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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Trafikverket arbetar löpande med utveckling av trafikmodellen Sampers. Nya 

versioner utvecklas och blir officiella fr o m 1 april vartannat år. För att skapa 

tillförlitlig underlag för samhällsekonomiska nyttoberäkningar av åtgärder i 

transportsystemet är det särskilt viktigt att ta hänsyn till de delar av trafikant-

nyttan som förändras i samband med åtgärder. Förutom medelrestiden utgör 

den oförutsägbara variationen av restiden, särskilt vid trängsel, en betydande 

kostnad för trafikanterna. Det eftersom restidsvariationen orsakar risk för 

försenad ankomst till resmålet och/eller att resan behöver startas tidigare än 

vad som skulle vara fallet med samma medelrestid men utan restids-

variation. Det finns framtagna värden för hur standardavvikelsen av restid 

värderas. Men i gällande version av Trafikverkets standardriggning för en 

Sampers-beräkning beräknas inte standardavvikelsen. 

Under 2015-2016 genomförde Trafikverket forskningsprojektet SIGMA inom 

vilket en metod för beräkning av restidens standardavvikelse för bilresor 

utvecklades, testades och implementerades i Sampers riggning för regionen 

Samm1. 

Resultaten visade att metoden ger ett trovärdigt resultat vid beräkning av 

nyttan för två olika utbyggnadsobjekt. 

Syftet med detta uppdrag har varit att förbättra och implementera metoden 

även för övriga regionala modeller i Sampers: Palt, Skåne, Sydost och Väst. 

Ett syfte har också varit att undersöka betydelsen av att göra beräkningar av 

restidsosäkerhet i regioner med lägre nivå på trängseln i vägnätet. 

I uppdraget har också ingått att se över programkoden i emme-makrona för 

att förkorta beräkningstiderna och rensa bort onödiga beräkningssteg. 

Det har också ingått att ändra beräkningen i aggregeringen av standard-

avvikelserna för olika tidsperioder under dygnet så att det beaktas att resor 

med olika ärenden (arbete, tjänste, övrigt) är olika fördelade över tiden under 

ett dygn. 

 

  

                                                      
1 Se rapport SIGMA - Ny metod för prognosberäkning av restidsvariation i 
vägtrafiksystemet, WSP Analys & Strategi 2016-11.30. 
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2 DATABASER OCH 
PROGRAMVERSIONER 

Arbetet har genomförts med Sampers version 3.4.0.6 och Emme version 

4.2.9. 

Arbetet med SIGMA2 startade under hösten 2017 och den gällande 

basprognosen var då Basprognos 2016. 

Samtidigt pågick utvecklingsarbetet med att ta fram Basprognos 2018.  

För att minimera arbetsinsatser vid en eventuell implementering i den 

kommande basprognosen fanns det en önskan att utvecklingsarbetet med 

SIGMA2 skulle göras med de preliminära databaser och programversioner 

som fanns tillgängliga för den nya basprognosen.   

Det fanns vid tidpunkten för projektstarten en Sampersriggning som 

fungerade att exekvera med en preliminär version för den nya basprognosen 

för modellberäkningar med prognosår 2014. Men inte för modellberäkningar 

med prognosår 2040. 

Beräkningarna har gjorts med riggningen för år 2014, men med Samsdata-

bas för år 2040, med övriga förutsättningar och parametervärden enligt 2014. 
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3 BERÄKNING AV KONSUMENT-
ÖVERSKOTT 

3.1 RESTIDSVARIANSER FÖR OLIKA TIDSPERIODER 
UNDER DYGNET 

Restidsvarianser beräknas enligt formeln2 

 
 























 1

ij

ij

ij

ij

ij
T

t
t

l
, där 

ij  = restidens standardavvikelse (d.v.s. kvadratroten av variansen) från  

         område i till område j, 

ijl  = resans längd vid trängsel från område i till område j (km), 

ijt  = restid vid trängsel från område i till område j (min), 

ijT  = restid vid fritt flöde från område i till område j (min), 

 ,,  och   är konstanter (se Tabell 1). 

 

Beräkning av standardavvikelser görs för förmiddagens maxtimme 

respektive lågtrafik. 

 

För region Väst beräknas två standardavvikelser för respektive tidsperiod: 

 En för dem som väljer rutter där de får betala trängselskatt. 

 En för dem som väljer rutter där de inte behöver betala trängselskatt. 

 

Ett viktat medelvärde för standardavvikelsen beräknas enligt formeln: 

 

ijpnijpb

ijpnijpnijpbijpb

ijp
BB

BB







 , där 

 

ijpb  = standardavvikelse av restid för de resor från i till j som väljer att betala 

trängselskatt under period p∈{förmiddagens maxtimme,lågtrafik}, 

ijpn  = standardavvikelse av restid för de resor från i till j som väljer att inte 

betala trängselskatt under period p∈{förmiddagens maxtimme,lågtrafik}, 

ijpbB  = antalet bilar från i till j som väljer att betala trängselskatt under period 

p∈{förmiddagens maxtimme,lågtrafik}, 

                                                      
2 Se rapport SIGMA - Ny metod för prognosberäkning av restidsvariation i 
vägtrafiksystemet, WSP 2016-11-30 för ytterligare information. 
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ijpnB  = antalet bilar från i till j som väljer att inte betala trängselskatt under 

period p∈{förmiddagens maxtimme,lågtrafik}. 

