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1. Inledning 

Trafikverkets arbete med trafik- och transportprognoser och hur de används styrs av olika 

förutsättningar och riktlinjer. Regeringen har angett vissa förutsättningar och inom Trafik-

verket har det tagits fram riktlinjer som gäller i samband med framtagning och användning 

av trafik- och transportprognoser. I samband med samhällsekonomiska analyser finns inom 

Trafikverket strikta krav på vilka prognoser som får användas.  

Regeringen har listat ett antal förutsättningar för trafik- och transportprognoserna, punk-

terna 1 till 12 nedan är ur prop. 2012/13:25.  

1. Viktig utgångspunkt för planering av utvecklingen av transportsystemet och till grund 

för beslut om prioriteringar. 

2. Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. 

3. Beakta arbetet hos andra statliga aktörer. 

4. Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. Känslig-

hetsanalyser är att föredra framför flera olika prognoser. 

5. Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella 

prognoserna. 

6. Årliga (se text nedan) uppdateringar pga. nytt planeringssystem. 

7. Samma prognoser i ekonomisk och fysisk planering. 

8. Indata/antaganden dokumenteras, motiveras och hålls tillgängliga för gransk-

ning/kvalitetssäkring. 

9. Prognoserna tas fram kostnadseffektivt. 

10. Prognoserna skall hålla hög kvalitet. 

11. Prognoser tas fram för alla trafikslag. 

12. Internationellt arbete inom området ska beaktas. 

Dessa förutsättningar gäller framförallt vid framtagande av trafik- och transportprognoser 

men beskriver även i viss mån tillämpningar av desamma. Om det i något fall skulle finnas 

behov av justeringar vid användning av Basprognoserna så måste flera av punkterna ovan 

beaktas. Sedan 2016 har punkten 6 justerats, Trafikverket har fått stöd av Näringsdeparte-

mentet att endast ta fram nya prognoser vartannat år. 
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1.1.  Trafikverkets Basprognoser 

Trafikverket har i uppdrag att ta fram och tillhandahålla prognoser för gods- och persontrans-

porter inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Arbetet stäms av med andra myndigheter, till 

exempel Sjöfartsverket och Energimyndigheten. Viktiga underlag är regeringens långtidsut-

redning, Konjunkturinstitutets prognoser om ekonomisk utveckling, och SCB:s befolknings-

prognoser.  

Nya Basprognoser tas för närvarande fram vartannat år medan större förändringar av indata 

normalt bara görs vart fjärde år i samband med byte av basår och prognosår. Nya prognoser 

gäller från och med 1 april varje år, då samtidigt andra beräkningsförutsättningar och verk-

tygsversioner uppdateras vid behov. 

2018 års Basprognoser består av en nulägesprognos för år 2014 och samt två prognoser för de 

framtida åren 2040 och 2060. 

Prognoserna ska ses som indikatorer på vilken utveckling som kan komma att ske, givet att 

de förutsättningar som antas också inträffar. Syftet är att skapa tydliga och jämförbara förut-

sättningar för samhällsekonomiska beräkningar men även underlag för andra analyser Tra-

fikverket gör. Det är endast en möjlig framtid som redovisas; en framtid där i princip endast 

dagens beslutade politik och åtgärder har genomförts. Det är viktigt att vara medveten om att 

det med all säkerhet kommer att tas andra beslut i framtiden som kan komma att påverka 

transporternas utveckling, därför kompletteras oftast Basprognoserna med känslighetsana-

lyser. Detta innebär att Trafikverkets Basprognoser inte kommer att nå t ex uppställda kli-

matmål där vägtrafiken måste begränsas om inte det finns beslut om alla åtgärder och styr-

medel som krävs för att uppnå målet. 

Trafikverket har tagit fram och beslutat om riktlinjer för framtagande av trafikprognoser 

(TDOK 2011:465). Huvudsyftet med riktlinjerna är att kvalitetssäkra prognosarbetet bl. a. vad 

gäller dokumentation, tydlighet, transparens och användbarhet. 

Riktlinjerna behandlar hur en prognos inom trafikområdet bör tas fram, förvaltas och revide-

ras för att uppfylla Trafikverkets krav. De gäller alla typer av trafik- och transportprognoser 

som görs av eller på uppdrag av Trafikverket eller berör Trafikverket på annat sätt, om inte 

annat sägs. Riktlinjerna är dock generella och är därför relevanta även för andra som arbetar 

med trafik- och transportprognoser. 

Riktlinjerna beskrivs mer detaljerat i rapporten Riktlinjer för framtagande av trafikprogno-

ser, (Trafikverket 2012:045) och finns även i en kortversion (Trafikverket 2012:046). 

Beslut om statlig infrastruktur, beräkningar av åtgärders effekter och fysisk planering bör gö-

ras utifrån den nationella prognosen. Om detta av något skäl inte skulle vara lämpligt bör 

avvikelsen motiveras och den prognos som används relateras till den nationella basprogno-

sen. 
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Information om aktuella Basprognoser och resultaten i dessa finns på Trafikverkets hemsida1 

 

I Excelarket Sammanställning Tågdata BAS 2040 på hemsidan finns sammanställt resultat 

på detaljerad nivå för tågtrafiken 2040, där finns uppgifter om antal tåg på olika linjedelar 

och sträckor, av- och påstigande på stationer mm. 

Uppgifter om antal tåg, uppdelat på person och godståg, för dagens trafik och prognosår 2040 

finns också tillgängligt i Stigfinnaren på Trafikverkets intranät. Stigfinnaren är inte åtkomlig 

utanför Trafikverket men uppgifter kan fås efter kontakt med Trafikverket. 

Mer detaljerade uppgifter om antal tåg för prognosår 2040 finns också i BanGods och kan fås 

via Expertcenter. 

För biltrafiken tas tillväxttal fram på länsnivå eller finare. Dessa finns på Trafikverkets hem-

sida.  

  

                                                           
1 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallse-

konomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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2. Syfte 

Syftet med rapporten är att ge användare stöd vid val av metod för att skapa en trafik- och/el-

ler transportprognos men även vid val av modell för genomförande av en samhällsekonomisk 

kalkyl samt vid analyser inför dimensioneringsgrundande- eller bulleråtgärder.  

Handledningen är även avsedd för att ge stöd vid tillämpning av framförallt Sampers-/Sam-

kalksystemet och Samgodssystemet, men även vid tillämpning av alternativa beräkningsme-

toder för framtagning av trafik- och transportprognoser.  

Handledningen bör inte ses som ett facit på hur en prognos ska genomföras. Olika åtgärder 

kräver olika typer av metoder vilket innebär att prognosgenomförare alltid bör ta beslut om 

vald metod i samråd med ansvarig beställare. Detta innebär även att denna handledning inte 

är komplett i alla avseenden utan bör ses som ett stöd eller underlag för diskussion. 
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3. Direktiv inför val av ansats vid trafik- och 
transportprognoser  

Inom Trafikverket används en mängd olika modellverktyg för olika typer av analyser. Vad 

gäller trafik- och transportprognoser och samhällsekonomiska kalkyler kan man dock urskilja 

ett fåtal som används mer frekvent.  

3.1.  Beskrivning av modellverktygen 

Nedan följer kortfattade beskrivningar av de modellverktyg som i huvudsak används vid fram-

tagande av trafikprognoser eller samhällsekonomiska kalkyler vid väg- och järnvägsanalyser 

inom Trafikverket.  

3.1.1. Sampers/Samkalk 

Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikövergripande analyser av persontransporter 

(yrkestrafik på väg finns med i systemet men modelleras inte). Sampers beräknar framtida 

trafikvolymer för olika scenarier, där det finns möjlighet att variera infrastruktur, BNP, bräns-

lepris, sysselsättning, befolkning med mera.  

De främsta användningsområdena för Sampers är 

 Prognoser för framtida trafikflöden 

 Konsekvensanalyser och investeringskalkyler, främst för stora och komplexa objekt 

där förväntan om nygenererade resor eller omfördelning mellan färdmedel förekom-

mer.  

 Konsekvensanalyser av tänkbara transportpolitiska åtgärder.  

Ett av huvudsyftena med Sampers är att generera underlag till samhällsekonomiska kalkyler 

som ger indikationer om en infrastrukturåtgärds samhällsekonomiska lönsamhet. Detta kan 

genomföras i Sampers delmodul Samkalk.  

Sampers beräknar förväntat personresande i ett JA (jämförelsealternativ) och i ett UA (utred-

ningsalternativ). Samkalk kommer sedan att värdera resultaten i form av skillnader i exem-

pelvis restid, utsläpp, trafikolyckor, slitage, kostnader med mera för bedömning om samhälls-

ekonomisk lönsamhet.  

Sampersmodellen lämpar sig dock även för att genomföra prognoser med syfte att dimens-

ionera transportsystemet utifrån olika åtgärder.  

För vidare information om Sampers-/Samkalksystemet, se Trafikverkets hemsida2 

  

                                                           
2 http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Sampers/ 

 

http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Sampers/
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3.1.2. Samgods 

Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikövergripande analyser av godstransporter. 

Modellen syftar till att tillhandahålla ett verktyg för prognoser och planering av transportsy-

stemet i Sverige. Samgods kan användas för att utvärdera effekter av olika åtgärder och trans-

portpolitik kopplat till godsområdet.  

Modellen består av ett flertal moduler där logistikmodulen är kärnan. Modulen fördelar olika 

råvarugrupper på olika transportkedjor för minimering av den logistiska kostnaden.  

Exempel på analyser som kan genomföras med Samgods avser bland annat:  

- Kilometerskatter 

- Vägavgifter 

- Nya vägar och järnvägar  

- Mm. 

För vidare information om Samgods, se Trafikverkets hemsida3. 

3.1.3. EVA 

EVA – Effekter vid väganalyser – används för att beräkna effekter och nyttor för enskilda 

objekt eller trafiksystem inom vägtransportsystemet (personbils- och yrkestrafik).  

I EVA beräknas effekterna av trafiken i form av exempelvis restid, utsläpp, trafiksäkerhet med 

mera. Dessa effekter värderas och lönsamhet beräknas.  

EVA genomför inte beräkning av framtida trafik eller förväntade trafikförändringar till följd 

av en åtgärd i transportsystemet. Sådana förändringar måste anges av användaren via un-

derlag från andra system, såsom Sampers i form av trafiktillväxttal och trafikomfördelningar.  

För vidare information om EVA, se Trafikverkets hemsida4. 

3.1.4. Bansek 

Bansek är ett Accessbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för investeringar som 

påverkar gods- och persontrafik på järnväg.  

Bansek används främst för åtgärder med samma trafikupplägg före- och efter åtgärd, exem-

pelvis åtgärder som enbart påverkar restid och reseavstånd.  För åtgärder som innebär stora 

förändringar av trafikupplägget förutsätts effektberäkningarna för persontrafiken utföras i 

Sampers/Samkalk, varifrån resultatet kan importeras till Bansek för kompletterande beräk-

ningar. 

För vidare information om Bansek, se Trafikverkets hemsida5. 

  

                                                           
3 http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Samgods/ 

4 http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/ 

5 http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Bansek/ 

http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Samgods/
http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Bansek/
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3.1.5. Alternativa metoder  

Utöver ovan beskriva verktyg finns en mängd andra verktyg som kan vara relevanta för be-

räkning av framtida trafik eller samhällsekonomisk bedömning. Exempel på sådana är Tra-

fikalstringsverktyg, TS-EVA, GC kalk, plankorsningsmodellen mm.  

För mer information om dessa se Trafikverkets hemsida6. 

3.2. Prognoser som underlag till samhällsekonomisk kalkyl  

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Sam-

hällsekonomisk effektivitet är med andra ord ett viktigt kriterium i valet av åtgärder i trans-

portsystemet, på både kort och lång sikt. Den samhällsekonomiska effektiviteten bedöms med 

hjälp av analyser som väger kostnader mot nyttor av olika åtgärder. 

Man kan dela upp arbetet med att ta fram en samhällsekonomisk kalkyl i tre delar  

Trafikprognos 

Förutsättningar som till exempel inkomst, befolkning, näringslivsstruktur och infrastruktur 

används som indata i en trafikprognosmodell. Det finns sådana modeller för såväl persontra-

fik (Sampers) som godstransporter (Samgods). Trafikprognosmodellen resulterar i en trafik-

prognos. En trafikprognos beskriver den framtida utvecklingen av trafiken (exempelvis ut-

tryckt i antal fordon eller antal fordonskilometer) samt framtida efterfrågan på resor och 

godstransporter (uttryckt i antal passagerare, antal personkilometer, antal tonkilometer 

m.fl.). 

Kalkyl 

Trafikprognosen kan sedan användas som indata tillsammans med förutsättningar och kal-

kylvärden i olika kalkylverktyg (exempelvis Samkalk, EVA eller Bansek). Kalkylverktygen in-

nehåller i sin tur olika effektsamband, effektmodeller och elasticiteter. 

Resultatet från ett kalkylverktyg är en samhällsekonomisk kalkyl som redovisar effekter, sam-

hällsekonomiska nyttor och kostnader och lönsamhetsmått (NNK7, NNV8) Enklare beräk-

ningar av effekter (exempelvis för trafiksäkerhet och miljö) kan även göras med hjälp av Tra-

fikverkets effektsamband och effektmodeller. 

Analys och samlad effektbedömning 

En samhällsekonomisk kalkyl räcker inte för att beskriva alla effekter som en åtgärd har på 

samhället. Vissa effekter går att kvantifiera men inte att värdera i pengar, medan andra effek-

ter även är svåra att kvantifiera. I en komplett samhällsekonomisk analys måste även de svår-

värderade effekterna ingå. 

                                                           
6 http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg 

 

7 NNK = Nettonuvärdekvot 

8 NNV = Nettonuvärde 

http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg
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För att göra en samlad bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten kompletteras 

därför den samhällsekonomiska kalkylen med bedömningar av effekter som inte är prissatta. 

Detta görs bland annat i en s.k. Samlad effektbedömning, som är en metod och en mall för 

att beskriva en åtgärds effekter på ett samlat och strukturerat sätt. I en samlad effektbedöm-

ning beskrivs såväl prissatta som icke prissatta effekter samt fördelningseffekter. Dessutom 

bedöms åtgärdens bidrag till att uppfylla de transportpolitiska målen. 

3.2.1. Val av modellverktyg inför samhällsekonomisk kalkyl 

Vid genomförande av en trafikanalys eller trafikprognos som ska verka som indata till en sam-

hällsekonomisk kalkyl bör man i ett inledande skede fundera över vilket verktyg som är lämp-

ligast att använda utifrån de syften man har med sin analys.  

Vid genomförande av en samhällsekonomisk kalkyl står oftast valen mellan Samkalk, EVA 

eller Bansek när det handlar om åtgärder som främst berör persontrafiken. Det som avgör 

vilket av dessa verktyg som bör väljas styrs dels av huruvida det är ett vägobjekt eller järn-

vägsobjekt men även av åtgärdens komplexitet. Exempelvis:  

 Finns det förväntan på att aktuella åtgärder kommer påverka resandets storleksord-

ning eller val av färdmedel? Påverkan bör vara en viss dignitet, dvs. små eller försum-

bar påverkan bör inte beaktas.  

 Är objektet av större eller komplex karaktär? Exempelvis avseende ruttval.  

 Kommer åtgärden påverka trafikupplägget för tågtrafiken eller bedöms trafikeringen 

vara densamma före- såväl som efter åtgärden?  

Är svaret ”ja” på någon eller flera av ovanstående frågor är det troligt att Sampers/Samkalk 

är den mest lämpliga modellen.  

Om svaret är ”nej” på frågorna ovan är troligtvis EVA att föredra vid analys av vägobjekt och 

Bansek vid järnvägsobjekt.  

För åtgärder som även påverkar godstransporter måste motsvarande val mellan modellverk-

tyg göras. Det verktyg på godssidan som närmast motsvarar Sampers/Samkalk är Samgods i 

kombination med efterföljande manuella effektberäkningar. Denna ansats kan användas i 

följande analysfall: 

 Investeringspaket med stora systempåverkande effekter för gods 

 Policyanalyser 

 Stråkanalyser 

För åtgärder med små systempåverkande effekter, exempelvis åtgärder som påverkar trans-

porttid och transportavstånd kan Bansek användas för järnväg och EVA för väg. 

I Figur 1 på nästa sida visas ett enkelt flödesschema som stöd för val av kalkylmetod vid olika 

typer av objektsanalyser.  
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Figur 1: Flödesschema för stöd av modellval inför samhällsekonomisk kalkyl 

 

Vid tveksamheter inför val av modell bör konsultation med Trafikverkets experter ske.  

3.3.  Prognoser som underlag till dimensioneringsåtgärder  

Beroende på vad som ska dimensioneras och vad som är dimensionerande används olika va-

rianter av dimensionerande trafik. Detta beror ofta på vad som begränsar det som ska di-

mensioneras, men ibland kan det bero på tradition eller tillgängliga data. 

För Trafikverkets verksamheter är det vanligast att dimensionering utgår från någon typ av 

trafikbelastning baserat på statistik eller bedömda framtida trafikvolymer. Inom projektet har 

de vanligaste dimensioneringsgrunderna studerats. Dimensioneringsdata som används kan 

vara årsmedeldygn, vardagsmedeldygn, trafikdygn, dimensionerande timtrafik. För vägan-

läggningar används oftast en dimensionerande timtrafik motsvarande den 200:e mest belas-

tade timmen under året eller dimensionerande maxtimme, oftast motsvarande den 30:e mest 

belastade timmen. Den dimensionerande trafiken kan motsvara totaltrafiken för anlägg-

ningen, per riktning eller per körfält och kan även delas upp på olika typer av trafik.  

Ibland dimensioneras en anläggning utifrån dagens trafik, ibland för trafiken ett visst antal år 

efter det att anläggningen tas i drift – och periodens längd kan vara trafikteknisk livslängd, 

teknisk livslängd, ekonomisk livslängd, ibland används helt enkelt tillgängliga lämpliga pro-

gnosår medan det i vissa fall tas fram specifika prognoser.  

Med kravet på att samma prognoser ska användas som utgångspunkt för Trafikverkets verk-

samhet är det viktigt att det finns beskrivet hur den dimensionerande trafiken tas fram och 

hur den ska förhålla sig till Trafikverkets Basprognoser. Prognosriktlinjerna styr detta över-

gripande men anger inte specifikt hur det ska göras. 

