kommuner varierar mellan 1-4 områden.

De nya områdena har tilldelats områdes-ID:n i enlighet med tillgängliga
nummerserier i Sampers i intervallet 995900- 995999.

3.3.2 SAMS-databas och socioekonomisk data
Den SAMS-databas som korresponderar med modellen måste uppdateras
för att fungera med den nya områdesindelningen i den långväga modellen.
De tabeller som uppdaterats är:

· Dissagg_Skane
· Key_Nationell
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Utöver ovanstående har den textfil som innehåller markanvändningsdata
(SAMS2014_151203_LV.txt) till den långväga modellen uppdaterats utifrån
den nya områdesindelningen.

Den långväga modellen kräver även en mängd andra textfiler som innehåller
diverse nycklar mm. Dessa har uppdaterats för att matcha den nya
områdesindelningen. De filer som uppdaterats avser:

· IC_LanKom
· LopNr_IC
· LopNr_LanKom
· SAMS_IC

Även den styrfil som anropar de olika filerna i den långväga modellen har
uppdaterats (HTT_Modell6S_2014_JA.ctl).

3.3.3 Trafiknät
Då Danmark inte funnits med i nuvarande långväga modell i Sampers har
nya vägnät skapats i de Emmebaser som tillhör respektive färdmedel (bil,
järnväg, buss samt flyg).

För bilvägnätet har import av det vägnät som används i den regionala
Skånemodellen gjorts. Import av detta nät har gjorts till långväga modellen.

Skaftning har sedan införts utifrån den nya områdesindelningen till närmsta
nod i vägnätet.

I Figur 7 nedan visas bild över vägnät i Danmark.

Figur 7 – Infört vägnät i långväga bilbas
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I den befintliga järnvägsbasen i Sampers finns linjekodning och tillhörande
länkar redan representerade i den långväga modellen. Till följd av detta har
bedömning gjorts att inga korrigeringar av detta nät är nödvändiga.

De nya områdena har skaftats till närmsta hållplats i nätet.

I Figur 8 nedan visas bild över järnvägsnät.

Figur 8 – Infört järnvägsnät i långväga järnvägsbas
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Till skillnad från järnvägsbasen finns för bussbasen inget utbyggt alternativ
för Danmark i befintlig modell. I den regionala basen för Skåne finns dock ett
utvecklat bussnät i Danmark.

För att bygga ut befintligt bussnät i den långväga modellen har import av det
regionala bussnätet gjorts. En brist i detta nät är att det inte förekommer
några busslinjer på Lolland och Falster. Detta bedöms dock inte som kritiskt
då bussresandet över sundet inte bedöms vara avgörande för analyser av
nya förbindelser.

Skaftning i bussnätet har gjorts till närmsta hållplats.

I Figur 9 nedan visas bild över infört bussnät i den långväga modellen.

Figur 9 – Infört bussnät i långväga bussbas
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I befintlig flygbas finns flyglinjer kodade från Kastrup till olika relationer i
Sverige. Dock behöver förbättrade anslutningsmöjligheter skapas. Detta har
gjorts genom att importera vägnätet från bilbasen till flygbasen.

I Figur 10 nedan visas bild över infört nät i flygbasen.

Figur 10 – Infört flygnät i långväga flygbas

3.3.4 Matriskonverteringar
Då ny områdesindelning införs i den långväga modellen måste de matriser
som förekommer i den befintliga långväga modellen konverteras för att
matcha den nya områdesindelningen. Detta sker enklast genom utläsning av
matriserna i den befintliga modellen samt inläsning i den nya modellen där
områdena finns definierade.

Det förekommer dock ett antal matriser där värden behöver bevaras i sina
ursprungliga värden, exempelvis taxematriser och diverse
kalibreringsmatriser.

I bilbasen förekommer ett antal matriser där oklarhet råder om vilka värden
matriserna innehåller. Det är angeläget att framöver undersöka hur modellen
använder dessa matriser. Det rör sig i det här fallet om matriserna mf1 samt
mf21-mf25, men gäller även andra baser.

Mf1 - Kalibreringsmatris

Mf1 benämns som en kalibreringsmatris. Analys av matrisen visar att den
korrelerar mycket starkt (men inte perfekt)  med en genererad
avståndsmatris, se scatterplot i Figur 11 nedan.
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Figur 11 – Korrelation mellan kalibreringsmatris mf1 och avståndsmatris

De små avvikelser som fås för att få en perfekt regression kan antas bero på
att förändringar har skett i bilvägnätet efter att kalibreringsmatrisen
skapades. Bedömning görs att denna matris alltså avser innehålla avstånd
mellan alla relationer i bilbasen. Till följd av detta har för nya områden i
Danmark avstånd implementerats mellan dessa nya områden och alla andra
områden i basen.