 

Den ruttvalsmetod som tillämpas för Region Väst fungerar så att för den 

klass som inte vill betala trängselskatt får restiden mellan start- och 

målområdet ett mycket stort tal i det fall det inte finns en avgiftsfri rutt 

tillgänglig. För dessa reserelationer används standardavvikelsen för de som 

väljer att betala trängselskatt även för de som inte väljer att betala. 

 

Tabell 1: Tillämpade värden på konstanter som ingår i beräkningen av restidens 
standardavvikelser 

Konstant Förmiddagens 

maxtimme 

Lågtrafik 

α 0,278117 0,263209 

β 1,074249 1,074249 

φ 0,507053 0,507053 

γ 0,170550 0,170550 

 

3.2 AGGREGERING AV RESTIDSVARIANSER ÖVER 
TIDSPERIODER 

Beräknade standardavvikelser för förmiddagens maxtimme och lågtrafik 

aggregeras över de båda tidsperioderna och räknas om till konsument-

överskott enligt beskrivningen nedan. 

Beteckningar: 

A

ijh  =  standardavvikelse (min) för restiden från i till j under högtrafik  

alternativ A, A = {JA,UA}, 

A

ijl  =  standardavvikelse (min) för restiden från i till j under lågtrafik  

alternativ A, A = {JA,UA}, 

a  =  andel arbetsresor som sker under högtrafik, 

t  =  andel tjänsteresor som sker under högtrafik, 

ö  =  andel övriga personresor som sker under högtrafik, 

a  =  andel arbetsresor som sker under lågtrafik, 

t  =  andel tjänsteresor som sker under lågtrafik, 

ö  =  andel övriga personresor som sker under lågtrafik, 

av =  värdering restid arbetsresor (kr/min), 

tv  = värdering restid tjänsteresor (kr/min), 
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öv  = värdering restid övriga personresor (kr/min), 

ab =  bilbeläggningsgrad arbetsresor, 

tb  =  bilbeläggningsgrad tjänsteresor, 

öb  =  bilbeläggningsgrad övriga personresor, 

A

ijaR  =  antal bilar arbetsresor årsmedeldygn från i till j otransponerad matris 

(enkel riktning) alternativ A, A = {JA,UA}, 

A

ijtR  =  antal bilar tjänsteresor årsmedeldygn från i till j otransponerad matris 

(enkel riktning) alternativ A, A = {JA,UA}, 

A

ijöR  =  antal bilar övriga personresor årsmedeldygn från i till j otransponerad  

matris (enkel riktning) alternativ A, A = {JA,UA}, 

KÖ = Konsumentöverskott (mkr/år), 

aKÖ  = Konsumentöverskott arbetsresor (mkr/år), 

tKÖ  = Konsumentöverskott tjänsteresor (mkr/år), 

öKÖ  = Konsumentöverskott övriga personresor (mkr/år). 
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Beräkning: 
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Parametervärdet 0,9 i beräkningen av KÖ tillämpas enligt ASEK 6.0 Tabell 

8.1, för att beakta att restidsosäkerheten för bil värderas till 90 procent av 

normalt åktidsvärde. 

Parametervärdet 2 tillämpas för att beakta att  beräkningen görs på 

otransponerade matriser för antalet bilar. 

Parametervärdet 365 tillämpas för att räkna om värdena från årsmedeldygn 

till år 

Omräkningen med faktorn 1000/1000 gös för att få resultatet i miljoner 

kronor. 

Konsumentöverskottsberäkningen görs bara för antal bilar regionala 

personbilsresor (inte för lastbilar eller personbilar i yrkestrafik eftersom 

värdering av restidsosäkerhet saknas för dessa resor).  
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4 OM PROGRAMKODEN 

4.1 PROGRAMFILER 

Beräkningarna genomförs med anrop av två huvudprogram: 

1. SIGMA2_Stdavvikelse.mac för beräkning av standardavvikelser. 

2. SIGMA2_Konsumentoverskott.mac för beräkning av konsument-

överskott. 

 

Programmet SIGMA2-Stdavvikelse.mac anropar i sin tur följande 

subprogram: 

 SIGMA2_Carassign_n10_v07ff.sub 

 SIGMA2_UtbudRegBil_v13ff.sub 

 SIGMA2_Friflodestid.sub 

 SIGMA2_Restidsvarians_data.sub 

 SIGMA2_Restidsvarians_stda.sub 

 

Vad huvuduppgiften är för respektive subprogram framgår av flödesschemat 

på nästa sida för SIGMA2-Stdavvikelse.mac. 

Förutom beräkningarna anropas även följande submakron: 

 e122.sub 

 e1223.sub 

 e1226.sub 

 e2411.sub 

 e2422.sub 

 e3121.sub 

 e3211.sub 

 

Med undantag för e1226.sub finns dessa makron redan tillgängliga i 

filmappen .\Makro\Std. 

Makrot e1226.sub däremot är ett nytt makro utvecklat inom ramen för detta 

projekt. Makrot löser uppgiften att säkerställa att inställningarna i Emme-

modul 1.22 är sådana att Path-filer följer med vid kopiering av scenarier. 
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4.2 FLÖDESSCHEMAN 

I figuren nedan beskrivs dataflödet och de beräkningar som görs i makrot 

SIGMA2-Stdavvikelse.mac. 