För detaljerad information se Trafikverksrapport om dimensionerande prognoser9 

                                                           
9 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallse-

konomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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3.3.1. Val av modellverktyg eller metod inför dimensioneringsåtgärder 

Vid genomförande av en trafikanalys eller trafikprognos som ska verka som indata till dimens-

ionerande åtgärder i transportsystemet gäller principiellt samma tankegång som vid val av 

modell inför en samhällsekonomisk kalkyl.  

Detta innebär att Sampers i princip bör användas i de fall där men tror att införda åtgärder 

kommer att ha en påverkan på exempelvis färdmedelsval, ruttval av mer komplex karaktär, 

stora förändringar av trafikeringsupplägg för kollektivtrafik etc.  

I sådana fall där åtgärd inte bedöms ha denna påverkan kan alternativa beräkningsmetoder 

tillämpas.  

Nedan visas enkelt flödesschema som stöd för val av metod. 

 

Figur 2: Flödesschema för stöd av modellval inför dimensioneringsåtgärder.  

 

3.4.  Prognoser som underlag för bulleråtgärder 

Trafikbuller analyseras huvudsakligen genom att man beräknar bullernivåerna, dels som ek-

vivalent ljudnivå (en medelljudnivå) och dels som maximal ljudnivå för olika tidsperioder. 
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När trafikbuller beräknas i Sverige används i dagsläget den så kallade nordiska beräknings-

modellen10 som utgår från trafikdata och hastighet, samt olika förhållanden mellan källan och 

mottagaren som kan påverka ljudets spridning. Även vissa egenskaper hos vägen/järnvägen 

beaktas, såsom beläggningstyp på väg eller förekomst av broar och växlar på järnväg. 

De mått på bullerexponering som man behöver förhålla sig till i olika utrednings- och plane-

ringssituationer påverkar hur aktuell, planerad eller prognostiserad trafik behöver presente-

ras fördelat på dygnets timmar. En uppdelning av trafiken behöver göras i trafik dag, kväll 

och natt. Dagperioden avser 06.00-18.00, kväll avser 18.00–22.00, och natt 22.00–06.00. 

För väg anges trafiken i totalt antal fordon, och andel tung trafik. Hastigheten sätts normalt 

till skyltad hastighet, men det förekommer att uppmätt medelhastighet används. 

För järnväg anges trafiken för respektive tågtyp som antal meter totalt och maximal tåglängd. 

Persontågen indelas efter sina respektive littera (t.ex. X2, X10-11, X50-54). Godstågen har två 

kategorier beroende på om det är el- eller dieseldrift 

Hastigheten är i normalfallet den största tillåtna hastigheten för banan, med reducering till 

den tillåtna hastighet som gäller för respektive tågtyp. Till exempel kan en banas status medge 

hastigheter på 160 km/h även för godståg, men tågens egna egenskaper gör att de ändå inte 

tillåts köra fortare än 100 km/h. 

Data som behövs för bullerberäkningar finns numera i ett Excelark, Trafikuppgifter buller-

prognos, som finns under fliken Övriga resultat och indatasammanställningar på Trafikver-

kets hemsida om Trafik- och transportprognoser. På samma sida finns också en Trafikverks-

rapport om bullerprognoser11 där det finns en mer detaljerad beskrivning om bullerberäkning. 

3.4.1. Val av modell eller metod inför bulleråtgärder 

Vid genomförande av en trafikanalys eller trafikprognos som ska verka som indata till buller-

åtgärder i transportsystemet gäller principiellt samma tankegång som vid val av modell inför 

en samhällsekonomisk kalkyl eller för dimensioneringsåtgärder. Skillnaden ligger i att buller-

beräkningar inte ställer något krav på information om antal resenärer på kollektivtrafiksidan 

(vilket är det som t ex Sampers genererar) utan snarare på hur tidtabeller och trafikering kom-

mer se ut i framtiden, dvs. delar av de indata som krävs i en analys med Sampers.  

Detta innebär att Sampers i princip bör användas i de fall där man tror att införda åtgärder 

kommer att ha en påverkan på exempelvis färdmedelsval, ruttval av mer komplex karaktär, 

stora förändringar av trafikeringsupplägg för kollektivtrafik etc.  

För åtgärder i vägsystemet behöver i sådana fall nya prognoser för ett utredningsalternativ 

(UA) genereras.  

                                                           
10 Naturvårdsverket, Vägverket, Nordiska ministerrådet, Vägtrafikbuller – Nordisk beräkningsmodell, 

reviderad 1996, Rapport 4653 

11http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallse-

konomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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För åtgärder i järnvägssystemet behöver ny indata i form av trafikeringsupplägg genereras för 

ett utredningsalternativ (UA). Detta innebär att nya resenärsprognoser i sig inte behöver ge-

nereras vid bullerberäkningar för järnvägsobjekt.  

Troligtvis kommer dock bullerberäkningar vara en del i ett större perspektiv som innebär att 

även resenärsflöden på kollektivtrafik är intressant, innebärande att nya Sampersprognoser 

troligtvis bör genereras även på kollektivtrafiksidan.  

I sådana fall där åtgärd inte bedöms ha påverkan enligt ovan kan alternativa beräkningsme-

toder tillämpas.  

Nedan visas enkelt flödesschema som stöd för val av metod. 

 

 Figur 3: Flödesschema för stöd av modellval inför bullerprognoser.  
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4. Tillämpning - Trafikprognoser med Sampers 

Nedan beskrivs hur tillämpning av persontrafikprognoser inom Trafikverket bör ske. Då Tra-

fikverkets Basprognoser för persontrafik i grunden baseras på analyser med Samperssystemet 

ligger utgångspunkten främst vid tillämpning av detta modellsystem. 

4.1.  Övergripande principer 

En trafikprognos ska utgå från Trafikverkets Basprognoser, likaså ska befolkning, sysselsätt-

ning och ekonomisk utveckling utgå från det som används i basprognoserna. Används fram-

tida trafik på annan indelning än i Basprognoserna, t.ex. vardagsdygn eller timme, bör den i 

normalfallet ha samma tillväxt som i Basprognoserna om ingen bättre kunskap finns. 

Vid framtagning av prognoser är det viktigt att analysera om det kan finnas skäl att anta att 

Basprognoserna inte på ett rättvisande sätt beskriver dagens eller den framtida trafiken. Det 

kan finnas lokala avvikelser eller felaktigheter i nätverksbeskrivningen som gör att man ska 

göra justeringar. 

Används ett annat år för prognosen än de prognosår som används i Trafikverkets Basprogno-

ser, bör man normalt utgå från att tillväxten mellan nulägesår och framtida prognosår i Bas-

prognoserna är linjär. 

Prognoserna redovisar en tillväxt för den framtida trafiken på en årsmedelsnivå för ett visst 

prognosår. Vill man titta på andra år är det viktigt att vara medveten om att trafiken i verklig-

heten inte utvecklas linjärt utan att de årliga förändringarna varierar (se figur 1). Samma sak 

gäller för de indata som modellen använder. Det kan vara viktigt att vara medveten om att 

trafiken för ett visst år inte alltid exakt kan träffa den linjära utvecklingen enligt prognosen. 

När det gäller järnvägstrafik går det normalt inte att använda linjära antaganden vid andra år 

än prognosåren. Järnvägstrafiken ett visst framtida år styrs till stor del av den trafikering som 

antas, det behövs alltså normalt tas fram en tidtabell för det aktuella året.  

 

 

Figur 4: Förändring av trafiktillväxt och BNP historiskt 

 

På samma sätt är det viktigt att vara medveten om att det inte är säkert att trafiken på varda-

gar eller under maxtimmen ökar på samma sätt som årsdygnstrafiken som används i Trafik-

verkets Basprognoser. Saknas kunskap är det rimligt att utgå från att trafikens tillväxt är lika 

för alla perioder och tider, men finns annan kunskap bör den utnyttjas. 
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Finns det ett väl dokumenterat underlag som bygger på politiskt beslutade antagande avse-

ende implementering av andra förutsättningar som avviker från Trafikverket Basprognoser, 

då kan man justera den aktuella prognosen men det ska dokumenteras noggrant. Här är det 

dock viktigt att skilja på beslut som verkställer eller implementerar andra förutsättningar och 

beslut om inriktningar eller mål. Beslut som med säkerhet kommer att genomföras kan an-

vändas för justering av aktuell Basprognos men beslut som bara är ett mål eller en inriktning, 

utan beslut som verkställer de åtgärder som man vill ta hänsyn till, får inte användas för ju-

stering av Basprognosen utan får i så fall hanteras genom en alternativ prognos.  

Förutsättningar kan förändras och det kan finnas brister, framförallt på lokal nivå, i Baspro-

gnoserna. Det bör därför alltid undersökas om den aktuella prognosen har rätt förutsättningar 

för den aktuella åtgärden. 

Det kan ibland finnas behov av en annan upplösning på prognosen som är på en finare nivå 

än den som finns i Trafikverkets Basprognoser. Det är då viktigt att övergripande utgå från 

samma förutsättningar som den aktuella Basprognosen och tydlig dokumentera det underlag 

som finns för att göra lokala justeringar. 

Ett exempel på när en prognos kan vara för grov är när förutsättningarna för trafiktillväxt 

ändrats lokalt. Det kan vara genom att en exploatering genomförts eller håller på att genom-

föras, då är det naturligt att ta hänsyn till denna förändring.  

Ett annat exempel kan vara att områdesindelningen i Basprognosen är för grov för att fånga 

upp förändringar i ruttval till följd av en införd åtgärd. Justeringar av områdesindelningen är 

en komplex och tidskrävande process och bör enbart göras som en sista utväg.  

4.2. Sampers riggning  

De strukturer, beräkningsmetoder och förutsättningar som används vid framtagning av tra-

fikprognoser med Sampers benämns ofta som Sampers riggning. Riggningen innehåller en 

mängd förutbestämda förutsättningar och information avseende befolkning, ekonomisk ut-

veckling, bränslepriser etc. Utöver detta innehåller riggningen en mängd beräkningsskript för 

löpande uppdatering av exempelvis utbud.  

Tillämpningsmässigt bör en grundprincip vara att inte göra ingrepp i riggningens utformning. 

Sådana förändringar bör i så fall genomföras med försiktighet då eventuella förändringar kan 

påverka, inte bara aktuellt beräkningssteg utan även andra beräkningssteg som då också 

måste ändras. 

Avsteg från standardriggning ska dokumenteras noggrant i Arbets-PM (se kapitel 9).  

4.3.  Kodningsprinciper i Sampers 

Vid användande av Sampers bör man följa vissa principer för kodningar för att systemet ska 

fungera på tänkt sätt i Sampers och Samkalk. Kodningsprinciper kan delas in principer för 

väg- respektive kollektivtrafikkodningar.  

I detta avsnitt beskrivs övergripande principer för kodningar i Sampers/Samkalk.  
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För detaljerade beskrivningar och definitioner avseende värdeförråd och hur kodningar bör 

ske se Trafikverkets hemsida12. 

4.3.1. Vägtrafik 

De Emmedatabaser för vägtrafik som är förknippade med Samperssystemets riggning är upp-

byggda med en mängd indata såsom länkar, noder, skaft, volume delay funktioner etc. som 

beskriver vägnätets representation.  

Noder i vägnätet representerar i de flesta fall en korsningspunkt. Dock kan en nod även re-

presentera att någon förändring sker i vägnätet, exempelvis att vägen byter karaktär via has-

tighet, vägbredd, sikt etc. Nedan beskrivs de attribut som är relevanta att koda avseende noder 

inför analys i Sampers/Samkalk.  

Länkarna i vägnätet representerar vägens fysiska infrastruktur och beskriver via olika indata 

vägens företeelser och standard. Nedan beskrivs de attribut som är relevanta att koda avse-

ende länkar inför analys i Sampers/Samkalk. 

Volume-delay funktioner (vdf) beskriver olika vägtypers samband mellan flöde och restid via 

funktionsuttryck som finns definierade i de till Sampers tillhörande Emmebaserna. Valet av 

vdf kommer dessutom att styra ansättning av en mängd attribut som avgör vilka effektsam-

band som används i Samkalk. Det är av relevans att rätt vdf anges på respektive länk i vägnä-

tet.  

I de Emmedatabaser som är förknippade med vägtrafik finns två fördefinierade scenarier, 

scenario 1 och scenario 2001 (som är en kopia av scenario 1). Vid kodningsförändringar i da-

tabasen bör alltid scenario 1 användas. Detta då standardriggningen i Sampers i ett inledande 

skede kommer kopiera scenario 1 för vidare beräkningar.  

4.3.2. Kollektivtrafik 

De Emmedatabaser för kollektivtrafik som är förknippade med Samperssystemets riggning 

är uppbyggda med en mängd indata såsom länkar, noder, skaft, linjer, segment etc. som be-

skriver kollektivtrafiknätets representation.  

Noder i kolldatabaserna representerar brytpunkter i geografin som i sin tur kommer att inne-

hålla information avseende exempelvis hållplatser.  

Länkar i kollektivtrafiknäten representerar den fysiska infrastrukturen, dvs. rälsen för spår-

bunden trafik och vägen för busstrafik. För flyg och färja representerar de en fiktiv brygga 

mellan start- och slutstation.  

Linjer avser i Sampers/Samkalk den fysiska linjetrafiken som trafikerar en specifik sträcka. 

Olika variationer på samma linje kan förekomma (gäller buss) så den geografiska sträck-

ningen kan skilja vid exempelvis olika tidpunkter under ett dygn. I linjekodning anges bland 

                                                           
12 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallse-

konomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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annat vilket färdmedel och fordonstyp som linjer innehar samt antal avgångar i hög- och 

dygnstrafik.  

Segmenten beskriver linjens restider på detaljnivå längs den fysiska infrastrukturen (län-

karna). Olika linjer kan ha olika tider på olika delar av den fysiska infrastrukturen beroende 

på exempelvis vad linjen har för färdmedel och tidtabell.  

4.4.  Skaftning 

Skaftning, dvs. anslutning av start- och målpunkter (s.k. centroider) till väg- eller kollektiv-

trafiknät är en viktig del av nätverkskodningarna för att fånga ruttval och resenärsflöden på 

ett så bra sätt som möjligt. Nedan beskrivs kortfattat principer för hur skaft är implemente-

rade i Trafikverkets Basprognoser samt hur man bör tänka vid om- eller nyskaftning.  

4.4.1. Vägnät 

I Sampers regionala modeller för vägnät används oftast i ett grundläggande skede så kallad 

automatskaftning. Denna metod tillämpas av praktiska skäl då manuell kodning av samtliga 

områden vore väldigt tidskrävande. 

Principen för automatskaftning i vägnäten har varit att man skaftar till den nod som via få-

gelavstånd ligger närmast aktuell zon (start- eller målpunkt). I ett andra skede har sedan Tra-

fikverkets regioner genomfört översyn av skaften och kompletterat/korrigerat sådana skaft 

som uppenbart anslutit på ett felaktigt sätt. 

Vid översyn av vägnät inför en objektsanalys är det viktigt att göra en översyn av hur befintlig 

skaftning är implementerad och ev. genomföra justeringar av denna.  

På vägsidan är detta relativt ”rakt på sak”. Det man bör tänka på är att:  

- Ansätta rätt mode (c), länktyp (8) och vdf (95) 

- Undvika skaftningar direkt in i korsningspunkter då det kan ge missvisande beräk-

ningar av den aktuella korsningspunkten i Samkalk.  

- Det är ok att ansätta flera skaft från en start- och målpunkt.  

4.4.2. Kollektivtrafiknät 

Även för Sampers regionala kollektivtrafiknät har i grundläget en automatskaftning imple-

menterats. Principer för denna skaftning innebär att minst 1 och max 5 skaft genereras till 

busshållplatser och minst 1 och max 3 skaft till järnvägsstationer. De kriterier som styr om ett 

skaft ska genereras baseras på avstånd mellan start- och målpunkt och aktuell hållplats/stat-

ion.  

Restider som ska gälla på skaften beräknas i Sampers riggning som en funktion mellan av-

stånd och hastighet. Ju längre skaft desto högre hastighet. Detta har införts för att exempelvis 

på ett bättre sätt fånga att resenärer förutom att gå till en hållplats/station även cyklar eller 

åker bil.  
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Viktigt att tänka på vid om- nyskaftning i kollektivtrafiknäten är:  

- Ansätta rätt mode (e)  

- Ansätta rätt avstånd (faktiskt avstånd till hållplatsen)  

4.5.  Vägavgifter 

I flera av de regionala modellerna i Sampers används vägavgifter. I Samm-modellen förekom-

mer trängselskatter i Stockholm och i Väst-modellen motsvarande för Göteborg. I Skåne fö-

rekommer avgifter på Öresundsbron och för färjeförbindelsen mellan Helsingborg och 

Helsingör. I Palt och Sydostmodellerna finns vägavgifter i Basprognoserna 2040/2060 för 

bro i Sundsvall samt bro i Motala.  

Hur vägavgifter implementeras i modellen skiljer sig åt beroende på vilken modell man arbe-

tar i. Nedan beskrivs handhavande för respektive regional modell.  

4.5.1. Samm 

I Samm-modellen förekommer avgifter via de trängselskatter som är implementerade i Stock-

holm.  

Inläsning av avgifter sker via textfiler som läses in i riggningen. Fyra olika avgiftsnivåer an-

vänds; förmiddag, eftermiddag, lågtrafik och avgiftsfri period. Avgifterna representerar kost-

nad i kronor per passage. 

Uppdatering av dessa kostnader sker via förändring av den textfil som läses in av riggningen.  

Införande av nya avgifter hanteras på samma sätt genom att nya länkar och kostnader anges 

i textfilen.  

4.5.2. Väst 

I Väst-modellen förekommer avgifter via de trängselskatter som är implementerade i Göte-

borg. 

Inläsning av avgifter sker via text/makrofiler i två olika steg i riggningen. Tre olika avgiftsni-

våer används, högtrafik, lågtrafik och avgiftsfri period. Avgifterna representerar kostnad i 

kronor per passage. 

Uppdatering av kostnader sker via förändring av de makrofiler som läser kostnaderna i rigg-

ningen13.  