Mf21 - Kalibreringsmatris Arbetsresor

Denna matris innehåller samma värde för alla relationer i befintlig matris
(.341232). Därav dras slutsatsen att även relationer i Danmark bör inneha
detta värde.

Mf22 - Kalibreringsmatris Tjänsteresor

Denna matris innehåller samma värde för alla relationer i befintlig matris
(.108774). Därav dras slutsatsen att även relationer i Danmark bör inneha
detta värde.

Mf23 - Kalibreringsmatris Övriga resor

Denna matris innehåller samma värde för alla relationer i befintlig matris
(.433696). Därav dras slutsatsen att även relationer i Danmark bör inneha
detta värde.
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Mf25 - Kalibreringsmatris Bil Dest+Fmd

Det är oklart vad denna matris innehåller. Strukturen verkar dock vara den
att alla relationer inom en kommun innehar samma värden till områden inom
andra kommuner. I många fall är värdena även samma inom hela län. Se
exempel i Figur 12 nedan:

Figur 12 – Exempel på värden i kalibreringsmatris Bil Dest+Fmd

Till följd av detta har samma värden som används för start- och målpunkter i
Malmö kommun använts för områdena i Danmark.

I bussbasen förekommer matriser där oklarhet råder om vilka värden
matriserna innehåller. Det gäller matriser mf39 -. Kalibreringsmatris Bil
Dest+Fmd.

Precis som för motsvarande matriser i bilbasen har relationer till och från
Malmö kommun använts för att ansätta värdena i Danmark.

I järnvägsbasen förekommer matriser där oklarhet råder om vilka värden
matriserna innehåller. Det gäller matriser mf51 -. Kalibreringsmatris Bil
Dest+Fmd.

Precis som för motsvarande matriser i bilbasen har relationer till och från
Malmö kommun använts för att ansätta värdena i Danmark.

I flygbasen förekommer matriser där oklarhet råder om vilka värden
matriserna innehåller. Det gäller matriser mf39 -. Kalibreringsmatris Bil
Dest+Fmd.

Precis som för motsvarande matriser i bilbasen har relationer till och från
Malmö kommun använts för att ansätta värdena i Danmark.

3.3.5 Taxor
I baserna för kollektivtrafik används så kallade taxematriser för att bestämma
kostnader för att resa kollektivt. För de olika färdmedlen är dessa
taxematriser konstruerade på lite olika sätt. Det råder stor osäkerhet kring
hur dessa matriser skapats en gång i tiden, vilket har gjort detta arbete svårt.

För taxematriser på järnväg finns en framtagen metod avseende hur dessa
taxor kan genereras. Detta beskrivs i dokument i länk nedan:

http://www.trafikverket.se/contentassets/019b462e4cd14e97bbc1093c61450
332/160818_berakningshandledning_trafik_transportprognoser_ver_201604
0.pdf

För att beräkna taxor för relationer i Danmark samt över sundet har samma
metod används.
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Avseende busstrafik förutsätter modellen tre olika busstaxor (ungdom, vuxen
respektive barn). Det finns ingen dokumentation avseende hur dessa
genererats tidigare. Taxor för barn och ungdom verkar dock vara identiska.

Vi analys av dessa matriser kan man dock konstatera att de verkar korrelera
bra mot avstånd mellan olika relationer. Avstånd < 60 km är ej inkluderade i
diagrammen (se Figur 13 och Figur 14) då relationer i dessa avstånd innehar
samma taxa. Modellen genererar inte heller resor < 100 km så dessa taxor
bör inte tas hänsyn till vid beräkning.

Figur 13 – Korrelation mellan avstånd och taxa i befintlig modell (barn och ungdom)

Figur 14 – Korrelation mellan avstånd och taxa i befintlig modell (vuxen)

Utifrån ovanstående samband har taxor för busstrafiken genererats, dvs.
med avseende på avstånd.

Avseende flygtrafik har inte heller någon dokumentation avseende hur dessa
genererats tidigare funnits tillgänglig. Till följd av detta har samma taxor för
flyget som används för relationer till och från Malmö i befintlig långväga
modell använts.

Det finns två vägar för bilresor mellan Sverige och Danmark. Det ena
alternativet är Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Det andra
alternativet är att ta färjan mellan Helsingborg och Helsingör. För att passera
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Öresund på bron behöver man betala en broavgift och för att resa med färjan
behöver man betala en biljett. I dagsläget är kostnaden för broavgift mycket
lik kostnaden för att resa med färja. Därför har vi valt att använda oss av
samma kostnad för passage med bil via Helsingborg-Helsingör som via
Malmö-Köpenhamn. Kostnaden som används baseras på uppgifter från
”oresundsbron.com” och ”scandlines.se”.