 

 

Figur 1. Flödesschema beräkningar som görs i SIGMA2-Stdavvikelse.mac 

 

Start

Indata:
• Mf-matris efterfrågan bilar för 

förmiddagens maxtimme respektive 
lågtrafik (för ett vardagsmedeldygn) 

• Path-fi ler (Emme)  från nätutläggning bil  
för förmiddagens maxtimme respektive 
lågtrafik (för ett vardagsmedeldygn) 

• Textfi l  med andelar trafik förmiddagens 
maxtimme och lågtrafik (samt rörlig 
bilkostnad och tullvikter, för region 
Samm)

Beräkning (för förmiddagens maxtimme respektive lågtrafik):
• Nätutläggning bil  fritt flöde

(SIGMA2_Carassign_n10_v07ff.sub för Samm)
(SIGMA2_UtbudRegBil_v13ff.sub för Skåne)
(SIGMA2_Friflodestid.sub för Väst)

• Beräkning av mf-matriser  bilrestider och bilreslängder
-restid bil  trängsel 
-restid bil  fritt flöde
-reslängd bil  trängsel

(SIGMA2_Restidsvarians_data.sub)

• Mf-matris med Standardavvikelse
(SIGMA2_Restidsvarians_stda.sub)

Utdata:
• Mf-matris med standardavvikelse 

förmiddagens maxtimme
• Mf-matris med standardavvikelse 

lågtrafik

Slut
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I figuren nedan beskrivs dataflödet och de beräkningar som görs i makrot 

SIGMA2-Konsumentoverskott.mac. 

Beräkningarna görs med standardavvikelser beräknade på restider vardags-

medeldygn och med efterfrågan bilar för årsmedeldygn, för att beräknas på 

motsvarande sätt som restidsvinster för bil beräknas i Samkalk. 

 

 

Figur 2. Flödesschema beräkningar som görs i SIGMA2-Konsumentoverskott.mac 

 

4.3 NY INDATAFIL 

Som det framgår av Figur 2 ovan läses en textfil för indata om andelar trafik 

under förmiddagens maxtimme och lågtrafik för olika restyper. 

För region Samm läses de andelar som finns i indatafilen 

.\Indata\Std\Parameters_Andelar_Sthlm_vmd_v02.in. Den filen finns redan i 

den befintliga standardversionen av riggningen. 

För övriga regioner (Palt, Skåne, Sydost och Väst) har en ny indatafil med 

namnet Parameters_Andelar_OvrigaReg_vmd_v02.in skapats, som 

innehåller motsvarande andelar för dessa regioner. 

 

 

Start

Indata:
• Mf-matris efterfrågan bilar årsmedeldygn 

arbetsresor. För JA och för UA.
• Mf-matris efterfrågan bilar årsmedeldygn 

tjänsteresor. För JA och för UA.
• Mf-matris efterfrågan bilar årsmedeldygn 

övriga personresor. För JA och för UA.
• Mf-matris standardavvikelse förmiddagens 

maxtimme. För JA och för UA.
• Mf-matris standardavvikelse lågtrafik. För JA 

och för UA
• Textfil  med restypspecifika andelar trafik 

förmiddagens maxtimme och lågtrafik.

Beräkning av konsumentöverskott enligt beskrivningen i kapitel 3.

Utdata:
• Ms-matris (skalär) med beräknat 

konsumentöverskott uttryckt i  miljoner 
SEK per år

Slut
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5 MODIFIERINGAR AV SAMPERS-
RIGGNINGEN 

Se Bilaga 1 för bilder på de förändringar som gjorts i riggningen.. 

5.1 TVÅ TYPER AV MODIFIERINGAR 

Det har varit nödvändigt att göra två typer av modifieringar i 

Sampersriggningen i samband med implementeringen av SIGMA2: 

1. Ändringar i befintliga beräkningssteg. 

2. Infogande av nya beräkningssteg.  

 

5.2 ÄNDRINGAR I BEFINTLIGA BERÄKNINGSSTEG 

Ändringarna i befintliga steg har varit nödvändiga för att indata till 

beräkningarna av standardavvikelserna inte ska skrivas över utan finnas 

tillgängliga för både förmiddagens maxtimme och lågtrafik. Data som det 

gäller är: 

1. Mf-matriserna med reseefterfrågan som beräknas i beräkningen av 

utbudsdata. 

2. Path-filerna efter nätutläggningen för bil som beräknas i beräkningen 

av utbudsdata. 

 

För att spara mf-matriserna med reseefterfrågan för de båda tidsperioderna 

har ändringarna genomförts på följande sätt: 

 För Palt, Samm, Skåne och Sydost anges nya värden i befintliga 

beräkningssteg på de anropsparametrar som definierar 

matrisplatserna för reseefterfrågan  

 För Väst infogas nya beräkningssteg som först kopierar de mf-

matriser med reseefterfrågan som finns som resultat efter 

nätutläggningen för respektive tidsperiod och därefter justerar 

beskrivningen på mf-matriserna så att det blir tydligt vad de 

innehåller. 

 

För Palt, Skåne och Sydost har ändringarna gjorts i anropet av makrot för 

nätutläggning för bil. För Samm har det gjorts i samband med anropet av 

makrot för  beräkningarna av bilmatriser. 

För Väst har de nya beräkningsstegen infogats i direkt anslutning till 

beräkningsstegen för nätutläggningarna för bil.  

För att spara Path-filerna efter nätutläggningarna för de båda tidsperioderna 

har en ändring gjorts av Emme-makrot som används för nätutläggning för bil 

för regionerna Palt, Skåne och Sydost. För Samm och Väst har det inte 

behövts göras någon ändring, då nätutläggningarna i beräkningsstegen för 
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dessa regionala modeller redan görs i olika scenarier i den befintliga 

versionen av riggningen. 