Införande av nya avgiftsstationer sker via uppdatering av textfil som styr vilka länkar som ska 

inneha avgift14 

                                                           
13 Init_indata_fm_082_2015, Init_indata_lt_082_2015 

14 Tullar_Gbg_Prognosnat.241 
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I Väst-modellen kan användaren inte ange separata kostnader för olika länkar utan samtliga 

länkar förväntas ha samma kostnader för de olika tidsperioderna. 

4.5.3. Skåne 

I Skånemodellen förekommer avgifter för Öresundsbron och för färja mellan Helsingborg och 

Helsingör.  

Inläsning av avgifter sker via textfiler som läses in i riggningen. Två olika avgiftsnivåer an-

vänds. Avgifterna representerar kostnad i kronor per passage.  

- Avgift för arbetsresor. Representeras av en kostnad som beräknats via antaganden att 

resenärer utnyttjar diverse rabattsystem (exempelvis BroBizz) 

- Avgift för tjänste- och övriga resor. Representeras av en kostnad som beräknats via 

antaganden att resenärer utnyttjar diverse rabattsystem, men hänsyn tas även till av-

gifter för en enkel passage.   

Uppdatering av dessa kostnader sker via förändring av den textfil som läses in av riggningen.  

Införande av nya avgifter hanteras på samma sätt genom att nya länkar och kostnader anges 

i textfilen.  

4.5.4. Palt och Sydost 

I Palt- och Sydostmodellen förekommer avgifter på bron över Sundsvallsfjärden respektive 

på Motalabron i prognoserna för de framtida åren 2040/2060. 

Avgifter läses in via textfiler i riggningen och avser kronor per passage i prognosåret. Samma 

kostnader används för modellering av arbetsresor respektive tjänste- och övriga resor.  

Uppdatering av dessa kostnader sker via förändring av den textfil som läses in av riggningen. 

Införande av nya avgifter hanteras på samma sätt genom att nya länkar och kostnader anges 

i textfilen.  

4.6.  Validering vid objektsanalyser 

Som beskrivs i denna rapport är det viktigt att analysera om det kan finnas skäl att anta att 

Basprognoserna inte på ett rättvisande sätt beskriver dagens eller framtida resandemängder. 

Det kan finnas lokala avvikelser och/eller felaktigheter i nätverksbeskrivningen som gör att 

man ska göra justeringar. 

4.6.1. Validering – hur gör man? 

Vid arbetet med framtagandet av nulägesprognosen för år 2014 inom ramen för Trafikverkets 

Basprognoser med publiceringsdatum 2018-04-01 genomfördes en validering av resandet på 
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respektive trafikverksregion15. Denna validering bör dock ses som översiktlig varför validering 

av nulägesprognos 2014 alltid ska göras inför en objektsanalys för bedömning av modellens 

kvalitet inom aktuellt influensområde.  

För aktuell åtgärds bedömda influensområde bör först relevant statistik/data införskaffas för 

jämförelse mot relevanta prognosresultat ur aktuell nulägesprognos.   

Basprognoser för såväl nuläge som framtida prognosår bör bedömas under valideringsar-

betet, exempelvis via:  

 Kontroll av indata avseende markanvändning i de trafikzoner som starkt påverkas av 

objektet. Det kan dock vara svårt att bedöma rimligheten i framtida markanvänd-

ningsdata.  

 Kontroll av indata avseende vägnätskodningar, exempelvis länklängd och vdf-num-

mer. 

 Kontroll av indata avseende kollektivtrafikkodningar, exempelvis linjer som trafike-

rar objektet, konkurrerande linjer, deras turtäthet, hastighet och uppehåll. 

 Jämförelse av resande i modellen och uppmätt resande – dels för enskilda punkter 

och dels för trafiksnitt, exempelvis. trafikräkningar på väg, på- avstigande på järn-

vägsstation, uppmätta kollektivtrafikflöden etc. 

o Detta kan göras dels genom att plotta skillnader i nätet och dels genom att 

upprätta så kallade scattergrams.  

o Urvalet av mätpunkter för jämförelse bör göras med hänsyn till mätningars 

kvalité och mätningsperiod. Det är viktigt att använda observation för det år 

som motsvarar tillstånd av nätverket.  

o Vägtrafikflödeskartor visar inte bara flöden vid mätplatser utan även flöden 

extrapolerade till mätavsnitt. Sådana extrapolerade värden bör man använda 

med försiktighet eftersom de bygger på subjektiva bedömningar. 

o Om vägtrafikflöden inte stämmer med observerade flöden kan en ”select 

link”-analys eller motsvarande göras - för att undersöka huruvida de flöden 

som kan förväntas använda vägen också gör det och vice versa. Om så inte är 

fallet bör kodning av vägnät, skaftning mm ses över. 

                                                           
15 Se Validerings-PM - Sampers Basprognoser 2016-04-01 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Pla-

nera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikpro-

gnoser/ 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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 Bedömning av skaftningens kvalitet. Dessa är i sitt grundläge kodade per automatik 

till (i princip) närmsta anslutningspunkt i vägnätet, vilket inte alltid är det som stäm-

mer bäst överens med verkligheten.  

 Områdesindelning – finns skäl att uppdatera områdesindelningen inom influensom-

rådet, exempelvis till följd av grov indelning som bedöms påverka resultaten. För vi-

dare information se avsnitt 4.8 

Eventuella förändringar i nulägesnäten dokumenteras noga och införs även i prognosnäten. 

(OBS! Rättelser i näten i form av Emme-skript och andra rättade indata ska skickas till pla-

neratransportsystemet@trafikverket.se) 

4.6.2. Efter validering – hur går man vidare? 

Beroende på resultatet av ett valideringsarbete kan modelltillämparen antingen  

1. Förlita sig på prognosresultaten (om de bedöms vara tillräckligt representativa för att 

ge ett trovärdigt samhällsekonomiskt kalkylresultat) 

eller  

2. Kalibrera modellen för att få resultat från nulägesprognosen att stämma bättre över-

ens med tillgänglig statistik – OBS! Kalibreringsmetoden måste gå att överföra till 

framtida prognosår. 

eller 

3. Föra ett resonemang kring hur observerade avvikelser mellan modellresultat och sta-

tistik som inte kan åtgärdas via indatakorrigeringar/kalibrering kan tänkas påverka 

det aktuella objektets samhällsekonomiska kalkylresultat. Det är tillämpningsmässigt 

mycket svårt att göra en exakt beräkning av hur mycket en observerad avvikelse mel-

lan modellresultat/statistik påverkar en samhällsekonomisk nyttoberäkning för ett 

enskilt objekt. Av den anledningen kan inte Trafikverket förorda en direkt justering 

av det samhällsekonomiska kalkylresultatet. Påpekas bör att det är av yttersta vikt att 

det resonemangsförande som avses ovan noggrant dokumenteras inför kvalitets-

granskning av det berörda objektets samhällsekonomiska kalkylresultat. 

Alternativ 3 kräver mycket god kännedom om samhällsekonomisk kalkylmetodik.  

Alternativ 2 kräver mycket bra kännedom om beräkningar i Sampers, däribland principer hos 

efterfrågemodellen och struktur på aktuell riggning med tillhörande makron. Om Samkalk 

används för samhällsekonomisk nyttoberäkning av objektet ifråga måste kalibreringen på-

verka de resematriser som Samkalk använder för konsumentöverskottsberäkning. Tester 

måste göras för att försäkra sig om att den kalibrerade modellen stämmer bättre med tillgäng-

lig statistik än motsvarande okalibrerade version och att den inte producerar orimliga resultat 

(t ex orimliga förhållanden mellan enskilda geografiska områdens befolkningsmängd och de 

resandemängder som genereras där) för varken nuläget eller det framtida prognosåret. 

mailto:planeratransportsystemet@trafikverket.se
mailto:planeratransportsystemet@trafikverket.se
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Modelltillämparen måste motivera sitt val mellan alternativ 1, 2 och 3 ovan. Både vid alterna-

tiv 2 och 3 måste den som tillämpar modellen beskriva i detalj vilka justeringar som gjorts och 

motivera relevansen av dessa i kontexten av syftet med objektanalysen.  
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4.7.  Kalibrering 

Kalibrering av modellen avser justering av indata eller mellanliggande resultat av modellen. 

Kalibreringen genomförs med syftet att bättre uppskatta konsekvenser av en planeringsåtgärd 

med avseende på framtida användning av infrastruktur och tidsvinster. 

Kalibrering ska bara genomföras efter validering av modellresultat för nuläget samt när föl-

jande förutsättningar är uppfyllda. 

 Det finns inga uppenbara fel i indata 

 

 Det finns avvikelser mellan modellresultat för nuläget och observationer för samma 

period som inte kan förklaras av statistisk spridning i observationerna 

 

 Avvikelserna kan påverka beslutsunderlag som prognosen syftar till att skapa, exem-

pelvis samhällsekonomisk kalkyl.  

Kalibrering innebär alltid ingrepp i modellen och kan därmed påverka tillämpbarhet av mo-

dellen i andra analyser. Därför kan en kalibrering som är genomförd för en specifik objektsa-

nalys automatiskt inte överföras till en annan analys.  

Överensstämmelse mellan modellen och observationerna ska inte åstadkommas till varje pris. 

Även en kalibrerad modell är bara en approximation av verkligheten. Om kalibreringen drivs 

för långt kan grundläggande relationer mellan storheterna i modellen (t ex antalet resande 

från och befolkning i vissa prognosområden) förvrängas så mycket att de inte längre kan an-

vändas i prognosen. 

Det finns i nuläget ingen standardmetodik för hur kalibrering ska genomföras inom ramen 

för analyser inom Trafikverket. Detta beror framförallt på att kalibreringsprocesser ofta är 

komplexa förfaranden där varje enskild analys kräver sin egen metod.  

Till följd av detta är det inom respektive analys där kalibrering bedöms nödvändig upp till 

respektive utförare att göra bedömning av hur kalibrering bör ske. Arbete med kalibrering 

dokumenteras noggrant i de Arbets-PM som skall upprättas inom ramen för genomförda ana-

lyser.  

4.8. Justering/nedbrytning av områdesindelning 

Som beskrivs ovan kan det finns skäl att genomföra justeringar/nedbrytning av befintlig om-

rådesindelning i Sampers. Anledningar till att genomföra sådana justeringar kan vara att om-

rådesindelningen förefaller vara alltför grov inom ett tilltänkt influensområde för aktuell åt-

gärd och riskerar påverka resultaten i en icke trovärdig riktning.  

Justering av områdesindelningen är en komplex och relativt tidskrävande process och bör 

därav enbart genomföras efter noga betänkande och som en sista utväg inom en analys. Even-

tuella justeringar skall alltid stämmas av med Trafikverket för bedömning av justeringens re-

levans.  



27 
 

Om justering av områdesindelningen bedöms som nödvändig kommer ett antal steg vara nöd-

vändiga att genomföra för att modellsystemet ska fungera som tänkt. Nedan listas översiktligt 

dessa steg.  

• Andelar för nedbrytning måste specificeras på flera olika nivåer (natt- respek-

tive dagbefolkning, branscher etc.) 

• Nya sams- och prognosområdes-ID: n måste definieras 

• Minst 16 tabeller i samsdatabasen måste uppdateras, både för 2014 och 2040.  

• Inkodning av prognosområden i bil- och kollektivtrafikdatabas samt skaftning 

• Konvertering av samtliga indatamatriser för bil och koll (taxematriser, start-

matriser, tilläggsmatriser, barriärmatriser, kalibreringsmatris etc.). Dessutom 

kan det finnas redan inlästa mo/md-matriser (eller som indatafiler som läses 

in via makron). 

• I vissa regionala baser finns också vissa indatafiler med områdes-ID: n som 

måste ses uppdateras 

• I Samm och Väst kan nya ensembler behöva skapas som är kopplade till ka-

libreringsfilerna 

4.9.  Järnvägstaxor (långväga modellen) 

Taxor för resor med kollektiva färdmedel definieras via matriser i de Emmebaser som korre-

sponderar med de färdmedel som avses. I Sampers modell för långväga resor definieras tax-

orna för respektive kollektivt färdmedel, exempelvis flygtaxor i flygbasen, busstaxor i bussba-

sen och järnvägstaxor i järnvägsbasen. I de regionala baserna kommer definierade taxor att 

gälla för samtliga kollektiva färdmedel, dvs. samma taxa för buss, tåg, spårvagn, tunnelbana 

osv.  

I Sampers modell för långväga resor med järnväg baseras taxorna på avstånd mellan olika 

start- och målpunkter. Viktning av taxorna sker baserat på hur stor del av resan som sker med 

olika tågtyper, ex. snabbtåg och IR tåg. Tre olika taxenivåer förekommer, tjänste- privat- och 

ungdomsbiljett.  

Då taxorna är baserade på ett avstånd som i sin tur är baserat på aktuellt utbud i järnvägssy-

stemet kommer det förekomma relationer i taxematriserna som inte innehar något värde (re-

lationer där tåg inte är en möjlighet att välja som färdmedel), exempelvis relationer inom 

norrlands inland.  

Vid vissa typer av analyser är det därför relevant att skapa nya taxematriser så att kostnader i 

relationer som tidigare inte kunnat nyttjas uppdateras. Exempel på analyser där detta är re-

levant skulle kunna vara:  

 Analys av nya järnvägssträckningar där val av tåg som färdmedel tidigare inte varit 

möjlig.  
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 Analyser som skapar nya möjligheter till val av tågtyp, exempelvis större andel av re-

san kan ske med snabbtåg.  

 Analyser av objekt som påverkar avstånd mellan start- och målpunkt.  

För detaljerad beskrivning om hur taxor i den långväga modellen uppdateras se bilaga 3. 

4.10. Handhavande av prognostidtabeller för järnväg 

För framtagande av prognostidtabeller för järnvägen har Trafikverket utarbetat en speciell 

tidtabellsmodell. 

Det är en excelbaserad modell, vilken används för hantering av samband mellan trafikmängd, 

kapacitetsberäkning och tidtabellstider. Modellen skapar indata till Sampers i form av pro-

gnostidtabeller och till Samgods i form av kapacitetsutnyttjande. Via tidtabellsmodellen 

skapas interaktion mellan person- och godstågsprognoserna.  

I modellen används indata i form av trafikering (tåglinjer med angiven uppehållsbild och an-

tal avgångar), godstrafik presenterad i form av BanGods, gångtider för persontågen, matema-

tiska kapacitetsberäkningar enligt kapacitetsarket samt linjekodning av persontrafik i Emme. 

Det krävs således ett samarbete mellan trafikanalytiker, kapacitetsanalytiker samt trafike-

ringsexperter för att modellen ska fungera och resultera i tidtabeller för persontågen som in-

data till Sampers. Metoden för beräkning av matematiskt kapacitetsutnyttjande finns beskri-

ven i PM - Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet16. 

Tidtabellsmodellen finns i två varianter med två olika syften. Den första varianten används 

då tidtabeller i ett utredningsalternativ skapas. Den andra varianten används för att finjustera 

utbudet med hjälp av beräkning av samhällsekonomiska effekter vid förändrat turintervall för 

persontågen alternativt förändrat antal godståg och de förändrade tidtabellstider som följer 

av detta. Beräkningen görs för både person- och godstrafik.  Denna variant utgår från ett fär-

digt prognosscenario och förutsätter en prognostidtabell och resultat från Sampers/Samkalk 

(linjetabell och linjelänk (antal resor per länk samt avstigande per nod)) samt en godsprognos 

presenterad i form av BanGods.  

För mer detaljerad information, se bilaga 1  

  

                                                           
16 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysme-

toder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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5. Tillämpning - Alternativa prognosmetoder 

I avsnitt 4 ovan har framförallt framtagning av trafikprognoser med stöd av Samperssystemet 

behandlats. Det förekommer dock fall då alternativa metoder för framtagning av trafikpro-

gnoser är relevanta.  T ex vid framtagning av prognoser med syfte att verka som underlag för 

dimensionerings- eller bulleråtgärder på vägsidan eller åtgärder i järnvägssystemet som avser 

marginellt förändrade res- eller transportkostnader eller åtgärder som enbart påverkar trafi-

keringen inom geografiskt begränsade områden.  

Det finns riktlinjer beslutade som styr hur framtagande av prognoser ska göras av eller åt Tra-

fikverket. Dessa beskrivs i följande rapporter som finns på Trafikverkets hemsida17:  

 Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser, Trafikverket 2012:045 

 Dimensionerande prognoser - Vilka prognoser ska användas för dimensionering 

inom Trafikverket? Trafikverket 2016:099 

 Bullerprognoser - Vilka trafikprognoser ska användas som underlag för bullerberäk-

ningar? – revidering 2018, Trafikverket 2018:056 

Kravet vid arbete med alternativa prognoser är att det underlag som används och de antagan-

den som gjorts dokumenteras, samt att det tydligt beskrivs hur den alternativa prognosen 

förhåller sig till Trafikverkets Basprognoser. 

Vid framtagande av alternativa prognoser är det viktigt att alltid utgå från Trafikverkets Bas-

prognoser och att befolkning, sysselsättning och ekonomisk utveckling utgår från det som an-

vänds i dessa. 

Prognoser som används i analyser åt Trafikverket ska baseras på beslutade förutsättningar, 

och det ska vara beslut som verkställer eller implementerar andra förutsättningar och inte 

bara beslut om inriktningar och/eller mål. Önskar man analysera konsekvenser av beslutade 

mål, utan kompletterande verkställande beslut, får dessa hanteras som en alternativ prognos 

inom ramen för en känslighetsanalys. 

I följande avsnitt beskrivs några olika metoder för framtagning av trafikprognoser på alterna-

tiva sätt.  

5.1. Trafikprognos med stöd av uppräkningstal eller trendframskrivning 

5.1.1. Uppräkningstal 

Utifrån resultat från Trafikverkets Basprognoser för åren 2014, 2040 och 2060 genereras tra-

fiktillväxttal, dvs. hur trafiken och/eller resandet utifrån de förutsättningar och indata som 

använts förväntas förändras mellan de olika prognosåren. Trafiktillväxttalen för vägtrafik tas 

                                                           
17 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysme-

toder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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fram för olika geografiska områden inom Sverige. På järnvägssidan kommer samma trafiktill-

växttal att gälla för hela landet.  

