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Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av arbetet i forskningsprojektet (Bytesmotstånd och ruttval
i kollektivtrafiken. En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser), vilket fångat
upp och arbetat vidare med frågor som identifierats i tidigare forskningsprojekt. Till
exempel identifierade forskningsprojektet Modeller för kollektivtrafikanalyser - dess
brister och utvecklingsbehov hanteringen av byten i kollektivtrafikmodeller som en
osäkerhetsfaktor och som en av de komponenter i nuvarande modellsystem som
behöver utvecklas (Harders et al. 2015).

Rapporten ökar kunskapen om hur ruttval hanteras i kollektivtrafikmodeller genom en
litteraturstudie inklusive en jämförande studie av bytesmotståndets skattade storlek,
genom expertintervjuer med forskare, konsulter och beställare av
kollektivtrafikanalyser, samt genom ett stort antal modelltester där bytesmotståndets
påverkan analyserats både för enskilda utpekade relationer och totalt för hela
Stockholmsregionen.

I rapporten definieras bytesmotstånd som ”den uppoffring det innebär för en resenär att
inte åka direkt till målpunkten med ett och samma kollektiva färdmedel”. Rapporten
visar att variationen är stor när det gäller vikter för bytesmotstånd i litteraturen. Det är
därför svårt att ge någon specifik rekommendation för bytesmotståndets storlek. En
generell slutsats från litteraturstudien är att bytesmotståndet verkar vara större för
byten buss-buss jämfört med tunnelbana-tunnelbana.

Även genomförda expertintervjuer visade på stor variation kring vad som behöver
analyseras gällande bytesmotstånd i kollektivtrafiken. Enighet råder kring att
kollektivtrafik är eftersatt jämfört med biltrafik när det gäller kalibrering och validering
av nätutläggning. Flera av de intervjuade experterna ville gärna se bättre möjligheter till
nodspecifika bytesmotstånd. Även önskemål om ökad konsistens mellan prognos- och
nätutläggningsmodell finns med på experternas önskelista, såväl som möjligheten att
beakta både realtidsinformation, komfort och trygghetsaspekter.

Resultaten av modelltesterna visar hur nätutläggningsalgoritmerna för kollektivtrafik
fungerar i praktiken tillsammans med olika nätkodning. När det gäller nätkodning i
Emme är ett viktigt val huruvida hållplatser med olika kollektiva färdmedel kodas som
en gemensam nod eller inte. Resultaten visar också att med dagens nät med isärkodade
noder och användning av standard transit assignment-algoritmen i Emme kan små
ändringar i kodning göra att alla resenärer istället väljer en annan rutt. Trots ovan
nämnda allt-eller-inget beteende är dagens Sampers/Emme-modell förvånansvärt bra
på att återskapa färdmedelsfördelning vid större bytespunkter i Stockholm.

Resultaten visar mycket bra överensstämmelse generellt för tunnelbana, pendeltåg och
lokaltåg, medan resultaten stämmer något sämre för buss. På en aggregerad nivå verkar
påstigningsstraffet ha relativt liten påverkan på resultaten. De färdmedel som påverkas
mest är buss och tunnelbana som ser ut att samverka mer än övriga färdmedel. Ett
påstigningsstraff för buss på cirka 5 – 10 minuter verkar ge en relativt bra fördelning av
resenärerna. Straffet för tunnelbana bör vara något lägre än för buss. Påstigningsstraffet
för pendeltåg ansätts i nuvarande version av Sampers till 3 min, men tester med 10
minuter påverkar inte resultaten på aggregerad nivå i någon större utsträckning. Ju
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högre påstigningsstraff som ansätts desto längre distanser går resenärerna i modellen.
Nodspecifika påstigningsstraff är svårt att implementera då det kräver detaljerad
kodning. Resultaten påverkas inte mycket med undantag för om högre påstigningsstraff
ansätts ju större stationen är.

När liknande tester görs i Visum visar det sig att till skillnad från allt-eller-inget
beteende i Emme så sprider Visum oftast resenärer på flera ruttval. Anledning till detta
är att resenärer i Visum antas komma till hållplatser slumpmässigt då väntetid för en
linje varierar mellan 0 och linjens turtäthet, i stället för en genomsnittlig väntetid som är
hälften av turtätheten. Rutten med kortast genomsnittliga restid är inte snabbaste rutt
för alla resenärer. Visum beräknar sannolikheten att väljas för alla attraktiva rutter. För
att begränsa antalet rutter som väljs, finns en möjlighet i modellen att ändra gränsvärdet
för när en rutt sorteras bort till följd av för låg sannolikhet att väljas. Gränsvärdet i
trafikförvaltningens modell i Visum är satt till 0,1%. Tester har gjorts med ändrat
gränsvärde till 1%, 5% respektive 10% i Visum för att ta reda på hur fördelning ändras
mellan olika ruttval.

De övergripande resultaten har jämförts mot statistik över fördelningen av påstigande
per färdmedel vid större bytespunkter i Stockholms Län. Trots dessa skillnader mellan
Visum och Emme så visar resultaten för Visum också mycket bra överensstämmelse
generellt. Överensstämmelsen (mätt via R2-värden) är bättre för buss och pendeltåg i
Visum jämfört med Emme, medan Emme visar på högre R2-värden för lokaltåg.
Generellt kan konstateras att själva nätkodningen och dess detaljer är betydligt viktigare
än påstigningsstraffet. Oavsett hur straffet varieras kommer resultaten på en aggregerad
nivå inte påverkas särskilt mycket. Detta är förväntat med tanke på de algoritmer som
finns i modellerna och de principer för kodning av trafiknäten som har använts.

Nyckelord: Kollektivtrafik, bytesmotstånd, bytesstraff, bytesvikt, nätutläggning,
ruttval
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Modeller för kollektivtrafikanalyser fördelar kollektivtrafikresor på olika rutter i
kollektivtrafiksystemet. Ruttvalet för kollektivtrafik är mer komplicerat än för biltrafik
eftersom det ingår val mellan flera olika kollektiva färdmedel och eftersom en resa från
start till mål består av flera olika delar, så kallade restidskomponenter, d.v.s.
anslutningstid, första väntetid, restid ombord på fordonet, bytestid och antal byten.
Resultatet av en modellkörning är resenärsflöden på olika länkar i systemet, samt nivå
på restidskomponenterna per start-mål-relation (OD-par1).

Kollektivtrafikanalyser används i flera olika syften - både nulägesanalyser för att se var
brister finns i dagens system och prognoser där framtida scenarier testas, oftast med och
utan en investering för att utvärdera effekten av investeringen. Flödesändringar och
förändringar i restidskomponenterna blir i detta fall indata till en samhällsekonomisk
kalkyl där investeringens samhällsekonomiska lönsamhet beräknas. Prognosscenarier
används ibland även som underlag för dimensionering av en ny linje. En utmaning för
modellerna är att nulägesanalyser och prognoser har olika, ofta motstridiga, behov.
Nulägesanalyser blir bättre ju mer kalibrerad modellen är mot statistik, medan en alltför
hård kalibrering minskar modellens styrka som prognosverktyg.

Generellt har det över tid bedrivits mindre forskning om trafikprognosmodeller för
analyser om kollektivtrafik jämfört med biltrafik. Ett område där det behövs mer fakta
om faktiska förhållanden är kring ruttval i kollektivtrafiken. I forskningsprojektet
Modeller för kollektivtrafikanalyser - dess brister och utvecklingsbehov (Harders et al.
2015) identifierades ett flertal olika områden där det behövs helt ny forskning, men även
behov av att genomföra tester i nuvarande modeller. Bland bristerna i nuvarande
modeller ingår osäkerheter kring hur byten hanteras.

Flertalet studier har visat på ett bytesmotstånd hos kollektivtrafikresenärer.
Bytesmotståndet har visat sig ge flera olika effekter: det riskerar att avskräcka
potentiella resenärer som i nuläget inte använder kollektivtrafik i någon större
utsträckning (Wardman 2001), det kan minska kundnöjdheten hos befintliga
kollektivtrafikresenärer (Hine and Scott 2000) och det kan påverka
kollektivtrafikresenärernas val av rutt eller destination (Lam and Xie 2002).

Trafikanalysmodeller har ett inbyggt så kallat påstigningsstraff som medför ett extra
motstånd vid första påstigning och vid byten inom kollektivtrafiksystemet, exempelvis
mellan två busslinjer eller mellan buss och tunnelbana. Ett sådant straff ska för byten
spegla det besvär som resenärer upplever att bytet motsvarar. Hur stort detta besvär är
varierar givetvis i verkligheten beroende på hur smidigt bytet är och hur lång tid det
faktiskt tar. Bytemotståndets komponenter är gångtid (tiden att förflytta sig mellan
avstigning av ett kollektivt färdmedel till påstigning på nästa), väntetid och ett allmänt
obehag/osäkerhet av att avbryta en resa för att börja en ny.

1 OD-par står för origin-destination-par, dvs en kombination av start- och målzon som utgör en resrelation.
Resmatriser i transportmodeller brukar även kallas OD-matriser.
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Under projektets gång har det visat sig att bytesmotståndet i studerade
trafikanalysmodeller (Emme och Visum) är tätt sammankopplat med andra
komponenter i transportmodellen, så som kodning av kollektivtrafiknätets noder, samt
typ av ruttvalsalgoritm. Det har därför varit svårt att analysera bytesmotståndet separat.
Projektgruppen valde därför att bredda projektet till att undersöka generellt hur olika
designval i transportmodellen (både vad gäller nätkodning och val av ruttvalsalgoritm)
påverkar ruttvalet i kollektivtrafiken och vidare hur detta påverkar antal byten och var
byten sker.

De modellanalyser som gjorts inom projektet för att studera dessa frågor har utförts
både på relationsnivå och övergripande nivå. Analyserna på relationsnivå ger insikter i
hur algoritmval och kodning av hållplatser och linjer påverkar ruttvalet i en specifik
relation. Analyserna på övergripande nivå har gjort det möjligt att validera modellerna
mot resandestatistik, d.v.s. undersöka hur bra modellerna är på att återskapa andelar för
olika kollektiva färdmedel vid de större stationerna i Stockholms län. Analyserna på
övergripande nivå har även möjliggjort tester av huruvida justeringar i
påstigningsstraffet har potential att förbättra modellens förmåga att återskapa andelar
för olika kollektiva färdmedel.

1.2. Syfte

Efter att projektet breddats är syftet med projektet att:

· Undersöka delkomponenterna i bytesmotståndet och dess variation mellan
olika resenärsgrupper enligt litteraturen på området. (kapitel 2)

· Undersöka vilka vikter som använts för bytesmotstånd i litteraturen och hur
dessa varierar beroende på typ av färdmedel. (kapitel 2)

· Ta reda på vilka åtgärder/modellförbättringar som experter på
kollektivtrafikanalyser ser behov av. (kapitel 3)

· Undersöka vilka data som i dagsläget finns tillgängliga för validering av
ruttval i kollektivtrafiken. (kapitel 4)

· Undersöka vilka möjligheter till utveckling av ruttvalet som finns förberett
för i trafikanalysmodellerna Emme och Visum. (kapitel 5)

· Testa hur kollektivtrafikanalysmodellerna Emme och Visum skulle kunna
anpassas för att bättre återspegla ruttval i kollektivtrafiken. (kapitel 6 och 7)

· Jämföra resultat mellan Emme och Visum. (kapitel 8)
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1.3. Metod

Tre typer av metoder har använts i denna rapport: litteraturstudie, expertintervjuer och
modellanalyser med de makroskopiska transportmodellerna Emme och Visum.

1.4. Avgränsningar

Rapporten fokuserar på kollektivtrafik i storstäder. Därmed har långväga kollektivtrafik
så som långfärdsbuss, järnväg och flyg inte beaktats. Pendeltåg som trafikerar det
nationella järnvägsnätet ingår. Kollektivtrafiknätet i Stockholms län har använts som
fallstudie i detta projekt. Göteborg eller Malmö hade också varit möjliga fallstudier, men
Stockholm valdes då tillgång till valideringsdata bedömdes som störst för denna stad.

Rapporten fokuserar på analyser med nätutläggningsmodeller för kollektivtrafik.
Därmed ingår ruttval och utläggning av valda rutter på kollektivtrafiknätet. Värdering av
byten i kollektivtrafiken i samhällsekonomisk kalkyl (CBA) ingår därmed inte.
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2. Litteraturstudie
Litteraturstudien som har genomförts i detta projekt har gett underlag till följande tre
delar:

1. Definition av begreppet bytesmotstånd

2. Beskrivning av de olika komponenter som ingår i bytesmotståndet

3. Översyn av vilka bytesvikter som använts i befintliga transportmodeller och studier

Litteratursökningen har genomförts i Scopus (http://www.scopus.com/home.url), Trid
(http://trid.trb.org/) och Google Scholar (http://scholar.google.se/).

De sökord som har använts är:

• Public transport transfer penalty

• Public transport interchange penalty

• Transit transfer penalty

Utöver detta har en extra sökning avseende svensk litteratur på området gjorts.

Sökningen resulterade i 41 artiklar om bytesmotstånd, av vilka lite fler än hälften
innehåller kvantitativa skattningar av bytesmotståndet. Artiklarna är publicerade mellan
1975 och 2017, med flertalet artiklar publicerade under senaste fem åren vilket tyder på
att detta är ett aktuellt och aktivt forskningsområde.

2.1. Definition av begreppet bytesmotstånd

Projektet definierar begreppet bytesmotstånd som ”den uppoffring det innebär för en
resenär att inte åka direkt till målpunkten med ett och samma färdmedel”.

När denna rapport använder begreppet bytesmotstånd avses resenärens hela motstånd
mot att byta inom en kollektivtrafikresa. Bytesmotståndet inkluderar således både den
faktiska gångtid och väntetid som bytet innebär och övrigt motstånd resenären känner i
form av t. ex. besvär att behöva resa sig, packa ihop sina saker och hitta en ny plats på
nästa fordon, eller osäkerhet inför att missa en förbindelse.

Det är viktigt att vara observant på att termen bytesstraff (interchange penalty) används
på flera olika sätt i litteraturen (Wardman 2001). Ibland används bytesstraff liktydigt
med definitionen av bytesmotstånd ovan, men ibland syftar det bara på det extra
motstånd resenärerna upplever utöver faktisk gångtid och väntetid. Vi kommer i denna
rapport använda termen bytesstraff för att beskriva det extra motståndet resenärerna
upplever utöver faktisk gångtid och väntetid.
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2.2.  Vad består bytesmotståndet av?

Enligt litteraturen på området består bytesmotståndet inte bara av den tid det tar att
byta (gångtid och väntetid), utan även av faktorer relaterat till osäkerhet, komfort,
information och synkronisering. Chowdhury och Ceder (2016) delar in faktorerna som
påverkar kollektivtrafikresenärers bytesmotstånd i tre kategorier: psykologiska faktorer
(uppfattning om kollektivtrafik, marknadsföring, vanor och miljömedvetenhet),
operativa faktorer (bytestid, bytestidsosäkerhet, information, komfort vid bytespunkten,
säkerhet och biljettsystem) och styrmedelsfaktorer (juridiska styrmedel, ekonomiska
styrmedel, information och utbildning, samt personliga resplaner).

Figur 1: Faktorer som påverkar kollektivtrafikresenärernas bytesmotstånd. Källa: Chowdhury, S.,
and A. A. Ceder. 2016. “Users’ Willingness to Ride an Integrated Public-Transport Service: A
Literature Review.” Transport Policy 48: 183–195.

Chowdhury och Ceder (2013) visar att bytesmotståndet är mindre om bytet är planerat,
d.v.s. om nätverken är integrerade, bytet är synkroniserat, bytespunkten är fysiskt
integrerad och information och biljettsystem är integrerade. Attributen hos det
planerade bytet återkommer som viktiga faktorer för kollektivtrafikresenärers val av en
intermodal resa med tunnelbana och buss i Cheng och Tseng (2016).

Osäkerheten i bytestid är en viktig del i bytesmotståndet – resenärer väljer hellre en
något längre, men mindre osäker, bytestid (Ceder et al. 2013). Osäkerhet i bytestid ökar
risken att missa en förbindelse, vilket Chakrabarti och Guiliano (2015) pekar ut som en
av de viktigaste orsakerna till att efterfrågan på kollektivtrafikresor starkt beror av
operatörens förmåga att hålla tidtabell.

Var bytespunkten är lokaliserad spelar också roll för bytesmotståndet. Resenärer har ett
motstånd mot att byta vid en punkt långt ifrån den raka linjen (fågelvägen) som
förbinder start- och målpunkten (Chia, Lee, and Han 2016).

Guo och Wilson (2011) genomför en fallstudie för Londons tunnelbana och visar att
byten i kollektivtrafiken utgör en mycket stor kostnad för resenärerna och samhället och
menar att byten bör förbättras avseende gångtid, väntetid och miljö vid bytespunkten.

Yen et al. (2017) undersöker bytesmotståndet för olika grupper av resenärer och finner
att bytesmotståndet är större hos studenter och pensionärer jämfört med de som
arbetar.
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2.3. Vilka bytesvikter har använts i befintliga transportmodeller
och studier?

Vid genomgång av litteraturen på området hittades sjutton studier där bytesmotståndets
storlek har skattats kvantitativt. Dessa studier har skattat bytesmotstånd i relation till
faktisk tid ombord på kollektivt fordon (inte viktad med avseende på trängsel ombord på
fordon), d.v.s. hur många minuter ombord på kollektivt fordon som ett byte motsvarar. I
detta är studierna jämförbara. Vissa av studierna har fokuserat på det rena bytesstraffet
utöver den väntetid och gångtid som är associerade med bytet, medan andra studier i
skattningen av bytesmotstånd har inkluderat både rent bytesstraff och väntetid/gångtid.
I nästan alla studierna går det att utläsa om det är rent bytesstraff som skattats eller inte
(undantaget Currie (2005)). Det bör också påpekas att studierna kommer från hela
världen: Santiago, London, Köpenhamn, Stockholm m.fl. städer, vilket innebär att
kontexten och kollektivtrafiksystemen skiljer sig mycket åt mellan studierna. Det gäller
t.ex. vilka kollektiva färdmedel som finns tillgängliga, utbud och marknadsandel för
kollektivtrafik. Analysen inkluderar dessutom en metastudie (Wardman 2001) som
sammanfattat resultaten av relevant brittisk litteratur på området.

Tabell1 visar en sammanställning av bytesmotståndet i tidigare studier, både de som
skattat rent bytesstraff och de som skattat vikt för byte inklusive väntetid och gångtid. I
det fall då två värden anges för en och samma studie har studien antingen skattat
bytesmotstånd för en mer detaljerad uppdelning i färdmedel (spår uppdelat på t ex
lokaltåg, pendeltåg och spårvagn) eller skattat olika vikter beroende på vilket färdmedel
resenärer byter till/från.

I sammanställningen redovisas också metodvalet för varje respektive referens, det vill
säga om resultaten kommer från RP (revealed preference) - eller SP (stated preference)
studie. Utifrån dessa studier kan vi inte dra slutsatsen om antingen RP- eller SP-studie
tenderar att ha högre bytesmotstånd för metodvalet är inte endast förklaringen till
varför resultaten har så stor variation. När och var i världen studien är gjord har även
stora betydelser för hur resenärer upplever byten.

Utav dessa studier återfinns 11st som skattat rent bytesstraff samt 5st som skattat hela
bytemotståndet inklusive väntetid och gångtid. Det kan väntas att bytesmotståndet som
omfattar hela byten borde vara högre än rent bytesstraff och så har studierna visat utom
relation spår-spår där hela bytesmotståndet enligt Gong et al. (2017) är 5min/13min
vilket är nästan lika med rent bytesstraff som skattats enligt Liu et al. (1997), Douglas
och Jones (2013) och Fosgerau et al. (2007). Detta kan förklaras av följande orsaker:

· Resultaten enligt Gong et al. (2017) kommer från RP-studie medan de tre övriga
studierna kommer från SP-studie.

· Bytesmotståndet i Melbourne (Gong et al.) är generellt lägre än övriga städer,
det vill säga New York (Liu et al.), Sydney (Douglas och Jones) och Danmark
(Fosgerau et al.)
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· Bytespunkter mellan spår-spår i Melbourne kanske är optimerad så att
resenärer inte behöver gå långt för att byta mellan olika tåg. Tågens turtäthet är
förmodligen ganska hög eller tidtabellen är koordinerad för att minimera
väntetid vid byten.