· Tjänsteresor 440 kr
· Arbetsresor 198 kr
· Privatresor 319 kr

Avgifterna är inlagda i matriser som är implementerade i koden. En nackdel
med att ha avgifterna i matriser istället för i attribut är att hänsyn inte tas till
avgifterna i nätutläggningen. Avgifterna fungerar alltså korrekt vid
modellkörning då resorna skapas. Däremot finns det inga avgifter för resor
mellan Sverige och Danmark vid nätutläggningen då resorna fördelas ut på
nätet. Eftersom avgiften för färjebiljetten är lika stor som avgiften för
bropassage kommer de båda alternativen vara lika attraktiva både med och
utan avgiften, sett till pris. Med andra ord har det faktum att kostnaden för
broavgift/färjebiljett inte finns med i nätutläggningen inget större inflytande på
ruttvalet över Öresund. I ett scenario med två förbindelser över Öresund
skulle det dock eventuellt kunna uppstå helt orealistiska ruttval där man i
modellen korsar Öresund två gånger för att ta sig mellan, till exempel,
Helsingborg och Malmö, därför att ruttvalet inte belastas med två
överfartskostnader. (Det förefaller dock osannolikt att sådana ruttval skulle
kunna bli fördelaktiga, även om optimeringen baseras enbart på restid).  Vid
vidare utveckling av modellen rekommenderas för säkerhets skull att
avgifterna istället läggs i ruttvalsattribut för att säkerställa att sådana
orimligheter inte inträffar.

3.4 KALIBRERING AV LÅNGVÄGA MODELLEN

3.4.1 Tidigare kalibrering av långväga modellen
Tidigare kalibrering av långväga modellen (version 2011)23 gjordes med hjälp
av kalibreringskonstanter i nyttan för varje alternativ. Vid kalibreringen sattes
dessa kalibreringskonstanter till värden som gjorde att modellen kunde
återskapa en rad kalibreringsmål, som angetts utifrån kunskap om resandet
enligt olika datakällor. Modellen kalibrerades in för basåret 2006. Totalt
kalibrerades 25 parametrar (kalibreringskonstanter) in i en iterativ process.

Kalibreringsmålen angavs som antal resor (i absoluta tal) och baserades i
huvudsak på data från den nationella resvaneundersökningen RES 05/06.
Utöver resvaneundersökningen utnyttjades tillgängliga datakällor för tåg och
flyg om det faktiska resandet från operatörer eller trafikhuvudmän. Dessutom
användes Trafikverkets officiella statistik för att ta fram ett kalibreringsmål
gällande trafikarbetet för bilresor.

23 Kalibreringsmetoden och kalibreringsmålen beskrivs mer utförligt i
rapporten ”Höghastighetståg, Del 2 – modellutveckling och
känslighetsanalyser, Preliminär version” (WSP, 2011-12-01).
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Den tidigare modellen kalibrerades in mot:

· 4 färdsätt (bil, buss, tåg, flyg)
o Totalt
o För relationen Stockholm-Göteborg
o För relationen Stockholm-Malmö

· 3 ärenden (arbete, tjänste, övrigt)
· 8 destinationsområden (se nedan)
· Korta flygresor (<400 km)
· Trafikarbete bil (”korta” långa bilresor <250 km)

De åtta destinationsområde som modellen kalibrerades in mot utgjordes av:

· Stockholms län
· Storgöteborg
· Malmöhus län
· Kristianstads län
· Östergötland
· Övriga Götaland
· Övriga Svealand
· Norrland

Den särskilda inkalibreringen av korta flygresor gjordes mot bakgrund av att
datakällan gällde flygresandet år 2001, och flygtrafikens utveckling varit
relativt oförändrad under perioden 2001-2006 utom för just korta flygresor
under 400 km, som minskat markant.

Den särskilda inkalibreringen av ”korta” långa bilresor under 250 km gjordes
mot bakgrund av erfarenhet från tidigare analyser, som visat att den bild
RES 05/06 ger avseende långväga bilresor innebär en kraftig underskattning
i det kortaste intervallet.

3.4.2 Kalibrering av nya modellen med kvotjustering
Den tidigare kalibreringsmetoden kunde inte användas ”rakt av” vid
kalibrering av den nya långväga modellen. Dels behövde kalibreringen
kompletteras med en separat kalibrering av resandet över Öresund, dels
behövde de gamla kalibreringsmålen uppdateras från att gälla resandet år
2006 till att gälla 2014 års resande.