För att ta fram en trafikprognos för en given väg- eller järnvägslänk för ett givet område och 

prognosår kan dessa tillväxttal användas. Trafiktillväxttalen skulle kunna användas på två 

olika sätt: 

- Uppräkning m h a uppräkningstal utifrån uppmätta trafik- och/eller resandeflöden 

på aktuell sträcka.  

- Uppräkning enligt uppräkningstal utifrån nivåer i Basprognoserna Man bör här dock 

vara uppmärksam så att felaktiga ruttval i modellen inte påverkar resultaten.  

Uppräkningstalen bör främst användas för åtgärder där man inte tror att införda förändringar 

kommer ha någon påverkan för resegenerering eller färdmedelsval.  

För information om aktuella trafikuppräkningstal se Trafikverkets hemsida18. 

5.1.2. Trendframskrivning 

Ett annat sätt att generera en trafikprognos är att via historiskt uppmätta trafik- och/eller 

resandeflöden längs aktuell sträcka generera trendframskrivningstal som sedan används för 

att räkna upp dagens trafik till önskat prognosår.  

Med tanke på osäkerheter i mätningarna och variationer på grund av konjunkturer bör man 

ta hänsyn till alla relevanta mätningar man har tillgång till. Ett sätt att göra detta är genom 

en enkel linjär trendlinje, se exempel nedan.  

Om det har skett saker i området som påverkar trafiken (som till exempel förändrad infra-

struktur, stora exploateringar eller vägarbeten) behöver man ta hänsyn till detta och kanske 

exkludera vissa mätvärden.  

Om det inte finns relevanta mätvärden på aktuell sträcka kan man använda mätpunkter på 

intilliggande delar av stråket.  

                                                           
18 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysme-

toder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/ 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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Figur 5: Trendframskrivning 

5.1.3. Trafikalstringstal 

Ett sätt att generera en trafikprognos som framförallt är användbar vid mer lokala analyser 

kan vara användandet av s.k. trafikalstringstal.  

Ett exempel på detta kan vara om en kommun planerar en större exploatering som kommer 

alstra ny trafik. En följd av exploateringen är att en korsning som ansluter till en statlig väg 

kommer att få ökad trafik vilket kan medföra att befintlig korsning på sikt blir överbelastad. 

Exakt lokalisering av framtida exploateringar finns oftast inte med i Basprognoserna och tra-

fikuppräkningstalen smetar ut trafiktillväxt till följd av exploateringar över ett större område 

(ofta ett helt län). Det kan därför behövas en anpassad prognos som underlag till exempelvis 

kapacitetsberäkningar. 

Befintlig trafik räknas upp med gällande trafikuppräkningstal enligt Trafikverkets Baspro-

gnoser. Nyalstrad trafik beräknas tillkomma utöver detta och beräknas med hjälp av trafik-

alstringstal eller Trafikverkets alstringsverktyg19. (Detta innebär till viss del dubbelräkning då 

trafikuppräkningstalen innehåller exploateringen men utsmetad över ett större område. Den 

dubbelräkningen bedöms dock vara av mindre betydelse.). 

5.2.  Elasticitetsberäkning av transportefterfrågan med järnväg 

Vid studier av åtgärder i järnvägssystemet som ger marginella förändringar av res- och/eller 

transportkostnader men som förväntas ge vissa förändringar i reseefterfrågan kan beräk-

ningar med elasticitetstal användas. Det kan röra sig om mindre, geografiskt avgränsade för-

ändringar av tidtabellstider, förändrade banavgifter och priser eller förändrade transport-

kostnader för godstrafik. 

En variabels elasticitet med avseende på en annan variabel är dess känslighet för en föränd-

ring i den andra variabeln. För resandemängder finns tre typer av elasticiteter beräknade; 

                                                           
19 https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/ 
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restidselasticitet, priselasticitet och turtäthetselasticitet. Dessa har härletts från Sampers. För 

godsvolymer finns transportkostnadselasticiteter som skattats med Samgods. 

En variabel som med stor sannolikhet påverkar transportefterfrågan är förseningsrisk/tid. 

För denna finns dock inga elasticitetstal tillgängliga. 

För detaljerad information om hur beräkning med elasticitetstal kan genomföras, se bilaga 2 
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6. Tillämpning - Samhällsekonomisk kalkyl med 
Samkalk 

Detta avsnitt ämnar beskriva ett antal frågeställningar som kan vara aktuella inom ramen för 

samhällsekonomiska kalkyler med Samkalk och hur de principiellt bör hanteras.   

6.1.  En eller flera regionala modeller i Samkalk 

Vid samhällsekonomiska analyser i Samkalk kan användaren välja mellan att exekvera mo-

dellen för antingen en eller flera regionala modeller.  

För väganalyser har standard varit att man enbart behöver exekvera den regionala modell 

som åtgärden förekommer i geografiskt. Detta beror på att åtgärder i vägsystemet sällan är av 

sådan dignitet att det skulle påverka regionala resmönster etc. utanför kransområdet för re-

spektive regional modell.  

Vid järnvägsanalyser förekommer dock en större risk för påverkan av hela trafiksystemet vid 

införande av infrastruktur- och/eller trafikeringsåtgärder. Detta då järnvägssystemet hänger 

ihop på helt annat sätt än vad vägsystemet gör. Av den anledningen kan en utökning med en 

enstaka tur på en geografiskt avgränsad linje ge följdeffekter i form av t ex. förändrat kapaci-

tetsutnyttjande och därigenom förändrade restider etc. i helt andra delar av järnvägssystemet. 

Därav behöver efterfrågeberäkning ofta göras med flera av Sampers regionala modeller vid 

analyser av järnvägsåtgärder.  

Vid exekvering av Samkalk för järnvägsåtgärder bör dock samtliga regionala modeller ingå, 

detta för att resultaten som beräknas i Samkalks linjeanalysprogram ska bli korrekta. Det man 

som modellanvändare gör för de regionala modeller som det inte har gjorts någon efterfråge-

beräkning för, är att först läsa in de nät- och linjekodningar som järnvägsåtgärden avser i 

kollektivtrafik-emmebaser som kopierats från jämförelsealternativet (vanligtvis Basprogno-

sen för år 2040). Därefter exekveras de makron som fördelar de befintliga resande- och in-

täktsmatriserna (som ju är desamma som i JA) på linjer och länkar vilka sedermera utgör 

input till Samkalks linjeanalysprogram.  

6.2.  Gods på järnväg 

Vid analyser med Sampers/Samkalk-systemet kommer hänsyn inte tas till potentiella nyttor 

för godstrafik på järnväg vid nyttoberäkningen. I vissa fall kan det vara av relevans att kom-

plettera kalkyler med denna typ av nyttor. 

Om man för aktuell kalkyl tror att denna typ av nyttor kommer att ha en påverkan för slutre-

sultaten bör kompletterande analyser genomföras, exempelvis med BanGods-modellen. An-

vändandet av BanGods förutsätter dock att man förutsätter att godsströmmar inte förändras 

i någon större utsträckning utan enbart kommer att påverkas via exempelvis förbättrade res-

tider.  
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6.3. Analyser av ex. elektrifiering av sträckor som idag trafikeras av die-
seltåg? 

Tidigare analyser med Samkalk har påvisat att orealistiskt stora trafiksäkerhetsnyttor riskerar 

uppstå vid analyser där sträckor som i ett jämförelsealternativ trafikeras av dieseltåg, föränd-

ras till ett utredningsalternativ och istället trafikeras av el-tåg. Detta beror troligtvis på de s.k. 

TS20-samband för dieseltåg och hur de har genererats (dessa sträckor har troligtvis fler plan-

korsningar som har påverkat sambanden). Man bör i denna typ av analyser vara uppmärksam 

på dessa effekter och potentiellt justera för dem.  

Ett sätt att genomföra justering är att ansätta samma olyckskostnad i Samkalk för de båda 

fordonstyperna.  

6.4.  Komplettering av nyttor för långväga resor på väg 

Vid analyser av vägobjekt väljer man ofta att inte införa själva åtgärden i Sampers långväga 

modell, utan förutsätter att det långväga resandet inte kommer att påverkas i sina val av färd-

medel till följd av själva åtgärden. Detta är i många fall ett rimligt antagande.  

För att fånga upp potentiella restids- och reskostnadsnyttor av dessa resor bör man dock kom-

plettera sina resultat i Samkalk. Detta görs genom att ett specifikt beräkningsmakro i Sam-

pers/Samkalk-riggningen exekveras. Utifrån resultaten i den textfil som genereras kan nyttor 

i Samkalk kompletteras.  

Makroresultat 
Textfilen hamnar i den katalog där den regionala Emmebasen för UA finns och heter 
rvinst_ic….  Filen har ett innehåll enligt följande exempel: 

 
 
 
 
 
 
Dessa värden ska summeras parvis för tid och kostnad och sedan få motsatt tecken. 
 
I exemplet ovan blir restidsnyttan alltså 121 781 kr/åmd och reskostnadsnyttan 10 827,4 
kr/åmd 
 

Om flera regionala modeller ingår i Samkalkberäkningen ska makrot köras för alla dessa och 

resultatposterna summeras uppdelat på tid och kostnad. 

Beräkning av nuvärdesfaktor 
För diskontering av prognosårets resultat behövs också en beräknad nuvärdesfaktor. Denna 
beräknas ur Samkalks resultatfil (SK46) för den aktuella objektanalysen genom en division 
av värdena i cellerna D200 resp. D221 i flikarna Diskonterade resultat och Resultat pro-
gnosår. 

 

Beräknat slutresultat21 

                                                           
20 TS=Trafiksäkerhet 

21 Beräkningen av slutresultat förutsätter att ingen nygenerering av långväga pb-resande uppkommer. 

Skillnad tid UA-JA langv bil pri kr/amd, -97 761,6 
Skillnad tid UA-JA langv bil tjn kr/amd, -24 019,4 
Skillnad kost UA-JA langv bil pri kr/amd, -9 661,9 
Skillnad kost UA-JA langv bil tjn kr/amd, -1 165,5 
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Total diskonterad restidsnytta  

Restidsnyttan enligt makrokörning, 121 781,0 kr/åmd i exemplet, erhålls i värdenivå 2014. 
Denna nytta ska räknas upp med den värdeökning som uppkommer fram till prognosåret, 
enligt formeln: 
  
(1 + värdeökning)^(prognosår - värdeökningsår), vilket med standardvärden på indata blir 
1,47. 
 
Den totala diskonterade restidsnyttan i exemplet blir  

121 781,0 * 1,46 * 19,7069 * 365 / 1000 000 =  1 290 MSEK  (I) 
 

Total diskonterad reskostnadsnytta 

Den totala diskonterade reskostnadsnyttan i exemplet blir 

10 827,4 * 17,8685 * 365 / 1000 000 = 70,6 MSEK   (II) 
 

Konsekvenser på drivmedelsskatt  

Förändring i reskostnader medför konsekvenser för posten drivmedelsskatt i Budgeteffek-
ter. Minskade reskostnader, som i exemplet, ger KÖ-vinster för trafikanter men samtidigt 
lägre skatteintäkter och därmed en förlustpost under budgeteffekter. (Vid ökade reskostna-
der får man på motsvarande sätt en vinstpost under budgeteffekter.) 
Andelen drivmedelsskatt för vägtrafik styrs av de bränslepriser, bränsleskatter och övriga 
fordonskostnader som ges som indata i Samkalk respektive läses från databasen KAN-Mo-
deller.mdb. Med de indata som används i pågående åtgärdsplanering utgör andelen drivme-
delsskatt en fjärdedel av reskostnaden för pb-trafik. 
Budgetkonsekvenserna på drivmedelsskatt i exemplet blir 

- 1/4 * 70,6 = -17,7 MSEK      (III) 
 

Summering till Samkalkresultaten 

Den totala nyttan kan nu beräknas genom att addera de långväga nyttorna ovan till Sam-
kalkresultatet.  
 
Nytt värde på NNKidu kan nu beräknas enligt NNV/(I+DU) 
 
Där NNV = är lika med det sammanlagda nettovärdet av alla nuvärden av nyttoeffekter och 
kostnader under hela kalkylperioden och kostnaden för grundinvesteringen i början av kal-
kylperioden 
 
Och (I+DU) = summan av den samhällsekonomiska investeringskostnaden och nuvärdet av 
förändrade drifts- och underhållskostnader 
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7. Hantering av prognosresultat vid samhällse-
konomiska kalkyler (ej Samkalk) 

Detta avsnitt beskriver metoder kring hantering av prognosresultat vid genomförande av 

samhällsekonomiska analyser med andra kalkylverktyg än Samkalk.  

7.1. Metod för att korrigera prognosresultat för persontrafik på järnväg  

En viktig förutsättning för en samhällsekonomisk kalkyl är den resandeprognos som kalkylen 

bygger på. Om den av någon anledning inte är rimlig för den aktuella relationen kommer kal-

kylresultaten ofrånkomligt ge ett missvisande resultat. För att inte äventyra jämförbarheten 

mellan olika kalkyler måste dock korrigeringar av orimliga prognosresultat göras på ett sätt 

som säkerställer denna jämförbarhet. Nedan ges en kort anvisning (A och B) om hur denna 

korrigering ska göras.  

Persontransporter 

Utgångspunkten bör vara att där prognosen för nulägesåret 2014 förefaller någorlunda väl 

spegla 2014 års verkliga resande kan man använda modellens prognostiserade resande för det 

framtida året 2040 i JA och UA, varvid ingen korrigering bör göras av prognosresultat år 

2040. Man bör hålla i minnet att räknedata sällan är av perfekt kvalitet utan som all statistik 

behäftat med vissa fel.  

För vissa specifika linjer och länkar kan en manuell justering behöva göras. 

A 

Om man finner att det modellberäknade resandet för nulägesåret 2014 avviker för mycket 

från verkligt resande för motsvarande år, kan man istället använda de resandeförändringar 

på en viss länk som modellen ger vid jämförelse modell 2014 och modell 2040 (JA). Detta 

förutsätter alltså att man har kännedom om det verkliga resandet 2014. Det man erhåller är 

en prognos på en viss länk givet de antagna utbuds-förändringarna i JA (restid och turtäthet) 

samt antaganden för ekonomisk utveckling, sysselsättningsprognoser etc. 

Det är viktigt att man gör omräkningen för de olika linjernas resande på länken så att resan-

deförändringen blir korrekt proportionerad.  

Omräkningen av resande sker enligt följande: 
















länk

länk
linjelinje

Modell

sandeVerkligtre
ModellsandeOmräknatre

2014

2014
20402040

 

 

B 

I de fall man saknar resandestatistik för aktuellt nulägesår (2014) men istället har data för 

exempelvis 2016, kan man beräkna den relevanta andelen av resandeförändringen som mo-

dellen ger.  
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I exemplet med resandestatistik från 2016 görs omräkningen enligt följande. Eftersom antal 

linjer och linjetyper kan skilja sig mellan verklighet 2016 och modell 2040 så måste beräk-

ningen göras i följande steg. 

1. Beräkna justerat totalt resande på länken år 2040.  

26

24

2014

2040
20162040 















länk

länk
länklänk

Modell

Modell
sandeVerkligtresandeOmräknatre

 

 

2. Beräkna omräkningsfaktor per länk för att sedermera kunna räkna om resandet 2040 

per linje. 

länklänklänk ModellsandeOmräknatrefaktorOmräknings 2040/20402040 

 

 

 

3. Beräkna länkresandet för respektive linje modell 2040. 

länklinjelinje faktorOmräkningsModellsandeOmräknatre 204020402040 

 

 

Om man vill räkna fram den årliga resandeökningen gör man enligt nedan: 

1
2014

2040 26

1
















länk

länk
linje

Modell

Modell
ngdeförändriÅrligresan
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8. Känslighetsanalyser vid objektsanalyser 

För Trafikverkets samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar ska för alla in-

vesteringar med en anläggningskostnad enligt plan på minst 200 mnkr känslighetsanalyser 

göras baserade på följande respektive antaganden: 

 Värdering av utsläpp av CO2 på 3,50 kr/kg (uttryckt i 2014 års pris). 

 Investeringskostnad motsvarande 85 % -nivån enligt beräkning med den successiva 

kalkylmetoden eller, om inte successivmetoden använts, en schablonuppräkning av 

den samhällsekonomiska investeringskostnaden med 30 %.  

 Noll procents trafiktillväxt gentemot basåret (nulägesåret) för trafikprognosen.  

 En trafiktillväxttakt som är 50 procent högre jämfört med i huvudkalkylen, räknat 

från trafikprognosens prognosår (2040). 

 För alla vägobjekt ska en känslighetsanalys göras med avseende på Trafikverkets nu-

varande klimatscenario, d.v.s. antagandet att volymen personbilstrafik år 2040 är ca 

34 procent lägre än nivån i Basprognosen för år 2040 och volymen lastbilstrafik är 

oförändrad jämfört med dagens nivå (2014).  

Metodbeskrivning av hur känslighetsanalyser genomförs finns i bilaga 4.  
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9. Arbets-PM vid trafik-/transportprognoser samt 
SEB:ar 

Vid arbete med trafik- och transportprognoser är det väldigt viktigt att dokumentera det ar-

bete som genomförs. Dokumentationen verkar som ett ovärderligt underlag vid exempelvis 

granskning eller förståelse för resultat etc.  

Vid upprättande av Samlad effektbedömning (SEB) ska ett arbets-PM alltid upprättas och bi-

fogas. Det är dock av relevans att även i andra situationer där prognoser tas fram dokumen-

tera genomfört arbete i separata PM.  

Instruktioner för hur arbets-PM kan upprättas finns i bilaga 5. 
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10. Granskning av prognoser och kalkyler 

Granskning av genomförda analyser är en viktig del av arbetet med trafik-/transportprogno-

ser och samhällsekonomiska kalkyler. Vid objektsanalyser inom Trafikverket genomförs i re-

gel granskning av varje genomförd analys av extern part. För att underlätta detta arbete bör 

genomförare av aktuell analys genomföra en intern granskning inför leverans.  

10.1. Generellt 

Då analyser kan ha olika syften som kräver olika handhavande finns ingen given metod för 

hur granskning ska genomföras. Nedan beskrivs dock ett antal kritiska moment som kan vara 

viktiga att kontrollera.  

 Har arbets-PM upprättats i enlighet med angivna direktiv? 

 Är resandevolymer eller förändringar i resandevolymer på en övergripande nivå rim-

liga?  