Makrot för nätutläggning för bil (för Palt, Skåne och Sydost) har justerats så 

att nätutläggningarna för förmiddagens maxtimme och lågtrafik görs i olika 

scenarier. För förmiddagens maxtimme används scenario 2001 och för 

lågtrafik används scenario 2003. Makrot som justerats är 

UtbudRegBil_v12.Mac, som efter justeringen fått namnet 

UtbudRegBil_v13.Mac. Aktuellt scenarionummer anges i 

anropsparametrarna till makrot. 

5.3 INFOGANDE AV NYA BERÄKNINGSSTEG 

De nya beräkningsstegen är: 

1. Beräkning av standardavvikelse för förmiddagens maxtimme och 

lågtrafik för JA och för UA. 

2. Beräkning av konsumentöverskott (med standardavvikelser för 

förmiddagens maxtimme och lågtrafik som indata). 

 

Anropet av makrot för beräkning av standardavvikelserna görs i Sampers-

riggningen genom anrop av SIGMA2-Stdavvikelse.mac. Beräkningssteget 

har infogats för varje regional delmodell i slutet av utbudsberäkningarna 

(efter loopen), både för JA och UA. 

För de regionala delmodellerna där ett beräkningssteg finns i slutet av 

utbudsberäkningarna för att eventuellt radera Path-filer, är det viktigt att det 

nya makrosteget för beräkning av standardavvikelser infogas före det makro-

steget. 

Anropet av makrot för beräkning av konsumentöverskotten görs i Sampers-

riggningen genom anrop av SIGMA2-Konsumentoverskott.mac. Samtliga 

anrop av SIGMA2-Konsumentoverskott.mac görs under Sampers 

scenariosteg UA Indata till Samkalk. Beräkningssteget har infogats i nära 

anslutning efter det att det regionala beräkningssteget exekverats, för varje 

regional delmodell.  
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6 MATRISPLATSER I EMME 

I Tabell 3 och Tabell 5 nedan redovisas de matrisplatser som används i 
samband med exekveringen av SIGMA2-Stdavvikelse.mac och SIGMA2-
Konsumentoverskott.mac. 
 

I tabellerna anges om matrisplatsen specificeras i samband med anropet av 

makrot i Sampers beräkningssteg eller om den är hårdkodat i programmet. 

De matrisplatser som disponeras är samma för de regionala delmodellerna 

Palt, Samm, Skåne och Sydost, med undantag för indata-matriserna med 

reseefterfrågan för förmiddagens maxtimme och lågtrafik. För Väst behövs 

flera matrisplatser disponeras, då konsumentöverskottet som ett första steg 

behöver beräknas separat för bilresenärer som betalar trängselskatt och för 

bilresenärer som inte betalar trängselskatt. Konsumentöverskotten för de 

båda klasserna summeras som ett andra steg till ett gemensamt värde. 

I programmeringen av SIGMA2 har valet gjorts att använda en samman-

hängande serie av matrisplatser för att göra det lätt för användaren att i 

Emmedatabasen se vilka matriser det är som används. Valet har också 

gjorts att lägga serien med matriser i slutet av de matrisplatser som finns till 

förfogande för att undvika att använda matrisplatser som används i andra 

delar av Sampersriggningen. 

Resultatet (konsumentöverskottet) skrivs till skalär ms101 (samma 

matrisplats för alla regionala delmodeller). 

I tabellen nedan anges matrisplatserna för mf-matriserna med rese-

efterfrågan för förmiddagens maxtimme och lågtrafik. De matrisplatserna 

specificeras i anropsparametrarna i samband med anropet av makrot. 

I de efterföljande tabellerna redovisas matrisplatserna för övriga mf-matriser 

som används i samband med SIGMA2-beräkningarna. 

 

Tabell 2. Matrisplatser i Emme-databaserna för mf-matriser med reseefterfrågan för 
förmiddagens maxtimme och lågtrafik. För Palt, Skåne och Sydost. 

Region Plats i JA-bas 

och i UA-bas 

 Beskrivning 

Palt, Skåne, 

Sydost 

42 Reseefterfrågan förmiddagens maxtimme (en klass) 

--- ” --- 66 Reseefterfrågan lågtrafik (en gemensam klass) 

Samm 29-33 Reseefterfrågan förmiddagens maxtimme (fem klasser) 

--- ” --- 34-38 Reseefterfrågan lågtrafik (fem klasser) 

Väst 90-91 Reseefterfrågan förmiddagens maxtimme (två klasser) 

--- ” --- 92-93 Reseefterfrågan lågtrafik (två klasser) 
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Tabell 3. Matrisplatser i Emme-databaserna för de mf-matriser som används av programmen för 
beräkning av konsumentöverskottet för restidsosäkerhet på väg. För region Palt, Samm, Skåne 
och Sydost. 

Plats i 

JA-bas 

Plats i 

UA-bas 

 Beskrivning Hårdkodat 

värde?3 

Anges i samband 

med 

makroanropet?  