Tabell 1: Jämförelse av bytesmotstånd skattat i tidigare studier. Bytesmotståndet är uppdelat med
hänsyn till vilka färdmedel resenärer byter mellan. Bytesmotstånd anges i minuter jämfört med en
minuts restid ombord på kollektivt fordon. Med spår avses här alla kollektiva färdmedel på spår
(tvärbana, pendeltåg, lokaltåg etc.) förutom tunnelbana. Byten har inte delats upp beroende på
riktning – således inkluderas i t.ex. buss-tunnelbana både byten från buss till tunnelbana och
byten från tunnelbana till buss.
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Algers
(1975)

RP 24 Nej

Axhausen
et al.
(2001)

RP&SP 10 Nej

Cascajo et
al. (2017)

SP
14 Ja

Currie
(2005)

Ej
angett

22 8 10 13/192 9
Ingen
info

Douglas
och Jones
(2013)

SP
21 10 17 Ja

Fosgerau
et al.
(2007)

SP
6 12 2 13 9 6 9 Ja

Gong et
al. (2017)

RP
5/133 8/394 Nej

Guo och
Wilson
(2011)

RP
6 Ja

Han
(1987)

SP
30 Nej

Kjoerestad
och
Renolen
(1996)

SP

11 Ja

2 Från buss till spårvagn: 19min. Från buss till järnväg: 13min.
3 Från järnväg till spårvagn: 5min. Från spårvagn till järnväg: 13min.
4 Från järnväg till buss: 8min. Från buss till järnväg: 39min.



Sida 15 (120)

Kottenhoff
och
Byström
(2010)

RP

5 Ja

Kurauchi
(2012)

SP
4 Ja

Navarrete
och
Ortuzar
(2013)

SP

5 1/35 Ja

Liu et al.
(1997)

SP
5 Ja

Sjöstrand
(2001)

SP
17 Ja

Wardman
(2001)

SP
18 Ja

Yoo
(2015)

RP
11 Nej

Figur 2 visar det intervall inom vilket studierna skattat bytesmotståndet, d.v.s. minsta
och största värdet på bytesvikten. Värdet i stapeln visar hur många studier som ligger till
grund för det intervall bytesvikten varierar inom. För kategorin generellt bytesmotstånd
har uppdelning på olika färdmedel inte gjorts i skattningarna. Alla genomgångna studier
är inkluderade i Figur 2. Sammanställningen visar att bytesmotståndet är lägre för byten
mellan tunnelbana och buss och mellan tunnelbana och tunnelbana än för byten buss till
buss och buss till spår. Navarrete och Ortuzar (2013) påpekar att kontexten kan göra
bytesmotståndet mellan buss och tunnelbana ovanligt lågt i deras studie då busslinjen är
designad för att mata resenärer till tunnelbanan.

5 Från buss till tunnelbana: 1min. Från tunnelbana till buss: 3min.
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Figur 2: Minimum och maximum för bytesmotståndet i alla genomgångna studier.
Bytesmotståndet är uppdelat med hänsyn till vilka färdmedel resenären byter mellan.
Bytesmotstånd anges i minuter jämfört med en minuts restid ombord på kollektivt fordon. Med
spår avses alla kollektiva färdmedel på spår (tvärbana, pendeltåg, lokaltåg etc.) förutom
tunnelbana. Byten har inte delats upp beroende på riktning – således inkluderas i t.ex. buss-
tunnelbana både byten från buss till tunnelbana och byten från tunnelbana till buss. Värdet
angivet i stapeln visar antal studier som bytesmotståndets intervall baseras på.

Figur 3 visar det spann inom vilket bytesmotståndet varierar för den delmängd av
studier som fokuserat på rent bytesstraff. Eftersom väntetider och gångtider inte är
inkluderade i bytesmotståndet i dessa studier är bytesvikterna generellt lägre än i Figur
2. Skillnaden mellan olika kombinationer av färdmedel är mycket lik den i Figur 2.

Figur 3: Minimum och maximum för bytesmotstånd i de studier som skattat rent bytesstraff.
Bytesstraffet är uppdelat med hänsyn till vilka färdmedel resenären byter mellan. Bytesvikter
anges i minuter jämfört med en minuts restid ombord på kollektivt fordon. Med spår avses alla
kollektiva färdmedel på spår (tvärbana, pendeltåg, lokaltåg etc.) förutom tunnelbana. Byten har
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inte delats upp beroende på riktning – således inkluderas i t.ex. buss-tunnelbana både byten från
buss till tunnelbana och byten från tunnelbana till buss. Värdet angivet i stapeln visar antal studier
som bytesviktens intervall baseras på.

I den svenska studien ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för
transportsektorn) återfinns även värdering av byten. Värderingen av bytestid i ASEK
avser det marginella värdet av minskad tid och uppoffring för att byta mellan två linjer i
kollektivtrafik. Detta tidsvärde består alltså av både väntetid och tid för förflyttning
mellan fordon (gångtid). Enligt ASEK6 värderas bytestid till 2.5 gånger åktidsvärdet för
buss och tåg.

2.4. Slutsatser från litteraturstudien

Resultaten av litteraturstudien visar att skattat bytesmotstånd varierar stort mellan olika
studier, städer och kontexter – från 1 minut upp till 39 minuter när bytet jämförs med
tid ombord på kollektivt fordon. I vissa fall värderas således byten till 1min extra medan
den i andra situationer till 39min extra. Inga studier visar på en lägre värdering av
bytestid jämförd med ombordtid. Det rena bytesstraffet varierar från 1 minut upp till 21
minuter, även detta en mycket stor variation mellan studierna.

Variationen mellan studierna är störst för byten mellan buss och spår (utan ordning
från/till) och buss till buss. Byten som involverar tunnelbana har både lägre
bytesmotståndsvikt och mindre variation mellan studierna.

När det gäller uppdelning av byten i olika typer är det framförallt byten mellan olika
färdmedel som litteraturen fokuserar på. Skattning av bytesmotstånd för olika ärenden
nämns i litteraturen men det är svårt att hitta underlag för kvantitativt skattade vikter.
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3. Expertintervjuer
Syftet med expertintervjuer är att få synpunkter och idéer avseende bytesmotstånd från
ett tvärsnitt av erfarna modellanvändare, beställare och utförare. Intervjuerna har därför
riktat sig både till personer som idag arbetar som konsulter och genomför trafikanalyser
dagligen och till beställare och strateger som använder resultat från trafikmodeller, samt
till modellutvecklare och forskare. Gemensamt för de tolv intervjuade personerna är att
samtliga har flerårig erfarenhet av trafikmodeller på makronivå. Vilka organisationer
och personer som har intervjuats framgår av Bilaga 1.

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av projektet och dess syfte att förbättra
kunskapen om bytesmotståndets betydelse och dess påverkan på modellresultat. I stort
sett alla intervjupersonerna hade tidigare funderat på bytesmotstånd och hur det
hanteras i modellerna även om alla inte aktivt har arbetat med frågan.

Det bör poängteras att de redovisade intervjuerna redovisar vad respondenterna svarat,
och att en respondent mycket väl kan ha svar som inte överensstämmer med vad andra
respondenter har svarat. Projektgruppen tar inte ställning till vad som kan upplevas som
rätt eller fel i svaren från respondenterna. Intervjuerna genomfördes mellan november
2017 och februari 2018.

3.1. Resultat från expertintervjuerna

3.1.1. Exempel där modellerna fungerar bättre eller sämre

På frågan om det finns speciella tillämpningar där modellerna fungerar bättre eller
sämre ger respondenterna från Trafikverket exempel på den långväga modellen som inte
klarar att utvärdera förbättrade passningar mellan tågen. De regionala modellerna
förefaller fungera bättre men flera respondenter uttrycker en osäkerhet gällande hur bra
modellerna fungerar och om de stämmer med verkligheten. Flera respondenter tar upp
problemet med validering av modellerna och bristen på bra valideringsdata. Utan bra
valideringsdata är det svårt att veta hur väl modellerna stämmer med verkligheten.

För den långväga modellen är en lösning att räkna manuellt med punktdata, något som
fungerar om det är väl avgränsade utvärderingar. En annan lösning är att införa en
realtidsmodell med nätutläggning med faktisk tidtabell. Detta har Trafikverket testat
tidigare men inte fortsatt med då det har bedömts vara alltför resurskrävande.
Trafikverket har även uppmärksammat problemet att den långväga prognosmodellen
och nätutläggningsmodellen inte är konsistenta med varandra vilket beror på att
bytesmotståndet hanteras olika i de olika delarna av den nationella modellen.

Många av respondenterna tar upp det faktum att nuvarande kodning av trafiknätet i
Emme inte tar hänsyn till andra faktorer än restid, väntetid och gångtid. Faktorer som
upplevd miljö, trygghet och komfort påverkar inte det påstignings- eller bytesmotstånd
som används i modellerna idag. En respondent föreslår en nyansering av
bytesmotståndet där bristande passningar, risk att bli av med sittplats, byte över
plattform och andra rumsliga, miljömässiga och tidsmässiga faktorer kan beaktas.
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Ett väl utformat byte över plattform har ett väsentligt lägre bytesmotstånd jämfört med
ett byte med sämre matchning, långa gångavstånd eller vertikalförflyttningar. Att få till
realistiska bytestider innebär att det ställs stora krav på kodningen av detaljer i trafik-
modellen, något som flera respondenter återkommer till. Även förekomst av spärrlinje
innebär ett ökat bytesmotstånd (t.ex. mellan tunnelbana och pendeltåg), liksom det
faktum att olika operatörer inte alltid samarbetar för att minimera restiden för
resenärerna.

Flera respondenter tar upp reseärendet som en faktor som påverkar upplevelsen av
bytesmotståndet. En del respondenter anser att för arbetsresor förefaller den faktiska
restiden vara viktigare än för andra ärenden där den upplevda restiden är viktigare.
Även resans längd tas upp som påverkansfaktor av flera respondenter, d.v.s. att
bytesmotståndet skiljer mellan långväga och regionalt resande.

Flera respondenter tar upp bytespunktens utformning och miljö och hur detta kan bidra
till en attraktiv bytespunkt.

3.1.2. Bytesmotståndets beståndsdelar och betydelse av olika färdmedel

Bytesmotståndet kan påverkas av en mängd olika faktorer. Några av de faktorer som
respondenterna tar upp är komfort, osäkerhet om faktisk bytestid samt miljön på
bytespunkten. Även typ av färdmedel påverkar, men någon enstaka respondent anger att
typ av färdmedel inte spelar någon roll. Sannolikt beror det på vilken referenspunkt
resenären har och vilka färdmedel resenären är van vid.

En återkommande synpunkt från respondenterna är att risken för förseningar eller
störningar påverkar resenärens värdering av olika bytespunkter. Flera av
respondenterna tar upp olika typer av realtidsinformation som exempel på faktorer som
påverkar motståndet mot att byta färdmedel. Informationssystem i bussarna, på
plattformar och vid hållplatser, såväl som i mobiltelefonen minskar det upplevda
motståndet.

Bytesmotståndets beståndsdelar som framkom i intervjuerna, har indelats i hårda och
mjuka faktorer. Med mjuka faktorer avses sådana faktorer som är svåra att mäta, och
med hårda faktorer avses sådana som är lätta eller tydliga att mäta och beskriva.
Givetvis finns också en gråzon som är svår att kategorisera.
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Tabell 2: Respondenternas syn på bytesmotståndets beståndsdelar uppdelat i hårda (mätbara)
och mjuka (svårare att mäta) faktorer.

Hård faktor Mjuk faktor

Väntetid Miljö, smuts och buller

Gångtid
Resenärens hälsa, ålder, funktionsnedsättning

etc.

Avstånd Komfort

Spärrlinjer Trygghet

Information om restider m.m. Trängsel

Tid på dygnet Klimat

Förseningar / tillförlitlighet /
restidsosäkerhet

Bagage

Nivåförflyttningar Säkerhet

Rulltrappor Mental ansträngning

Färdmedel Ärende och aktivitet

Turtäthet

3.1.3. Upplevelsen av bytesmotståndet

En respondent hänvisar till att studier visar att upplevelsen av bytesmotståndet är icke-
linjärt, dvs beroende av omständigheterna för bytet, precis som för väntetid. Flera
respondenter menar att det beror på lokalkännedom och typ av stad. I stora städer
minskar motståndet mot att byta färdmedel, samtidigt ökar osäkerheten att komma
fram i tid. Stora städer medför ett större trafikutbud vilket även innebär ökade
möjligheter att vinna tid genom att göra ett byte, samtidigt som någon respondent
menar att mindre städer har en bättre anpassning av linjenätet till målpunkterna vilket
minskar behovet att byta linje.

Även ärendet för resan påverkar upplevelsen. De flesta respondenter tror att det för
tjänsteresor och arbetsresor finns ett mindre motstånd hos resenären att göra ett byte
och därför blir bytesmotståndet lägre, medan det för inköpsresor finns ett ökat motstånd
hos resenären att göra ett byte. Därför påverkas upplevelsen av bytesmotståndet både av
typ av resa och av reslängden samt av möjligheterna till realtidsinformation. Förekomst
av realtidsinformation återkommer i flera av intervjuerna som en viktig faktor att beakta
vid bedömningen av bytesmotståndet.

I nuvarande officiell version av Sampers används olika värderingar för olika ärenden i
efterfrågemodellen, men inte vid nätutläggningen. Detta innebär en risk för
inkonsistenta resultat. Eventuellt skulle separata nätutläggningar i Emme kunna göras
beroende på ärende. Detta görs i den långväga modellen (för järnvägsresor), där privat-
och tjänsteresor läggs ut med olika påstignings- och bytesvikter vilken inte görs i de
regionala modellerna.

Flera respondenter tror att motståndet mot att byta har ökat över tid, samtidigt som de
tror att realtidsinformation leder till ett minskat motstånd. Även en ökad medvetenhet
om motionseffekten av gångförflyttningar och dess positiva hälsoeffekter kan leda till
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förändrade resvanor. Ett par av respondenterna tror också att upplevelsen av
bytesmotståndet kan påverkas av en generellt förhöjd värdering av tid i samhället.

3.1.4. Åtgärder för att förbättra modellerna

Många av respondenterna vill se bättre möjlighet att ha nodspecifika eller
bytespunktsspecifika motstånd i nätutläggningsmodellen. Samtidigt behövs bättre data
att skatta modellerna utifrån och en mer detaljerad kodning av bytespunkterna.
Respondenterna efterfrågar möjligheten att lägga in både mjuka och hårda faktorer i en
mer detaljerat kodad modell. En respondent poängterar vikten av att de olika
komponenterna går att skatta med god säkerhet i efterfrågemodellen, vilket kräver SP-
undersökningar eller tydlig ruttvalsinformation.

Även färdmedlet påverkar bytesmotståndet och en respondent funderar om städer med
mycket spårtrafik skulle behöva lägre bytesmotstånd och städer med mycket busstrafik
behöva ett högre motstånd. En respondent önskar, med tanke på realtidsinformationen
som finns på bussarna idag, att bytesmotståndet skulle bestå av en kortare fast bytestid
som representerar allt som upplevs som krångligt, kompletterat med den faktiska
bytestiden utan korrigeringsfaktor.

Några av respondenterna varnar för att kalibrera modellerna alltför kraftigt mot
nulägesdata då det är viktigt att även kunna skapa realistiska framtidsscenarier för
prognoserna. En alltför kraftig kalibrering riskerar att minska modellens förmåga att
beräkna realistiska framtidsprognoser.

Flera av respondenterna tar också upp behovet av bättre trafikdata att kalibrera och
validera modellerna mot. Idag saknas oftast kännedom om ruttvalet under resan, medan
det finns god information avseende påstigande och ibland även belastningar på olika
linjer. Möjligheten att använda information från månadskort kan vara ett sätt att få
bättre information, något som nu studeras i ett nystartat projekt på KTH ”Skattning av
resmönster och effekten av biljettprissättning för olika användargrupper i Stockholm
baserat på Access-data”. Det är ett pågående projekt finansierat av Stockholms läns
landsting.

3.2. Slutsats från expertintervjuerna

Bytesmotstånd är en faktor som intresserar och engagerar. Många av respondenterna
har funderat mycket över vad som, utöver restid och väntetid, påverkar resenären vid ett
byte av färdmedel. Även konsistensen mellan de olika modellerna som används och hur
bytesmotståndet hanteras vid samhällsekonomisk utvärdering, nätutläggning och i
prognosmodellen Sampers ger upphov till funderingar. Idag görs vissa förenklingar i
delar av trafikmodellerna som kan leda till konstiga resultat om inte användaren är
uppmärksam. I prognosmodellen ingår ofta en mer detaljerad beskrivning av resenären
och resenärens tidsvärdering, än i nätutläggningsmodellen där alla resor läggs ut på
nätet med samma värdering oavsett ärende. Flera av respondenterna ger exempel på
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åtgärdsanalyser som borde ha fått ett positivt utfall men som på grund av brister i
modellsystemet fått det motsatta utfallet.

Även överensstämmelsen mellan nätutlagt resande och resanderäkningar påverkas av
vilka vikter och faktorer som används vid nätutläggningen. Trafikverket har exempelvis
gjort en justering av påstigningsstraffet i Stockholm där straffet för att stiga på
tunnelbana och pendeltåg har justerats ned från 5 till 3 minuter för att få en bättre
överensstämmelse med uppmätt resande.

Nedan sammanfattas de viktigaste punkterna från intervjuerna, beskrivet som
efterfrågade förbättringsområden för trafikmodeller:

- Möjligheten till nod- eller bytespunktsspecifika påstigningsmotstånd, som kan
ta hänsyn till både mjuka och hårda faktorer. Detta är en återkommande
synpunkt bland respondenterna.

- Möjligheten att ta hänsyn till realtidsinformation som visar när byte till
anslutande linjer är möjligt i verkligheten.

- Möjlighet att se till att resans ärende får större genomslag i nätutläggningen så
att konsistensen ökar mellan efterfrågemodell och nätutläggningsmodell.

Förutom ovanstående punkter har respondenterna föreslagit både större och mindre
åtgärder som kan bidra till en bättre hantering av bytesmotståndet i modellerna.
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4. Valideringsdata
Validering innebär en utvärdering av modellens förmåga att återskapa verkligheten på
ett så trovärdigt sätt som möjligt. Detta kan göras på ett antal sätt, varav ett är att
jämföra modellens resultat mot empiriska data (valideringsdata). En annan metod är att
kontrollera validiteten hos den modell som används genom att undersöka om de val som
görs av en resenär i modellen är rimliga och används av resenärer i verkligheten. Den
validering som genomförts inom projektet för att undersöka modellens validitet är
främst modellens förmåga att återspegla ruttval i kollektivtrafiken. För att undersöka
detta behövs relevanta datakällor. Sådana källor kan exempelvis vara GPS-spår från
datainsamling med smartphone, på- och avstigningsdata eller data från reseplanerare.
Det finns andra typer av källor men de datakällor som projektet valt att lägga fokus på är
GPS-spår, påstigningsdata och reseplanerarapplikationer.

4.1. Datakällor

Projektet har haft tillgång till ett antal olika datakällor och nedan följer en lista över
dessa.

4.1.1. SPOT-data6

Insamlingen av data har gjorts via en app installerad på smartphones. Den här typen av
datakälla skapar avidentifierade GPS-spår av resor som kan aggregeras samman på olika
sätt för att få fram relevant valideringsdata. En av dessa är exempelvis hur många byten
som görs, vart byten sker och vilka färdmedel som prioriteras i vilka relationer.

4.1.2. Resandevolymer för hållplatser, på- och avstigning

Dessa data samlas kontinuerligt in av trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting.
Detta görs på olika sätt beroende på färdmedel och vart i kollektivtrafiknätet insamling
sker. Främst använder sig trafikförvaltningen av ett system som kallas för ATK
(automatisk trafikräkning) vilket är strålbrytare som registrerar om någon eller
någonting kliver av respektive på. Då inte alla fordon är utrustade med denna typ av
utrustning använder sig trafikförvaltningen även av manuella räkningar. Utöver detta
sker en del imputationer och dylikt med data. Detta skapar osäkerheter, samtidigt är det
den enda datakällan med den här typen av information som finns tillgänglig för
Stockholms län.