 Har rätt vd-funktioner och rätt extra attribut använts? 

 Följer exempelvis kodning av korsningar angivna metoder?  

 Förekommer ”utkastade” länkar eller noder under varningsfliken i Samkalks resul-

tatfil? Kolla R steg för Hbefa loggar 

 Förekommer ”utkastade” länkar under ”Hbefa logg” i R-stegens resultatfil? 

 Är genererade nyttor i Samkalks lönsamhetsflik rimliga, t ex går nyttor åt rätt håll 

intuitivt? Att nyttor inte ger en intuitivt rätt bild behöver inte betyda att de är genom-

förda på ett felaktigt sätt, dock kan de ge vägledning till vidare kontroller.    

 Har rätt trafikuppräkningstal använts?  

 Har byggstartår angetts på korrekt sätt? 

 Har investeringskostnader beräknats till rätt prisnivå? 

 Är järnvägskodning konsistent mellan regionala och nationella baser?  

 Är skillnader i restider, linjelängder, turtätheter, uppehållstider etc. för kollektivtra-

fikåtgärder rimliga?  

 Har riggning i Sampers exekverats på korrekt sätt, kontrollera ”time-stamps” etc.?  

 Har eventuella vägavgifter implementerats på korrekt sätt?  

 Har justeringar i skaftning gjorts och har dessa i så fall hanterats på ett korrekt sätt?  
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 Har hantering vid exekvering av en eller flera regionala modeller i Samkalk skett på 

ett korrekt sätt?  

10.2. Granskningsmall Samkalk - järnvägsanalyser 

För detaljerad granskning av Samkalkanalyser för järnvägsobjekt finns en särskild excelmall 

framtagen som kan användas.  

Mallen är ett hjälpmedel för sammanställning och redovisning av resultat och för kontroll av 

indata. Med hjälp av mallen går det snabbt att kontrollera att kollektivtrafiklinjerna är korrekt 

kodade. I mallen redovisas, förutom nuvärdesberäknade effekter, också resultat för prognos-

året. I mallen finns en instruktion för hur den används. Det finns också ett tillhörande word-

dokument där de tabeller som sammanställs i mallen kopieras in.  

Såväl Excel- som Word-mall finns att tillgå på Trafikverkets hemsida22. 

  

                                                           
22 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysme-

toder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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Bilaga 1. Metod för framtagande av prognostidtabel-
ler för järnväg 

För framtagande av prognostidtabeller för järnvägen har Trafikverket utarbetat en speciell 

tidtabellsmodell. 

Det är en excelbaserad modell, vilken används för hantering av samband mellan trafikmängd, 

kapacitetsberäkning och tidtabellstider. Modellen skapar indata till Sampers i form av pro-

gnostidtabeller och till Samgods i form av kapacitetsutnyttjande. Via tidtabellsmodellen 

skapas interaktion mellan person- och godstågsprognoserna.  

I modellen används indata i form av trafikering (tåglinjer med angiven uppehållsbild och an-

tal avgångar), godstrafik presenterad i form av BanGods, gångtider för persontågen, matema-

tiska kapacitetsberäkningar enligt kapacitetsarket samt linjekodning av persontrafik i Emme. 

Det krävs således ett samarbete mellan trafikanalytiker, kapacitetsanalytiker samt trafike-

ringsexperter för att modellen ska fungera och resultera i tidtabeller för persontågen som in-

data till Sampers.  

Modellen finns i två varianter med två olika syften. Den första varianten används då tidtabel-

ler i ett utredningsalternativ skapas. Det är denna variant som presenteras nedan. Den andra 

varianten används för att finjustera utbudet med hjälp av beräkning av samhällsekonomiska 

effekter vid förändrat turintervall för persontågen alternativt förändrat antal godståg och de 

förändrade tidtabellstider som följer av detta. Beräkningen görs för både person- och gods-

trafik.  Denna variant utgår från ett färdigt prognosscenario och förutsätter en prognostidta-

bell och resultat från Sampers/Samkalk (linjeanalys och linjelänk (antal resor per länk samt 

avstigande per nod)) samt en godsprognos presenterad i form av BanGods.  

Beskrivning av modellstruktur 

Centralt i konstruktionen av tidtabeller är kapacitetsarket. Detta är uppbyggt på linjedelar 

som består av geografiska sträckor av järnvägsnätet. Indelningen av järnvägsnätet i linjede-

lar följer trafikens och infrastrukturens egenskaper. 

I figuren nedan redovisas översiktligt de delar som ingår i modellen och pilarna visar kopp-

lingen mellan dessa. 
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Figur: Tidtabellsmodellen 

 

Arbetsprocess för att ta fram ett konsistent prognosscenario 

Ett prognosscenario som är konsistent innebär att både persontåg och godståg beaktas och 

inverkar på varandra. Arbetsprocessen ser i normalfallet ut enligt följande: 

1 - Persontågstrafikering  

Persontågstrafikeringen utgör grunden för konstruktion av prognostidtabeller. Arbetet med 

att ta fram persontågstrafikeringen förutsätter stor branschkunskap och kontakter med tra-

fikutövare och regionala trafikhuvudmän. Dessutom krävs detaljerad kunskap om järnvägs-

infrastrukturen vid prognosåret. Det är väsentligt att lyfta fram vikten av detta arbete ef-

tersom det påverkar alla prognoser som görs av Trafikverket samt utfallet av samhällsekono-

miska analyser som baseras på dessa prognoser.  

 I detta första skede anges, för varje persontågslinje, vilken sträcka som trafikeras, stationer 

med uppehåll samt antal avgångar per dygn och i högtrafik. I figuren nedan visas den exakta 

formen på redovisning av persontågstrafikeringen.  

Persontågstrafikering
Linjestruktur med 

uppehållsbild, gångtid och 
turtäthet

Godstågstrafikering
Bangods med tåg per 

bandel och linjedel

Kapacitetsark
Matematiskt kapacitets-
utnyttjande per linjedel

Kapacitetsmatris
Person- och godståg per linjedel

Linjelänk
Linjedel (kapacitetsark) per 

emme-länk
Kapacitets- och tidtabellstillägg 

per emme-länk

Tidtabellsunderlag
Summering av gångtider, 

kapacitets- och tidtabellstillägg 
per stationssträcka

Samgods med kapacitetstal 
från kapacitetsarket

Kodningsmakro 
tidtabellsunderlag indata 
till Sampers

Ev. revidering av 
persontågstrafikering 
med hänsyn till 
kapacitetsutnyttjande 
efter godsprognos

Omräkning kapacitetstal 
indata Samgods
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Nodnummer hämtas via en nyckel som ingår i modellen och behöver därför inte anges. 

Ansvarig trafikering: PLnpp 

Ansvarig gångtider: PLek 

 

2- Linjesammanställning persontågstrafikering 

Utifrån punkt 1 ovan görs en linjesammanställning enligt följande 

 

 

Den information som anges på linjenivå är Vehicle type och Kapacitetstågstyp. Den senare 

består i att klassificera tåglinje som S=Snabbtåg, Ö=Övriga persontåg eller L=Lokaltåg. Övrig 

information hämtas automatiskt från andra flikar i modellen. 

Ansvarig: PLep (Kapacitetstågtyp från PLek) 

3- Preliminär godstågstrafikering 

Godstågstrafikering preliminär utgörs av ett befintligt prognosscenario som ”liknar” det som 

ska analyseras. Oftast rör det sig om gällande Basprognos. Denna redovisas i form av Ban-

Gods, det vill säga en sammanställning av antal tåg och transporterad volym per bandel. Syftet 

med att lägga in denna godstågstrafikering är att se till att den tänkta persontågstrafikeringen 

enligt ovan inte är för omfattande i förhållande till godstågstrafiken. Detta framgår då person- 

och godstågen ställs samman i kapacitetsarket. 

Ansvarig: PLep 

Linjenr Linjesträckning Stn med uppehåll Gångtid; Uppehålls- dblt ht

tim:min:sek tid minuter nodnr

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Kristianstads central 00:00:00 00:00:00 20 2 3400

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Önnestad 00:05:30 00:00:00 20 2 3409

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Vinslöv 00:04:30 00:01:00 20 2 3504

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Hässleholm 00:08:40 00:02:00 20 2 3500

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Sösdala 00:07:24 00:00:00 20 2 3508

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Tjörnarp 00:03:07 00:00:00 20 2 3509

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Höör 00:04:39 00:01:00 20 2 4001

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Lund C 00:15:00 00:02:00 20 2 3801

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Klostergården 00:02:00 00:00:00 20 2 3804

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Hjärup 00:03:22 00:00:00 20 2 3821

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Åkarps norra 00:02:01 00:01:00 20 2 3812

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Burlöv 00:01:58 00:00:00 20 2 3853

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Malmö central 00:04:06 00:02:00 20 2 3800

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Triangeln 00:02:07 00:01:00 20 2 9037

10401 Kristianstad-MalmöHyllie Hyllie 00:02:36 00:00:00 20 2 9038

Linjenr Linjeträckning Veh.type Kap.typ Mode dbt./d ht

3001 Kiruna-Riksgränsen 1 Ö j 1             1           

3002 Kiruna-Luleå 1 Ö j 5             1           

3003 Kiruna-Umeå 1 Ö j 1             -        

4001 Holmsund-Vännäs 1 L j 10          2           

4101 Sthlm-Sundsvall-Umeå 2 S k 4             1           

4103 Stockholm-Sundsvall 2 S k 8             1           
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4- Nätutläggning persontrafik exkl. restider (linjelänk) 

Utifrån trafikeringen enligt punkt 1 görs en första nätutläggning som presenteras i form av en 

så kallad linjelänk. Denna används för tre olika ändamål; 1) kontrollera att tågen går rätt väg 

i de fall det finns flera möjliga vägar mellan stationerna, 2) underlag för punkt 5 nedan, för-

delning av tågen per linjedel i kapacitetsmatrisen samt 3) bas för beräkning av kapacitets-

påslag och tidtabellstillägg. 

Ansvarig: PLep 

 

5- Kapacitetsmatris 

För beräkning av kapacitetsutnyttjandet behövs en sammanställning av antal tåg per linjedel 

så som järnvägsnätet är klassificerat i enligt kapacitetsarket. Här ska tågen vara indelade i 

S=Snabbtåg, Ö=Övriga persontåg, L=Lokaltåg samt Godståg. Här används således den in-

formation som anges enligt punkt 2 ovan. Kapacitetsmatrisen är en hjälp för att fördela per-

sontågen på kapacitetsarkets linjedelar. Till kapacitetsmatrisen hämtas uppgifter om kapaci-

tetstågtyp samt antal dubbelturer per dygn för persontåg från linjesammanställningen. För 

godstågstrafiken sker överföringen från BanGods där varje bangodssträcka har tilldelats ett 

linjedelsnummer. Godstågen redovisas här i form av enkelturer per dygn. 

Rent konkret innebär kapacitetsmatrisen en matris med kapacitetsarkets linjedelar på ra-

derna och persontågslinjera i kolumnerna. De linjedelar som trafikeras av en persontågslinje 

markeras med ”1”.  Här kan nätutläggningen enligt punkt 4 ovan vara till hjälp. 

Ansvarig: Alla 

6- Kapacitetsark 

Från kapacitetsmatrisen hämtas person- och godståg per linjedel till kapacitetsarket där antal 

spår (dubbel- respektive enkelspår) beaktas. På linjedelar med dubbelspår ska trafiken anges 

som dubbelturer och på enkelspår som enkelturer. I modellen ligger en omräkning av antalet 

tåg från kapacitetsmatrisen med hänsyn till detta. I kapacitetsarket beräknas matematiskt ka-

pacitetsutnyttjande per linjedel för den föreslagna persontågstrafikeringen och den prelimi-

nära godstågstrafikeringen.  I det här skedet finns en möjlighet att justera persontågstrafike-

ringen. 

Ansvarig: PLek 

7- Indata till Samgods 

Kapacitetsutnyttjandet från steg 6 ovan används som grund för att skapa indata till Samgods. 

I kapacitetsindata till Samgods beaktas den kapacitet som ”finns kvar” till godstrafik baserat 

på den tänkta persontågstrafikeringen. 

Ansvarig: PLep 
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8- Slutlig godstågstrafikering  

Samgodsprognosen bryts ned till en bangodstabell som läggs in i tidtabellsmodellen som slut-

lig godstrafikering. Härmed erhålls nya godstågsantal per linjedel i kapacitetsarket. 

Ansvarig: PLep 

9- Slutligt kapacitetsark 

I detta skede krävs en översyn av kapacitetsberäkningarna, i synnerhet om den slutliga gods-

tågstrafikeringen innebär omfattande förändringar. I samtliga fall ska dock en verifiering av 

kapacitetsberäkningarna göras.  

I detta skede görs vid behov justeringar av persontrafikutbudet med hänsyn till det beräknade 

matematiska kapacitetsutnyttjandet som den prognosticerade godstågstrafikeringen resulte-

rar i. Om detta föranleder stora förändringar av persontågstrafikeringen bör det övervägas 

om en reviderad godsprognos bör göras.   

Ansvarig: PLek och Plep 

10- Beräkning av tidspåslag 

Prognostidtabeller för persontågen består av gångtid per stationssträcka och trafikeringslinje 

(punkt 1 ovan) samt tidspåslag utöver gångtiden. Tidspåslagen består dels av ett kapacitets-

tillägg som är en funktion av avstånd och det beräknade kapacitetsutnyttjandet enligt punkt 

9 ovan samt om det är enkel- eller dubbelspår på sträckan, dels av ett helt avståndsberoende 

tidtabellstillägg. De parametervärden för tidspåslag som används redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Kapacitetstillägg och tidtabellstillägg  

Tågtyp Vehicle type 

Sampers 

 

Tidta-

bells-till-

lägg 

Dubbelspår Enkelspår Nodtillägg 

      

Intercity 1 0,30 4,30 2,00 2,15 0,60  

Snabbtåg 2 0,30 4,00 2,00 2,00 0,60  

Snabbtåg stamba-

nor 

2 

0,10 3,20 2,00 1,60 0,60 

 

Regionaltåg 15 0,30 4,00 2,00 2,00 0,60  

Nattåg 16 0,30 4,00 2,00 2,00 0,60 00:05:00 
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Dieseltåg 17 0,30 4,00 2,00 2,00 0,60   

Pendeltåg storstä-

der 

18 

0,30 4,00 2,00 2,00 0,60 00:00:15 

Höghastighetståg 3 0,10 3,20 2,00 1,60 0,60  

Snabba regionaltåg 4 0,10 4,00 2,00 2,00 0,60  

Godståg   4,00 2,00 2,58 0,28  

 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔, 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖) ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑙 

𝑖 = 𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙𝑠𝑝å𝑟, 𝑑𝑢𝑏𝑏𝑒𝑙𝑠𝑝å𝑟 

𝑇𝑖𝑑𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔, 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = γ ∙ 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑙 

 

Eftersom tidstilläggen inte kan vara negativa finns det en minsta konsumerad kapacitet för 

respektive spårtyp som tidspåslagen beräknas för. Dessa beräknas helt enkelt som 𝛼𝑖 𝛽𝑖.⁄  Då 

den konsumerade kapaciteten är mindre än ”Min.kap” är således kapacitetstilläggen lika med 

noll. 

Utöver tidspåslag för begränsad kapacitet krävs också ett tidstillägg som enbart är proport-

ionellt mot körd sträcka, det vill säga oberoende av banans kapacitet. Tidstillägget för körd 

sträcka motsvarar dels ett tillägg på grund av att gångtiden beräknas med ideal tågförare, dels 

ett kvalitetstillägg.  

I tabellen ovan redovisas också ett nodtillägg för nattåg och pendeltåg i storstäder. Syftet med 

nodtilläggen är att åstadkomma en överensstämmelse mellan modellberäknade och verkliga 

tidtabellstider för basåret utan att göra modellen för känslig för förändringar i kapacitetsut-

nyttjandet. 

Med hjälp av en nyckel mellan emme-länkar (linjelänk) och linjedelar (kapacitetsarket) häm-

tas det beräknade kapacitetsutnyttjandet från kapacitetsarket (punkt 9 ovan) samt uppgifter 

om enkel- eller dubbelspår till den utlagda tågtrafiken enligt Linjelänk. Baserat på denna in-

formation och med hjälp av avstånd i Linjelänk beräknas de båda tidspåslagen för varje linje 

och länk. 

11- Tidtabellsunderlag 

I detta näst sista steg summeras gångtider och de båda tidspåslagen per linje och stations-

sträcka. Denna information förs tillbaka till linjesammanställningen ovan. 

12 - Kodningsmakro 

Ett kodningsmakro körs där tidtabellsunderlaget enligt ovan kodas till emme-format för in-

läsning i Sampers. 
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Resursåtgång 

I de fall samtliga steg ska genomföras är processen långt utdragen i tiden eftersom de flesta 

steg bygger på att det föregående är genomfört. Som tumregel kan 6-8 veckor användas som 

riktmärke vid tidsplanering. Detta gäller fram till punkt 12 ovan, det vill säga då indata till 

Sampers i form av en kodningsbar tidtabell skapas.  

Optimering av trafikutbud 
Som beskrivs ovan finns ytterligare en variant av modellen där finjusteringar av prognostra-

fikeringen kan analyseras. Detta bygger på att ett prognosscenario tagits fram enligt meto-

den ovan samt har körts med Sampers/Samkalk. I denna modellvariant beräknas samhällse-

konomiska effekter, i form av konsument- och producentöverskott, av turtäthetsföränd-

ringar för persontågen alternativt trafikförändringar av godstrafiken som innebär förändrat 

kapacitetsutnyttjande och därmed förändrade tidtabellstider respektive ändrade tidta-

bellspåslag för samtliga tåg. På detta sätt är det möjligt att hitta förändringar av prognostra-

fikeringen som ger en större samhällsekonomisk eller företagsekonomisk nytta jämfört med 

den ursprungliga. Det bör dock poängteras att de formler för kapacitetsberäkning som an-

vänds endast gäller inom ett relativt smalt intervall för trafikförändringar. Om analysen med 

denna modellvariant visar att ändringar av trafikutbudet ger positiva samhällsekonomiska 

effekter ska Kapacitetscenter tillfrågas innan den slutliga nya tidtabellen kan fastställas. Vid 

konstruktion av denna nya tidtabell återgår man till den första modellvarianten.  
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Bilaga 2. Elasticitetsberäkningar av transportefter-
frågan med järnväg 

Vid studier av åtgärder i järnvägssystemet som ger marginella förändringar av res- och/eller 

transportkostnader men som förväntas ge vissa förändringar i reseefterfrågan kan beräk-

ningar med elasticitetstal användas. Det kan röra sig om mindre, geografiskt avgränsade för-

ändringar av tidtabellstider, förändrade banavgifter och priser eller förändrade transport-

kostnader för godstrafik. 