Det var dock inte möjligt att ta fram lika högupplösta mål för år 2014 som de
som tidigare använts för 2006, eftersom den nya nationella
resvaneundersökningen inte är lika omfattande som tidigare RES 05/06.
Flera alternativ för att hantera detta har diskuterats:

1. Alternativ 1
· Återanvända 2011 års kalibreringsparametrar direkt
· Återskapar dock inte gamla målen pga fler alternativ i och

med nya områden
2. Alternativ 2

· ”Bara” kalibrera om den nya modellen mot samma mål (och
med samma metod) som tidigare

· Men målen är ej relevanta för år 2014
· Kräver ändå att kalibreringskoden skrivs om pga nya

områden
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3. Alternativ 3
· De gamla kalibreringsmålen skrivs fram till 2014
· Modellen körs med gammal kalibrering
· Utdata jämförs med de nya ”kalibreringsmålen”
· Kvotjustering om resultaten visar att det behövs

Den kalibreringsmetod som slutligen användes var Alternativ 3, där
kalibreringsmålen från basåret 2006 skrivs fram till basår 2014 med en
prognoskörning. Strukturen för kalibreringsmålen för 2014 års prognos är
alltså samma som för 2006 års prognos. Däremot gäller andra
förutsättningar för 2014 års prognos när det gäller markanvändning och
trafiksystem, och därmed andra absoluta värden för kalibreringsmålen.

Kalibreringsmålen för resor inom Sverige är alltså hämtade från
basprognosens kalibrerade nuläge 2014, som är en framskrivning av 2006
års prognos, vilken i sin tur är inkalibrerad mot RES 05/06. Man kan
naturligtvis fråga sig om detta ger en tillräckligt relevant beskrivning av
”verkligt” resande, för att användas som kalibreringsmål. Ett argument för att
ändå använda den här metoden är att modellen, när den kalibreras på detta
sätt, åtminstone blir ”lika bra” som den modell som tidigare använts (och som
alltså då ansetts ge ”tillräckligt acceptabla” resultat).

Kalibreringsmålen för resor över Öresund, däremot, hämtades från RVU
Öresund. I Figur 15 illustreras en bild av den principiella metod som
användes vid kalibreringen av den nya långväga modellen.

Figur 15 – Metod för kalibrering av nya långväga modellen

Den nya långväga modellen ”kalibreras” alltså genom att kvotjustering eller
pivot-point tillämpas på de ”direkta”, okalibrerade modellresultaten.
Kvotjustering innebär att varje element i resmatriserna multipliceras med en
viss i förväg bestämd faktor. Dessa faktorer varierar, och är olika för olika
destinationer, färdmedel och ärenden.
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De kvoter som ska tillämpas för uppräkningen i framtida körningar är alltså
en sorts ”kalibreringskonstanter”. Deras värden fastställs  så att de, om de
tillämpas på den nya modellens direkta, okalibrerade nulägesprognos, gör att
nulägesprognosen uppfyller kalibreringsmålen. Samma relativa uppräkning
tillämpas sedan även på motsvarande celler i resmatriser för framtida
prognoser. Kalibreringskonstanterna för varje cell i matrisen anpassades
med hjälp av Cross Fratar-metod24 så att kalibreringsmålen uppfylldes.

De resmatriser som var utgångspunkten för framtagandet av
kalibreringskonstanterna innehåller resor på en aggregerad nivå (8 områden
i Sverige, 1 område för Själland/Lolland/Falster och 2 områden för övriga
världen, dvs. portzonerna) med tre olika ärenden (privat, arbete, tjänste). För
resor med flyg och bil skiljer man på ”korta långväga resor” och ”långa
långväga resor”, se avsnitt ”3.4.1 Tidigare kalibrering av långväga modellen”.
Totalt sett kalibrerades modellen mot 37 mål, 25 mål för resor inom Sverige
(hämtade från ”gamla” modellens nuläge 2014) samt 12 mål för resor över
Öresund (hämtade från RVU Öresund). Efter 7 iterationer var samtliga
kalibreringsmål uppfyllda med en promilles säkerhet och resematrisen
ansågs därmed vara färdigjusterad. Genom att dividera den färdigjusterade
matrisen med den ojusterade matrisen får man fram balanseringsmatriser
som innehåller justeringskvoter för samtliga resrelationer (element) på
aggregerad nivå. Dessa justeringskvoter kommer sedan att tillämpas på
framtida ”råa” prognosresultat, för att översätta dessa till ”kalibrerade”
prognosresultat.