08 08 Resultat antal bilar/amd arb 

otransp 

Ja  

09 09 Resultat antal bilar/amd tjn 

otransp 

Ja  

10 10 Resultat antal bilar/amd ovr 

otransp 

Ja  

80 80 Bilrestid trängsel FM  Ja 

81 81 Reslängd trängsel sc11 P1  Ja 

82 82 Bilrestid friflöde sc11 P1   Ja 

83 83 Standardavvikelse P1    Ja 

84 84 Relativ fördröjning sc11 P1   Ja 

85 85 Bilrestid trängsel sc13 P3    Ja 

86 86 Reslängd trängsel sc13 P3    Ja 

87 87 Bilrestid friflöde sc13 P3    Ja 

88 88 Standardavvikelse P3   Ja 

89 89 Relativ fördröjning sc13 P3    Ja 

 90 Resultat antal bilar/avmd arb 

otransp JA 

Hårdkodat 

för JA-bas 

I makroanropet för 

för UA-bas 

 91 Resultat antal bilar/avmd tjn 

otransp JA 

Hårdkodat 

för JA-bas 

I makroanropet för 

för UA-bas 

 92 Resultat antal bilar/avmd ovr 

otransp JA 

Hårdkodat 

för JA-bas 

I makroanropet för 

för UA-bas 

--- 93 Standardavvikelse P1 JA i UA-bas  Ja 

--- 94 Standardavvikelse P3 JA i UA-bas  Ja 

 

I regionala modellen för Väst är bilresenärerna uppdelade i två klasser i de 

nätutläggningar som görs i beräkningarna av utbudsdata: en klass för de 

som betalar trängselskatt (klass 1) och en klass för de som inte betalat 

trängselskatt (klass 2). 

Restider, reslängder och standardavvikelser beräknas för båda klasserna. 

 

Tabell 4. Matrisplatser i Emme-databaserna för de mf-matriser som används av programmen för 
beräkning av konsumentöverskottet för restidsosäkerhet på väg för region Väst. 

                                                      
3 Hårdkodningen av dessa matrisplatser gjordes inledningsvis i projektet. En 
bättre lösning hade varit att ange de som anropsparametrar till makrot. En 
sådan omprogrammering är relativt enkel att göra. Men det skulle ha medfört 
en omexekvering av modellberäkningarna för att kvalitetssäkra ändringen, 
som det inte funnits utrymme för tidsmässigt.  
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Plats i 

JA-bas 

Plats i 

UA-bas 

 Beskrivning Hårdkodat 

värde? 

Anges i samband 

med 

makroanropet?  

08 08 Resultat antal bilar/amd arb 

otransp 

Ja  

09 09 Resultat antal bilar/amd tjn 

otransp 

Ja  

10 10 Resultat antal bilar/amd ovr 

otransp 

Ja  

100 100 Bilrestid trängsel FM klass 1  Ja 

101 101 Reslängd trängsel sc11 P1 

klass 1 

 Ja 

102 102 Bilrestid friflöde sc11 P1 

klass 1  

 Ja 

103 103 Standardavvikelse P1 klass 1   Ja 

104 104 Relativ fördröjning sc11 P1 

klass 1  

 Ja 

105 105 Bilrestid trängsel sc13 P3 

klass 1  

 Ja 

106 106 Reslängd trängsel sc13 P3 

klass 1  

 Ja 

107 107 Bilrestid friflöde sc13 P3 

klass 1  

 Ja 

108 108 Standardavvikelse P3 klass 1   Ja 

109 109 Relativ fördröjning sc13 P3 

klass 1  

 Ja 

--- 110 Resultat antal bilar/avmd arb 

otransp JA 

Hårdkodat 

för JA-bas 

I makroanropet för 

för UA-bas 

--- 111 Resultat antal bilar/avmd tjn 

otransp JA 

Hårdkodat 

för JA-bas 

I makroanropet för 

för UA-bas 

--- 112 Resultat antal bilar/avmd ovr 

otransp JA 

Hårdkodat 

för JA-bas 

I makroanropet för 

för UA-bas 

 

Tabellen fortsätter på näst sida. 

Fortsättning Tabell 4. Matrisplatser i Emme-databaserna för de mf-matriser som används av 
programmen för beräkning av konsumentöverskottet för restidsosäkerhet på väg för region Väst. 
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Plats i 

JA-bas 

Plats i 

UA-bas 

 Beskrivning Hårdkodat 

värde? 

Anges i samband 

med 

makroanropet?  

--- 113 Standardavvikelse P1 JA i UA-

bas 

 Ja 

--- 114 Standardavvikelse P3 JA i UA-

bas 

 Ja 

117 117 Bilrestid friflöde sc11 mf31 P1 

klass 2  

 Ja 

118 118 Standardavvikelse P1 klass 2   Ja 

119 119 Relativ fördröjning sc11 P1 

klass 2  

 Ja 

120 120 Bilrestid trängsel sc13 P3 

klass 2  

 Ja 

121 121 Reslängd trängsel sc13 P3 

klass 1  

 Ja 

122 122 Bilrestid friflöde sc13 P3 

klass 2  

 Ja 

123 123 Standardavvikelse P3 klass 2   Ja 

124 124 Relativ fördröjning sc13 P3 

klass 2  

 Ja 

120 125 Standardavvikelse P1  Ja 

121 126 Standardavvikelse P3  Ja 
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7 TEST MED NYTTOBERÄKNINGAR 

7.1 INLEDNING 

Syftet med testerna har varit att bedöma tillförlitligheten i resultaten och 

betydelsen av beräkningen i regioner med och utan trängsel.  

7.2 UTBYGGNADSOBJEKT SOM ANALYSERATS 

Valet av utbyggnadsobjekt har gjorts i samråd med beställaren. I valet har 

det eftersträvats att hitta ett aktuellt utbyggnadsobjekt som har förväntat stor 

effekt på trängseln i vägnätet för respektive region. 

För region Palt och region Skåne har det inte varit lätt att hitta ett sådant 

utbyggnadsobjekt. För region Palt  valdes därför istället ett större 

utbyggnadsobjekt för järnväg. där överflytningseffekter från bil till 

kollektivtrafik eventuellt kunde förväntas få effekter på bilrestiderna. 