En variabels elasticitet med avseende på en annan variabel är dess känslighet för en föränd-

ring i den andra variabeln. För resandemängder finns tre typer av elasticiteter beräknade; 

restidselasticitet, priselasticitet och turtäthetselasticitet. Dessa har härletts från Sampers. För 

godsvolymer finns transportkostnadselasticiteter som skattats med Samgods. 

En variabel som med stor sannolikhet påverkar transportefterfrågan är förseningsrisk/tid. 

För denna finns dock inga elasticitetstal tillgängliga. 

Restidselasticitet 

Restidselasticiteten (et) definieras som den procentuella förändringen i efterfrågan som en 

procents förändring i restid leder till. 

 

(%)(%) resandetidet   

 

Storleken på tidskänsligheten är dels beroende på reslängd, dels beroende på ärende.  I tabel-

len nedan redovisas aktuella restidselasticiteter. Elasticitetstalen avser effekter på generering, 

målpunkts- och färdmedelsval.  

 

Tabell: Restidselasticiteter med avseende på antal tågresor 

 

 Nationella 

tjänstere-

sor 

Nationella 

privatresor 

Regionala 

tjänsteresor 

Regionala pri-

vatresor 

Regionala 

arbetsre-

sor 

K – 2,3545 – 0,9299 – 1,087 – 0,921 – 0,921 

B1 0,0075 0,0088    

B2 −2 ∙ 10−5 −5 ∙ 10−5    

B3 7 ∙ 10−9 7 ∙ 8    

Lägst 100 km nation-

ella 

– 1,7975 – 0,4699    
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𝑒𝑡 = 𝐾 + 𝐵1 ∙ 𝑋 + 𝐵2 ∙ 𝑋2 + 𝐵3 ∙ 𝑋3 

X = reslängd 

 

Ärendet ”Regionala privatresor” består i Sampers av två delärenden; regionala arbetsresor 

och övriga regionala privatresor. Restidselasticiteten för regionala privatresor är skattad för 

båda dessa ärenden tillsammans varför elasticitetstalen är desamma i tabellen ovan.  

Indatabehov: 

 Antal resor per ärende i utgångläget 

 Reslängd per ärende i utgångsläget 

 Restid per ärende i utgångsläget 

 Förändrad restid 

Hur dessa tas fram beskrivs i avsnitt ”Indatabehov till beräkning av volymförändringar med 

hjälp av elasticitetstal” nedan 

 

Turtäthetselasticitet 

Turtäthetselasticiteten (etu) definieras som den procentuella förändring i efterfrågan som en 

procents förändring av turtätheten leder till. 

 

(%)(%) resandeturtähetetu   

 

Turtätheten beräknas enligt följande 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑑𝑦𝑔𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑢𝑏𝑏𝑒𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛
∙ 60 = 𝑡𝑢𝑟𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

Trafikdygnet består i normalfallet av 16 timmar. Undantag finns för lokal pendeltågstrafik där 

trafikdygnet kan innehålla fler timmar 

Turtäthetselasticiteten, det vill säga hur resandet påverkas vid förändrad turtäthet, är i verk-

ligheten beroende av bland annat turtäthet i utgångsläget, reslängd samt ärende. I tillämp-

ningar används dock endast en enda turtäthetselasticitet, se tabellen nedan. Denna turtät-

hetselasticitet bör användas mycket restriktivt. Om åtgärder föranleder turtäthetsföränd-

ringar bör alltid modellberäkningar av resandeeffekter göras i första hand.  

Tabell: Turtäthetselasticitet med avseende på antal resor 

 Turtäthetselasticitet 

Alla tågresor 0,326 
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Indatabehov: 

 Antal resor per ärende i utgångsläget 

 Turtäthet i utgångsläget 

 Förändrad turtäthet 

 

Hur dessa tas fram beskrivs i avsnitt ”Indatabehov till beräkning av volymförändringar med 

hjälp av elasticitetstal” nedan. 

 

Priselasticitet persontrafik 

Priselasticiteten (ep) definieras som den procentuella förändring i efterfrågan som en procents 

förändring av priset. 

−𝑒𝑝 ∙ ∆𝑝𝑟𝑖𝑠 (%) = ∆𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 (%)  

Tabell: Priselasticitet med avseende på antal resor 

Parameter Nationella 
tjänsteresor 

Nationella pri-
vatresor 

Regionala 
tjänsteresor 

Regionala pri-
vatresor 

Regionala ar-
betsresor 

A – 0,303 – 0,311 – 0,18 – 0,40 – 0,40 

B – 0,0012967 – 0,0004803      

 

𝑒𝑝 = 𝐴𝑖 − 𝐵𝑖 ∙ 𝑋𝑖  

i = ärende 

X = reslängd 

Indatabehov 

 Antal resor per ärende i utgångläget 

 Reslängd per ärende i utgångsläget 

 Pris per ärende i utgångsläget 

 Förändrat pris 
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Transportkostnadselasticitet godstrafik 

Transportköparens val av transportsätt påverkas av en bedömning av den totala kostnaden 

förknippad med olika typer av transporter. I den totala kostnaden ingår pris, tidsåtgång, fre-

kvens, tillförlitlighet (förseningsrisk), skaderisk m.m. Förändring av någon del i den totala 

kostnaden kan innebära efterfrågeförändringar. Den totala efterfrågan på godstransporter 

förutsätts emellertid vara konstant på den godstransportmarknaden. Det innebär att en vo-

lymökning med ett transportslag i sin helhet är överflyttad från andra transportslag. För att 

beräkna godsvolymförändringar, det vill säga överflyttningar mellan transportslag, använder 

Trafikverket transportkostnadselasticiteter.  

Den totala operativa kostnaden för en transport förutsätts till följd av konkurrens motsvara 

transportköparens pris. Sänkningar av de operativa kostnaderna kommer därför i sin helhet 

att resultera i sänkta priser. Som en följd av detta är det transportköparen (konsumenten) 

som fördelningsmässigt är vinnaren vid transportkostnadssänkningar. 

 

Transportkostnadselasticiteten (ek) definieras som den procentuella förändringen i efterfrågan som 

en procents förändring av transportkostnaden leder till.  

(%)(%) volymkostnadek    

där 

förekostnadkostnadkostnad /(%)   

 

I tabellen nedan visas aktuella transportkostnadselasticiteter för godstrafik på järnväg. Elas-

ticiteterna har skattats med Samgods. 

 

Tabell: Transportkostnadselasticiteter godstrafik på järnväg 

 Vagnslast 
fjärr 

Vagnslast 
lokal 

Systemtåg Malmtåg Kombitåg 

Transportkostnadselasticitet 𝑒𝑘  – 0,7696 – 0,7696 – 0,1011 – 0,1011 – 0,5708 

 

Den använda transportkostnadselasticiteten uttrycker förhållandet mellan volymförändring 

och förändring av operativa länkkostnader. Med länkkostnader avses de kostnader som upp-

står under transport mellan noder.  

De operativa länkkostnaderna utgör endast en del av den totala transportkostnaden. I den 

totala transportkostnaden ingår även kostnader för omlastning, rangering, distribution etc. 

För att använda transportkostnadselasticiteten ska dock endast procentuell förändring av 

operativa länkkostnader beräknas.  

  



54 

 

Indatabehov: 

 Transporterad godsvolym per godstågtyp 

 Operativ länkkostnad per godstågtyp utgångsläget 

 Förändrad operativ länkkostnad per godstågtyp 

 

Indatabehov till beräkning av volymförändringar med hjälp av elastici-

tetstal 

Som framgår av beskrivningarna ovan kräver respektive elasticitetsberäkning en viss mängd 

indata för att genomföra beräkningarna. I detta avsnitt beskrivs metoder för att ta fram dessa 

indata. 

Antal resor per ärende i utgångläget  

Antal resor per ärende används vid beräkning med restidselasticitet, turtäthetselasticitet och 

priselasticitet. Beräkning görs normalt separat för varje berörd persontågslinje. 

I linjelänk redovisas totalt antal resor med samtliga ärenden per länk och tåglinje. Det totala 

antalet resor på en länk med en viss tåglinje multipliceras med andelar av respektive ärende.  

Andelarna med respektive ärende beräknas med hjälp av uppgifter om av- eller påstigande 

per station och linje. Den senare har samma utseende som linjelänk men redovisas för varje 

ärende. Rent konkret görs beräkningen enligt följande: 

1) 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝å/𝑎𝑣𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝å/𝑎𝑣𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗
 

  

I modellen Bansek beräknas andelar av respektive ärende med hjälp av personkilometer. 

Denna beräkning överskattar dock andelen långväga resor.  

Reslängd per ärende i utgångsläget 

I Samkalk linjetabell redovisas genomsnittlig reslängd för alla resor samt för nationella och 

regionala. Ofta är det dock önskvärt att använda ärendespecifika reslängder. Dessa beräknas 

enligt följande: 

2) 𝑅𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝å/𝑎𝑣𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗
 

  

Personkilometer per ärende och linje redovisas i Samkalk linjetabell. Dessa redovisa dock i 

enheten 1000-tal per årsdygn. För att räkna om detta till miljoner personkilometer per år 

räknas de redovisade talen om med 365/1000. 

De resandeförändringar som beräknas med hjälp av elasticitetstalen utgörs av antal resor. Då 

dessa även behöver anges i form av förändrat antal personkilometer multipliceras beräknad 

resandeförändring per ärende med den genomsnittliga reslängd som beräknas enligt ovan. 
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Restid per ärende i utgångsläget 

För att beräkna restid i utgångsläget används respektive tåglinjes genomsnittliga hastighet. 

3) 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛/ℎ 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑘𝑚 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗
 

  

4) 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 =
𝑅𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 (𝑓𝑟å𝑛 2 𝑜𝑣𝑎𝑛)

 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 min/𝑘𝑚𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗
  

 

Biljettpriser i utgångläget 

Biljettpriser används normalt i form av kronor per personkilometer. Här används information 

från Samkalk linjetabell  

 

5) 𝐵𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 =
𝐵𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑆𝐸𝐾 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗𝐼

 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟  ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗
  

 

För att beräkna genomsnittliga biljettpriser per resa multipliceras värdena enligt ovan med 

genomsnittlig reslängd. 

 6) 𝐵𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑎 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 =

  𝐵𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖 𝑝å 𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ä𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖  𝑝å  𝑡å𝑔𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑗  

Turtäthet i utgångsläget 

7) 
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑑𝑦𝑔𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑑𝑢𝑏𝑏𝑒𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛
∙ 60 = 𝑡𝑢𝑟𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

I normalfallet är trafikdygnet 16 timmar. 

 

Operativ länkkostnad per godstågtyp utgångsläget 

För att beräkna operativ länkkostnad i utgångsläget behövs information om transportavstånd 

och transporttid för de godstransporter som berörs av åtgärden. I de fall information om de 

verkliga förhållandena saknas används följande schablonvärden. 

 Vagnslast 
fjärr 

Vagnslast lo-
kal 

Systemtåg Malmtåg Kombitåg 

Transportsträcka, km 400 200 400 200 400 

Hastighet, km/h 70 70 85 45 90 



56 

 

 

Transporttiden beräknas som 8) nedan 

8) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑𝑖 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖⁄  

i = godstågstyp 

Operativa kostnader per avstånds- och tidsenhet redovisas i ASEK-rapporten. 

 

Effekter av åtgärden 

Övriga indata som krävs till beräkningarna av volymförändringar med hjälp av elasticitetstal 

utgörs av de förändringar som elasticitetstalen avser. Med andra ord följande: 

 Förändrad restid 

 Förändrat turintervall 

 Förändrade biljettpriser  

 Förändrad länkkostnad godstrafik 

 

Förändrad restid kan uppstå på grund av att åtgärden medför förändrad gångtid och/eller 

förändrat kapacitetsutnyttjande. Förändrad turtäthet uppstår om åtgärden innebär att fler 

eller färre tåg trafikerar sträckan. Förändrat biljettpris kan tänkas uppstå till följd av kost-

nadsförändringar, exempelvis förändrade banavgifter. Förändrade länkkostnader för gods-

trafiken uppstår om åtgärden medför förändrad sträcka och/eller tidsåtgång.   

Var kommer de elasticitetsberäknade volymförändringarna ifrån? 

Vad gäller persontrafik används ett schablonmässigt antagande om att 50 procent är ny-

skapad trafik och 50 procent är överflyttad från personbil. För godstrafiken däremot förut-

sätts den totala efterfrågan på transporter vara konstant. De volymförändringar som beräknas 

för järnvägstransporter är därför i sin helhet överflyttade från andra transportslag. Om inte 

annan information finns förutsätts att 100 procent är överflyttade överflyttad från lastbil. 
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Bilaga 3 - Effektsamband tågförseningar samt till-
lämpning i samhällsekonomiska kalkyler 

 

Effektsamband tågförseningar 

Effektsambandet för tågförseningar har estimerats på data från LUPP som bl.a. har kom-

pletterats med information om genomsnittligt kapacitetsutnyttjande per delsträcka. Sam-

bandet utgörs av två modeller: en som avser sannolikheten att ett tåg är försenat och en 

som avser väntevärdet för antal förseningsminuter betingat på att tåget är försenat. De 

”förklarande” variabler som används i dessa två modeller är längden på den sträcka tåget 

har åkt, det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet och enkelspårsandelen på sträckan tå-

get åkt samt en indikatorvariabel för om tåget gör uppehåll vid den station där förseningen 

mäts. Separata modeller har estimerats för person- resp. godståg. 

 

Modell för sannolikheten (P) att ett tåg är försenat (Y=1):  

𝑃(𝑌 = 1) =
𝑒𝑥𝑝(𝑥′𝛽)

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑥′𝛽)
 

x’ = a1p,g + a2p,g ln(distsum) + a3p,g espandel + a4p,g ln(kapb) + a5p,g stopp 

p = persontåg, g= godståg 

 

Tabell 1: Parametervärden för person-respektive godståg P(Y=1) 

Parameter Persontåg Godståg 

a1 -0,7087 -1,2513 

a2 0,2019 0,0915 

a3 0,4513 0,0887 

a4 0,4724 0,0674 

a5 -0,6788 -0,0808 

 

Förklaring variabelnamn: 

distsum: ackumulerat avstånd från start- respektive slutnod 

espandel: andel enkelspår ackumulerat över linjens avstånd 

kapb: viktat genomsnittligt kapacitetsutnyttjande vid varje nod 

stopp: nod där tåget gör uppehåll för resandeutbyte 
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Modell för väntevärdet av ett resandetågs antal förseningsminuter givet att tåget är förse-

nat (Y=1) 

m = b1p,g + b2p,g distsum + b3p,g espandel+ b4p,g stopp 

 

Tabell 2: Parametervärden för person-respektive godståg för förväntat antal förseningsminuter 

Parameter Persontåg Godståg 

b1 3,513845 39,86823 

b2 0,02123 0,0501 

b3 0 2,5602 

b4 -0,41460 1,9948 

 

Det väntade antalet förseningsminuter per tåg vid uppehåll (stopp=1) ges alltså av: 

𝑃(𝑌 = 1) ∙ 𝑚 

Det förväntade antalet förseningsminuter beräknas per station där resandetåg gör uppe-

håll för resandeutbyte. Antalet förseningsminuter multipliceras med antal avstigande per 

linje. Beräkning görs separat per ärende eftersom värderingen skiljer sig mellan resären-

den. 

 

Tillämpning av effektsamband för förseningar 

Inledning 
Tillämpningen av effektsambandet för tågförseningar förutsätter data om tågens sträck-

ning på en detaljerad nivå. Denna information finns tillgänglig för persontågstrafiken i form 

av utdata från Sampers (Linjelänk). För godstrafiken däremot redovisas godsprognosen 

endast i form av antal tåg och transporterad godsvolym per delsträcka/bandel utan inform-

ation om tågens sträckning. Det innebär att effektsambandet för närvarande inte kan till-

lämpas för godstrafikens förseningar på järnväg.  

Effektsambandet för persontågens förseningar har implementerats i två olika excelmodell-

ler. För beräkning av persontågstrafikens förseningar i samband med ett prognosscenario 

används ”tidtabellsmodellen” för aktuellt scenario. Om ytterligare ett prognosscenario tas 

fram med avsikt att göra effektberäkningar av skillnaden mellan dessa prognosscenario 
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görs motsvarande förseningsberäkning i tidtabellsmodellen för det andra prognosscena-

riot. Dessa båda beräkningar ställs därefter samman i modellen ”Effektberäkning förse-

ningar SampersSamkalk.xls”23.  

I de fall beräkningar görs utifrån ett prognosscenario, vilket brukar benämnas elasticitets-

kalkyl, används modellen ”Samhällsekonomiska Kalkyl Järnväg.xls” som finns med två pro-

gnosscenarier, dels BAS-prognos 180401 med prognosår 2040, dels med JNB-prognos 

180401 med trafik och infrastruktur 2020-01-01. Den senare är avsedd att användas vid 

analyser av åtgärder i närtid, exempelvis trimningsåtgärder samt underhålls- och reinveste-

ringsåtgärder.  Nedan beskrivs översiktligt hur man rent praktiskt går tillväga i dessa båda 

fall. 

Effektberäkning av förseningar för persontrafik vid två prognosscena-
rier  
Metoden förutsätter att prognostidtabellerna för både JA och UA har tagits fram med hjälp 

av ”tidtabellsmodellen”. När prognoserna är färdiga tas följande utdata fram: 

 Linjelänk 

 Av- och Påstigande 
 

Linjelänk kopieras in i fliken ”Hel LL” kolumn A-G i den aktuella versionen av tidtabellsmo-

dellen. I fliken ”Förseningsberäkning” sker en bestämning av var respektive linje startar och 

vänder. Vid en vändning (sista stationen) nollställs förseningsberäkningen och börjar om 

igen i motsatt riktning. Dessa behöver kontrolleras då det kan uppstå ”vändningar” vid en 

nod till följd av smärre felkodningar (en extranod som gör att tåget till synes går fram och 

tillbaka) eller att linjen går in till en station, vänder och fortsätter vidare på sin sträckning. 