Liksom varje form av kalibrering förändrar kvotjustering modellens
egenskaper på vissa sätt. Kvotjustering kan påverka hur resultaten kan
tolkas i termer av förskjutningar mellan färdmedel, ärenden och
destinationer. Där den ursprungliga modellen beräknat en ren överflyttning
av resor kan de ”kalibrerade”, kvotjusterade, resultaten ändå innebära att det
totala summerade antalet resor förändras så att resor bortfaller eller
tillkommer. Det beror på att ett givet antal ”okalibrerade” resor, kommer att
skalas upp eller ner med olika faktorer beroende på färdmedel och
destination . Däremot innebär kvotjusteringen att modellberäknade relativa
förändringar (”elasticteter”) bibehålls som de var i den ursprungliga modellen.

3.4.3 Kalibreringsmål långväga modellen
De kalibreringsmål som användes i den tidigare kalibreringsmetoden,
”uppdaterades” till 2014 genom en prognoskörning utan tilläggsmatriser för
år 2014 med den gamla långväga modellen. Relevanta resultat från denna
körning användes sedan som kalibreringsmål för år 2014.

Kalibreringsmålen gäller ÅMD (årsmedeldygn) år 2014 och otransponerat
resande (vilket innebär att utresorna ingår men inte returresorna) utan
tilläggsmatriser. Tabell 21 visar de kalibreringsmål som gäller för inrikes
resande i långväga modellen.

24 Cross-Fratar anpassar kvoter för olika delar av resmatriserna successivt i
en iterativ process, tills samtliga kalibreringsmål uppfylls. En kod i
programmet R utvecklades för beräkningarna.
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Tabell 21 – Kalibreringsmål för inrikes resande i nya långväga modellen

Kalibreringsmål, inrikes resande ÅMD

Färdsätt

Bil 169 268

Tåg 31 470

Buss 16 233

Flyg 8 736

Ärende

Arbete 22 034

Tjänste 37 102

Privat 166 571

Destination

Stockholms län 21 043

Storgöteborg 15 527

Malmöhus län 10 543

Kristianstads län 10 186

Östergötland 10 743

Övriga Götaland 68 502

Övriga Svealand 49 828

Norrland 39 337

Relationer

Stockholm-Göteborg

Bil 730

Tåg 2 352

Buss 171

Flyg 1 059

Stockholm-Malmö

Bil 522

Tåg 991

Buss 218

Flyg 1 094
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Mått

Flygresor < 400 km 212

Trafikarbete bil (pkm/mån) 32 404 017

Kompletterande kalibreringsmålen för resandet över Öresund för resandet
med bil, tåg och buss togs sedan fram baserat på resultat i RVU Öresund.
Det långväga resandet över Öresund kalibreras in mot:

· 4 färdsätt (bil, buss, tåg, flyg)
· 3 ärenden (arbete, tjänste, övrigt)
· 2 riktningar (genererade i SE, genererade i DK)
· 3 relationer (se nedan)

För att kunna kalibrera in resandet och nå ”rätt” antal resor i olika relationer
görs en kalibrering för olika relationer. Den första nivån omfattar de långväga
resor som ingår i tillägget till långväga modellen, dvs. resor mellan övriga
Sverige (inte Skåne) och Själland/Lolland/Falster. De andra två nivåerna
kalibreras in för att nå rätt nivåer i portzonshanteringen, och gäller långväga
resor mellan Sverige (Skåne och övriga Sverige) och övriga Danmark
respektive övriga världen.

I RVU Öresund har kollektivtrafikresenärerna angett om de rest med tåg,
buss eller som landgångspassagerare på färjan mellan Helsingborg och
Helsingör. Sampers långväga modell hanterar däremot enbart färdsätten tåg
och buss. Därför har de kollektivtrafikresenärer som de facto rest med färja
fördelats ut på färdsätten tåg och buss, i samma proportioner som färdsätten
använts för anslutningsresor till och från färjan. Det innebär att 1/3 av
färjeresenärerna i kalibreringsmålen räknas som bussresenärer och
resterande 2/3 som tågresenärer.

RVU Öresund innehåller inte någon information om flygresande. Därför
baseras kalibreringsmålen för flygresandet över Öresund i stället på
Swedavias statistik om antal ankommande och avresande passagerare år
2014. I statistiken finns uppgifter om hur många personer som flyger från
Sverige till Köpenhamn. Alla dessa resenärer har dock inte Danmark som
slutdestination: en del ska till Skåne och andra är transferresenärer. Bara
personer med målpunkt i Danmark ska ingå i kalibreringsmålet. Hur stor
andel av det totala flygresandet dessa personer utgör har beräknats utifrån
erfarenheter i ett nyligen framtaget underlag om höghastighetstågets effekter
på flyget25.