För region Skåne har ett vägobjekt valts som inte är någon jättestor åtgärd i 

sig, men som enligt Trafikverkets beskrivning i utgångsläget omfattar en hårt 

trafikerad väg med trängsel. 

I tabellen och figurerna nedan beskrivs de utbyggnadsobjekt som ingår i 

analysen. 
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Tabell 5. Utbyggnadsobjekt som analyseras 

Region Utbyggnadsobjekt Beskrivning 

Palt Norrbotniabanan Umeå-

Skellefteå ny järnväg 

(Figur 3 sidan 22) 

Åtgärden omfattar ett ca 13 mil 

långt kustnära enkelspår på 

sträckan Umeå-Skellefteå. I 

projektet ingår stationslägen i 

Skellefteå, som saknar 

persontågstrafik idag, samt på 

ett antal mellanliggande 

platser.  

Samm Östlig förbindelse (VST 016)  

(Figur 4 sidan 22) 

Östlig förbindelse är en ny 

vägförbindelse öster om 

Stockholm. Den nya vägen 

planeras gå i tunnel under 

Saltsjön och Djurgården. 

Vägen dimensioneras för ca 

100 000 fordon per dygn och 

utformas med 6 körfält. 

Skåne E65 Svedala – Börringe 

(VSK050) 

(Figur 5 sidan 23) 

Breddning av befintlig väg på 

sträckan Svedala-väg 814 till 

Börringe. Ny E65 blir 5,3 km 

och utformas som motorväg 

(110 km/h) fram till länsväg 

813 och därefter som 

fyrfältsväg (110 km/h). 

Sydost E22 Förbifart Norrköping 

(VSÖ 002) 

(Figur 6 sidan 23) 

En ny mötesfri trafikled med 

fyra körfält i en 9 km lång 

sträckning öster om staden. 

Leden går via Händelö från 

trafikplats Ljura vid 

E22/Söderleden i söder till 

trafikplats Herstadberg vid 

E4/rv51 i norr. 

Väst Marieholmstunneln 

(VVA 001) 

(Figur 7 sidan 24) 

Effektbedömningen avser en 

ny broförbindelse mellan E45 

och E20 samt en ny tunnel 

under Göta älv i Göteborg – 

Marieholmsförbindelsen. 
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Figur 3. Norrbotniabanan Umeå – Skellefteå ny järnväg 

 

 

Figur 4. Schematisk översiktsbild Östlig förbindelse 
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Figur 5. Schematisk översiktsbild E65 Svedala – Börringe 

 

 

Figur 6. Schematisk översiktsbild E22 Förbifart Norrköping 

Ny led Händelöleden

Förbifart Norrköping

Åtgärder i befintligt vägnät
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Figur 7. Schematisk översiktsbild Marieholmsförbindelsen 

 

7.3 RESULTAT 

I tabellen nedan redovisas beräknade konsumentöverskott för 

restidsosäkerheten på väg tillsammans med beräknade restidsvinster enligt 

Samkalk för de analyserade utbyggnadsobjekten. De restidsvinster som 

redovisas är för regionala resor ”all biltrafik”4 och för Norrbotniabanan även  

kollektivtrafik. 

Beräknade konsumentöverskott har diskonterats manuellt med samma 

diskonteringsfaktor som använts av Samkalkprogrammet för diskonteringen 

av restidsvinsterna. 

För Förbifart Norrköping erhålls negativa värden på konsumentöverskottet 

och på restidsvinsten. Det är nettoeffekten av både kapacitetsförstärkningar 

med nya vägar och kapacitetsminskningar på befintliga vägar. 

 

Tabell 6. Beräknade konsumentöverskott för restidsosäkerhet (KÖ) och restidsvinster (RV) 
miljoner SEK prognosår. 

Utbyggnadsobjekt KÖ RV Andel KÖ av 

RV i procent 

Norrbotniabanan Umeå-

Skellefteå 
0,16 26,7 0,6% 

Östlig förbindelse 46,8 288,4 16,2% 

E65 Svedala - Börringe 1,17  3,69  31,7%  

Förbifart Norrköping -0,15 -0,63 23,8% 

Marieholmsförbindelsen 14,2 103,9 13,7% 

 

                                                      
4 Personbilar privat (Pb), personbilar yrkestrafik (Pby), lastbil utan släp (Lbu) 
och lastbil med släp (Lbs)  
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Tabell 7. Beräknade konsumentöverskott för restidsosäkerhet (KÖ) och restidsvinster (RV) 
miljoner SEK diskonterade värden. 

Utbyggnadsobjekt KÖ RV Andel KÖ av 

RV i procent 

Norrbotniabanan Umeå-

Skellefteå 4,8 811,8 0,6% 

Östlig förbindelse 1 598,3 9 856,5 16,2% 

E65 Svedala - Börringe 37,5   118,1 31,7% 

Förbifart Norrköping -4,9 -20,6 23,8% 

Marieholmsförbindelsen 454,3 3 326,4 13,7% 

 

 

7.4 BEDÖMNING AV RESULTATEN 

I uppdraget har ingått att ”bedöma tillförlitlighet och betydelse av 

beräkningen i regioner med och utan trängsel”. 

Det har ingått beräkningar för tre alternativ med trängsel (Östlig förbindelse, 

Förbifart Norrköping och Marieholmsförbindelsen) samt beräkningar för två 

alternativ utan trängsel (Norrbotniabanan Umeå-Skellefteå och E65 Svedala 

– Börringe). 