4.1.3. Reseplanerare

Reseplanerare som t ex SL-reseplaneraren, Open Street Maps reseplanerare eller Google
Maps reseplanerare är användbara för att ta fram rutter som kan anses realistiska

6 SPOT var ett Trafikverksfinansierat forskningsprojekt (Allström et al. 2016) där GPS-baserad
resvanedatainsamling med smartphone-appen MEILI (Prelipcean, Gidófalvi, and Susilo 2018) jämfördes
med traditionell enkätbaserad resvanedatainsamling. Inom SPOT-projektet genomfördes ett fältförsök
under november 2015 i Stockholms län (Allström, Kristoffersson, and Susilo 2017). Från fältförsöket finns
data tillgängliga för användning inom nuvarande forskningsprojekt.
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eftersom de presenteras via offentliga kanaler. Med hjälp av realistiska rutter är det
möjligt att se i vilka relationer det är rimligt att resenärer fördelar sig på i kollektivtrafik-
systemet och använda denna ruttinformation för att kontrollera om rutter föreslagna av
modellen är rimliga.

4.2. Användning av datakällor för validering

Då det visade sig att avidentifierade SPOT-data inte var tillräckligt tillförlitligt för att
användas för att validera rutter användes detta inte som datakälla. Det som har använts
är främst Fakta om SL och Länet, vilken är en sammanställning av på- och avstignings-
data som trafikförvaltningen släpper varje år. Det som också används är ruttvals-
applikationerna som finns på bland annat ”https://sl.se/sv/” samt
”https://www.google.se/maps”.

4.2.1. Fakta om SL och Länet

Fakta om SL och Länet 2014 (SL 2015) har använts som underlag att validera modell-
resultat mot. Denna källa innehåller bland annat information om antalet på- och
avstigande vid de större hållplatserna i Stockholms Län. Statistiken presenteras för en
vintervardag (ett så kallat vintervardagsmedeldygn, VVMD) vilket gör att modellen
behöver anpassas utifrån det. Exempel på hur denna statistik ser ut ges i tabellen nedan
och som visar antal påstigande under en vintervardag vid fyra stora bytespunkter i
Stockholm. Från denna information kan fördelningen av antal påstigande per färdmedel
(i procent) enkelt beräknas.

Tabell 3: Antal påstigande vid större bytespunkter en vintervardag 2014. Källa: Fakta om SL och
Länet 2014 (SL 2015).

Namn Buss Pendel T-bana Lokaltåg Totalt
T-centralen (inkl.
Stockholms C och Sergels
torg)

9 800 60 100 174 300 3200 24 740

Alvik 2 100 26 500 15 000 43 500
Odenplan 10 400 23 300 33 700

Älvsjö 7000 13 300 20 300

Det är fördelningen från påstigande som faktiskt används i valideringen av modellen.
Detta innebär att påstigande för första gången och byten fördelar sig mellan olika rutter
på exakt samma sätt. Totala antalet på- och avstigande används inte eftersom det inte
går att veta om passageraren stiger på för första gången eller inte. Målet med projektet
är heller inte att jämföra om modellens efterfrågan matchar verkligheten. Det är rimligt
att anta att en given rutt oavsett byte eller påstigande för första gången med samma
målpunkt har samma attraktivitet hos de båda kategorierna. Med antagandet att
fördelningen för påstigande och byten är densamma så speglar påstigande ett faktiskt
byte på ett mer korrekt sätt. I resekedjan kommer resenären vid ett byte alltid stiga av
först för att sedan stiga på. Vid ett reseutbud som är anpassat för byten så har det ingen
betydelse om påstigningar eller avstigningar väljs, men om det skiljer i utbudet i
ankommande turer och avgående turer så kommer fördelningen att ha betydelse. Då
påstigningen är nästa steg i resekedjan minskas detta fel, givet antagandet att påstigande
och bytande resenärer har samma fördelning mellan rutter.
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5. Beskrivning av använda trafikmodeller
Den nationella modellen för persontransporter kallad Sampers (Beser and Algers 2002)
består av modeller för både efterfrågan (resgenerering, färdmedelsval, destinationsval
och ruttval) och utbud (generaliserade restider och reskostnader för att genomföra en
resa).

För biltrafik och kollektivtrafik används det kommersiella verktyget Emme integrerat i
Sampers för att beräkna ruttval och det utbud som följer av ruttvalet. Emme-modellerna
för bil och kollektivtrafik är separerade. Sampers efterfrågemodell ger som resultat
resmatriser för de fem färdmedel som ingår i Sampers: Bil som förare, bil som
passagerare, kollektivtrafik, cykel och gång. Resmatrisen för kollektivtrafik blir indata
till Emme-modellen för kollektivtrafik. Denna matris anger antal kollektivtrafikresor
mellan olika zoner. Uppgiften för Emme är sedan att fördela dessa kollektivtrafikresor
på rutter (linjer) i kollektivtrafiknätet och beräkna associerade generaliserade restider
och reskostnader för resenärerna. Förfarandet att fördela kollektivtrafikresorna på linjer
i nätverket kallas ofta för nätutläggning. På samma sätt innebär nätutläggning för
biltrafik att biltrafikresorna fördelas på rutter i vägnätet och att restider och
reskostnader beräknas.

Ett alternativt program till Emme är det tyska programmet Visum. Visum är inte
integrerad i Sampers men det går att skicka utbudsfiler från Visum till Sampers för att få
ut resmatriser som indata för att göra nätutläggning. Idag används Visum av
trafikförvaltningen och exempelvis också av Trafikkontoret i Göteborg för att göra
trafikanalyser med kollektivtrafiken. Visum har även en inbyggd modul för att göra
efterfrågeberäkningar (i stället för i Sampers). Trafikförvaltningens modell i Visum har
inte en efterfrågemodell utan hämtar matriser från Sampers. Uppgiften för Visum är då
endast att fördela dessa kollektivtrafikresor på rutter (linjer) i kollektivtrafiknätet.

För både Emme och Visum finns flera nätutläggningsalgoritmer att välja bland. I detta
kapitel beskrivs de nätutläggningsmetoder som används i Emme respektive Visum idag
och vilka möjligheter att utveckla dessa som finns.

5.1. Emme

5.1.1. Utgångsläge (standard transit assignment)

Som utgångsläge för transportmodell används den regionala modellen för SAMM
(Mälardalen) inom Sampers - Trafikverkets nationella modell för persontransportresor.7

Nätutläggningen i Emme använder i dagsläget så kallad standard transit assignment,
vilken baseras på ruttvalsmetoden optimal strategy (Spiess and Florian 1989). Standard
transit assignment söker i en specifik nod attraktiva linjer för att ta sig till destinationen.

7 Sampers 3.3, version släppt 2016-04-01 som har nulägesår 2014 och använder Emme 4.0.8 för
nätutläggning.
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Resenärerna stiger ombord på den första av de attraktiva linjerna som anländer. Detta
bestäms strikt av turtätheten. I fallet med två attraktiva linjer beräknas sannolikheten
att stiga på en specifik attraktiv linje enligt Ekvation 1, där  är headway och  och
attraktiva linjer.

1

1 + 1 Ekvation 1

Väntetiden beräknas genom en ansatt väntetidsfaktor i kombination med den samlade
turtätheten enligt Ekvation 2, där V är väntetidsfaktorn.

1 + 1
Ekvation 2

För att avgöra om en linje är attraktiv kommer modellen i ett första läge att söka
snabbaste upplevda restiden (d.v.s. summan av viktad ombordtid, bytestid, bytesstraff
och gångtid) till målpunkten från den nod som resenären står i för tillfället och under
antagandet att den linjen anländer nu. Efter genomfört val kommer den totala restiden
inklusive första väntetid beräknas. I ett andra steg kommer andra linjer att beaktas.
Dessa kommer betraktas som attraktiva om deras upplevda restid (om linjen ankommer
nu) är kortare än den totalt beräknade tiden för den först valda linjen. Om den är det
kommer modellen fortsätta analysera om fler attraktiva linjer förekommer i aktuell nod.
Dess restid kommer då jämföras med den viktade restiden för de tidigare två linjerna.
Nedan beskrivs ett exempel för att förklara detta närmare. En relation trafikeras av tre
linjer:

• Linje A, viktad restid 10 min, turtäthet 10 min

• Linje B, viktad restid 12 min, turtäthet 5 min

• Linje C, viktad restid 20 min, turtäthet 15 min

Steg 1: Linje A har kortast upplevda restid (10 min). Den är attraktiv! Total upplevd
restid (inklusive första väntetid, väntetidsfaktor 0.5) för linje A ges av Ekvation 3.

0.5
1/10 + 10 = 15	

Ekvation 3

Steg 2: Välj nästa linje med näst kortaste restid. I detta fall linje B. Om denna har
kortare upplevd restid än totala restiden för Linje A är den attraktiv. Linje B har en
upplevd restid på 12 minuter, vilket är mindre än 15 minuter, alltså är linjen attraktiv!
Total upplev restid sammanvägd för de två linjerna kommer nu vara enligt  ekvation 4.
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Ekvation 4

0.5
1

10 + (1
5)

+
1

10
1

10 + 1
5

∗ 10 +
1
5

1
10 + 1

5
∗ 12 = 1.67 + 11.33 = 13	

Steg 3: Kontrollera om Linje C är attraktiv, d.v.s. om dess restid är mindre än 13
minuter. Linje C har en restid på 20 minuter och är således inte attraktiv.

I detta fall och i aktuell nod kommer alltså strategin vara, välj den första av linje A och B
som anländer och res vidare.

För samtliga regionala modeller i Sampers används samma parametersättning i nätut-
läggningen med undantag för SAMM-modellen där det finns differentiering av
påstigningsstraffet mellan tåg, tunnelbana och övriga färdmedel (buss, spårväg). Tabell
4 visar de parametervärden som i dagsläget används i nätutläggningen avseende
standard transit assignment. Parametervärdena summeras till en generaliserad kostnad
för varje möjlig rutt.
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Tabell 4: Parametervärden i nätutläggningen för kollektivtrafik i Sampers regionala modeller.

Parameter Beskrivning Default
Anslutningstid Detta avser restid på skaft i modellen. Enligt den metod

som används i Sampers ansätts restiden utifrån längd
på skaft. Ju längre skaft desto högre hastighet som
restiden baseras på. Hastigheten är en styckvis linjär
funktion av skaftens längd8.
Anslutningstiden avser även tid att gå mellan olika håll-
platser vid t.ex. ett byte. Ofta är denna hastighet satt till
5 km/tim.

Anslutningsvikt  Anslutningsvikten multipliceras med anslutningstid (t ex.
tid på skaft eller tid på gånglänkar mellan olika
hållplatser vid byte) för att få upplevd anslutningstid.

2

Headway (tur-
täthet)

Headway (turtäthet) avser antal minuter mellan
avgångarna för en viss linje. Headway används för att
beräkna väntetider, samt fördelning av resenärer mellan
olika linjer som utgår ifrån en specifik nod.

Väntetidsfaktor Väntetidsfaktor är en parameter som används för att
beräkna väntetid vid hållplats. Ett ansatt värde på 0.5
innebär en väntetid på halva turtätheten för attraktiva
linjer. Ju lägre parametervärde desto kortare väntetid.

0.5

Väntetidsvikt Väntetidsvikt är en parameter som multipliceras med
väntetiden för att få resenärens upplevda väntetid.

1.5

Påstigningsstraff Påstigningsstraff anger tiden det tar att stiga på en linje
vid en hållplats. Kan ansättas som en generell,
nodspecifik eller linjespecifik tid, eller som en
kombination av nod och linje.

5 min (generell), i
SAMM 3 min för
tunnelbana och
tåg, 5 min för
övriga färdmedel.

Påstigningsvikt  Påstigningsvikten multipliceras med påstigningsstraffet
för att få upplevd påstigningstid (ansätts generellt).

1

5.1.2. Utvecklingsmöjligheter med extended transit assignment

Med extended transit assignment finns en mängd olika alternativ i metoder att utföra
nätutläggningen. Flera av funktionerna kommer att begränsas av den kodning som
förekommer i nuvarande Sampersnät. Nedan beskrivs översiktligt olika funktioner inom
extended transit assignment och dess potential i nuvarande Sampersnät.

Prohibit Connector to Connector paths

I standard transit assignment är det tillåtet för resenärerna att använda skaften i
modellen som gånglänkar för att ta sig fram på ett snabbare sätt i systemet. I extended
transit assignment finns val att förbjuda resenärerna från att göra detta. Huruvida det är
meningsfullt att använda denna funktion beror på vad skaften i modellen representerar.
I många fall representerar skaften någon form av vägnät mellan centroiden och det
faktiska vägnätet, dvs. ett nät som kan finnas i verkligheten. Om nätet är mycket

8 Upp till skaftlängder på 2 km är hastigheten 5 km/h. För skaftlängder på mer än 2 km ges hastigheten av
ekvationen Hastighet = skaftlängd*((-0.00406*skaftlängd)+1.743185)+20.525717.
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detaljerat kanske modellen inte bedömer skaftet som ett komplement utan mer som en
nödvändighet för att ta sig ut i systemet och då bör det inte få användas som
kompletterande gånglänkar. I nuvarande Sampers-modell tillåts resenärerna att
använda skaft som gånglänkar. Det verkar inte påverka resultaten i någon större
utsträckning, så funktionen ger troligtvis inte några direkta mervärden i nuvarande nät.

Fördelning via logit på skaft

Med standard transit assignment kommer samtliga resenärer att välja det skaft (om det
finns flera) som minimerar deras restid. I extended transit assignment finns möjlighet
att ”tvinga” ut resenärer på flera skaft för att potentiellt fördela dem på olika startnoder i
nätet. Denna funktion skulle kunna vara användbar i nuvarande Sampersnät för att ge
resenärer en chans att i ett OD-par9 välja olika färdmedel i startpunkten och på så sätt
potentiellt få ett mer representativt beteende. Det ställer höga krav på hur gånglänkar
och skaft är kodade. Även centroidens placering i SAMS-området kan komma att
påverka en del.

Resenärerna fördelas på skaft via en logit-funktion enligt ekvation 5, där  är access
node,  mängden av access nodes,  impedansen10 från access node  till destinationen
plus anslutningstiden på skaft till access node i och Φ är en spridningsparameter.
Ekvationen är hämtad från INROs användarmanual för Emme.

Ekvation 5

= ∑ , 	 	

Sannolikheten att välja ett specifikt skaft beror alltså på den totala impedansen för resan
och på en spridningsparameter. Spridningsparametern kan variera mellan 0 och 1.

I extended transit assignment finns även möjlighet att fördela ut resenärerna på skaft via
fasta andelar.

Hänsyn till restid vid fördelning på linjer

I standard transit assignment beror valet av vilka linjer som blir attraktiva för rese-
närerna på restiden, men valet av linje bland de attraktiva linjerna beror endast på
turtätheten. I vissa fall är det ju så att resenärer i verkligheten inte alltid väljer första
ankommande attraktiva linje utan väntar på nästa ankommande då dess restid är bättre.

9 OD-par står för origin-destination-par, dvs en kombination av start- och målzon som utgör en resrelation.
Resmatriser i transportmodeller brukar även kallas OD-matriser.
10 Med impedans avses upplevd/viktad restid, det vill säga summan av alla olika restidskomponenter
(anslutningstider, väntetider, påstigningsstraff och ombordtider) inklusive dess av användaren valda vikter.
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I extended transit assignment finns möjlighet att förutom turtätheten även väga in res-
tiden vid val av linje, vilket då kan spegla att vissa resenärer fördrar att vänta längre vid
startpunkten på en linje med kortare restid.

I nuvarande Sampersnät är det (i de flesta fall) inte speciellt meningsfullt att använda
denna funktion. Eftersom hållplatser för olika färdmedel vid en nod är isärkodade
kommer alla resenärer alltid välja samma färdmedel i startpunkten för en resa, vilket
innebär att konkurrens mellan linjerna enbart sker inom respektive färdmedel. I vissa
fall skulle det kunna vara intressant att använda denna funktion för att fördela resenärer
med hänsyn till restid vid val av exempelvis flera attraktiva busslinjer. Användning av
denna funktion bedöms som mer intressant att testa tillsammans med att hållplatser för
olika färdmedel vid en och samma nod kodas samman.

Påstigningskostnad

I standard transit assignment kan påstigningsstraff ansättas antingen som en generell,
linjespecifik eller nodspecifik parameter, eller som en kombination mellan nod och linje.
I extended transit assignment finns även möjlighet att utöver påstigningsstraff koppla en
påstigningskostnad. Möjlighet finns alltså att ytterligare differentiera påstigningars tid
via extra kostnader.

För att veta hur dessa ska användas bör modellanvändaren definiera vad respektive del
innebär. Exempelvis skulle påstigningsstraffet kunna representera tid att ta sig genom
en station (gå mellan plattformar, rulltrappor etc.), medan påstigningskostnaden skulle
kunna representera övrigt motstånd utöver faktisk gångtid (se definition av
bytesmotstånd i avsnitt 2.1).

Ombordtid och ombordkostnad

Precis som för påstigning finns det möjlighet i extended transit assignment att koppla en
tid och/eller en kostnad till resenärer när de är ombord ett fordon.

Anslutningskostnad

Precis som för påstigning finns det möjlighet i extended transit assignment att koppla en
kostnad till resenärer när de är ska ta sig till en hållplats, eller gå mellan hållplatser vid
ett byte.

Trängsel

I standard transit assignment finns ingen begränsning i hur många resenärer som kan
gå ombord på en linje. I extended transit assignment finns möjlighet att ta hänsyn till
trängsel ombord på fordonen. Om för många resenärer finns på ett fordon kommer
restiden att öka. Detta kan ses som ett extra straff avseende exempelvis komfort.

För att kunna använda denna funktion måste kapaciteten på respektive fordonstyp i
modellen specificeras, och koppla rätt linjer till rätt fordonstyp. Denna funktion skulle i
nuvarande modell vara intressant och troligtvis kunna påverka resultaten. Tester av
detta bedöms inte rymmas inom detta projekt då det kräver en hel del arbete med indata
och har dessutom svag koppling till projektets ursprungliga syfte att fokusera på byten i
kollektivtrafiken.
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5.1.3. Förändrade tillämpningar som bedöms som intressanta att testa i
Emme

Extended transit assignment

I extended transit assignment finns en mängd nya möjligheter till förbättring och
detaljering avseende nätutläggningar. Till följd av begränsningar i den nätkodning som
implementerats är det oklart om införandet av denna i nuläget kommer att tillföra så
mycket till resultaten.

För att kunna använda denna algoritm på ett bra sätt krävs troligtvis tydligare principer
för hur nätkodning bör göras och det bedöms krävas ett större arbete med att anpassa
modellen på ett bra sätt. Potentialen i denna metod är stor jämfört med standard transit
assignment, och övergång till denna metod borde vara aktuell på sikt.

Av de funktioner som beskrivs ovan har möjligheten att fördela resenärerna på skaft via
en logit-funktion identifierats som intressant och möjlig att testa. Även möjligheten att,
utöver turtäthet, kunna ta hänsyn till restid vid linjeval bedöms som intressant och
möjlig att testa, med fördel tillsammans med att hållplatser för olika färdmedel vid en
nod kodas samman.

Förändrade påstigningsstraff

Projektet bedömer det även som intressant att genomföra tester med förändrade
påstigningsstraff, initialt både avseende standard transit assignment och extended
transit assignment med fördelning av resenärer på skaft. Förändringar i
påstigningsstraff är möjliga att göra generellt för alla färdmedel, färdmedelsspecifikt och
även nodspecifikt.

5.2. Visum

5.2.1. Utgångsläge (trafikförvaltningens standard)

Trafikförvaltningens modell i Visum för Stockholms län baseras på nätutläggning med
linjer kodade med genomsnittlig turtäthet. I modellen kodas körtider och turtäthet för
varje linje, men det finns ingen information om när avgången sker. I Visum förutsätts att
resenären har fullständig information om sin resa, d.v.s. när resenären ska stiga på eller
gå av tar resenärer hänsyn till den totala restiden. Det innebär att en linje med hög
turtäthet inte nödvändigtvis är mer attraktiv än linjer med lägre turtäthet.

I Visum brukar resenärerna fördelas på fler rutter än i Emme (med standard transit
assignment). Anledning till detta är att resenärer i Visum antas komma till hållplatser
slumpmässigt då väntetid för en linje varierar mellan 0 och linjens turtäthet, i stället för
en genomsnittlig väntetid som är hälften av turtätheten. Rutten med kortast
genomsnittliga restid är inte snabbaste rutt för alla resenärer.
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Nedan redovisas ett exempel på hur valet av rutt beräknas i Visum. För att resa från A
till B finns två olika rutter att välja på:

· Snabblinje. Körtiden för linjen är 30 minuter. Linje har 10-minuters turtäthet så
väntetid är mellan 0 och 10 minuter. Den totala restiden med snabblinjen är
inom intervallet 30 minuter - 40 minuter.