Tabell 22 visar de kalibreringsmål som gäller för resandet med bil, tåg, buss
och flyg över Öresund i långväga modellen. Observera att kalibreringsmålen
för ärende, riktning och relationer enbart omfattar resandet med bil, tåg och
buss. Flygresandet ingår alltså inte i dessa kalibreringsmål, eftersom det inte
ingår i RVU Öresund och därför inte kunde tas fram på så detaljerad nivå.

25 Detta underlag beskrivs i rapporten ”Effekt av Höghastighetståg på flyget –
Ett kunskapsunderlag” (WSP, 2016-09-21).
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Tabell 22 – Kalibreringsmål för resandet över Öresund i nya långväga modellen

Kalibreringsmål, resandet över Öresund ÅMD

Färdsätt

Bil 7 103

Tåg 1 564

Buss 210

Flyg 1 074

Ärende (exkl flyg)

Arbete 328

Tjänste 1 842

Privat 6 706

Riktning (exkl flyg)

Genererade i Sverige 5 028

Genererade i Danmark 3 848

Relationer (exkl flyg)

Sverige – Själland/Lolland/Falster 5 378

Sverige – Övriga Danmark 1 654

Sverige – Övriga världen 1 844

3.4.4 Hantering av tilläggsmatriser
Tilläggsmatriser används för resor som går till utlandet. I tågbasen användes
tidigare tilläggsmatriser för resor till Norge, Arlanda och Danmark. Eftersom
den nya modellen omfattar resor till Danmark och de två portzonerna är
dessa resor borttagna i tilläggsmatriserna. Alltså finns det nu bara
tilläggsmatriser för resor till Norge och Arlanda. Dessa tilläggsmatriser
behöver läggas till manuellt i tågbasen efter modellkörning men innan
nätutläggning. Tidigare lades tilläggsmatriserna automatiskt till vid
modellkörning. I framtiden kan det vara bra att implementera hanteringen av
tilläggsmatriserna i koden så att man inte behöver lägga till dem manuellt
efter modellkörning.

3.5 RESULTAT KALIBRERING LÅNGVÄGA RESOR

3.5.1 Resultat för den kalibrerade långväga Öresundsmodellen
Efter kalibrering uppfylldes samtliga kalibreringsmål för den långväga
modellen med en procents säkerhet. I Tabell 23 till Tabell 26 nedan
presenteras antalet resor i den kalibrerade och okalibrerade modellen. Totalt
sett gav den kalibrerade Öresundsmodellen 27 procent fler bilresor, 2
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procent färre tågresor, 5 procent fler flygresor och 10 procent fler bussresor
än den okalibrerade modellen.

Tabell 23 till Tabell 26 presenterar representativa, ”genomsnittliga”,
justeringskvoter per färdmedel och ärenden.

Tabell 23 – Resultat privata resor

Bil Tåg Flyg Buss
Okalibrerad modell 143 162 31 075 4 413 19 127
Kalibrerad modell 181 644 28 077 4 276 20 765
Differens 38 483 -2 999 -137 1 636
Kvot 1,27 0,90 0,97 1,09

Tabell 24 – Resultat tjänsteresor

Bil Tåg Flyg Buss
Okalibrerad modell 36 178 8 462 3 443 463
Kalibrerad modell 42 866 8 772 3 822 533
Differens 6 688 310 378 70
Kvot 1,18 1,04 1,11 1,15

Tabell 25 – Resultat arbetsresor

Bil Tåg Flyg Buss
Okalibrerad modell 11 848 7 196 1 473 1 061
Kalibrerad modell 17 697 8 799 1 711 1 508
Differens 5 848 1 602 237 447
Kvot 1,49 1,22 1,16 1,42

Tabell 26 – Resultat sammanvägning samtliga resor

Bil Tåg Flyg Buss
Okalibrerad modell 191 188 46 734 9 329 20 650
Kalibrerad modell 242 207 45 648 9 808 22 805
Differens 51 019 -1 086 479 2 155
Kvot 1,27 0,98 1,05 1,10
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Tabell 27 ger en översikt över samtliga justeringsfaktorer och hur de varierar.
Justeringsfaktorerna varierar avsevärt mellan olika delar av modellen. Den
mest systematiska observationen är att resor över Öresund (mellan Sverige
och Danmark, eller mellan Sverige och resten av världen) har behövt
kalibreras ner avsevärt (justeringsfaktor <0,33) för alla ärenden och
färdmedel. När den okalibrerade modellen, med beteendeparametrar som
skattats på svenskars långväga resor inom Sverige, tillämpas på
markanvändnings- och utbudsdata som beskriver Danmark och
förbindelserna dit, visar sig  modellen alltså kraftigt överskatta det antal
långväga resor som i verkligheten görs över Öresund.