Vad gäller tillförlitligheten har beräkningarna gett tillförlitliga resultat på så 

sätt att det blir en väldigt liten effekt på restidsosäkerheten för alternativen 

utan trängsel och att det blir mer märkbara effekter på restidsosäkerheten i 

alternativen med trängseln. 

Det är svårt att göra en bedömning av rimligheten i den exakta storleken på 

de beräknade restidsosäkerheterna. Men den inbördes rangordningen i 

storleken på restidsosäkerheten mellan de analyserade alternativen 

uppfattas som rimlig. 
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Sett till absolutbeloppet blir effekten på restidsosäkerheten störst för Östlig 

Förbindelse som också är den största åtgärden av dem som analyserats. 

Östlig Förbindelse är också en utbyggnad som förväntas avlasta stora 

genomfarts- och kringfartsleder som Södertunneln/Klarastrandsleden och 

Essingeleden. Trafikleder som i utgångläget kännetecknas av en relativt hög 

nivå på trängseln och därmed också på restidsosäkerheten. 

Näst störst blir effekten för Marieholmsförbindelsen, vilket också kan tyckas 

vara rimligt då det är en åtgärd i centrala Göteborg som avlastar vägar med 

trängsel i utgångsläget, men som är en mindre åtgärd än Östlig Förbindelse 

och som finns i en region som generellt har en lägre nivå på trängseln än 

Stockholm. 

Det tredje analyserade utbyggnadsalternativet med trängsel är Förbifart 

Norrköping. I Norrköping är trängseln generellt lägre än i Stockholm och i 

Göteborg. Förbifart Norrköping skiljer sig från de andra alternativen genom 

att det omfattar både åtgärder som ökar framkomligheten i vägnätet och 

åtgärder som minskar framkomligheten i det. Det kan därför anses vara 

rimligt att absolutbeloppet på förändringen blir lägre för detta alternativ än för 

Marieholmsförbindelsen och för Östlig Förbindelse. 

I tabellen nedan redovisas totala beräkningstiden för beräkningen och 

värderingen av den förändrade restidsosäkerheten. 

Beräkningstiderna beror självfallet på vilken beräkningskapacitet som den 

dator har som beräkningarna görs på. Men oberoende av det är den extra 

beräkningstid som krävs för att göra beräkningen och värderingen av den 

förändrade restidsosäkerheten relativt liten och att betrakta som mycket 

marginell relativt den tid det tar att genomföra hela Sampers- och Samkalk-

beräkningarna för respektive regional delmodell. 

Beräkningarna är gjorda på olika datorer med olika prestanda. 

 

Tabell 8: Totala beräkningstiden för beräkningen och värderingen av den förändrade 
restidsosäkerheten (min) 

Delmodell Beräkningstid (min) 

Palt 11 

Samm 19 

Skåne 6 

Sydost 6 

Väst 23 
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7.5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Resultaten från beräkningarna i denna studie tyder på att metoden ser ut att 

fungera väl: 

 Metoden ser ut att ge tillförlitliga resultat på så sätt att det blir en 

väldigt liten effekt på restidsosäkerheten för alternativen utan 

trängsel och att det blir mer märkbara effekter på restidsosäkerheten 

i alternativen med trängseln. 

 Metoden ser också ut att ge tillförlitliga resultat på den inbördes 

rangordningen mellan olika utbyggnadsalternativ. 

 Jämfört med storleken på restidsvinsten, som normalt är den post 

som ger den största nyttan i en Samkalkberäkning, är de beräknade 

konsumentöverskotten för förändringen av restidsosäkerheten av 

sådan storlek att den bör beaktas. (se Tabell 6 och Tabell 7). 

 Beräkningstiden utgör inget hinder för att implementera metoden i 

Samper- och Samkalk. 

 Om det är ett mycket litet utbyggnadsobjekt som inte förväntas ha 

någon märkbar effekt på reseefterfrågan och restiderna så bör man i 

och för sig kunna komma fram till slutsatsen att åtgärden inte bör 

förväntas ha någon effekt på restidsosäkerheten utan att man 

behöver räkna på det. Men beräkningstiderna är så pass korta i 

jämförelsen med totala beräkningstiden för en Sampers/Samkalk-

beräkning att det i praktiken inte bör spela någon större roll att man 

ändå gör den beräkningen. 

 

Slutsatserna ovan är dragna på ett relativt fåtal analyserade 

utbyggnadsobjekt. 

En rekommendation är att göra några ytterligare testberäkningar för att bli 

ännu säkrare på metodens tillförlitlighet. 

Då den extra beräkningstiden för att göra dessa beräkningar är mycket 

marginell i förhållande till den totala beräkningstiden för en Sampers/Sam-

kalkberäkning kan ett alternativ också vara att implementera metoden som 

standard för att under en tid prova den i skarpt läge.  

  



 
 

 
28 | 10257660  •   

BILAGA 1 - BILDER PÅ FÖRÄNDRINGAR 

I SAMPERSRIGGNINGEN 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ÄNDRINGAR GJORDA I BERÄKNINGEN AV UTBUD FÖR PALT, SKÅNE 

OCH SYDOST        29 

ÄNDRINGAR GJORDA I BERÄKNINGEN AV UTBUD FÖR SAMM 32 

ÄNDRINGAR GJORDA I BERÄKNINGEN AV UTBUD FÖR VÄST 34 

ÄNDRINGAR GJORDA I INDATA TILL SAMKALK UA   39 
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ÄNDRINGAR GJORDA I BERÄKNINGEN 

AV UTBUD FÖR PALT, SKÅNE OCH 

SYDOST 

I riggningsdelarna för utbudsberäkningarna finns de ändringar gjorda som 

berör beräkningen av standardavvikelserna. 