· Långsam linje. Körtiden för linjen är 36 minuter. Linje har samma turtäthet som
snabblinjen så väntetid är också mellan 0 och 10 minuter. Den totala restiden
med denna linje är inom intervallet 36 minuter – 46 minuter.

Den genomsnittliga restiden med snabblinjen är kortare, men alla resenärer kommer
ändå inte att välja snabblinjen i Visum. För de resenärer som kommer fram till
hållplatsen precis när den långsamma bussen anländer kommer den ibland vara det
snabbare alternativet. Sannolikheten för att resenärer tar snabblinjen i exemplet ovan
beräknas enligt Figur 4.

Figur 4: Exempel på beräkning av sannolikhet för ruttval i Visum.
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Om restidtiden med en långsam linje är helt utanför restidsintervallet för snabblinjen så
väljer alla resenärer snabblinjen. Det är först när restidsintervallet för en långsammare
linje överlappar snabblinjen som den blir intressant att välja, då det innebär att den
totala restiden kan bli kortare trots att ombordtiden kan vara längre.

Visum beräknar sannolikheten att väljas för alla attraktiva rutter. För att definieras som
en attraktiv rutt måste ruttens minimala restid (i detta exempel 36 minuter) vara kortare
än den maximala restiden på den rutt som har den kortaste restiden av alla. Den
attraktiva ruttens restidsintervall måste överlappa restidsintervallet för rutten med den
kortaste restiden. Ju större överlapp, desto större andel av resenärerna kommer att välja
den alternativa rutten. När sannolikheten för samtliga attraktiva rutter har beräknats
sorteras rutter som har för låg andel av resandet bort. I den nuvarande
standardinställningen ignoreras rutter om sannolikheten för att den väljs är lägre än 0,1
procent, även om rutten är en attraktiv rutt.

Med den nuvarande inställningen i Visum finns ett färdmedelsneutralt bytesstraff som
är satt till 5 minuter. Det finns även en spårfaktor som gynnar spårburna färdmedel
jämfört med buss i nätutläggningen. Ombordtiden med buss har vikten 1,3 medan
ombordtiden med tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och spårvagn har vikten 1,0.

I Visum är näten kodade enligt principen att varje färdmedel har sin egen nod, d.v.s.
tunnelbana är en nod, spårväg är en nod, pendeltåg är en nod osv. Vid vissa större
bytespunkter, t.ex. Odenplan och Fridhemsplan, finns även flera noder för buss då de
har olika hållplatslägen. Tunnelbana och pendeltåg kan också ha två noder i de fall där
det finns två plattformar på samma station. Noderna är sammankopplade med
gånglänkar med olika avstånd som representerar gångavståndet mellan plattformarna
eller hållplatserna. Att noder är isärkodade ska inte ha någon betydelse mer än att det
tar olika lång tid att gå till olika noder. Fördelningen av resor på olika trafikslag görs
oavsett om noden är isärkodad eller inte, eftersom resenärer antas ha fullständig
information om sin resa.

5.2.2. Förändrade tillämpningar som bedöms som intressanta att testa i
Visum

Förändrade gränsvärden för att ignorera ruttval

För att begränsa antalet rutter som väljs, finns en möjlighet i modellen att ändra
gränsvärdet för när en rutt sorteras bort till följd av för låg sannolikhet att väljas. Som
ovan nämnt sorteras rutter, enligt standardinställningen, bort när sannolikheten för att
den väljs är lägre än 0,1 procent. Projektet bedömer det som intressant att genomföra
tester där högre värden tillämpas för detta kriterium.

Förändrade påstigningsstraff

Projektet bedömer det även som intressant att analysera hur ruttval i Visum förändras
vid tillämpning av olika värden för påstigningsstraff. Detta går att göra genom att sätta
bytesstraff och spårfaktorn till noll och lägga till ett nytt attribut för påstigningsstraff.
Påstigningsstraff kan tillämpas färdmedelsspecifikt, men inte nodspecifikt då Visum
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saknar funktion för att tilldela ett generellt påstigningsstraff för alla färdmedel som
passerar en nod.

5.3. Sammanställning nätutläggningsparametrar i Emme och Visum

Nätkodning samt grundläggande nätutläggningsparametrar skiljer sig mellan Emme och
Visum enligt tabell 5.

Tabell 5. Sammanställning över skillnader i nätutläggningsparametrar mellan Emme och Visum.

Parameter Emme (Sampers -
standard transit
assignment)

Visum (SLL
trafikförvaltningens
standard)

Anslutningshastighet

Detta avser restid på skaften i modellen.
Enligt den metod som används i Sampers
ansätts restiden utifrån längd på skaft. Ju
längre skaft desto högre hastighet som
restiden baseras på. Upp till skaftlängder på 2
km kommer hastigheten vara 5 km/h.

5 km/h Avstånd används inte i
Visum. Restiden ansätts
på alla gånglänkar som
brukar beräknas enligt
formeln:  fågelavstånd *
1,3 delat på 5km/h

Väntetid

Väntetid vid hållplats innan påstigning

Halva turtätheten för
attraktiva linjer

Mellan 0 och linjens
turtäthet

Väntetidsvikt

Parameter för att ansätta resenärens
upplevda väntetid.

1.5 2

Påstigningstid

Parametern anger tiden att stiga på en linje
vid en hållplats. Kan ansättas som en
generell tid, nodspecifik, linjespecifik eller
som en kombination av nod och linje.

5 min (generellt) i
SAMM 3 min för
tunnelbana och tåg,
5 min för övriga
färdmedel

       =bytesstraff

Påstigningsvikt

Upplevd påstigningstid (ansätts generellt)

1 1.3 för buss, 1 för
spårbundna trafikslag

Anslutningsvikt

Faktor att multiplicera på anslutningstid (ex.
tid på skaft eller tid på gånglänkar mellan
olika hållplatser vid byte)

2 2

Bytesstraff

Parameter anger extra straff vid byte.

= påstigningsstraff. 5min/byte oavsett
färdmedel
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6. Resultat av modellanalyser i Emme
I detta kapitel beskrivs resultaten av de tester och analyser som gjorts i Sampers/Emme
inom projektet. Analyser har genomförts för att studera styrkor och brister med befintlig
nätutläggningsmetod, samt potentiella utvecklingsmöjligheter framförallt via hur
principer för nätkodning etc. kan påverka ruttval i modellen. Dessa tester utförs på
relationsnivå.

Tester har även genomförts med förändringar i påstigningsstraff för att analysera hur
stor påverkan ändringar har på resultatet av nätutläggningen för kollektivtrafik. Dessa
tester utförs dels på relationsnivå och dels övergripande för alla relationer. Tester har
även genomförts med olika kombinationer av färdmedelsspecifika påstigningsstraff
samt nodspecifika påstigningsstraff.

6.1. Tester på relationsnivå med olika nätutläggnings- och
kodningsprinciper

I modellanalyserna på relationsnivå har sex relationer valts ut för att specialstuderas, se
Tabell 6. Relationerna är intressanta då de alla erbjuder alternativa ruttval med
kombinationer av ett eller flera kollektiva färdmedel.

Tabell 6: Översikt över analyserade relationer.

Relation Möjliga rutter med kollektiva färdmedel
Sundbyberg – Globen Pendeltåg – tunnelbana

Tunnelbana – tunnelbana
Tvärbana

Liljeholmen – Odenplan Tunnelbana – buss
Tunnelbana – tunnelbana
Tvärbana - tunnelbana
Tvärbana – pendeltåg
Buss – tunnelbana
Med flera

Farsta strand – Alvik Tunnelbana
Pendeltåg – tvärbana
Pendeltåg - tunnelbana

Solna C – Liljeholmen Buss
Tunnelbana – tunnelbana
Tvärbana

Brommaplan – Solna C Buss
Tunnelbana – tunnelbana
Tunnelbana - tvärbana

Skärholmen – Huddinge Tunnelbana – buss
Buss
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Ett antal tester har genomförts för att studera nuvarande och framtida möjligheter för
nätutläggning som används i Sampers via Emme. Följande fyra analyser har genomförts
för varje relation (se avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 för närmare beskrivning):

· Standard transit assignment. Nuvarande ruttvalsalgoritm som används i
Sampers/Emme.

· Extended transit assignment med fördelning på skaft. Resenärer fördelas på
olika skaft med hänsyn till impedansen för hela resan fram till destination. Den
spridningsparameter som kan variera mellan 0 och 1 har satts till 0.5. Ett annat
villkor som anges är att andelen resenärer på ett enskilt skaft måste vara större
än 5 procent av det totala antalet resenärer i relationen, detta för att undvika
mycket orimliga fördelningar.

· Standard transit assignment med sammankodade hållplatser. Praxis idag är
särkodade hållplatser. Detta innebär att en länk mellan olika färdmedel läggs in
för att representera gångväg mellan färdmedlen. Sammankodade, alternativt
ihopkodade innebär då att hela stationen och samtliga hållplatser representeras
som en nod istället. Detta test använder samma ruttvalsalgoritm som i
utgångsläget, men hållplatser för olika färdmedel på samma station kodas
samman till en nod. Ruttvalet med standard transit assignment påverkas
troligen mer av bytesmotstånd i ett ihopkodat nät jämfört med isärkodat nät.

· Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till
restid i linjeval. I detta test kodas hållplatser för olika färdmedel samman till en
nod och ruttvalsalgoritmen ändras så att valet bland attraktiva linjer inte bara
baseras på turtäthet utan även på upplevd restid.

För några av relationerna genomförs även kompletterande tester med förändrad
restid på enskilda linjer.

6.1.1. Sundbyberg – Globen

Denna relation är intressant då det förekommer flera olika ruttval som kan göras med
olika färdmedel. Enligt reseplanerare är följande rutter möjliga alternativ:

• Pendeltåg -> Tunnelbana (byte i Stockholm C)

• Tunnelbana -> Tunnelbana (byte i Stockholm C)

• Tvärbanan

Sundbyberg station är i näten kodad enligt principen att varje färdmedel har sin egen
nod, d.v.s. tunnelbana är en nod, spårväg är en nod, pendeltåg är en nod osv. Noderna är
sammankopplade med gånglänkar med olika avstånd.
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Standard transit assignment

Figur 5 visar resultat för relationen med standard transit assignment. Figuren visar att
samtliga resenärer kommer att välja alternativet att åka tunnelbana till Stockholm C,
byta till ny tunnelbana, åka vidare till Globen station och sedan gå till målpunkten. Detta
är visserligen ett realistisk ruttval, men en spridning mellan rutter kan ändå förväntas i
verkligheten. Detta är inte möjligt med vald nätutläggningsalgoritm i kombination med
isärkodade hållplatssnoder. Algoritmen söker kortaste tiden i relationen och väljer det
skaft som ger just det (alla resor hamnar på samma skaft). Eftersom skaftningen är gjord
så att det förekommer skaft från startzon till samtliga närliggande hållplatser kommer
det skaft att väljas som leder till den hållplats som minimerar den upplevda restiden, i
detta fall tunnelbanestationen. Resultatet innebär således att ett ”allt eller inget”
förhållande uppstår.

Figur 5: Ruttval för relationen Sundbyberg-Globen med standard transit assignment.

Om alternativet pendeltåg till Stockholm C, byte till tunnelbana och vidare till Globen
antas vara ett snabbare alternativ (vilket hade varit möjligt om gånglänk mellan
pendeltågsnod i Stockholm C och tunnelbanenod i Stockholms C hade varit något
kortare) hade samtliga resenärer valt det alternativet. Problematiken ligger alltså i att
hållplatserna är isärkodade i Sundbyberg, i kombination med metod för skaftning och
att algoritmen kommer att välja strikt ett skaft för resande i en relation. Ett sätt att
försöka komma runt detta problem är att via extended transit assignment i Emme
fördela resenärerna på olika skaft enligt en logit-funktion. Resenärerna kommer då
åtminstone ges möjlighet att fördela sig på flera alternativa rutter.
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Extended transit assignment med fördelning på skaft

Figur 6 visar resultat med fördelning på skaft via logit-funktion inom extended transit
assignment för relationen. Resultatet visar att även i detta fall kommer samtliga
resenärer välja tunnelbana till Stockholm C och byte till ny tunnelbana som tar
resenären till sin destination i Globen. Detta trots att resenärer sprids på skaften. En del
resenärer kommer att gå till pendeltågsstationen, väl där kommer de vända och gå
tillbaka till tunnelbanestationen. Anledningen till detta är att när resenärerna står i
pendeltågsnoden görs en ny beräkning av den upplevda restiden till destinationen från
denna punkt i nätet. I detta fall kommer det restidsmässigt att vara mer fördelaktigt att
gå tillbaka till tunnelbanan och stiga på där istället.

Figur 6: Ruttval för relationen Sundbyberg-Globen med extended transit assignment med
fördelning på skaft.

Standard transit assignment med sammankodade hållplatser

Ett tredje sätt att försöka återskapa ett mer realistisk ruttval för relationen är att
betrakta de olika hållplatsnoderna i Sundbyberg som en gemensam hållplats, d.v.s.
samtliga färdmedel trafikerar samma nod (hållplats).

I ett sådant scenario är det troligt att olika färdmedel kommer väljas vilket ligger i
nätutläggningens natur avseende val av linje i en specifik nod. Detta innebär att linjer
med hög turtäthet kommer locka till sig fler resenärer (oavsett upplevd restid) så länge
det är en attraktiv linje. Metoden att koda samman noder innebär även att väntetider
potentiellt minskar då det samlade utbudet i noden ökar. Resenärer behöver inte vänta
lika länge på att en linje anländer.

I detta test kodas tunnelbanestation, pendeltågsstation och spårvägsstation i
Sundbyberg samman till en nod. Det medför att samtliga resenärer får samma
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anslutningstid till aktuell nod där färdmedelsval görs. Resultat av nätutläggningen visas
i Figur 7.

Figur 7: Ruttval för relationen Sundbyberg-Globen med standard transit assignment med
sammankodade hållplatser.

Resultatet visar att resandet nu sprids mellan alternativen pendeltåg till Stockholm C,
byte till tunnelbana och sedan vidare till Globen (55 procent) samt tunnelbana till
Stockholm C, byte till ny tunnelbana och vidare till Globen (45 procent). Det är svårt att
avgöra om fördelningen är rimlig, men att det uppstår en fördelning får hållas som mer
rimligt än att det inte gör det. Troligtvis överskattas resandet på pendeltåget något då
nätkodningen innehåller uppehåll för vissa regionaltåg som i verkligheten inte stannar i
Sundbyberg (felkodning i modellen).

Det som inte fångas upp i något av de testade metoderna är resenärer på tvärbanan.
Möjligheten gavs trots allt i alternativet med sammankodade hållplatser. Anledningen
ligger även här i Emme:s algoritmer. När en resenär står i en specifik nod kommer den
söka attraktiva linjer för att ta sig vidare i systemet. Tvärbanan som alternativ i
relationen Sundbyberg- Globen i det sammankodade nätet blir inte en attraktiv linje då
dess upplevda restid är för lång i förhållande till den sammanvägda restiden för
tunnelbana och pendeltågsalternativen.

Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till restid i
linjeval

Test har även gjorts för det sammakodade alternativet där linjeval inte enbart baseras på
turtätheten utan även på upplevd restid. Resultatet visas i Figur 8.
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Figur 8: Extended transit assignment med hänsyn till restid vid linjeval för relationen Sundbyberg-
Globen.

Resultaten visar att 72 procent väljer alternativet med tunnelbana och 28 procent väljer
pendeltåg. Detta visar att tunnelbanan är ett restidsmässigt fördelaktigt alternativ då
dess andel ökar jämfört med tidigare analys där enbart turtäthet beaktas vid linjeval i en
nod.

Sammanfattning Sundbyberg – Globen

Med nuvarande utläggningsmetod och kodning väljer samtliga resenärer tunnelbana-
tunnelbana i relationen. Anledningen ligger i att hållplatser är isärkodade, samt att
enbart ett skaft kan användas.

Hade kodningen av exempelvis gånglänkar ändrats i Stockholm C finns en risk att
samtliga istället hade valt pendeltåg-tunnelbana. I detta fall kommer alltså, med
befintlig kodning, detaljer i kodning av gånglänkar och skaft vara helt avgörande för
ruttvalet och oavsett hur det kodas kommer ett delvis orimligt ruttval göras (allt eller
inget) och detta riskerar att ske slumpmässigt.

Extended transit assignment med logit-fördelning på skaft ger samma resultat. Även här
kommer detaljer i kodning av gånglänkar och skaft vara avgörande för fördelningen av
resor, innebärande till stor del slumpmässighet i ruttval.

Sammankodade noder ger en spridning på rutterna vilket i sig är realistiskt. Frågan är
hur bra fördelningen kan bedömas vara. Felaktig linjekodning av regionaltåg kommer
påverka resultaten då tågalternativ får en bättre turtäthet än tunnelbanan.

Nackdelen med sammakodning av noderna kan vara att avstånd (tid) att ta sig mellan
olika färdmedel i en specifik nod inte representeras. Det finns även en risk att
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turtätheten får för stor betydelse i valet av linje. I många fall kanske resenären inte stiger
på första anländande attraktiva linje utan väntar för att nästa kanske går snabbare. Test
i en sådan analys visar att andelen resenärer på pendeltåget ökar.

Risken med isärkodade noder är att resenärer inte ges möjlighet att välja mellan olika
färdmedel i en nod utan det färdmedel som ger kortast upplevda restid kommer väljas av
alla. Detta kan i vissa fall motverkas genom att sprida resande på anslutande skaft via
logit-funktionen i extended transit assignment. Detta ställer krav på att gånglänkar och
skaft kodas med stor exakthet. Tabell 7 visar sammanställning av resultaten för de olika
testerna i relationen Sundbyberg-Globen.

Tabell 7: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer i relationen Sundbyberg-
Globen med olika nätutläggnings- och kodningsprinciper.

Sundbyberg- Globen
Tunnelbana och
tunnelbana

Pendeltåg och
tunnelbana

Standard transit assignment 100%

Extended transit assignment med hänsyn till
fördelning på skaft 100%

Standard transit assignment med
sammankodade hållplatser 45% 55%

Extended transit assignment med hänsyn till
restid vid linjeval 72% 28%

6.1.2. Liljeholmen – Odenplan

Relationen är intressant då det finns flera olika rutter att välja, med olika färdmedel.
Enligt reseplanerare ges följande förlag till rutter:

• Tunnelbana till Hornstull, byte till buss nummer 4 till Odenplan

• Tunnelbana till Slussen, byte till ny tunnelbana mot Odenplan

• Tvärbanan till Alvik, byte till tunnelbana till Odenplan

• Tvärbanan till Årstaberg, byte till pendeltåg till Odenplan (ej aktuell då
linjekodningen för 2014 i Sampers inte omfattar pendeltåg till Odenplan)

• Buss nummer 77 till Fridhemsplan, byte till tunnelbana till Odenplan

• Även fler alternativ finns

I Emmes linjenät är Liljeholmen, Hornstull och Fridhemsplan isärkodade, d.v.s. en
enskild nod för varje färdmedel. Noderna är sammankopplade med gånglänkar och det
förekommer skaft till varje enskild nod från närliggande centroider.
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Standard transit assignment

I Figur 9 visas resultat från en standard transit assignment för relationen.

Figur 9: Standard transit assignment, Liljeholmen – Odenplan

Resultaten visar att samtliga resenärer väljer tunnelbana till Stockholm C och byte till ny
tunnelbana till Odenplan, alltså i princip en av de föreslagna rutterna i reseplaneraren.

Som beskrivits tidigare beror det troligtvis på att hållplatser är isärkodade och att då
tunnelbanan ger kortast upplevda restid kommer enbart skaft som ansluter till
tunnelbanestationen i Liljeholmen att användas. Då tunnelbana är valet som görs i
Liljeholmen skulle vissa alternativ kvarstå, exempelvis att stiga av i Hornstull och byta
till buss. Detta val kommer inte anses som attraktivt i modellen då restiden från
Hornstull överstiger den samlade restiden för att sitta kvar. Ett byte i Hornstull innebär
att gå från tunnelbanenod till bussnod, vänta på en buss, stiga på denna och åka vidare.
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Extended transit assignment med fördelning på skaft

Figur 10 visar resultat från extended transit assignment där fördelning av resenärer på
skaft har genomförts.