Om modellen används för att analysera effekten av förbättrad tillgänglighet
över Öresund kommer de låga justeringskvoterna innebära att det totala
antalet resor som genereras kommer att minska i de kalibrerade
(kvotjusterade) resultaten. Den effekten uppstår även om den ursprungliga
okalibrerade modellen skulle beräkna att antalet resor förblir konstant, och
bara påverkas när det gäller val av målpunkt. När resor i de okalibrerade
resultaten byter från inomnationella relationer till transnationella relationer
kommer de sammanlagt att ”bli färre”, efter att kvotjustering tillämpats.

Bortsett från att justeringsfaktorerna alltså systematiskt är låga för resor över
Öresund, är variationsmönstret mindre systematiskt. För alla färdmedel och
ärenden förekommer såväl ”höga” som ”låga” justeringsfaktorer. Man kan
sammanfattningsvis beskriva mönstret enligt följande:

Följande typer av resor underskattas kraftigt av den okalibrerade modellen
jämfört med kalibreringsmålen (faktor > 4):

· Arbetsresor med ”kortväga” bil (<250 km) och buss från Norrland
· Arbetsresor  med ”långväga” flyg (> 40 mil) från Norrland
· Tjänste- och arbetsresor med tåg mellan Stockholm och övriga

storstäder
· Övrigtresor med tåg mellan Stockholm och Göteborg

Följande typer av resor överskattas kraftigt av den okalibrerade modellen
jämfört med kalibreringsmålen (kvoter < 0,3):

· Nästan alla ärenden och färdmedel för resor mellan Danmark och
Sverige

· Flyg mellan Stockholm och resten av Sverige
· Korta flygresor (<40 mil) från Storstadsregionerna och Svealand

(utanför Norrland)
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Tabell 27 – Justeringskvoter i olika delar av den aggregerade resmatrisen. Största
och minsta justeringskvot i olika dimensioner. (Enstaka celler där modellen gett
upphov till ”inomregionala” resor, vilka sedan ”kalibrerats” ner till 0 – dvs.
justeringsfaktor = 0 - har exkluderats).

Max Min
ALLA 6,230236 0,017078
BIL 4,259318 0,10437
BUSS 4,136906 0,017078
TÅG 6,230236 0,054044
FLYG 4,372288 0,094586
Arbete 6,230236 0,017078
Tjänste 5,136097 0,020523
Övrigt 4,405094 0,020523
KORTA RESOR 6,230236 0,10437
LÅNGA RESOR 4,372288 0,10437
Stockholms län 6,230236 0,057642
Storgöteborg 4,372288 0,057642
Malmöhus län 4,372288 0,057642
Kristianstad län 4,372288 0,057642
Östergötland 4,372288 0,057642
Övriga Götaland 4,372288 0,057642
Övriga Svealand 4,372288 0,057642
Norrland 4,372288 0,057642
Danmark nära 0,320824 0,031242
Europa portzon 1 0,320824 0,017078
Europa portzon 2 0,320824 0,021626

3.5.2 Resultat jämfört med tidigare modell
Nedan presenteras en jämförelse mellan den färdigkalibrerade långväga
Öresundsmodellen och tidigare prognosmodell (dvs. kalibrerat nuläge 2014
från basprognosen) för de olika färdmedlen. Samtliga kalibreringsmål för den
nya långväga Öresundsmodellen uppfylldes efter körning med 1 procents
noggrannhet. Däremot är det generellt sett stora relativa skillnader mellan de
båda modellerna på de flesta länkarna i samtliga baser. Detta har att göra
med att målen är satta på områdesnivå och kalibrering alltså sker med resor
aggregerat på relativt stora områden. När disaggregering sedan ska ske blir
det inom respektive område tämligen stora skillnader mellan de båda
modellerna, även om de är kalibrerade efter samma övergripande mål.

Bil

I Figur 16 visas den absoluta differensen mellan de två modellerna inzoomat
över Danmark och Öresund, inklusive båda portzonerna. Eftersom Danmark
och portzonerna inte finns inkodade i den tidigare prognosmodellen är den
relativa skillnaden mellan modellerna i dessa zoner detsamma som resandet
enligt den kalibrerade Öresundsmodellen.

Resultaten visar på att det är fler bilresor som går över färjan mellan
Helsingborg och Helsingör än som passerar Öresundsbron. Detta grundar
sig troligen i att restiden på länken där färjan går mellan Helsingborg och
Helsingör är satt till 16 minuter. I verkligheten är restiden enligt Scandlines
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20 minuter och check-in är 15 minuter före avgång. Alltså vore en mer rimlig
restid 35 minuter. Vi rekommenderar att restiden på länken ändras till 35
minuter.