Beräkningarna där standardavvikelserna för förmiddagens maxtimme och 

lågtrafik viktas ihop och omräknas till ett konsumentöverskott är införda 

under Indata till Samkalk UA. 

Det är inga ändringar gjorda under Indata till Samkalk JA. 

På bilden nedan syns beräkningsstegen för beräkningen av utbud för den 

regionala delmodellen för Palt. Ändringarna för Skåne och Sydost är gjorda 

på samma sätt som för Palt. Det gäller såväl vilka steg det är som berörs, 

vilka anropsparametrar som förändras och värdena på anropsparametrarna. 

De röda pilarna i figuren visar på vilka ställen ändringarna gjorts. 

För de befintliga beräkningsstegen som modifierats har texten (SIGMA2OP5) 

lagts till i slutet av beskrivningen. 

Modifieringen av de befintliga beräkningsstegen ser ut på samma sätt för UA 

som för JA. 

Det nya beräkningssteget för beräkningen av standardavvikelsen, som har 

infogats i slutet av utbudsberäkningarna, har infogats på samma ställen för 

UA som för JA, men med viss skillnad i anropsparametrarna. 

Inom JA respektive UA är det så att den enda anropsparameter för vilken 

värdet skiljer sig i makroanropet för de tre regionala modellerna Palt, Skåne 

och Sydost, är parametern som anger vilken regional modell det är som 

beräkningen ska göras för. 

 

 

Figur 8. Ställen där ändringar gjorts i riggningen i utbudsberäkningen för JA region Palt 

                                                      
5 Akronym för SIGMA2 OmProgrammering 
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Figur 9. Anrop av makro för assignment bil högtrafik.. 

 

 

 
Figur 10. Anrop av makro för assignment bil lågtrafik. 
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Figur 11. Anrop av makro för beräkning av standardavvikelse JA Region Palt 
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ÄNDRINGAR GJORDA I BERÄKNINGEN 

AV UTBUD FÖR SAMM 

I figuren nedan redovisas de ändringar som gjorts i riggningen för  

beräkningen av utbud för region Samm. 

På motsvarande sätt som för övriga regionala modeller gäller att 

modifieringen av de befintliga beräkningsstegen ser ut på samma sätt för UA 

som för JA, med samma ändringar av anropsparametrarna. 

På samma sätt gäller det också att det nya beräkningssteget för beräkningen 

av standardavvikelsen, som infogats i slutet av utbudsberäkningarna, infogas 

på samma ställe för UA som det har gjorts för JA, men med viss skillnad i 

värdena på anropsparametrarna. 

 

 
Figur 12. Ställen där ändringar gjorts i riggningen i utbudsberäkningen för JA region Samm 
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Figur 13. Anrop av makro för beräkning bilmatriser lågtrafik region Samm 

 

 

 
Figur 14. Anrop av makro för beräkning av bilrestid och biltullar region Samm 
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ÄNDRINGAR GJORDA I BERÄKNINGEN 

AV UTBUD FÖR VÄST 

I figuren nedan redovisas de ändringar som gjorts i riggningen för  

beräkningen av utbud för region Väst. 

På motsvarande sätt som för övriga regionala modeller gäller att 

modifieringen av de befintliga beräkningsstegen ser ut på samma sätt för UA 

som för JA, med samma ändringar av anropsparametrarna. 

På samma sätt gäller det också att det nya beräkningssteget för beräkningen 

av standardavvikelsen, som infogats i slutet av utbudsberäkningarna, infogas 

på samma ställe för UA som det har gjorts för JA, men med viss skillnad i 

värdena på anropsparametrarna. 

 

 

Figur 15. Ställen där ändringar gjorts i riggningen i utbudsberäkningen för JA Väst 
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Figur 16. Anrop av makro för kopiering resultatmatriser FM 1 (FM = förmiddagens maxtimme) 

 

 
Figur 17. Anrop av makro för kopiering resultatmatriser FM 2 

 

 
Figur 18. Anrop av makro för byte av namn resultatmatriser FM 1 
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Figur 19. Anrop av makro för byte av namn resultatmatriser FM 2 

 

 
Figur 20. Anrop av makro för kopiering resultatmatriser LT 1 (LT = lågtrafik) 
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Figur 21. Anrop av makro för kopiering resultatmatriser LT 2 

 

 
Figur 22. Anrop av makro för byte av namn resultatmatriser LT 1 
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Figur 23. Anrop av makro för byte av namn resultatmatriser LT 2 
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ÄNDRINGAR GJORDA I INDATA TILL 

SAMKALK UA 

 

 

Figur 24. Ställen där ändringar gjorts i riggningen för beräkning av konsumentöverskott för Palt 
och Samm 
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Figur 25. Ställen där ändringar gjorts i riggningen för beräkning av konsumentöverskott för 
Skåne, Sydost och Väst 

 

När det gäller värdena på anropsparametrarna i anropet av makrot för 

beräkningen av konsumentöverskottet används samma värden på alla 

parametrarna för Palt, Skåne och Sydost, med undantag för parametern som 

anger vilken region det är som beräkningen ska göras för. På bilden nedan 

visas hur det ser ut i anropet för Palt. På bilderna därefter visas det hur det 

ser ut för Samm och Väst. 
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Figur 26. Anrop av makro för beräkning av konsumentöverskott för Palt 

 

 

 

 
Figur 27. Anrop av makro för beräkning av konsumentöverskott för Samm 
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Figur 28. Anrop av makro för beräkning av konsumentöverskott för Väst 
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professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