Figur 10: Extended transit assignment, Liljeholmen- Odenplan.

Resultaten visar även här att samtliga resenärer väljer tunnelbana till Stockholm C, byte
till ny tunnelbana och vidare mot Odenplan. Trots att resenärer i detta fall anländer till
tvärbanans och buss 77:s noder i Liljeholmen är det från dessa noder mer fördelaktig att
gå vidare till tunnelbanenoden.

Problematiken verkar alltså fortfarande att ligga i isärkodningen och känslighet i
gånglänkar och skaft, både i Liljeholmen men potentiellt även i andra aktuella
bytespunkter (Hornstull och Fridhemsplan).

Standard transit assignment med sammankodade hållplatser

Även test med sammankodade hållplatser i Liljeholmen, Hornstull och Fridhemsplan
har genomförts. Detta innebär att så länge en linje betraktas som attraktiv i en nod längs
olika rutter kommer den att kunna attrahera resenärer. Figur 11 visar resultat av
standard transit assignment med sammankodade hållplatser för relationen Liljeholmen
- Odenplan.
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Figur 11: Standard transit assignment, Liljeholmen - Odenplan, sammankodade noder.

Resultatet visar att samtliga resenärer även i detta fall väljer tunnelbana till Stockholm
C, byte till ny tunnelbana och vidare till Odenplan. Trots sammakodning av noder
kommer alternativa rutter inte betraktas som attraktiva. Frågan är vad som hade krävts
för att få en alternativ rutt attraktiv.

Den totala upplevda restiden inklusive första väntetid för tunnelbana beräknas till cirka
27 minuter. Detta innebär att en alternativ rutt måste vara snabbare om linjen anländer
nu. Bäst chans förefaller alternativet med buss 77 till Fridhemsplan, byte till tunnelbana
och vidare till Odenplan ha. Dess upplevda restid beräknas till cirka 31 minuter och
rutten bedöms alltså inte som attraktiv. Om den hade varit cirka 4 minuter snabbare
hade den varit attraktiv. Eftersom hållplatser i detta fall är sammankodade är
anslutningar på skaft samma som för tunnelbanan. Skillnaden ligger här i påstigning,
ombordtider och väntetider. Ett test att justera ombordtiderna på linje 77 så att den blir
cirka 5 minuter snabbare har genomförts och ger resultat enligt Figur 12.
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Figur 12: Standard transit assignment, Liljeholmen- Odenplan, sammankodning, minus 5 minuters
ombordtid på buss 77.

Resultaten visar som förväntat att rutten med buss 77 till Fridhemsplan och byte till
tunnelbana till Odenplan nu blir attraktiv. Cirka 11 procent av resenärerna väljer denna
rutt till följd av turtäthetskriteriet i Liljeholmen.

Exemplet visar att detaljer i kodning av linjer samt värden för exempelvis
väntetidsvikter och påstigningsstraff är relevant för att rutter som i verkligheten bedöms
som realistiska även enligt modellen ska bli attraktiva och möjliga att väljas av
resenärerna.

Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till restid i
linjeval

Test har även gjorts för sammakodade hållplatser där hänsyn vid linjeval inte enbart
baseras på turtätheten utan även på upplevd restid. Resultat enligt Figur 13 visar att 100
procent av resenärerna även i detta test väljer tunnelbanealternativet.
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Figur 13: Extended transit assignment med hänsyn till restid vid linjeval.

Sammanfattning Liljeholmen – Odenplan

I denna relation förekommer en mängd olika alternativ att resa kollektivt. Modellen
kommer att lägga ut samtliga resenärer på tunnelbana med byte i Stockholm C till ny
tunnelbana. En av anledningarna till detta skulle kunna vara metoden med isärkodade
hållplatsnoder i kombination med nätutläggningsmetod (standard transit assignment)
som lägger ut alla resenärer i en relation på ett skaft.

Tester med extended transit assignment där vi sprider resandet på skaften så att fler
färdmedel kan beaktas visar på samma resultat, alla väljer tunnelbanealternativet. För
att försöka få modellen att sprida resandet på fler linjer/rutter har test med
sammankodade hållplatsnoder gjorts. Även detta test visar på att alla väljer
tunnelbanealternativet.

Anledningen till att inga andra rutter beaktas är att de enligt modellens algoritm inte
betraktas som attraktiva till följd av att deras upplevda restid blir för lång i förhållande
till alternativet med tunnelbana. Test med att minska ombordtiden för buss nummer 77
med 5 minuter ger en fördelning där även buss nummer 77 med byte i Fridhemsplan
väljs (blir en attraktiv rutt). Detta visar på att detaljer i linjekodning kan vara av stor
relevans, men även andra delkomponenter i nätutläggningen så som påstigningsstraff,
väntetidsvikter och gångtidsvikter.

Restider i modellen kontra verkligheten är ett område som identifieras som intressant
för vidare analys i syfte att validera att inga uppenbara kodningsfel förekommer. Det bör
finnas i åtanke att modellens restider och turtätheter är på dygnsnivå vilket gör att
potentiella variationer i dessa komponenter inte fångas i nuvarande modells principer
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för kodning. Sammanfattning av resultat för tester i relationen Liljeholmen – Odenplan
visas i Tabell 8.

Tabell 8: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer i relationen Liljeholmen -
Odenplan med olika nätutläggnings- och kodningsprinciper.

Liljeholmen - Odenplan
Tunnelbana-
tunnelbana

Tunnelbana-
buss

Buss-
tunnelbana

Standard transit assignment 100%

Extended transit assignment med
hänsyn till fördelning på skaft 100%

Standard transit assignment med
sammankodade hållplatser 100%
Standard transit assignment med
sammankodade hållplatser
-5 minuter på buss nummer 77 89% 11%
Extended transit assignment med
hänsyn till restid vid linjeval 100%

6.1.3. Farsta strand – Alvik

Denna relation är intressant då det utöver val mellan färdmedel förekommer rutter som
är snabbare med byte längs resan trots att det finns en direktrelation med tunnelbana.
Enligt reseplanerare föreslås följande rutter:

• Tunnelbana (direkt)

• Pendeltåg, byte till tvärbanan i Årstaberg, vidare till Alvik

• Pendeltåg, byte Odenplan till tunnelbana, vidare till Alvik (ej aktuell då
linjekodningen för 2014 i Sampers inte omfattar pendeltåg till Odenplan)

Hållplatser är isärkodade i Farsta strand, d.v.s. tunnelbanan är en nod och pendeltåget
är en nod. I Årstaberg saknas koppling mellan tvärbanan och pendeltåget, denna
koppling kodas in i modellen. I Alvik är tvärbanans nod och tunnelbanan också
isärkodade.
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Standard transit assignment

Figur 14 visar resultat från en standard transit assignment för relationen.

Figur 14: Standard transit assignment, Farsta strand – Alvik.

Samtliga resenärer väljer direktresa med tunnelbana. Anledningen till detta är att den
upplevda restiden inklusive tid att gå på skaft och länkar är snabbast för det alternativet.
Precis som i tidigare analyser kommer det skaft som genererar snabbaste totala tiden att
väljas till 100 procent vilket i detta fall inte ger alternativ rutt en möjlighet utifrån
befintlig kodning. I detta fall ligger vald centroid i Farsta strand närmare
tunnelbanenoden än pendeltågsnoden och dessutom kommer en gånglänk att tillkomma
i Årstaberg innebärande extra gångtid i bytet.

Extended transit assignment med fördelning på skaft

Precis som för tidigare analyserade relationer testas en assignment där resenärer kan
spridas på skaften och på så sätt tvingas till pendeltågsnoden. Figur 15 visar resultatet av
denna nätutläggning.
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Figur 15: Extended transit assignment, Farsta strand – Alvik.

Resultatet visar att cirka 30 procent väljer alternativ med pendeltåg, byte i Årstaberg och
vidare med tvärbanan medan cirka 70 procent väljer direktrelationen med tunnelbanan.
Analyser i föregående exempel har, trots spridning av resenärer på skaften, inte fått ut
resor på alternativrutterna. Att detta blir resultatet nu indikerar att restiden troligtvis är
snabbare med pendeltåg-tvärbana (vilket hypotesen visar), men tillkommande
gånglänkar och skaft förlänger restiden så att vid val av ett skaft kommer tunnelbana
direkt vara snabbare. Resenärerna som tvingas till pendeltågsstationen med hjälp av
fördelningsfunktionen kommer alltså att välja pendeltåg.

Fördelningen förefaller rimlig men trots allt något slumpmässig då osäkerheter i
gångtider i anslutning och byten förekommer. Exempelvis blir centroidens placering i
SAMS-området i modellen avgörande.
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Standard transit assignment med sammankodade hållplatser

Även test med sammankodade hållplatser har genomförts. I denna analys har pendeltåg
och tunnelbana kodats samman i Farsta strand, Årstaberg och Alvik. Resultat visas i
Figur 16.

Figur 16: Standard transit assignment, Farsta strand - Alvik, sammankodade noder.

Resultatet visar att cirka 40 procent nu väljer pendeltåg med byte till tvärbana medan
cirka 60 procent väljer direktrelationen med tunnelbanan. Detta är en konsekvens av
turtäthetskriteriet där turtätheten är högre för tunnelbana.

Studeras olika komponenter i de två rutterna närmare syns det att det skiljer cirka 6
minuter för att tunnelbanan inte ska anses som en attraktiv linje. Rutten pendeltåg -
tvärbanan får en total upplevd restid på cirka 57 minuter i ett första steg. Den upplevda
restiden om tunnelbanan ankommer nu är cirka 51 minuter.

Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till restid i
linjeval

Test har även gjorts för det sammakodade alternativet där hänsyn vid linjeval inte
enbart tas till turtätheten utan även till restid. Resultat enligt Figur 17.
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Figur 17: Extended transit assignment med hänsyn till restid vid linjeval, Farsta strand – Alvik.

Resultatet visar att samtliga resenärer nu väljer pendeltåg-tvärbanan. Detta då den
upplevda restiden är betydlig bättre för det alternativet. Resultatet upplevs, liksom i
tidigare test där samtliga väljer tunnelbanan, inte rättvisande mot verkligheten.

Sammanfattning Farsta strand – Alvik

Med den nätutläggningsmetod som används i Sampers idag kommer resenärer till 100
procent att välja tunnelbanan direkt i denna relation. Anledningen till detta är precis
som i tidigare analyserade relationer en kombination av isärkodade hållplatser,
skaftning, men även centroiden i Farsta strands placering i nätet som i anslutning
kommer att korta den upplevda restiden med tunnelbana.

Genom att sprida resenärerna på skaften kommer pendeltågsalternativet väljas av en
andel av resenärerna. Andelen som väljer pendeltåget med byte till tvärbanan påverkas
även till viss del av att isärkodningen i form av att anslutningstiderna till respektive
färdmedels hållplats varierar. Detaljer i kodning av skaft och gånglänkar påverkar alltså
resultaten relativt mycket.

Om hållplatsnoderna kodas samman styr turtätheten på respektive färdmedel val av
rutt, innebärande att en större andel än tidigare väljer pendeltåget i Farsta strand. Tas
även hänsyn till restid i linjevalet väljer samtliga resenärer pendeltåg-tvärbana.
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Restidsmässigt kommer alternativ med pendeltåget vara bättre, men som nämns
tidigare kommer andra delar av nätkodning påverka till dess nackdel. Sammanfattning
av resultat i relationen Farsta strand – Alvik enligt Tabell 9.

Tabell 9: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer i relationen Farsta strand -
Alvik med olika nätutläggnings- och kodningsprinciper.

Farsta strand - Alvik Tunnelbana
Pendeltåg -
tvärbana

Standard transit assignment 100%

Extended transit assignment med hänsyn till fördelning på skaft 69% 31%

Standard transit assignment med sammankodade hållplatser 41% 59%

Extended transit assignment med hänsyn till restid vid linjeval 100%

6.1.4. Solna centrum – Liljeholmen

Denna rutt är intressant då det till skillnad från många andra rutter är buss som är det
på förhand bästa alternativet. Enligt reseplanerare föreslås följande rutter:

• Buss nummer 152 direkt

• Tunnelbana, byte till ny tunnelbana i Stockholm C

• Tvärbanan direkt

Liljeholmen och Solna centrum är isärkodade i näten, d.v.s. tunnelbana, buss och
tvärbana har egna noder i respektive hållplats. Noderna kopplas samman med
gånglänkar.
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Standard transit assignment

Figur 18 visar resultat med standard transit assignment.

Figur 18: Standard transit assignment, Solna centrum – Liljeholmen.

Resultatet visar att samtliga resenärer väljer buss nummer 152. Precis som för tidigare
motsvarande analyser kommer samtliga resenärer i en relation välja samma rutt. Som
beskrivits tidigare beror detta på skaftningar, hantering av gånglänkar och isärkodning
av hållplatser.
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Extended transit assignment med fördelning på skaft

Som tidigare testas även hur spridning på skaften påverkar resultaten. I Figur 19 visas
resultat av extended transit assignment med spridning på skaften.

Figur 19: Extended transit assignment, Solna C – Liljeholmen.

Resultaten visar en spridning på två av rutterna, buss nummer 152 (cirka 65 procent)
och tunnelbana, tunnelbana (cirka 35 procent). Anledningen till spridningen är att
resenärer via skaften tvingas till de olika hållplatserna för olika färdmedel. Då den
upplevda restiden från dessa noder är bättre för tunnelbanenoden, kommer de resenärer
som hamnat där via skaftfördelningen att välja det alternativet. De som istället tvingas
till tvärbanan kommer gå tillbaka till tunnelbanenoden som är kodad närmast.

Som tidigare upplevs det, trots en mer rimlig fördelning, som ganska slumpmässigt om
fördelning kommer ske eller inte då det beror på hur gånglänkar etc. kodats.
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Standard transit assignment med sammankodade hållplatser

Även i detta fall genomförs test med sammankodning av hållplatser i Liljeholmen och
Solna centrum. Resultat enligt Figur 20.

Figur 20: Standard transit assignment, Solna C- Liljeholmen, sammankodade hållplatser.

Resultatet ger i detta fallet en stor överflyttning till tunnelbanealternativet. Detta beror
på att turtätheten för tunnelbanan är så pass mycket högre än bussens och då fördelning
sker utifrån detta blir tunnelbanan mer attraktiv.

Fördelningen blir mindre slumpmässig med frågan är om den är mer rimlig. Den
upplevda restiden är uppenbarligen bättre i bussalternativet. Test där även restid,
förutom turtäthet, är en faktor i val av linje redovisas i följande avsnitt.

En annan fråga är varför alternativ med tvärbanan inte drar till sig några resenärer.
Svaret ligger i (som tidigare) val av attraktiva linjer. Om respektive alternativs upplevda
restider studeras syns att buss är första valet med tanke på restid, med en total restid
inklusive första väntetid på cirka 45 minuter. Då tunnelbanan har en upplevd restid om
den anländer nu på cirka 36 minuter är den också attraktiv. Den gemensamma restiden
för dessa två alternativ hamnar på cirka 41 minuter. Tvärbanan kommer att ha en
upplevd restid om den anländer nu på cirka 48 minuter. Den är alltså inte attraktiv11.

11 Att resa med tvärbanan i Sampers 2014-nät innebär att resenären tvingas till ett byte i Alvik. Ett
fenomen som inte finns i dagens linjenät.
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Utan bytet i Alvik som rutten innebär hade upplevd restid för linjen varit cirka 37
minuter, alltså attraktiv. I det fallet hade resultatet blivit enligt Figur 21.12

Figur 21: Standard transit assignment, Solna centrum - Liljeholmen, manipulerat så att tvärbanan
blir en attraktiv linje.

Resultatet visar att cirka 40 procent väljer Tvärbanan, 15 procent väljer bussen och 46
procent väljer tunnelbanan. Andelarna styrs, som tidigare beskrivits, strikt av
turtätheterna i Solna centrum.

Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till restid i
linjeval

Som beskrivs tidigare i detta avsnitt kommer resenärerna med standard transit
assignment och sammankodade hållplatser välja linje utifrån turtätheten i hållplatsen. I
detta fall kommer det innebära att majoriteten av resenärer väljer tunnelbana trots att
restiden är längre. I detta test kommer turtätheten i kombination med restiden styra
vilken linje som väljs. Resultat visas i Figur 22.

12 Bilden är skapad genom att manipulera påstigningsstraff så att linjen blir attraktiv.
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Figur 22: Extended transit assignment med hänsyn till restid vid val av linje.

Resultatet visar att majoriteten nu väljer bussalternativet då dess upplevda restid är
betydligt kortare. Denna fördelning upplevs som mer realistisk.

Sammanfattning Solna centrum - Liljeholmen

Som konstaterats i tidigare analyser kommer, med den metod som används i Sampers
idag, samtliga resenärer i sin startpunkt välja samma färdmedel, i detta fall buss
nummer 152. Resultatet upplevs inte som realistiskt.

Med spridning av resenärerna på olika skaft kommer vissa resenärer välja
tunnelbanealternativet, då en sådan kodning tvingar resenärerna att överväga det
alternativet. Detaljer i kodning (t. ex. gånglänkar mellan de olika hållplatserna) kommer
påverka detta val i viss utsträckning.

Om hållplatsnoderna kodas samman sker fördelning via turtätheten, vilket i detta fall
innebär ett omslag där flest resenärer väljer tunnelbanealternativet. Test av utläggning
där även upplevd restid, förutom turtäthet, beaktas vid val mellan attraktiva linjer ger
resultatet att merparten av resenärerna väljer bussalternativet igen. En sådan fördelning
känns intuitivt mer realistisk.

Ruttalternativ med tvärbanan väljs inte i någon av analyserna. Det beror på hur
kodningen i modellen är genomförd. Näten representerar 2014 då resa med tvärbanan
omfattade ett byte i Alvik, vilket gör att denna rutt inte är attraktiv till följd av för lång
restid. Hade rutten inte omfattat byte i Alvik (som i dagens system) hade även denna
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rutt varit attraktiv att välja. Med linjeval baserat på turtäthet kommer i så fall en relativt
stor andel resenärer välja det alternativet. Sammanfattning av resultat för relationen i
Tabell 10.

Tabell 10: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer i relationen Solna centrum -
Liljeholmen med olika nätutläggnings- och kodningsprinciper.

Solna centrum - Liljeholmen
Buss
152

Tunnelbana-
tunnelbana

Tvär-
bana

Standard transit assignment 100%

Extended transit assignment med hänsyn till
fördelning på skaft

66% 34%

Standard transit assignment med sammankodade
hållplatser

24% 76%

Extended transit assignment med hänsyn till restid
vid linjeval

59% 41%

Standard transit assignment med sammankodade
hållplatser
0 minuter påstigningsstraff på tvärbanan

15% 46% 40%

6.1.5. Brommaplan – Solna centrum

Denna relation är intressant då flera möjligheter till färdmedelsval finns. Enligt
reseplanerare föreslås följande rutter:

· Buss nummer 177

· Buss nummer 509

· Buss nummer 176

Andra val som inte genereras i reseplaneraren skulle kunna vara:

· Tunnelbana, byte i Fridhemsplan till ny tunnelbana

· Tunnelbana, byte i Alvik till Tvärbanan

Som i tidigare analyser är hållplatserna i utgångsläget isärkodade i Brommaplan, Alvik,
Fridhemsplan och Solna centrum. Hållplatserna sammanbinds med gånglänkar.
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Standard transit assignment

Med standard transit assignment blir resultatet av ruttvalet enligt Figur 23.

Figur 23: Standard transit assignment, Brommaplan - Solna centrum.

Resultatet visar att enbart buss kommer väljas. Fördelningen sker enligt:

· Buss nummer 177 (27 procent)

· Buss nummer 176 (27 procent)

· Buss nummer 509 (46 procent)

Ruttvalen stämmer bra överens med föreslagna rutter i reseplaneraren. Skillnaden mot
tidigare analyser är att alla resor inte läggs ut på en rutt utan det blir en spridning på tre
olika linjer, trots isärkodade hållplatser. Anledningen är att det finns flera attraktiva
linjer av samma färdmedel. Det innebär att val av linje görs utifrån turtätheten för det
specifika färdmedlet, eftersom alla busslinjer trafikerar samma nod i Brommaplan.
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Extended transit assignment med fördelning på skaft

Det förekommer även andra potentiella ruttval som inte genereras i reseplaneraren. Som
i tidigare analyser görs därför en nätutläggning med extended transit assignment där
resenärerna sprids på skaften och därigenom tvingas att överväga flera färdmedel i
början av resan. Resultat i Figur 24.