Figur 16 – Absolut differens långväga bilresor, Danmark
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Den absoluta skillnaden mellan resandet i den nya och gamla modellen är
tämligen liten på de flesta länkar. Majoriteten av de resor som tillkommit med
destination Danmark/övriga världen kommer från Stockholm eller Göteborg,
vilket är rimligt då resor mellan Malmö och Danmark hanteras som regionala
resor.

Figur 17 – Absolut differens långväga bilresor, Sverige

Tåg

Den absoluta differensen mellan långväga tågresor i den kalibrerade
Öresundsmodellen och tidigare prognosmodell illustreras i Figur 18 och Figur
19. De flesta tillkommande tågresorna i Danmark går mellan de två
portzonerna och Köpenhamn. I Sverige kan vi se ett ökat tågresande kring
Stockholm och ett minskat tågresande längs Södra stambanan norrut.
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Figur 18 – Absolut differens långväga tågresor, Danmark

Figur 19 – Absolut differens långväga tågresor, Sverige

Flyg

I Figur 20 visas skillnaden mellan flygresandet i kalibrerade
Öresundsmodellen och tidigare prognosmodell. Generellt sett är det små
absoluta skillnader i nätet förutom mellan Stockholm-Göteborg-Köpenhamn
där man kan se ett ökat resande.
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Figur 20 – Absolut differens långväga flygresor

Buss

Den absoluta skillnaden mellan bussresandet i den kalibrerade
Öresundsmodellen och tidigare prognosmodell visas i Figur 21 och Figur 22.
De flesta bussresor i Danmark går mellan de två portzonerna och
Köpenhamn. I Sverige kan man observera en stor minskning av antalet
långväga bussresor mellan Norrtälje och Stockholm. Trots att det är stora
skillnader på enskilda länkar är det totala resandet inom respektive
kalibreringsområde lika stort i de båda modellerna.
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Figur 21 – Absolut differens långväga bussresor, Danmark

Figur 22 – Absolut differens långväga bussresor, Sverige

3.6 TESTER
Den nya långväga modellen testades efter kalibrering för att få en
uppfattning av hur modellen ”reagerar” vid olika förändringar av indata.
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3.6.1 Avgift för resa mellan Sverige och Danmark
Tio procent högre avgift för att resa mellan Sverige och Danmark, dvs.
biljettpris över Öresund samt broavgift på Öresundsbron, resulterar i tre
procent färre bilresor över sundet. Bilresandet i Skåne och Danmark har
generellt sett ökat med 1-3 procent. För övrigt är det små skillnader i nätet.
Totalt sett  är det 0 procent skillnad mellan huvudalternativet och
känslighetsanalysen med 10 procent högre broavgiften vilket gäller i så väl
bilbasen som i de andra baserna, se Tabell 28 nedan.

Tabell 28 – Resultat känslighetsanalys avgift för resa mellan Sverige och Danmark

Bil Tåg Flyg Buss
Huvudalternativ 242 207 45 648 9 808 22 805
10 procent högre broavgift 242 870 45 752 9 823 22 857
Differens 663 104 15 52
Kvot 1,00 1,00 1,00 1,00
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3.6.2 Restid med tåg
Det andra testet som gjordes var minskad restid med tåg. Tio procent kortare
restid med tåg på samtliga sträckor och linjer ger 5 procent mer tågresande.
Samtidigt minskar de andra färdmedlen med 1 procentenhet vardera, se
Tabell 29.

Tabell 29 – Resultat känslighetsanalys restid med tåg

Bil Tåg Flyg Buss
Huvudalternativ 242 207 45 648 9 808 22 805
10 procent lägre restid tåg 240 220 47 964 9 690 22 565
Differens -1 987 2 316 -118 -240
Kvot 0,99 1,05 0,99 0,99

I Figur 23 presenteras den procentuella ökningen av tågresor i nätverket då
restiderna med tåg minskat med 10 procent. Genom att betrakta figuren blir
det tydligt att den procentuella ökningen är jämnt spridd i nätet vilket är
rimligt då restiderna sänktes med 10 procent på samtliga sträckor och linjer. I
absoluta mått är ökningen störst längs med de mest trafikerade sträckorna,
se Figur 24. Tio procent lägre restid ger ungefär 250-300 fler resor i vardera
riktning längs med Södra stambanan och ungefär 200 fler resor i vardera
riktning längs med Västra stambanan.

Figur 23 – Relativ skillnad mellan huvudalternativ och känslighetsanalys då restider
med tåg är 10 procent kortare. Långväga tågresor i kalibrerad Öresundsmodell.
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Figur 24 – Absolut skillnad mellan huvudalternativ och känslighetsanalys då restider
med tåg är 10 procent kortare. Långväga tågresor i kalibrerad Öresundsmodell.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se