Detta ska då inte hanteras som en ”vändning”. Vid sådana fall krävs en manuell justering. 

Förseningarna i respektive prognosscenario redovisas dels i fliken ”Linjesammanställning”, 

dels i fliken ”Resultat förseningar”. Värdena i dessa båda flikar kopieras in i den ovan 

nämnda filen ”Effektberäkning förseningar SampersSamkalk.xls”. I denna finns en instrukt-

ion hur man går tillväga. Resultatet redovisas i form av värderade effekter prognosår samt 

nuvärden. Dessutom redovisas ett antal tabeller med uppgifter om bland annat avstigande, 

totala förseningstimmar, genomsnittliga förseningar och värderade effekter per avstigande 

samt totalt och per tåg. 

 

Effektberäkning av förseningar för persontrafik vid ett prognosscenario 
”elasticitetskalkyl” 
Som beskrivs ovan uppstår förändrade förseningar enligt effektsambandet genom föränd-

ring av en eller flera av följande: 

 Avstånd  

 Matematiskt kapacitetsutnyttjande 

 Andel enkelspår 

                                                           
23 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysme-

toder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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I de fall någon eller några av dessa förändras i det objekt som analyseras kan modellen 

”Samhällsekonomisk kalkyl järnväg.xls” användas. I modellen finns kapacitetsberäkningar 

för JA respektive UA. Om objektet innebär förändringar i anläggningen som påverkar kapa-

citetsutnyttjandet (signalåtgärder, gångtider på dimensionerande sträckor, korsande tågvä-

gar, antal tåg per dygn mm) och/eller förändring av enkel- respektive dubbelspår (vilket 

också påverkar kapacitetsutnyttjandet) läggs dessa in i kapacitetsberäkningen för UA. För 

effektberäkningar under perioden 2018-04-01 till 2019-04-01 hänvisas till Expertcenter 

Trafikprognoser eller Samhällsekonomi för handledning.  

Hantering av förseningar för godstrafiken på järnväg 
Eftersom det saknas möjligheter att tillämpa framtaget effektsamband för godstrafiken 

måste eventuella effekter för godstrafiken baseras på bedömningar. För att dessa bedöm-

ningar inte ska vila på alltför godtyckligt underlag måste eventuella effekter för godstrafi-

ken härledas från den process som beskrivs ovan under rubriken:  

Effektberäkning förseningar ett prognosscenario ”elasticitetskalkyl” 

Genom att göra kapacitetsberäkningar inom ramen för den modellen fås underlag för be-

dömning av effekten på förseningar för godstrafik. Inga bedömningar utan sådant underlag 

för bedömningen får användas. 

Restriktion för hur stor effekt på förseningar en åtgärd kan bedömas ha är följande: 

Givet att kapacitetsberäkning gjorts kan som mest 50 % av det förändrade kapacitetspåsla-

get användas som underlag för att bedöma effekten på förseningar för godstrafiken. Om 

hela eller delar av dessa 50 % nyttjas till minskade förseningar krävs alltid en utförlig be-

skrivning av hur denna förseningstidsvinst bedöms uppstå. Det är inte tillåtet att använda 

50 % av kapacitetspåslaget som effekt på förseningar utan en väl beskriven motivering. 

Ovanstående riktlinje gäller enbart för objektkalkyler som bygger på ett prognosscenario. I 

det fall kalkylen bygger på två prognosscenarion är det inte möjligt att använda denna rikt-

linje. I dessa fall måste eventuella bedömningar av förseningseffekter för godstrafiken han-

teras i en känslighetsanalys.   
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Bilaga 4. Uppdatering av järnvägstaxor  

I Sampersmodellen används bland annat taxor för kollektivtrafik som en viktig parameter för 

modellering av resande. Kollektivtaxorna beskrivs som matriser i de emmedatabaser som in-

går i den riggning som används inom Sampers. Kolltaxor förekommer på ett flertal ställen i 

modellen, ex. i den långväga modellen för tågresor, bussresor och flygresor samt i de regionala 

modellerna för det färdmedel som går under namnet regkoll (sammanslaget färdmedel som 

avser tåg, buss, spårvagn, tunnelbana mm).  

Genomförande  

Nedan beskrivs hur genomförande för framtagning av kolltaxor till den långväga modellen 

(framtagning av taxor till de regionala sampersmodellerna hanteras via annan metod) har 

genomförts.  

Metoden baseras på tidigare metoder för framtagning av dessa taxematriser. Underlagen för 

dessa bör anses som gamla och baseras på taxesystem som med största sannolikhet inte längre 

är aktuella. Det bör även nämnas att metoden för framtagning av taxor till den långväga mo-

dellen troligtvis skiljer sig åt relativt mycket jämfört med hur taxor till de regionala mo-

dellerna genereras. Detta innebär att det finns en inkonsistens mellan hur dessa kostnader 

hanteras i indata.  

Allmänt 

Grundprincipen för metoden är att en kilometerbaserad kostnad tas fram för respektive tax-

ematris som ska genereras (tjänste, privat och ungdom). Den kilometerbaserade kostnaden i 

sig baseras på diverse antaganden om hur man valde att resa med tåg under 2001 utifrån de 

taxor som gällde vid den tidpunkten. Ett exempel på detta kan vara att tjänsteresenärer i 

högsta möjliga mån valde att resa med snabbtåg medan privatresenärer i större mån sökte sig 

till IC tåg till följd av stora skillnader i kostnad att resa med de olika tågtyperna.  

Den kilometerbaserade kostnaden används sedan för att beräkna en total taxa per relation 

utifrån ombordavstånd mellan start- och målpunkt för en resa, dvs. det avstånd som resenä-

ren befinner sig på ett tåg.24  

Tjänstetaxor 

Framtagningen av taxor för tjänsteresor baseras på antagandet att tjänsteresenärer i högsta 

möjliga mån väljer att resa med snabbtåg. Dock har antagande gjorts att 50 % av resenärerna 

väljer affärsbiljett medan 50 % väljer normalbiljett. De tjänsteresor som använder IC tåg för-

väntas till 100 % färdas på affärsbiljett.  

Utifrån ovanstående antaganden togs funktioner fram för att beskriva en kilometerkostnad 

dels för att resa med snabbtåg och dels för att resa med IC-tåg. Priserna justerades sedan med 

-5 % då man förväntade sig att tjänsteresenärer ofta har någon form av rabatt på biljetter.  

                                                           
24 För komplett redovisning av antaganden avseende km-kostnader, se PM ”Beskrivning av framta-

gande av 2001-taxor till Sampers 2.1”. 
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Nedan visas de funktioner som använts för beräkning av kilometerkostnad för tjänsteresenä-

rer.  

Snabbtåg: 3.0931257*exp(-0.000695551* total avståndsmatris) 

IC- tåg: 2.08948179767*exp(-0.000275576* total avståndsmatris) 

Då en avståndsmatris används för beräkning av kilometerkostnaden kommer varje relation 

att erhålla en specifik kilometerkostnad.  

Beräkna avståndsmatriser 

Då vi för tjänsteresor delar upp kostnaden på resor med snabbtåg och resor med IC tåg måste 

vi ta reda på hur stor del av en resa som sker på snabbtåg respektive IC tåg. Detta görs genom 

att skapa två avståndsmatriser.  

1. Avståndsmatris som innehåller hur stort avstånd av en resa som sker på 

snabbtåg 

2. Avståndsmatris som innehåller hela avståndet i en relation (oavsett val av tåg-

typ) 

Dessa avståndsmatriser har skapats på följande sätt.  

1. Skapa extra attribut (segment)  

2. Beräkna länklängder i detta extra attribut linjer med mode=k (1) och mode = 

ijk (2) 

3. Kör select line analys där länklängder i extra attribut fångas upp. Kör nätut-

läggning för mode =ijkv med de parametrar som används för tjänsteresor i 

Sampers/Samkalk.  

a. Påstigningstid = 10 

b. Påstigningsvikt = 5 

c. Väntetidsvikt = 0.5 

d. Väntetidsfaktor= 1 

e. Anslutningsvikt = 5 

 

 

Beräkna Kvotmatriser 

För att beräkna hur stor andel av resan som utförs med snabbtåg respektive IC tåg skapas 

kvotmatriser utifrån ovanstående två avståndsmatriser enligt:  

Andel av resa med snabbtåg = avståndsmatris snabbtåg/avståndsmatris alla  

 För att undvika division med 0 anges constraint (0,0,ex) för nämnarmatris.  

Andel av resa med IC = 1 – andel av resa med snabbtåg 
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Beräkna matriser med kilometerkostnad 

För att beräkna kilometerkostnaden per relation används formler som anges ovan enligt:  

Snabbtåg: 3.0931257*exp(-0.000695551* total avståndsmatris) 

IC- tåg: 2.08948179767*exp(-0.000275576* total avståndsmatris) 

Utifrån ovanstående beräkningar kan taxematriser beräknas 

 

Beräkna taxematriser 

Taxematris tjänsteresor = Total avståndsmatris * kvotmatris snabbtåg * km kostnad snabb-

tåg+ total avståndsmatris * kvotmatris IC tåg* km kostnad IC tåg 

När denna beräkning är genomförd finns en färdig taxematris, dock avser kostnader år 2001. 

Till följd av detta måste matrisen räknas upp till 2014 med avseende på KPI.  

 

KPI justera 

Justering sker genom att multiplicera taxematrisen med kvoten av medelvärde för KPI 2014 

och KPI 2001.  

KPI 2014 = 313.49 

KPI 2001 = 267.1 

När detta är genomfört avser matrisen prisnivå 2014. Matrisen kommer dock att innehålla en 

mängd relationer där taxan är noll. Detta beror på att det inte finns någon möjlighet att resa 

med tåg i dessa relationer. Kontroller har visat att trots att det inte är möjligt att resa med tåg 

i dessa relationer kommer den långväga modellen att generera resor i dessa relationer. Detta 

är något som framförallt inträffar i norra Sverige. Till följd av detta har ansatts gjort att an-

sätta ett högt värde för dessa relationer för att motverka (till viss del) att resor genereras i 

dessa relationer.  

Hantering av relationer med 0-taxa 

Taxematrisen räknas om så relationer med taxa = 0 för taxa = 99 999.  
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Privattaxor 

Beräkningen av taxor för privatresor är en konsekvens av tidigare beräkning för IC taxa för 

tjänsteresor (dock måste vissa delar justeras). Antagande sker om att privatresenärer inte re-

ser med snabbtåg innebärande att viktning med snabbtågsavstånd inte behöver genomföras 

för dessa matriser utan den totala avståndsmatrisen kan användas.  

Beräkning av kilometerkostnaden sker enligt samma formel som för tjänsteresor (IC) innebä-

rande  

IC- tåg: 2.08948179767*exp(-0.000275576* total avståndsmatris) 

Vi beräkning av den totala taxematrisen kommer dock beräkning med formel ovan att justeras 

ned med en faktor 0.45 vilket beror på att bedömt att privatresenärer framförallt reser på 

normalbiljetter framför affärsbiljetter.  

Beräkningsmässigt måste vi till följd av andra assignmentparametrar för privatresor skapa ny 

avståndsmatris som i sin tur innebär en ny kilometerkostnadsmatris för privatresorna. As-

signmentparametrar för privatresor enligt nedan.  

a. Påstigningstid = 20 

b. Påstigningsvikt = 5 

c. Väntetidsvikt = 0.5 

d. Väntetidsfaktor= 1 

e. Anslutningsvikt = 5 

Taxematris privatresor = Total avståndsmatris * kilometerkostnad IC * 0.45 

Precis som för tjänstetaxor måste även denna taxematris justeras med avseende på KPI samt 

relationer med 0- taxa.  

 

Ungdomstaxor 

Ungdomstaxorna är en konsekvens av privattaxorna innebärande att man reducerar privat-

taxorna med 30 %.  

Taxematris ungdom = Taxematris privatresor *0.7 

Vid beräkning måste dock relationer där man inte kan resa med tåg (där ett högt värde ansatts 

tidigare) hanteras via att en constraint ansätts för relationer med värde 99 999 (exkluderas 

från beräkning).  
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Makron 

Makron för framtagning av taxor enligt ovan har tagits fram. Makrona exekveras via ett så 

kallat paraplymakro. Paraplymakrot anropar följande makron i sekvens (inkl. anrop som an-

vänts i denna framtagning). 

Makrona förutsätter att valt extra attribut (segment) finns definierat i emmedatabasen.  

~<Skapa_avstand.mac k 10 @sellk 10 

Makrot skapar avståndsmatris för resor med snabbtåg 

P1 = färdmedelstyp snabbtåg (k) 

P2 = matrisplats för avståndsmatris snabbtåg(användarval) 

P3= Valt extra attribut för beräkning av länklängder (användarvalt) 

P4 = Påstigningstid för tjänsteresor (10) 

 

~<Skapa_avstand.mac ijk 11 @sellk 10 

Makrot skapar avståndsmatris för resor med alla tågtyper(tjänsteresor) 

P1 = färdmedelstyp snabbtåg (ijk) 

P2 = matrisplats för avståndsmatris alla tåg(användarval) 

P3= Valt extra attribut för beräkning av länklängder (användarvalt) 

P4 = Påstigningstid för tjänsteresor (10) 

 

~<Skapa_kvotmat.mac 12 13 

Makrot skapar kvotmatriser som anger hur stor del av resa som sker med snabbtåg respek-

tive IC tåg 

P1 = Matrisplats för kvotmatris snabbtåg (användarval) 

P2 = Matrisplats för kvotmatris IC tåg (användarval) 

~<ber_km_kost.mac 14 15 11 

Makrot beräknar kilometerkostnader utifrån avståndsfunktioner för tjänsteresor 

P1 = Matrisplats för km kostnad snabbtåg (användarval) 

P2 = Matrisplats för km kostnad IC tåg (användarval) 

P3= Matrisplats för total avståndsmatris 
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~<ber_taxematris.mac 16 11 12 13 14 15 

Makrot beräknar taxematris för tjänsteresor (2001 års prisnivå) 

P1 = Matrisplats för taxematris 

P2 = matrisplats för avståndsmatris alla tåg(användarval) 

P3= Matrisplats för kvotmatris snabbtåg (användarval) 

P4 = Matrisplats för kvotmatris IC tåg (användarval) 

P5 = Matrisplats för km kostnad snabbtåg (användarval) 

P6 = Matrisplats för km kostnad IC tåg (användarval) 

 

~<KPI_just.mac 313.49 267.1 16 

Makrot genomför KPI justering.  

P1 = KPI (medel valt årtal) 

P2 = KPI medel 2001 

P3 = Matrisplats för matris som ska KPI justeras 

~<ber_noll_relationer.mac 16 

Makrot beräknar ett högt värde (99999) i relationer där möjlighet att resa med tåg inte finns.  

P1 = Taxematris tjänsteresor 

~<Skapa_avstand.mac ijk 11 @sellk 20 

Makrot skapar avståndsmatris för resor med alla tågtyper(privatresor) 

P1 = färdmedelstyp snabbtåg (ijk) 

P2 = matrisplats för avståndsmatris alla tåg(användarval) 

P3= Valt extra attribut för beräkning av länklängder (användarvalt) 

P4 = Påstigningstid för tjänsteresor (20) 

 

~<ber_km_kost_PR.mac 15 11 

Makrot beräknar kilometerkostnader utifrån avståndsfunktioner för privatresor.  

P1 = Matrisplats för km kostnad IC tåg (användarval) 

P2= Matrisplats för total avståndsmatris 
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~<ber_taxematris_PR.mac 17 11 15 

Makrot beräknar taxematris för privatresor (2001 års prisnivå) 

P1 = Matrisplats för taxematris 

P2 = matrisplats för avståndsmatris alla tåg(användarval) 

P3 = Matrisplats för km kostnad IC tåg (användarval) 

 

~<KPI_just.mac 313.49 267.1 17 

Makrot genomför KPI justering.  

P1 = KPI (medel valt årtal) 

P2 = KPI medel 2001 

P3 = Matrisplats för matris som ska KPI justeras 

~<ber_noll_relationer.mac 17 

Makrot beräknar ett högt värde (99999) i relationer där möjlighet att resa med tåg inte finns.  

P1 = Taxematris privatresor 

 

~<ber_taxematris_ung.mac 32 17 

Makrot beräknar taxematris för ungdomar (2001 års prisnivå) 

P1 = Matrisplats för taxematris 

P2 = matrisplats för privattaxor 

 

~<ber_noll_relationer.mac 32 

Makrot beräknar ett högt värde (99999) i relationer där möjlighet att resa med tåg inte finns.  

P1 = Taxematris ungdomstaxor 
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Bilaga 5. Metod känslighetsanalyser vid objektsa-
nalyser 

Denna bilaga beskriver metoder för genomförande av känslighetsanalyser inom ramen för 

objektskalkyler.  

Känslighetsanalys i Samkalk: CO2-värdering på 3,50 kr/kg  

Känslighetsanalysen genomförs med en högre värdering av CO2 nyttor, allt annat lika d v s 

ingen påverkan på efterfrågan.  

Metod 

I huvudanalysen ska CO2 värderingen vara 1,14 kr/kg, enligt ASEK:s rekommendationer för 

kalkylvärden i basårets prisnivå. Detta kalkylvärde ska räknas upp kontinuerligt över tiden 

från basåret 2014 till prognosåret 2040 och under hela kalkylperioden (se ASEK-rapporten 

kapitel 4). Denna kontinuerliga uppräkning görs automatiskt i Samkalk. I Samkalk görs detta 

genom att i Samkalks indatafönster lägga in värdet 1.14 kr/kg under både landsbygds- och 

tätortsfliken.  

Känslighetsanalys med CO2-värdering på 3,50 kr/kg görs då genom att sätta in värdet 3,5 

kr/kg i Samkalks indataflik under landsbygd och tätort. 
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Känslighetsanalys med 0 % trafiktillväxt 
 
Förutsättningar 

Känslighetsanalys med 0 % årlig trafiktillväxt mellan 2014-2040 för alla objekt med investe-

ringskostnad på minst 200 miljoner kronor.  