Figur 24: Extended transit assignment, Brommaplan- Solna centrum.

Resultatet visar på att resenärerna väljer motsvarande rutter som i standard transit
assignment, men med en annan intern fördelning mellan linjerna. Anledningen till detta
är att vissa resenärer ansluter till bussarna i en annan busshållplats som det skaftas till i
nätet. De resenärer som via skaft fördelas ut till tunnelbanenoden kommer gå vidare till
bussnoden då restiden trots en längre gångväg är bättre med buss.
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Standard transit assignment med sammankodade hållplatser

Som i tidigare analyserade relationer testas även vad som händer om hållplatsnoder
kodas samman. I denna analys har hållplatser i Brommaplan, Alvik och Fridhemsplan
kodats samman. Resultat i Figur 25.

Figur 25: Standard transit assignment, Brommaplan- Solna centrum, sammankodade hållplatser.

Med denna kodning blir resultatet ett helt annat. Rutten tunnelbana, tunnelbana med
byte i Fridhemsplan blir ett attraktivt val. Då turtätheten på tunnelbanelinjerna är högre
kommer 71 procent att väja den rutten medan 29 procent kvarstår i något av
bussalternativen. Buss nummer 509 är inte längre attraktiv utan enbart linje 176 och 177
väljs.

Alternativ med tunnelbana, byte till tvärbana i Alvik är inte attraktivt vilket beror på
restiderna. Bedömningen är att en förkortad restid för alternativet med cirka 5 minuter
hade inneburit att rutten blivit attraktiv och således hade valts.
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Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till restid i
linjeval

Tester har även gjorts för ett sammankodat alternativ där även restid vägs in, utöver
turtäthet, vid val av linje. Resultat enligt Figur 26.

Figur 26: Extended transit assignment med hänsyn till restid vid linjeval, Brommaplan – Solna
centrum

Resultatet uppvisar åter en annan fördelning. Cirka 56 procent väljer bussalternativet
medan cirka 44 procent väljer tunnelbana-tunnelbana.

Sammanfattning Brommaplan - Solna centrum

Som i tidigare analyser visar resultaten att med standardutläggning kommer samtliga
resenärer i en relation välja samma färdmedel i början av sin rutt. Detta beror på metod
med isärkodade hållplatser och skaftning. I detta fall korresponderar detta val med
föreslagna rutter i reseplaneraren. Det förekommer flera alternativa rutter som skulle
kunna vara attraktiva, exempelvis tunnelbana med byte i Fridhemsplan eller tunnelbana
med byte till tvärbanan i Alvik. Om resenärerna sprids på skaften för att få dem att
överväga alternativa rutter kommer samtliga ändå att välja enbart buss, vilket även här
beror på isärkodning och kodning av gånglänkar.

Om hållplatsnoderna kodas samman visar det sig att tunnelbana, med byte i
Fridhemsplan får flest resenärer vilket beror på turtätheten. Tas även hänsyn till
upplevd restid vid linjeval lockar bussen flest resenärer igen. Alternativet med
tunnelbana och byte till tvärbanan är inte attraktivt och en restidsförkortning på cirka 5
minuter för rutten hade krävts för att bli attraktiv.

Analyser av denna relation visar på att det troligtvis uppstår orimligheter oavsett hur
analysen genomförs. Resultat för relationen sammanfattas i Tabell 11.
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Tabell 11: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer i relationen Brommaplan –
Solna centrum med olika nätutläggnings- och kodningsprinciper.

Brommaplan - Solna centrum Buss
Tunnelbana -
tunnelbana

Tunnelbana-
tvärbana

Standard transit assignment 100%

Extended transit assignment med hänsyn till
fördelning på skaft 100%

Standard transit assignment med sammankodade
hållplatser 29% 71%
Extended transit assignment med hänsyn till restid
vid linjeval 56% 44%

6.1.6. Skärholmen - Huddinge

Denna relation är intressant då det bland annat förekommer ett alternativ med
direktbuss. Reseplaneraren föreslår följande rutter:

· Tunnelbana, byte Masmo till buss 172

· Buss nummer 740 direkt

· Buss nummer 865 (ej aktuell då busslinjen har en annan sträckning, Huddinge
– Handen, i Emmes kollektivtrafiknät för 2014)

Liksom för övriga analyserade relationer är noder i utgångsläget isärkodade för olika
färdmedel. Gånglänkar sammanbinder noderna.

Standard transit assignment

Analys med standard transit assignment ger resultat enligt Figur 27.
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Figur 27: Standard transit assignment, Skärholmen – Huddinge.

Resultatet visar att samtliga resenärer väljer buss nummer 740. Detta följer samma
mönster som i tidigare motsvarande analyser, d.v.s. samtliga resenärer hamnar på ett
färdmedel som en följd av att hållplatserna är isärkodade.

Extended transit assignment med fördelning på skaft

Genom analys med extended transit assignment med spridning av resenärer på skaften
finns möjlighet att komma runt resultatet i föregående test. Metoden ger resultat enligt
Figur 28.

Figur 28: Extended transit assignment, Skärholmen – Huddinge.
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Resultatet visar att resandet nu fördelar sig på olika busslinjer samt på alternativet
tunnelbana, buss med byte i Masmo. Någon av de valda linjerna förefaller orimlig, men
trots allt möjlig. En felkodning i modellen (anslutning mellan tunnelbana och buss i
Masmo) gör att bytet sker på fel ställe.

Hållplatser är kodade ganska tätt i Skärholmen vilket innebär att det även finns skaft till
alla dessa hållplatser. När resenärer tvingas till olika skaft uppstår vissa något ologiska
ruttval.

Standard transit assignment med sammankodade hållplatser

I detta test har hållplatserna i Skärholmen kodats samman. Resultat enligt Figur 29.

Figur 29: Standard transit assignment, Skärholmen- Huddinge, sammankodade hållplatser.

Resultaten visar som förväntat att alternativet tunnelbana, buss med byte i Masmo är
det mest attraktiva (75 procent) till följd av tunnelbanans höga turtäthet jämfört
bussens. I detta fall väljs en mer förväntad busslinje, av de som väljer bussen.

Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till restid i
linjeval

Test har även gjorts för det sammakodade alternativet där hänsyn vid linjeval inte
enbart baseras på turtätheten utan även restid. Resultat enligt Figur 30.
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Figur 30: Extended transit assignment med hänsyn till restid vid linjeval, Skärholmen – Huddinge.

Resultaten visar nu åter att samtliga resenärer väljer buss nummer 740. Detta bedöms
som logiskt då den upplevda restiden är betydligt kortare för denna rutt.

Sammanfattning Skärholmen - Huddinge

Resultaten uppvisar i princip samma problematik som tidigare analyserade relationer.
Isärkodningen gör att ruttvalen sker väldigt statiskt där enbart ett färdmedel beaktas i
startpunkten. Den spridning som sker då resenärerna fördelas ut till de olika
färdmedlens hållplatser blir något slumpmässig beroende på hur gånglänkar och skaft är
kodade, samt på centroidens placering i förhållande till hållplatsnoderna.

Vid sammankodning av hållplatser blir metoden för hur linjevalet görs väldigt
avgörande. Utifrån enbart turtäthet kommer flest resenärer välja tunnelbana-buss, men
om även restiden beaktas kommer samtliga resenärer välja buss. Sammanfattning av
resultat i Tabell 12.

Tabell 12: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer i relationen Skärholmen –
Huddinge med olika nätutläggnings- och kodningsprinciper.

Skärholmen - Huddinge Buss Tunnelbana- Buss
Standard transit assignment 100%
Extended transit assignment med hänsyn till fördelning
på skaft 82% 18%

Standard transit assignment med sammankodade
hållplatser 25% 75%

Extended transit assignment med hänsyn till restid vid
linjeval 100%
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6.2. Sammanfattning av tester på relationsnivå med olika
nätutläggnings- och kodningsprinciper

Sex olika relationer i Stockholms län har analyserats. Tester har gjorts dels med
standard transit assignment (samma parametersättning som används i Sampers
nätutläggningar) och dels med extended transit assignment där resenärer fördelas på
olika skaft utifrån en logit-funktion (för övrigt samma parametersättning som i
Sampers). Tester har även gjorts för standard transit assignment med förändrade
kodningsprinciper i kollnätet, där hållplatsnoder kodats samman istället för att vara
isärkodade med enbart ett färdmedel per hållplatsnod. För den sista varianten har även
genomförts tester där upplevd restid, utöver turtäthet, beaktas vid val mellan attraktiva
linjer.

Resultaten visar på följande:

- Med standard transit assignment och befintlig nätkodning kommer enbart ett
färdmedel kunna beaktas av resenären i startpunkten på en resa. I en specifik
relation väljs alltså antingen buss, tunnelbana, tvärbana etc. Även i
bytespunkter kommer samtliga resenärer byta till samma färdmedel. Den
eventuella mångfald av alternativ som förekommer i en enskild relation fångas
inte upp utan förhållandet i resultatet blir ”allt eller inget”.

- Det som styr vilket färdmedel som väljs är, något förenklat, den upplevda
restiden (inklusive byten, gångtider och väntetider) från den nod som ansluter
ifrån skaftet. Alla resenärer måste välja samma skaft så val av olika färdmedel
kommer inte vara möjligt utifrån befintlig kodning och metod. Detta innebär att
kodning av skaft och gånglänkar, men även centroiders placering i förhållande
till de olika hållplatsnoderna kommer vara väldigt avgörande för ruttvalet.

- I många fall (trots brister ovan) väljs troligtvis den mest sannolika rutten, men
beroende på skaftningen finns risk att mer osannolika val genomförs av samtliga
resenärer i en relation. Mindre brister i kodning kan ge stora konsekvenser.

- Med extended transit assignment går det att sprida resenärer på olika skaft.
Detta innebär att modellen kan tvinga resenärer att överväga val av olika
färdmedel i startpunkten för resan. Även detta ställer krav på hur kodning av
gånglänkar, skaft och centroidens placering i förhållande till de olika
hållplatsnoderna görs.

- I vissa analyserade relationer kommer resultat med extended transit assignment
med spridning på skaft skapa mer realistiska resultat, men i vissa fall ger det
ingen effekt vilket då beror på problem som beskrivs ovan.

- Vid sammankodning av hållplatsnoder blir en spridning av resenärer på olika
färdmedel möjlig. Ett problem med detta kan vara att turtätheten styr hur
fördelning på olika linjer sker, oavsett restid till målpunkten. Det innebär att en
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restidsmässigt sämre rutt med hög turtäthet får väldigt många fler resenärer.
Detta gynnar framförallt rutter som inkluderar tunnelbana.

- Om även restid tillåts ha betydelse i valet av linje (och inte bara turtäthet)
gynnas rutter med kortare restider. I vissa fall kommer detta att innebära
extrema omslag där samtliga resenärer väljer samma rutt trots att fler attraktiva
valmöjligheter finns.

- Sammankodade nät skulle även kunna vara problematiska då det potentiellt
innebär att aspekter försvinner som har att göra med besvär att ta sig mellan
olika delar av en station, exempelvis att gå mellan pendeltågsplattform och
tunnelbaneplattform eller från busshållplats till tunnelbaneplattform.

Utifrån ovanstående dras slutsatsen att, med de metoder som används i dagens
Sampers, kommer justering av olika delkomponenter i nätutläggningarna
(påstigningsstraff, väntetidsvikter, anslutningsvikter etc.) bara kunna påverka val av
färdmedel i startpunkten av en resa samt i dess bytespunkter (alla byter eller ingen
byter). Vid olika parametersättning kommer ruttvalet att, lite krasst, ”kasta” resenärer
mellan färdmedel i varje enskild relation. Alternativt skulle justering i påstigningsstraff
(till ett högt värde) få resenärer att välja helt andra linjer som inte annars skulle
övervägas, då de istället väljer att gå längre till en hållplats.

När utbud från Emme beräknas och levereras som indata till Sampers efterfrågemodell,
tas alltid ombordtider, väntetider, antal byten, bytestider och gångtider från den
snabbast upplevda rutten i kollektivtrafiknätet. Kollektivtrafikutbudet i Sampers
efterfrågemodell kommer därmed troligtvis att överskattas något i många fall.

6.3. Tester med förändrat påstigningsstraff i Sampers

Förändringarna av påstigningsstraff testas för samma relationer som i avsnitt 6.1 samt
övergripande för alla relationer. De övergripande resultaten jämförs mot statistik över
fördelningen av påstigande per färdmedel vid större bytespunkter i Stockholms Län.
Valideringsdata har hämtats från Fakta om SL och Länet (SL 2015). För att göra
jämförelsen måste en nyckel mellan hållplats och nodnummer i Emme-näten skapas.
Trots att detta har gjorts kvarstår svårigheter att koppla framförallt busshållplatser i
modellen till en specifik hållplats i statistiken. Det finns alltså vissa osäkerheter med
avseende på detta i resultaten.

Förändringar i generellt påstigningsstraff görs relativt enkelt då samma straff ansätts för
samtliga påstigningar. Tester görs av både höga och låga nivåer för att fånga extremerna.
Även färdmedelsspecifikt påstigningsstraff kan tillämpas och används redan i nuvarande
version av Sampers i SAMM-regionen genom en differentiering mellan tunnelbanan, tåg
och övriga färdmedel, vilket är en kalibreringsåtgärd för att öka resandet på t.ex.
tunnelbana. I detta projekt testas olika kombinationer av färdmedelsspecifikt
påstigningsstraff. Litteraturstudiens resultat tyder på att spårburna färdmedel har lägre
påstigningsstraff än buss.

En ytterligare möjlighet är att tillämpa nodspecifika påstigningsstraff. Detta genomförs
genom att rangordna hållplatsers storlek via information från Fakta om SL och Länet
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och utifrån det ansätta olika nivåer på straffet för att stimulera byten eller resor från
dessa punkter.

Tester görs enligt testprotokollet i Tabell 13.

Tabell 13: Testprotokoll för förändringar av påstigningsstraff. Påstigningsstraff anges i minuter.

Test Buss Tunnelbana Tåg Pendeltåg Lokaltåg
Generella:

Test 1 15 15 15 15 15

Test 2 10 10 10 10 10

Test 3 5 5 5 5 5

Test 4 3 3 3 3 3

Test 5 0 0 0 0 0

Färdmedelsspecifika:

Test 1 - Standard Sampers i Samm 5 3 5 3 5

Test 2 (buss varieras) 3 3 5 3 5

Test 3 (buss varieras) 10 3 5 3 5

Test 4 (buss varieras) 15 3 5 3 5

Test 5 (pendeltåg varieras) 5 3 5 5 5

Test 6 (pendeltåg varieras)) 5 3 5 10 5

Nodspecifika: Stor Mellan Liten Övriga

Test 1 1 3 5 7

Test 2 3 5 10 15

Test 3 5 10 15 20

Test 4 10 5 3 2

För ovanstående tester analyseras regressionsvärden utifrån andelsfördelningar per
hållplats. Utifrån genererade R2-värden bedöms huruvida olika påstigningsstraff
påverkar resultaten på ett signifikant sätt.



Sida 70 (120)

6.3.1. Generella påstigningsstraff

Nedan redovisas tester med generella påstigningsstraff. Initialt har fem tester
genomförts med olika nivåer på påstigningsstraffet.

Nätutläggningar har gjorts dels med standard transit assignment och dels med extended
transit assignment med fördelning på skaft där spridningsfaktorn har ansatts till 0.5 och
trunkering till 0.05. För övriga parametrar som anges av användaren har använts
standard inom Trafikverkets tillämpning av Sampers (exempelvis väntetidsvikt,
väntetidsfaktor och anslutningsvikt). Nätutläggningar har gjorts med avseende på
VVMD (vintervardagsdygn). Detta bedöms spegla statistiken bäst. Nätutläggningar
avser turtätheter på dygnsnivå.

Resultat redovisas dels avseende de relationer som tidigare redovisats i rapporten och
dels avseende regressionsanalyser över andelen påstigningar per färdmedel på 80 större
hållplatser i Stockholm. Beräkning av transportarbete för gående i Stockholm län har
också genomförts. Detta för att analysera huruvida resenärers benägenhet att gå längre
till hållplatser ökar ifall påstigningsstraffet ökar.

Analys av enskilda relationer

Vid analys av samma enskilda relationer som ovan, men med olika generella
påstigningsstraff kommer resultaten att vara mer eller mindre som förväntat. Som
tidigare konstaterats, så ger analyser med standard transit assignment resultatet att 100
procent av resenärerna i ett enskilt OD-par gör samma färdmedelsval.
Påstigningsstraffet kommer i vissa fall enbart flytta över samtliga resenärer på ett nytt
färdmedel, antingen i startpunkt eller i bytespunkt. Vald rutt kommer vara det som
genererar lägst impedans från start till målpunkt utifrån ansatta parametrar.

Med extended transit assignment finns potential att välja olika färdmedel i ett OD-par.
Detta eftersom funktionen ”tvingar” ut resenärer via skaft till olika färdmedels
hållplatser i startpunkten. Ska alternativ rutt väljas måste impedansen vara lägre för det
alternativa färdmedlet i det alternativa färdmedlets starthållplats.

Analyser av detta med avseende på generella påstigningsstraff visar just det som
beskrivs ovan. Nedan beskrivs respektive analyserad relation och dess fördelning mellan
rutter.

Sundbyberg- Globen

För samtliga analyser väljs tunnelbana-tunnelbana (både i standard och extended transit
assignment)

Liljeholmen- Odenplan

Med standard transit assignment väljer samtliga resenärer tunnelbana-tunnelbana,
oavsett påstigningsstraff. Med extended transit assignment kommer, med ett väldigt lågt
påstigningsstraff (0 minuter), 19 procent av resenärerna göra ett relativt orimligt ruttval
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- gå från Liljeholmen till Hornstull och där ta en buss till Odenplan. För övriga testade
nivåer av påstigningsstraff väljer samtliga resenärer tunnelbana-tunnelbana.

Farsta strand – Alvik

Med standard transit assignment väljer samtliga resenärer tunnelbana utom i fallet med
0 minuters påstigningsstraff då 100 procent väljer pendeltåg-tvärbana. Med extended
transit assignment uppstår vissa fördelningar på rutter. Ju högre påstigningsstraff desto
större benägenhet att välja tunnelbana. Ju lägre påstigningsstraff desto fler som väljer
pendeltåg-tvärbana och vid 0 minuters straff kommer 100 procent välja det alternativet.

Solna centrum – Liljeholmen

Med standard transit assignment väljer samtliga resenärer buss 152 för samtliga testade
påstigningsstraff, utom när straffet är 0 minuter då 100 procent väljer tunnelbana. Med
extended transit assignment sker viss fördelning, först när straffet är 0 minuter erhålls i
princip en 50/50 fördelning mellan buss 152 och tunnelbana.

Brommaplan- Solna centrum

I detta alternativ väljer samtliga resenärer buss oavsett om standard eller extended
transit assignment används.

Skärholmen- Huddinge

Med standard assignment väljer samtliga resenärer buss i alla analyser. Med extended
transit assignment kommer resenärerna börja fördela sig ju lägre straff som används.
Spridningen ökar ju lägre straffet är. Vid 0 och 3 minuters straff uppstår val av relativt
orealistiska rutter.

Övergripande analys av alla relationer

Jämförelser har även gjorts avseende andel påstigande per färdmedel, per hållplats,
mellan Sampers och Fakta om SL och Länet 2014 (SL 2015). I bilaga 2 listas samtliga 80
hållplatser som har valts ut, där ett kriterium varit att hållplatsen ska trafikeras av minst
två färdmedel. Resultat redovisas för standard transit assignment (Tabell 14) och för
extended transit assignment (Tabell 15).
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Tabell 14: Resultat med standard transit assignment för generella påstigningsstraff.

Test 1 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 15 15 15

R2 0,53 0,59 0,72 0,76

Linjens ekvation 0,7279x+0,0592 0,7088x+0,2319 0,9326x+0,0372 1,0038x+0,0063

Test 2 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 10 10 10

R2 0,61 0,64 0,75 0,79

Linjens ekvation 0,8122x+0,0538 0,6936x+0,2109 0,963x+0,0055 1,0057x+0,0053

Test 3 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 5 5 5

R2 0,62 0,66 0,74 0,83

Linjens ekvation 0,8652x+0,0634 0,6884x+0,1829 0,9755x-0,0227 1,0159x+0,0096

Test 4 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 3 3 3

R2 0,58 0,65 0,71 0,82

Linjens ekvation 0,8748x+0,0737 0,7033x+0,1575 0,9665x-0,0259 1,0185x+0,0085

Test 5 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 0 0 0 0

R2 0,52 0,50 0,63 0,77

Linjens ekvation 0,9366x+0,0927 0,6498x+0,1604 0,9853x-0,0697 1,0005x+0,0015



Sida 73 (120)

Tabell 15: Resultat med extended transit assignment för generella påstigningsstraff.

Test 1 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 15 15 15

R2 0,52 0,59 0,71 0,74

Linjens ekvation 0,7221x+0,0632 0,7193x+0,2246 0,922x+0,0419 1,0367x+0,0037

Test 2 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 10 10 10

R2 0,59 0,63 0,73 0,75

Linjens ekvation 0,7914x+0,0547 0,693x+0,209 0,9446x+0,0146 1,0595x+0,0025

Test 3 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 5 5 5

R2 0,59 0,67 0,72 0,79

Linjens ekvation 0,8442x+0,0727 0,7007x+0,1731 0,9532x-0,0114 1,0703x+0,0054

Test 4 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 3 3 3

R2 0,56 0,66 0,69 0,77

Linjens ekvation 0,8663x+0,0808 0,7119x+0,1508 0,9326x-0,0259 1,082x+0,0038

Test 5 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 0 0 0 0

R2 0,50 0,60 0,61 0,71

Linjens ekvation 0,9609x+0,0927 0,9066x+0,0026 0,9044x-0,0168 1,0818x-0,0042

Resultaten visar på små skillnader mellan standard transit assignment och extended
transit assignment. Något bättre resultat uppnås med standard transit assignment med
hänsyn till R2-värdet.

Resultaten från regressionerna visar att lokaltåg äger en fördel och är attraktivare än
övriga färdmedel. Interceptet visar hur fördelaktigt ett givet färdmedel är genom att bara
finnas som ett val på en given hållplats. Pendeltåg tenderar att överskattas i modellen
förhållandevis mot hur resenärerna väljer i verkligheten. Detta fel uppstår främst då
pendeltågen är ett relativt oattraktivt val. Det ska nämnas att detta är en tendens hos
modellen och inget måste. För de övriga färdmedlen är intercepten låga. Detta innebär
givet att valet finns så är attraktiviteten för byte till färdmedlet inte vare sig överskattat
eller underskattat. Om istället fokus läggs på lutningen så utmärker sig lokaltåg
kontinuerligt som ett mer attraktivt val än det borde vara. Modellen verkar generellt
överskatta lokaltågens attraktivitet över lag. Ett lågt generellt påstigningsstraff verkar
gynna detta färdmedel för mycket.
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Avseende generellt påstigningsstraff ser ett värde på mellan 5 och 10 minuter ut att ge
bäst resultat totalt sett. Ett generellt påstigningsstraff verkar ha en relativt liten
påverkan på den totala kvalitetsnivån på nätutläggningarna. Pendeltåg, tunnelbana och
lokaltåg uppnår i samtliga fall bra R2-värden medan buss har ett sämre värde. En
anledning till detta kan vara att bussnätet innehåller betydligt fler hållplatser vilket kan
innebära att det uppstår osäkerheter i nätutläggningar avseende vilken hållplats som
resenären väljer. Potentiellt väljer resenären ”fel” hållplats för på- eller avstigning då det
enligt skaftning etc. ger det bästa ruttvalet. Dessa resenärer kommer då inte med i
redovisningen på rätt hållplats. En annan förklaring till detta är hur nätkodningen är
gjord avseende exempelvis gånglänkar och skaft. Förbättringar avseende detta borde
kunna förbättra resultaten för buss avsevärt. Dessa förbättringar måste göras med
hänsyn till vilken nätutläggningsalgoritm som väljs.

Övergripande verkar ett generellt påstigningsstraff som sagt påverka ganska lite, men i
enskilda hållplatser kan påverkan vara desto större. Ett högt generellt påstigningsstraff
verkar gynna påstigning på tunnelbana medan ett lågt generellt påstigningsstraff gynnar
påstigning på buss. Det verkar främst vara fördelning mellan buss och tunnelbana som
påverkas. Pendeltåg och lokaltåg står sig andelsmässigt relativt oförändrade.

För att beräkna en generell andel påstigande för analyserade hållplatser har ett viktat
medelvärde beräknats. Viktningen har gjorts med avseende på hållplatsens storlek
(utifrån antal påstigningar). Ju större hållplats desto större vikt i beräkningen.

Tabell 16 visar fördelning per färdmedel som en viktad total över de 80 hållplatser som
analyserats.

Tabell 16: Fördelning av påstigande per färdmedel som ett medel över alla analyserade
hållplatser viktat på hållplatsernas storlek.

Test Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

1 (15 min) 22% 12% 61% 5%

2 (10 min) 23% 11% 61% 4%

3 (5 min) 25% 10% 60% 5%

4 (3 min) 26% 10% 59% 5%

5 (0 min) 29% 10% 57% 4%

Fakta om SL
och Länet 2014

23% 11% 62% 5%

Resultaten visar att tester med generellt straff på 5 minuter (test 3) och 10 minuter (test
2) ger bäst passning jämfört SL Fakta. Även test 1 (15 minuter) ger en bra
överensstämmelse. Som förväntat kommer påstigningsstraffets nivå även påverka
resenärers benägenhet att gå i nätet. Ju högre straff desto mer benägen är resenärerna
att gå till en hållplats längre bort. Detta konstateras genom att jämföra transportarbete
för gående mellan de olika alternativen, se tabell 17.
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Tabell 17: Miljoner personkilometer gång i Stockholms län för de olika analyserna.

Analys [Mpkm/dygn] Standard Extended % skillnad

Test 1 (15 min) 1,825 1,931 -5,5%

Test 2 (10 min) 1,678 1,760 -4,7%

Test 3 (5 min) 1,533 1,600 -4,2%

Test 4 (3 min) 1,481 1,545 -4,1%

Test 5 (0 min) 1,402 1,457 -3,8%

Resultaten är förväntade. Ju lägre straff desto kortare gångdistans. Det är också
förväntat att extended transit assignment ger högre transportarbete än standard transit
assignment då resenärerna ”tvingas” ut på skaft där de sedan i många fall går tillbaka till
en annan hållplats då den ger ett bättre alternativ.

6.3.2. Färdmedelsspecifika påstigningsstraff

Tidigare har testats generella påstigningsstraff. En annan möjlighet som finns i
nätutläggningsmetoderna är att specificera olika nivåer på straff beroende på färdmedel.
Detta används idag SAMM-modellen där tunnelbana och pendeltåg har ett lägre
påstigningsstraff än övriga färdmedel.

I denna analys varieras påstigningsstraffet via tester med olika kombinationer av straff.
Dessa tester görs enbart med standard transit assignment. Tidigare tester har visat på
små skillnader mellan vald metod (standard eller extended) och ett marginellt bättre
resultat avseende standard transit assignment.

Även analyser för enskilda relationer rationaliseras bort i detta skede. Vi vet att
resultaten kommer kasta samtliga resenärer mellan olika rutter beroende på
påstigningsstraffets storlek och i de flesta fall kommer samma rutt väljas i samtliga
tester.

Metoden för testerna är i övrigt samma som för de generella straffen, med jämförelser
avseende påstigande per hållplats (80 stycken) mellan Sampers och Fakta om SL och
Länet 2014. Initialt varieras påstigningsstraffet för bussar, medan övriga färdmedel har
samma påstigningsstraff som standard i Sampers, se Tabell 18. Utifrån dessa resultat
bedöms hur vidare tester görs.



Sida 76 (120)

Tabell 18: Resultat av nätutläggning där bussarnas påstigningsstraff varieras.

Test 1 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 3 3 5

R2 0,66 0,68 0,78 0,86

Linjens ekvation 0,8831x+0,0357 0,7309x+0,1692 0,9806x+0,0005 0,9454x+0,0076

Test 2 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 3 3 5

R2 0,58 0,66 0,71 0,89

Linjens ekvation 0,8799x+0,0754 0,7061x+0,1595 0,9625x-0,0213 0,8909x-0,0007

Test 3 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 3 3 5

R2 0,66 0,69 0,79 0,82

Linjens ekvation 0,7591x-0,0051 0,8576x+0,1514 0,9384x+0,0928 1,0125x+0,0261

Test 4 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 3 3 5

R2 0,58 0,68 0,74 0,79

Linjens ekvation 0,6499x-0,0173 0,9535x+0,1377 0,9009x+0,1505 1,0381x+0,0389

Resultaten visar på relativt små skillnader mellan de olika straffen. Bäst resultat verkar
uppnås när bussens påstigningsstraff ligger mellan 5 och 10 minuter och lokaltåg är 5
minuter. Detta visade även analysen med de generella påstigningsstraffen. Fortfarande
tenderar pendeltåg att vara för attraktivt bara genom att finnas som färdmedel. Detta
gäller även tunnelbana så påstigningsstraffet för buss (15 min) och lokaltåg (5 min) är
högre. Generellt gäller att färdmedelsvalet inte är tillräckligt rörligt när lutningarna på
regressionen studeras.

Pendeltågen uppvisar i princip samma resultat oavsett påstigningsstraff för buss. Med
10 och 15 minuter får lokaltågen lite sämre passning mot statistiken men tunnelbanan
får lite bättre. Slutsatsen är att ett högre påstigningsstraff på bussarna trycker över
resenärer främst på tunnelbana och lokala tåg (linjens lutning blir brantare). För lokala
tåg verkar det ske på fel ställen då R2-värdet försämras och för tunnelbana blir det något
bättre eller oförändrat.

Det kan konstateras att färdmedelsspecifika straff generellt ger bättre resultat än
generella påstigningsstraff, framförallt avseende bussar. Det test som genererar bäst
resultat är med de straff som används i Sampers idag. Studeras linjens ekvation kan
konstateras att underskattning av buss, tunnelbana och lokaltåg verkar ske (linjens
lutning <1). Därav testas vidare att höja straff för pendeltåg. Dessa har tidigare visats sig
relativt okänsliga för variationer i påstigningsstraff. Resultat i Tabell 19.
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Tabell 19: Resultat av nätutläggning där pendeltågens påstigningsstraff varieras.

Test 5 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 5 3 5

R2 0,67 0,67 0,78 0,87

Linjens ekvation 0,8962x+0,0357 0,747x+0,1444 0,9763x+0,0048 0,9536x+0,0077

Test 6 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 10 3 5

R2 0,68 0,62 0,77 0,86

Linjens ekvation 0,9318x+0,0357 0,7579x+0,0955 0,9638x+0,014 0,9601x+0,0096

Resultaten visar på relativt små skillnader. Det kan konstateras att en höjning av
pendeltågens påstigningsstraff ger en positiv effekt på bussarnas korrelation, även
lokaltåg förbättras något. Pendeltåg har fortsatt en generellt för hög attraktivitet endast
genom att finnas med som färdmedel.

Avseende viktad total för samtliga analyserade hållplatser ges resultat enligt
Tabell 20.

Tabell 20: Fördelning av påstigande per färdmedel som ett medel över alla analyserade
hållplatser viktat på hållplatsernas storlek.

Test Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

1 (buss 5 min) 23% 10% 62% 4%

2 (buss 3 min) 27% 10% 59% 4%

3 (buss 10 min) 16% 11% 67% 5%

4 (buss 15 min) 13% 11% 70% 6%

5 (buss 5, pendel 5) 23% 10% 62% 4%

6 (buss 5, pendel 10 min) 23% 9% 63% 5%

Fakta om SL och Länet 2014 23% 11% 62% 5%

Bäst resultat ges med Sampers nuvarande påstigningsstraff, alternativt där pendeltågens
straff ökar till 5 minuter. Det är ganska små marginaler i de flesta tester. Som
konstaterats tidigare verkar ett busstraff på cirka 5–10 minuter vara mest rimligt.

6.3.3. Nodspecifika påstigningsstraff

Möjligheten att ansätta nodspecifika påstigningsstraff finns också i Emme. Detta
innebär att det är hållplatsen i sig som skapar motståndet vid påstigning istället för
färdmedlet. En svårighet i att ansätta dessa straff är att det finns väldigt många
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hållplatser i nätet vilket innebär ett stort arbete om samtliga ska ansättas med ett straff
utifrån någon form av bedömning. Då hållplatser med flera färdmedel dessutom är
isärkodade uppstår osäkerheter (framförallt för bussar) kring vilka hållplatser som ska
höra samman som en nod. En annan osäkerhet är centroiders placering och skaftning då
val av hållplats kan bli relevant då straffet potentiell skulle kunna variera mellan en
större busstation och en mindre närliggande och således mer ha en påverkan på
anslutning till hållplats. Tester har trots detta genomförts, med metod enligt nedan.

Som för de färdmedelsspecifika straffen har analyser på relationsnivå inte genomförts då
det inte bedöms tillföra något mer. Analyser har dessutom enbart gjorts med standard
transit assignment då resultaten inte bedöms skilja i någon större utsträckning.

Som för de generella och färdmedelsspecifika påstigningsstraffen har jämförelser gjorts
avseende andel påstigande per hållplats mellan Sampers och Fakta om SL och länet
2014. 80 stycken olika hållplatser har valts ut där ett kriterium varit att hållplatsen ska
trafikeras av minst två färdmedel. För att testa denna funktion har en differentiering
gjorts. Tidigare har alla 80 hållplatser analyserats. I dessa analyser har hållplatser
istället delats in i tre kategorier utifrån antal påstigande som redovisats i Fakta om SL
och länet 2014 - stor, mellan och liten enligt följande:

· Stor => 20 000 påstigningar per dygn

· Mellan = mellan 10 000 och 20 000 påstigningar per dygn

· Liten = <10 000 påstigningar per dygn

Hållplatser som inte ingår bland de 80 bedöms som övriga, alltså fyra olika kategorier
totalt. Då de 80 hållplatserna valts bland större påstigningspunkter bör de fånga de
flesta hållplatser i Stockholms län med lite större dignitet.

I testerna tillämpas olika straff för de olika kategorierna. Inledningsvis har tre tester
gjorts, där stora hållplatser antas mer attraktiva än mellan och låg, d.v.s. de får lägre
straff. Därefter genomförs ett test där högre värde ansätts för stora hållplatser (test 4).

Resultaten i tabell 21 visar på relativt bra matchning trots alla de osäkerheter som
förekommer i kodningen av straffen. Bäst resultat ges i test 2 och test 4 ger (inte
oväntat) resultat som blir relativt dåliga i jämförelse med övriga tester.
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Tabell 21: Resultat av tester med nodspecifika påstigningsstraff.

Test 1 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokala tåg

Stor = 1, Mellan = 3,
Liten =5, Övriga = 7

R2 0,62 0,67 0,72 0,76

Linjens ekvation 0,9827x+0,0628 0,6896x+0,1423 1,0156x-0,0757 1,0418x+0,015

Test 2 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokala tåg

Stor = 3, Mellan = 5,
Liten =10, Övriga = 15

R2 0,67 0,63 0,77 0,78

Linjens ekvation 1,0081x+0,0464 0,6792x+0,1449 1,0375x-0,0803 0,9843x+0,028

Test 3 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokala tåg

Stor = 5, Mellan = 10,
Liten =15, Övriga = 20

R2 0,64 0,45 0,79 0,85

Linjens ekvation 0,9486x+0,042 0,6456x+0,1881 1,0311x-0,0585 0,8651x+0,0333

Test 4 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokala tåg

Stor = 10, Mellan = 5,
Liten =3, Övriga = 2

R2 0,29 0,37 0,52 0,54

Linjens ekvation 0,6088x+0,0568 0,6648x+0,2687 0,8619x+0,1163 1,244x-0,0034

Resultat avseende viktade medelvärdet för samtliga hållplatser (Tabell 22) är inte lika
bra. Andelen påstigningar på buss är för höga på bekostnad av tunnelbanan.

Tabell 22: Andel påstigande per färdmedel som ett viktat medel över samtliga analyserade
hållplatser.

Standard assignment Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Test 1 29 % 10 % 57 % 5 %

Test 2 28 % 10 % 57 % 5 %

Test 3 27 % 10 % 58 % 4 %

Test 4 13 % 12 % 70 % 5 %

Fakta om SL och Länet 2014 23 % 11 % 62 % 5 %
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6.3.4. Sammanfattning av förändringar i påstigningsstraff

Tester avseende generella, färdmedelsspecifika och nodspecifika påstigningsstraff har
genomförts. Generellt kan konstateras att själva nätkodningen och dess detaljer är
betydligt viktigare än påstigningsstraffet. Oavsett hur straffet varieras kommer
resultaten på en aggregerad nivå inte påverkas så särskilt mycket. Detta är förväntat
med tanke på de algoritmer och nätkodningsprinciper som används.

Nedan sammanfattas resultaten:

- På en aggregerad nivå verkar påstigningsstraffet ha relativt liten påverkan på
resultaten. De färdmedel som påverkas mest är buss och tunnelbana som ser ut
att samverka mer än övriga två färdmedel (pendeltåg och lokaltåg).

- Skillnaden mellan att använda standard transit assignment och extended transit
assignment med spridning av resenärer på skaft ger relativt små skillnader på
resultaten på en aggregerad nivå.

- Analyser på relationsnivå blir med den kodning av nät som finns och de metoder
som används vid nätutläggning relativt irrelevant. Som förutspått kommer
resenärerna enbart eventuellt kastas mellan olika färdmedel i startpunkten
innebärande att påstigningsstraffet i många fall inte påverkar i någon större
utsträckning då många resenärer trots förändrade straff fortfarande kommer
välja samma färdmedel och rutt.

- Påstigningsstraff för buss på cirka 5 – 10 minuter verkar ge en hyfsat bra
fördelning av resenärerna. Straffet för tunnelbana bör vara något lägre än för
buss.

- Ju högre påstigningsstraff som ansätts desto längre distanser går resenärerna i
modellen. Personkilometer för gång ökar också om extended transit assignment
med fördelning på skaft används jämfört med standard transit assignment.

- Pendeltåg och lokala tåg verkar inte lika känsliga för justeringar i
påstigningsstraffet. Pendeltåg ansätts i nuvarande version av Sampers till 3
minuter, men tester med 10 minuter verkar inte påverka resultaten på
aggregerad nivå i någon större utsträckning.

- På en mer detaljerad nivå kommer givetvis olika värden för påstigningsstraff att
kunna påverka mer eller mindre i enskilda hållplatser. Det är relativt svårt att
dra några generella slutsatser utifrån dessa detaljerade resultat.

- Nodspecifika straff är svårt att implementera på att bra sätt då det kräver
detaljerad kodning. Trots detta kommer resultaten inte påverkas jättemycket
jämfört med de andra metoderna utan ger relativt stabila resultat med undantag
för om högre påstigningsstraff ansätts ju större stationen är.
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7. Resultat av modellanalyser i Visum
I detta kapitel beskrivs resultaten av de tester och analyser som gjort i Visum inom
projektet. Tester har gjorts på relationsnivå, dels med trafikförvaltningens
standardinställning i Visum och dels med förhöjda kriterier för när valda rutter sorteras
bort.

Tester har även genomförts med förändringar i påstigningsstraff, både förändrade
generella påstigningsstraff och olika kombinationer av färdmedelsspecifika
påstigningsstraff. Dessa tester genomförs övergripande för alla relationer.

7.1. Tester på relationsnivå med förändrat kriterium för
ignorerade rutter

Analyserna har genomförts för samma relationer som i Sampers/Emme.

Tabell 23: Översikt över analyserade relationer. *Ej aktuell rutt då pendeltåg till Odenplan saknas i
den använda linjekodningen.