Metod 

0 % trafiktillväxt kan uppnås genom att utnyttja förutsättningar för år 2014 fast med förvän-

tade utbud för 2040.   

Utgå från Sampers riggning för 2014.  

• Importera bil och kollektivtrafiknät från Basprognos 2040 (JA och UA, region-

alt och nationellt). 

• Ändra prognosåret till 2040 i scenariokatalog.  

• Inga kostnader ändras i Samkalksteget 

• Under fliken ”Övrigt” i Samkalks modellsteg, ändra posterna ”Diskonte-

ringsår”, ”Byggstartår” och ”Trafikstartår” till motsvarande värden i huvuda-

nalysen (2040-scenariot). Ändra även posterna ”Trafiktillväxt före Brytår 1” 

och ”Trafiktillväxt efter Brytår 1” till 0 % (posten ”Trafiktillväxt efter Brytår 2” 

är redan satt till 0 % enligt Standardriggningen) 

• Exekvera riggningsscenarierna för ”Utbudsberäkning” samt ”Indata till Sam-

kalk” för alla regionala modeller och Nationella modellen för JA. För UA 

räcker det att exekvera ”Utbudsberäkning” samt ”Indata till Samkalk” för 

den/de regionala modeller som använts vid huvudanalysen. Dock måste man 

vid analys av järnvägsobjekt i UA även exekvera riggningsscenarierna ”Ut-

budsberäkning” och ”Indata till Samkalk” för Nationella modellen samt kopi-

era Emmebaser och Stegkataloger från JA för de regionala modeller som man 

inte har gjort efterfrågeberäkningar för25. Detta m a a att samtliga regionala 

modeller ska ingå vid exekvering av Samkalk vid järnvägsanalyser (se Avsnitt 

6.1). 

 

Fördelar med metod 

• Fångar trafikomfördelning till följd av ändrad infrastruktur 

• Fångar delvis målpunktsval 

• Enkelt att implementera 

• Transparent och (ganska) intuitivt 

                                                           
25 Vid kopiering av stegkataloger från JA till UA döps dessa om till namn motsvarande de de har i 

UA, t ex så döps stegkatalogen för Palt om från R135 till R140 vid en sådan kopiering) 
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Nackdelar med metod 

• Missar effekten av exploatering på målpunktsval och resegenerering 

• Missar geografisk omfördelning av socioekonomiska förutsättningar 
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Känslighetsanalys med 50 % högre trafiktillväxt 
Förutsättningar 

Känslighetsanalys med 50 % högre årlig trafiktillväxt (jämfört med prognosen) för alla objekt 

med investeringskostnad på minst 200 miljoner kronor.  

Metod 

50 % högre årlig trafiktillväxt kan uppnås genom att manipulera kalkylräntan.  

 

Utgå ifrån basprognos för 2040.  

• Justera kalkylräntan i Samkalks användargränssnitt enligt.  

 

𝑁𝑦 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 3.5 % − 
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 1 

2
 

 

• Låt trafiktillväxttal före prognosår 1 kvarstå 

• Låt trafiktillväxt mellan prognosår 1 och prognosår 2 kvarstå. 

• Ändra trafiktillväxttal efter prognosår enligt 

 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 = 0 −
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 1 

2
 

 

Exempel:  
𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 3.5 % 
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 1 = 1.3 % 
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 1 𝑜𝑐ℎ 2 = 1.0 % 
𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 2 = 0 % 

 

𝑁𝑦 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 3.5 % −  
1.3 %

2
= 𝟐. 𝟖𝟓 % 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 1 = 𝟏. 𝟑 % 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 1 𝑜𝑐ℎ 2 = 𝟏. 𝟎 % 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠å𝑟 2 = 0 % − 
1.3 %

2
=  −𝟎. 𝟔𝟓 % 
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Fördelar 

- Enkel att implementera  

 

Nackdelar  

- Eventuella trängseleffekter till följd av en kraftigt ökad trafiktillväxt kommer inte att 

fångas upp över tiden (gäller framförallt biltrafik).  

 
Viktigt att tänka på 

 
Om investeringskostnader har angetts i Samkalks användargränssnitt kommer dessa att dis-
konteras på ett felaktigt sätt till följd av att kalkylräntan manipuleras. Därav rekommenderas 
att investeringskostnader diskonteras separat utanför Samkalk alternativt att dessa hämtas 
från den huvudkalkyl som känslighetsanalysen baseras på. Viktigt att tänka är då att NNK 
måste räknas om manuellt.   
 
Samkalks användargränssnitt medger ej att negativa tillväxttal matas in. För att komma runt 
detta kan man i den accessdatabas som innehåller Sampers riggning mata in det negativa tal 
som ska användas för trafiktillväxt efter prognosår 2. Den tabell som ska uppdateras har 
namnet ”Samkalk” och cellen ”trafiktillväxt 3”.   



73 
 

Känslighetsanalys klimatscenario 
Förutsättningar 

Känslighetsanalys av klimatscenario: ca 12 % mindre personbilstrafik och oförändrad lastbils-

trafik mellan 2010-2030 för alla vägobjekt med anläggningskostnad enligt plan på minst 200 

miljoner kr. 

Metod 

Utgå från Basprognos 2040  

• Bränslekostnaden i regionala modellsteg ansätts till 3.2 kr/km 

• Marginalkostnaden kvarstår enligt Basprognos, dvs. 0.881 kr/km 

• Godsmatriser importeras från 2014 bas.  

• I den nationella prognosen anges bränslekostnad och marginalkostnad tillsam-

mans, innebärande att denna ansätts till 4.081 kr/km. Detta görs i *.ctl-filer i 

katalogen Ny_nat_mod.  

Fördelar 

• Enkelt att implementera  

• Det totala trafikarbetet för hela landet minskar med ca 12 % jämfört Sampers 

nuläge. 

Nackdelar  

• Minskningen av trafikarbetet är ca 12 % på total nivå. Detta innebär att minsk-

ningen kan se olika ut för olika regionala modeller, dvs. vissa regionala mo-

deller minskar med mer än 12 % och vissa med mindre än 12 % 
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Bilaga 6. Innehåll i Arbets-PM 

Nedan beskrivs upplägg för hur ett arbets-PM kan utformas.  

Upplägget bör ses som en generell rekommendation där nödvändiga anpassningar bör göras 

för att passa aktuell analys på bästa sätt.  

Vid framtagning av SEB ska färdigt PM bifogas som bilaga 4. Vid tillfällen då SEB inte upp-

rättas ska arbetsPM bifogas leverans av riggning och resultat.  

Inledning  

Detta avsnitt i ett arbetsPM innehåller kortfattad och relevant metadata och bakgrundinform-

ation i syfte att underlätta för läsaren. Till exempel:  

Vem/Vad...  

… har beställt arbetet och hur kontaktar jag den personen?  

… har utfört arbetet och hur kontaktar jag den personen?  

… har gjort vad så att jag vet vem jag ska ställa frågor till? Vad… … heter objektet som PM:et 

berör? 

 … är det som har gjorts som PM:et beskriver? Ny beräkning, uppdatering eller komplette-

ring?  

… heter de verktyg som använts och i vilken version?  

En kort och koncis beskrivning av varför PM:et skrivits. Det kan vara kortfattat som att en 

befintlig beräkning uppdaterats och varför. Syftet är att underlätta för någon som läser PM:et 

vid ett senare tillfälle att förstå sammanhanget.  

Finns det något viktigt resultat som är värt att lyfta fram kan det också göras här.  

Förutsättningar  

Beskrivning av objektet med sammanfattad nyckelinformation. Inklusive kartbild om rele-

vant. Beskrivning av indata som har använts samt hur den anpassats till det aktuella objektet. 

Det kan räcka att hänvisa till Trafikverkets officiella indata på webben. Avvikelse mot dessa 

måste specificeras och motiveras. Likaså vilken version som använts. Kan med fördel delas in 

i relevanta underrubriker beroende på informationsmängd. 

Metod 

Beskrivning av metod. Framförallt om några avsteg gjorts som är specifika för det aktuella 

objektet. Till exempel för att fånga lokala förhållanden. Här beskrivs även problem. Finns det 

kända faktorer som kan påverka resultatet på något sätt till exempel vad gäller tillförlitlighet 

eller jämförbarhet bör även dessa diskuteras här.  
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Följande punkter ska om relevant vara med. 

 Vilken riggning som använts, standardriggning eller annan  

 Har tilläggsmatriser använts 

  Har någon kalibrering gjorts – beskriv isåfall metod för kalibrering.  

  Har andra indata parametrar använts jämfört mot Trafikverkets standardriggning 

  Vilka uppräkningstal har använts och avviker de mot Trafikverkets  

 Andra ändringar eller justeringar som gjorts beskrivs  

Kodning  

Beskrivning av den kodning som använts vid körningen. Det gäller inte enbart kodning av UA 

utan även korrigeringar av nätet i JA. För JA ska samma korrigering göras i 2014 och 2040 

för att säkerställa konsistens. Korrigeringar i JA som inte är uppenbart projektspecifika spa-

ras som transcriptfiler och skickas till planeratransportsystemet@trafikverket.se.  

Korrigeringar kommer med i nästa officiella version av riggningen.  

Validering  

Beskrivning av det arbete som gjorts med validering av resultat. Validering sker mot nuläget 

som är 2014. I vilken omfattning validering genomförts, vilket underlag som har använts och 

utfall av valideringen. 

Föranleder valideringen någon form av kalibrering beskrivs det med fördel under en egen 

rubrik för tydlighetens skull. Där är det viktigt att det beskrivs hur kalibreringen gjorts och 

använts. Det normala är att kalibrering görs för basåret och sedan tas med till prognosår.  

Resultat 

Beskrivning av de resultat prognosen eller kalkylen levererat samt kommentarer kring dess 

rimlighet. 

Resultatet av eventuella känslighetsanalyser och andra kontroller som är gjorda.  

Förslag till fortsatt arbete  

Finns det några relevanta ytterligare analyser som har identifierats för det aktuella objektet 

men som inte omfattas av det nu utförda arbetet?  

Har några förbättringspunkter identifierats som kan underlätta utförandet av eller förbättra 

tillförlitligheten på framtida kalkyler? 

  

mailto:planeratransportsystemet@trafikverket.se
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Bilaga 7 – Maxtimmetrafik i Stockholm26 

Sampers tenderar att överskatta timtrafiken vid hög trängsel 

Sampers, inklusive tillhörande programvara för nätutläggning (EMME), är en rikstäckande 

statisk trafikmodell, framtagen i syfte att beskriva reseefterfrågan, resekostnader och tra-

fikflöden på en övergripande nivå.  

I en statisk vägnätsmodell beräknas restiden längs varje enskild länk separat vilket innebär 

att effekter av köutbredning till angränsande väglänkar (så kallad bakåtblockering) och in-

teraktioner mellan trafikflöden i korsningar inte fångas. Vidare är resandets fördelning över 

dygnet fix och antas därmed inte påverkas av trängseln i systemet.  

Ovanstående förenklingar har i de flesta fall ingen avgörande betydelse vid strategiska ana-

lyser av framtida trafiksituationer. I samband med analyser inom aktuellt projekt, Trafikut-

veckling 2040, har det dock blivit tydligt att dessa förenklingar leder till en överskattning av 

trafiken under maxtimman i de centrala delarna av Stockholms län, det vill säga i den del 

av vägnätet där det är som mest trängsel.  

Som exempel genererar modellen ca 18% högre trafikflöden över Saltsjö-Mälarsnittet jäm-

fört med uppmätta flöden under maxtimman samtidigt som motsvarande jämförelse för 

dygnsflöden visar på endast 4% överskattning. Modellgenererade timflöden i hårt belas-

tade delar av nätet bör därmed tolkas med stor försiktighet och inte användas för dimens-

ionering av detaljer i infrastrukturanläggningar.  

Nedan förs ett mer utförligt resonemang kring timtrafiken och skälen till att den skall tol-

kas med försiktighet. 

 

Varför tenderar modellen att överskatta timtrafiken?  

 

Effekter av köutbredning fångas inte av en statisk vägnätsmodell 

De dynamiska förloppen vid köuppbyggnad kan, framförallt i överbelastade trafiknät, bli 

helt avgörande för trafikbelastningen på enskilda vägavsnitt. Eftersom EMME/Sampers 

endast hanterar statiska trafiksituationer samt att starttidpunkt för resa hålls fast är det 

troligt att modellen genererar en viss underskattning av restid i hårt belastade nät. Ef-

tersom de underskattade restiderna utgör input till efterfrågemodellen så överskattas ef-

terfrågan för bilresor i de reserelationer som använder de överbelastade delarna av vägnä-

tet. Problemet är känt sedan tidigare och Trafikverket bedriver även ett utvecklingsprojekt 

                                                           
26 Syftet med att dela upp trafiken i olika tidsperioder (förmiddag, lågtrafik, eftermiddag, avgiftsfritt) vid nätut-

läggning är dels att generera trafikbelastningar som återspeglar skillnader i trafikanters ruttval under dygnet, 

dels att generera olika restider/reskostnader till Sampers efterfrågemodell för arbetsresor respektive tjänste- 

och övriga resor. I Sampers är maxtimmarna/högtrafikperioderna definierade som kl 07.00-09.00 respektive kl 

15.00- 18. 00.  
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som syftar till att utveckla en dynamisk modell, kopplad till Sampers, som kan fånga träng-

sel på ett mer representativt sätt.  

Fixa timandelar – både i geografin och över tid 

Timandelar för beräkning av matriser till nätutläggningar för de olika tidsperioderna är 

fasta och påverkas inte av ökad trängsel. Detta innebär att t.ex. andelen arbetsresor som 

utförs under morgonens högtrafiktimma i modellen är samma för hela Stockholms län (och 

även i hela SAMM-området). I praktiken är det dock olika timandelar i olika delar av reg-

ionen. Vid hög trängsel sker (bland annat) en utspridning av resorna i tid vilket innebär att 

andelen resor som sker under den mest belastade högtrafiktimman minskar i relationer 

som påverkas av trängsel. Ett tydligt exempel är Essingeleden där belastningen är hög un-

der stora delar av dygnet.  

På Essingeleden utgör morgonens högtrafiktimma ca 6-7% av dygnets trafik medan mot-

svarande andel i de yttre delarna av länet generellt är högre. I Figur 6 visas exempel på tra-

fikfördelning över dygnet för Essingeledens norrgående riktning respektive E18 vid Bålsta i 

södergående riktning där morgontrafikens maxtimmas andel av dygnstrafiken är ca 12% 

(observera att skalan skiljer sig mellan mätserierna). 

 

 

Figur 6 Exempel på fördelning av trafik över dygnet för Essingeleden respektive E18 
vid Bålsta. Observera att respektive mätserie har olika skalor.   

Timandelarna är mot bakgrund av ovanstående troligtvis för höga i vissa delar av regionen 

och för låga i andra delar. Trafiken kan därmed bli såväl över- som underskattad men i 

överbelastade vägavsnitt finns sannolikt stor risk för överskattning av trafik. 

Enligt modellgenererade resultat utgör morgonens högtrafik ca 8 % av dygnsflödet på Es-

singeleden. Att modellens maxtimmeandel ligger drygt en procentenhet högre jämfört 

med mätningarnas 6,5% innebär att högtrafiken överskattas med 18%.  

Timandelarnas värde ändras heller inte i framtida prognoser. I och med att dessa är fasta 

finns inget tak för hur mycket trafiknivåerna i t.ex. morgonens högtrafikperiod kan öka. I 
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överbelastade framtida nät är risken därmed än större att Sampers överskattar trafiknivå-

erna för högtrafikperioderna eftersom utspridning av resorna i tid (dvs. ändrad starttid-

punkt för att undvika att köra i högtrafik) inte hanteras i modellen.  

 

Bör timandelarna kalibreras och anpassas till högre trafik- och trängselnivåer? 

Den statiska nätutläggningen i EMME riskerar alltså att leda till en underskattning av för-

dröjningar och restider i länets centrala delar under högtrafik.  

Underskattningen kompenseras dock, åtminstone till viss del, av den överskattade trafiken 

(till följd av för höga timandelar) som ökar fördröjningen på enskilda länkar. Den totala re-

sans fördröjning ökar och blir därmed något mer lik den verkliga situationen.  

Om timandelarna kalibreras gentemot uppmätta högtrafikflöden på överbelastade vägav-

snitt skulle denna fördröjning inte uppstå. Modellen skulle då generera en mer realistisk 

trafikflödesbild för högtrafiktimman men fördröjningar och restider skulle inte avspegla en 

situation med köer utan istället en situation strax innan köerna har bildats.    

För efterfrågeberäkningen i Sampers bör därmed timandelarna hållas (mer eller mindre) 

fasta så att resgenerering och färdmedelsval påverkas av ökad trängsel i vägnätet.  

Det har inom aktuellt projekt, i syfte att kunna generera en mer realistisk bild för högtrafik-

flöden, diskuterats modifiering av timandelarna i Sampers beräkningssteg för så kallad 

”Regional Analys”. En sådan modifiering skulle enbart påverka avslutande nätutläggning 

och den restid som går in till efterfrågeberäkningen behålls i sådana fall intakt. Timmatriser 

från beräkningssteget för regional analys utgör dock indata till Stockholmsmodellen i Con-

tram och i denna modell behövs en överbelastad situation för att rimlig köuppbyggnad 

skall kunna simuleras. En tumregel från aktuellt projekt är att Sampers behöver överskatta 

högtrafiken i storleksordningen 10-15% för att bakåtblockerande köer skall bli rimligt re-

presenterade i Contram. 

Sammantaget innebär ovanstående att timandelar inte bör anpassas och kalibreras gente-

mot uppmätta trafikflöden, åtminstone inte gentemot mätningar på länkar i centrala delar 

av Stockholms län. Det är snarare önskvärt att modellen genererar en viss överskattning av 

timtrafik i hårt belastade snitt. Oavsett bör modellgenererad trafik på timnivå inte redovi-

sas på ett sätt så detta kan tolkas som underlag för beslut om åtgärder eller dimensioner-

ing av trafiksystemet.  

Timandelarnas värde, hantering och känslighet behöver ses över men ändringar bör före-

gås av tester och analys av effekter på Sampers efterfrågeberäkning och nätutläggning i 

andra programvaror som t.ex. Contram och Transmodeler. 
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