Relation Möjliga rutter med kollektiva färdmedel
Sundbyberg – Globen Pendeltåg – tunnelbana

Tunnelbana – tunnelbana
Tvärbana

Liljeholmen – Odenplan Tunnelbana – buss
Tunnelbana – tunnelbana
Tvärbana - tunnelbana
Tvärbana – pendeltåg*
Buss – tunnelbana
Med flera

Farsta strand – Alvik Tunnelbana
Pendeltåg – tvärbana
Pendeltåg – tunnelbana*

Solna centrum –
Liljeholmen

Buss
Tunnelbana – tunnelbana
Tvärbana

Brommaplan – Solna
centrum

Buss
Tunnelbana – tunnelbana
Tunnelbana - tvärbana

Skärholmen – Huddinge Tunnelbana – buss
Buss
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7.1.1. Sundbyberg – Globen

Figur 31 visar resultatet för relationen Sundbyberg – Globen med standardinställningen.
Resultatet visar att 62 procent av alla resenärer väljer alternativet att resa med
tunnelbana till Stockholm C, byta till ny tunnelbana och resa vidare till Globen, sedan gå
till fots till målpunkten. 38 procent av alla resenärer väljer alternativet att resa med
pendeltåg till Stockholm C, byta till ny tunnelbana, resa vidare till Globen och sedan gå
till fots till målpunkten.

Liksom konstaterat i Emme-analyserna blir resenärer med tvärbanan förbi Alvik i
Sampers 2014-nät tvingade till ett byte i Alvik. Det gör att restiden blir för lång och att
detta alternativ inte väljs av någon.

Figur 31: Standardinställning i Visum, Sundbyberg - Globen

Den totala restiden består av flera restidskomponenter, se relationer. Ombordtiden för
pendeltåg mellan Sundbyberg och Stockholm C är kortare än för tunnelbanan, men
tunnelbanan har högre turtäthet. Dessutom är gångtiden till grön linje vid Stockholms C
kortare från blå linje än från pendeltåget.13

13 Notera att modellen avser trafiknät år 2015-2016, d.v.s innan Citybanan öppnades.
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Tabell 24: Översikt över restidskomponenter i analyserade relationer.

Vikt Tunnelbana -
Tunnelbana

Pendeltåg - tunnelbana

Gångtid till första hållplats 2 4 min 48 s 4 min 48 s

Väntetid vid Sundbyberg 2 0 – 6 min 0 - 7min 30 s

Ombordtid 1 22 min 18 min
Gångtid vid byte 2 2 min 38 s 4 min 48 s

Bytesmotstånd 1 5 min 5 min
Väntetid vid byte 2 1 min 9 s 1 min 9 s

Gångtid till målpunkt 2 2 min 24 s 2min 24 s
Viktad restid 48 min 48 s - 60 min

48 s
49 min 6 s - 64 min 6 s

Viktad restid, med genomsnittlig väntetid 54 min 48 s 56 min 6 s

Kortaste restiden från start- till målpunkt är tunnelbana-tunnelbana, om väntetiden
hade varit noll. Men eftersom minimala restiden för pendeltåg-tunnelbana är kortare än
maximala restiden för tunnelbana-tunnelbana så är det också en attraktiv rutt. För
restid mellan 49 minuter 6 sekunder och 60 minuter 48 sekunder fördelas resenärer
jämnt mellan två rutter. Om restiden med pendeltåg-tunnelbana är längre än 60
minuter 48 sekunder väljer resenärer tunnelbana-tunnelbana. Figur 32 visar
restidsintervallerna för det två relationerna.

Figur 32: Restidsintervaller för rutter Sundbyberg-Globen. Den skrafferade ytan visar inom vilket
intervall resenärer fördelas jämnt mellan rutterna.

Med standardinställningen i Visum genereras alltså två rutter för denna relation. Mer än
hälften av resenärerna väljer tunnelbana-tunnelbana medan 38 procent väljer
pendeltåg-tunnelbana. Det kan tänkas att så längre kriterier för ignorerade rutter är
lägre än 38 procent så borde inte resultaten förändras. Men varje rutt i figuren består
egentligen av flera rutter i modellen på grund av att tunnelbana och pendeltåg har flera
grenar på samma sträcka.

40 45 50 55 60 65 70

Tunnelbana -> Tunnelbana

Pendeltåg  -> Tunnelbana

Restidsinvervaller [min]

44
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Det finns fyra pendeltågslinjer mellan Sundbyberg och T-Centralen:

1. Bålsta-Nynäshamn, 30-minuters turtäthet

2. Jakobsberg-Älvsjö, 30-minuters turtäthet

3. Kungsängen-Västra Haninge, 30-minuters turtäthet

4. Kallhäll-Älvsjö, 30-minuters turtäthet

På tunnelbanans gröna linje finns 3 varianter mellan T-Centralen och Globen:

1. Linje 17, Åkeshov-Skarpnäck, 7,5-minuters turtäthet

2. Linje 18, Vällingby-Farsta, 7,5-minuters turtäthet

3. Linje 19, Hässelby strand-Hagsätra, 6-minuters turtäthet

Rutten pendeltåg-tunnelbana består av totalt 12 varianter. Se fördelning av resenärer i
Tabell 25.

Tabell 25: Ruttvalsfördelning pendeltåg-tunnelbana, 1% kriterium.

Linje 17, Åkeshov-
Skarpnäck

Linje 18, Vällingby-
Farsta

Linje 19, Hässelby
strand-Hagsätra

Bålsta-Nynäshamn 2,9% 2,9% 3,6%

Jakobsberg-Älvsjö 2,9% 2,9% 3,6%

Kungsängen-Västra
Haninge

2,9% 2,9% 3,6%

Kallhäll-Älvsjö 2,9% 2,9% 3,6%

Alla pendeltågslinjer har samma turtäthet så resenärerna fördelas jämnt mellan dem
inom samma kolumn. Linje 19 har högre turtäthet än linje 17 och 18 varför alla varianter
med linje 19 får en större andel.

I standardinställningen ignoreras rutter som har andelen <0,1 procent. När kriterier
höjs till 1% förändras inte resultaten. När kriteriet höjs till 3 procent så ignoreras
pendeltåg + linje 17 och linje 18. Pendeltåg + tunnelbana har bara 4 varianter kvar som
resenärerna fördelas på enligt Tabell 26.
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Tabell 26: Ruttvalsfördelning pendeltåg-tunnelbana, 3% kriterium.

Linje 17, Åkeshov-
Skarpnäck

Linje 18, Vällingby-
Farsta

Linje 19, Hässelby
strand-Hagsätra

Bålsta-Nynäshamn 0% 0% 4,7%

Jakobsberg-Älvsjö 0% 0% 4,7%

Kungsängen-Västra
Haninge

0% 0% 4,7%

Kallhäll-Älvsjö 0% 0% 4,7%

Totalt väljer 19 procent av resenärerna att åka med pendeltåg-tunnelbana i detta
scenario med kriteriet satt till 3 procent. Om kriteriet för ignorerade rutter höjs
ytterligare till 5 procent så försvinner även varianten med linje 19. Alla resenärer mellan
Sundbyberg och Globen väljer tunnelbana-tunnelbana.

Att höja kriteriet för ignorerade rutter kan hjälpa till att filtrera bort en del ”brus” men
det kan även leda till att rimliga ruttval försvinner. Det nuvarande linjenätet kodas ofta
med ett antal linjevarianter för spårburen trafik. Även om de olika varianterna
sammanlagt utgör större andel i ruttvalen så kan de ignoreras därför att modellen
betraktar de olika varianterna var för sig.

Sammanfattning Sundbyberg – Globen

Med nuvarande utläggningsmetod och kodning kommer 62 procent att välja
tunnelbana-tunnelbana i relationen och 38 procent välja pendeltåg-tunnelbana, trots att
den genomsnittliga restiden med tunnelbanan är kortare.

Antalet rutter kan begränsas genom att höja kriteriet för ignorerade rutter. Initialt kan
det tänkas att resultaten inte kommer att ändras så länge kriteriet är lägre än 38
procent. Men eftersom spårburen trafik i modellen är kodad som en mängd olika
varianter så betraktar modellen de olika varianterna var för sig. Även rimliga rutter som
har ganska stor andel kan försvinna om kriteriet sätts alltför högt. Tabell 27 visar en
sammanfattning av resultaten vid olika kriterier för ignorerade rutter.

Tabell 27: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer med olika kriterier för
ignorerade rutter.

Sundbyberg- Globen
Tunnelbana och
tunnelbana

Pendeltåg och
tunnelbana

Standardinställning 62% 38%

Test 1 (1% ignoreras) 62% 38%

Test 2 (3% ignoreras) 81% 19%
Test 3 (5% ignoreras) 100%

Test 4 (10% ignoreras) 100%
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7.1.2. Liljeholmen - Odenplan

I Figur 33 visas resultat från nätutläggning med standardinställning i Visum. Resultatet
visar att samtliga resenärer väljer tunnelbana till Stockholm C och byte till ny
tunnelbana till Odenplan, alltså i princip en av de föreslagna rutterna i reseplaneraren.
Trots att Visum oftast fördelar resenärer till flera rutter, så finns bara en rutt för den här
relationen. Det innebär att alla andra möjliga rutter är längre än maximala restiden för
denna rutt, oavsett när resenärer kommer till hållplatsen. Den valda rutten är alltid den
snabbaste rutten. Att höja kriteriet för ignorerade rutter påverkar inte heller resultatet.

Figur 33: Standardinställning i Visum, Liljeholmen – Odenplan.

Sammanfattning Liljeholmen – Odenplan

I denna relation förekommer en mängd olika alternativ att resa kollektivt. Modellen
kommer att lägga ut samtliga resenärer på tunnelbana med byte i Stockholm C till ny
tunnelbana oavsett vilket kriterium för ignorerade rutter som ansätts.
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7.1.3. Farsta strand – Alvik

Figur 34 visar resultat från nätutläggning med standardinställning i Visum.

Figur 34: Standardinställning i Visum, Farsta strand – Alvik.

Resultatet visar att 90,2 procent av resenärerna väljer direktresa med tunnelbana. 9
procent väljer att åka pendeltåg för att sedan byta till tvärbanan vid Årstaberg, medan
0,8 procent väljer att åka pendeltåg till T-Centralen för att sedan byta till tunnelbana. Se
Tabell 28 för översikt.
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Tabell 28: Översikt över restidskomponenter i analyserade relationer.

Vikt Tunnelbana Pendeltåg -
tvärbana (byte vid
Årstaberg)

Pendeltåg -
tunnelbana (byte vid
T-Centralen)

Gångtid till första
hållplats

2 4 min 12 s 6 min 6 min

Väntetid vid första
hållplats

2  0 - 7,5 min 0 - 12 min 0 - 12 min

Ombordtid 1 38 min 22 min 53 s 30 min

Gångtid vid byten 2 0 3 min 56 s 4 min 48 s

Bytesmotstånd 1 0 5 min 5 min

Väntetid vid byten 2 0 0 - 7,5 min 0 - 2 min 18 s

Gångtid från sista
hållplats till målpunkt

2 6 min 6 min 6 min

Viktad restid 58 min 24 s -
73 min 24 s

59 min 45 s - 98
min 45 s

68 min 36 s - 97 min

Viktad restid, med
genomsnittlig väntetid

65 min 54 s 79 min 15 s 82 min 44 s

Restidsintervallerna illustreras i Figur 35.

Figur 35: Restidsintervaller för rutter Farsta strand - Alvik. Skrafferad yta visar intervall inom vilka
resenärer fördelas jämnt mellan rutter.
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Sammanfattning Farsta strand – Alvik

Med den nätutläggningsmetod som används i Visum idag väljer 90 procent tunnelbanan
för en direktresa utan byte i denna relation. 9 procent väljer pendeltåg-tvärbanan medan
knappt 1 procent väljer pendeltåg-tunnelbana. Anledningen till detta är (precis som i
tidigare analyserade relationer) att den minimala restiden för pendeltåg-tunnelbana är
68 minuter 36 sekunder vilket är kortare än den maximala restiden för tunnelbana utan
byte.

Genom att höja kriteriet för ignorerade rutter ökar andelen resenärer som väljer
tunnelbana direkt. Sammanfattning av resultat i relationen Farsta strand – Alvik enligt
Tabell 29.

Tabell 29: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer med olika kriterier för
ignorerade rutter.

Farsta strand - Alvik Tunnelbana

Pendeltåg –
tvärbana
(byte vid
Årstaberg)

Pendeltåg –
tunnelbana (byte
vid T-centralen)

Standardinställning 90% 9,0% 1%

Test 1 (1% ignoreras) 91% 9% 0%

Test 2 (5% ignoreras) 91% 9% 0%

Test 3 (10% ignoreras) 100% 0% 0%
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7.1.4. Solna centrum – Liljeholmen

Figur 36 visar resultat av nätutläggningen med standardinställningen i Visum.

Figur 36: Standardinställning i Visum, Solna C – Liljeholmen.

Resultatet visar att 64 procent av alla resenärer väljer buss nummer 152. Men Linje 152
har ganska låg turtäthet på 15 minuter vilket innebär att restiden kan variera mellan X
och X+30minuter då väntetiden viktas dubbelt. Till följd av det omfattande
restidsintervallet för rutten med den kortaste restiden så finns många andra rutter som
också är attraktiva.

Knappt 23 procent av alla resenärer väljer tunnelbanans blåa linje till T-Centralen för att
sedan byta till röda linjen. Knappt 13 procent väljer tunnelbana till Fridhemsplan och
sedan buss. Mindre än 1 procent väljer tvärbanan. Notera att ruttvalet med tvärbanan
innebär byte vid Alvik. Sammanställning av restidskomponenter för de olika valda
rutterna i Tabell 30.
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Tabell 30: Översikt över restidskomponenter i analyserade relationer.

Vikt
Buss
152

Tunnelbana-
tunnelbana (byte
vid T-Centralen)

Tunnelbana- buss
(byte vid
Fridhemsplan)

Tvärbana

Gångtid till
första hållplats

2 3 min
36 s

4 min 48 s 4 min 48 s 4 min 12 s

Väntetid vid
första hållplats

2 0 - 15
min

0 - 6 min 0 - 6 min 0 - 10 min

Ombordtid 1 el. 1,314 18 min
23 s

19 min 15 min 30 s 28 min

Gångtid vid
byten

2 0 2 min 38 s 3 min 0

Bytesmotstånd 1 0 5 min 5 min 5 min

Väntetid vid
byten

2 0 0 - 2 min 30 s  0 - 7 min 30 s 5 min

Gångtid från
sista hållplats till
målpunkt

2 5 min
24 s

6 min 36 s 5 min 24 s 5 min 24 s

Viktad restid 36 min
24 s -
66 min

52 min - 69 min 46 min 54 s - 74
min 34 s

62 min 12 s
- 82 min 12
s

Viktad restid, med
genomsnittlig väntetid

51 min
24 s

60 min 34 s 60 min 44 s 72 min 12 s

Restidsintervallerna illustreras i Figur 37.

14 Vikten för ombordtid är 1 för spårbunden trafik samt 1,3 för buss
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Figur 37: Restidsintervaller för rutter Solna centrum – Liljeholmen. Skrafferad yta visar intervall
inom vilka resenärer fördelas jämnt mellan rutter.

Sammanfattning Solna centrum - Liljeholmen

Med den nätutläggningsmetod som används i Visum idag väljer 64 procent buss 152 i
denna relation. 23 procent väljer tunnelbana-tunnelbana medan 13 procent väljer
tunnelbana-buss. Anledningen till detta är att restiden för buss 152 ger ett ganska stort
restidsintervall så att flera övriga rutter också blir attraktiva.

Genom att höja kriteriet för ignorerade rutter försvinner alternativet med tvärbanan.
Annars håller sig fördelningen ganska stabil. Sammanfattning av resultat i relationen
Solna centrum – Liljeholmen enligt Tabell 31.

Tabell 31: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer med olika kriterier för
ignorerade rutter.

Solna centrum -
Liljeholmen

Buss
152

Tunnelbana- tunnelbana
(byte vid T-Centralen)

Tunnelbana- buss (byte
vid Fridhemsplan)

Tvärb
ana

Standardinställnin
g

64% 23% 13% 0,5%

Test 1 (1%
ignoreras)

66% 22% 12% 0%

Test 2 (5%
ignoreras)

66% 23% 11% 0%

Test 3 (10%
ignoreras)

64% 24% 12% 0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Buss 152

Tunnelbana- tunnelbana (byte vid T-Centralen)

Tunnelbana- buss (byte vid Fridhemsplan)

Tvärbana

Restidsinvervaller [min]
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7.1.5. Brommaplan – Solna centrum

Figur 38 visar resultat från nätutläggning med standardinställning i Visum.

Figur 38: Standardinställning i Visum, Brommaplan - Solna centrum.

Resultatet visar att tre huvudsakliga ruttval kvarstår. Fördelningen sker enligt:

· Busslinje 176/177 (71 procent)

· Tunnelbana + tunnelbana, byte vid Fridhemsplan (22 procent)

· Övrigt, t.ex. busslinje 509 (7 procent)

Sammanställning av restidskomponenter för de olika valda rutterna visas i Tabell 32.
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Tabell 32: Översikt över restidskomponenter i analyserade relationer.

Vikt
Buss
176/177

Tunnelbana- tunnelbana
(byte vid Fridhemsplan)

Buss 509

Gångtid till första
hållplats

2 4 min 48 s 7 min 12 s 4 min 48 s

Väntetid vid första
hållplats

2 0 - 10 min 0 - 2 min 18 s 0 - 12 min

Ombordtid 1 eller
1,3

14 min 30
s

16 min 26 min

Gångtid vid byten 2 0 1 min 18 s 0

Bytesmotstånd 1 0 5 min 0

Väntetid vid byten 2 0 0 - 6 min 0

Gångtid från sista
hållplats till målpunkt

2 4 min 46 s 4 min 48 s 3 min 36 s

Viktad restid 38 min -
58 min

47 min 36 s - 64 min 12 s 50 min 36 s -
74 min 36 s

Viktad restid, med genomsnittlig
väntetid

48 min 55 min 54 s 62 min 36 s

Restidsintervallerna illustreras i Figur 39.

Figur 39: Restidsintervaller för rutter Brommaplan – Solna centrum. Skrafferad yta visar intervall
inom vilka resenärer fördelas jämnt mellan rutter.

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Buss 176/177

Tunnelbana- tunnelbana (byte vid Fridhemsplan)

Buss 509

Restidsinvervaller [min]
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Sammanfattning Brommaplan - Solna centrum

Resultatet visar att med standardnätutläggning väljer de flesta resenärer att resa med
buss 176/177. 22 procent av alla resenärer väljer tunnelbana-tunnelbana med byte vid T-
Centralen medan 6 procent väljer buss 509. Det finns även en liten andel som väljer
övriga linjer, främst buss med lågturtäthet.

När kriteriet för ignorerade rutter höjs till 10 procent så försvinner både buss 509 och
även tunnelbana-tunnelbana som har en resenärsandel på 22 procent med
standardinställningen. Anledning till detta är (precis som i tidigare analyserade
relationer) att rutten tunnelbana-tunnelbana består av flera olika ruttval i modellen då
tunnelbanan har flera grenar. Visum beaktar varje linjekombination var för sig vilket i
detta fall även sorterar bort rimliga rutter. Resultat för relationen sammanfattas i Tabell
33.

Tabell 33: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer med olika kriterier för
ignorerade rutter.

Brommaplan - Solna
centrum

Buss176/177
Tunnelbana -
tunnelbana

Buss 509 Övrigt

Standardinställning 71% 22% 6%

Test 1 (1% ignoreras) 72% 22% 6% 0%
Test 2 (5% ignoreras) 71% 23% 7% 0%
Test 3 (10% ignoreras) 100% 0% 0% 0%
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7.1.6. Skärholmen – Huddinge

Figur 40 visar resultat från nätutläggning med standardinställning i Visum.

Figur 40: Standardinställning i Visum, Skärholmen – Huddinge.

Resultatet visar på fyra huvudsakliga rutter. Fördelningen sker enligt:

· Tunnelbana + buss 172 (65 procent). Till skillnad från reseplaneraren som
föreslår byte vid Masmo så sker bytet vid Fittja i modellen.

· Tunnelbana + pendeltåg, byte vid Södra station/Mariatorget samt T-Centralen
(16procent). Detta alternativ är inget som reseplaneraren föreslår.

· Buss 740 (13procent)

· Buss 710 (4procent)

Sammanställning av restidskomponenter för de olika valda rutterna visas i Tabell 34.
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Tabell 34: Översikt över restidskomponenter i analyserade relationer.

Vikt
Tunnelbana-
buss 172 (byte
vid Fittja)

Buss
740

Tunnelbana-
pendeltåg (byte
vid
Mariatorget/Södra
station)

Buss 710

Gångtid till
första hållplats

2 3 min 4 min
48s

3 min 6 min

Väntetid vid
första hållplats

2 0 - 5 min 0 – 30
min

0 – 5 min 0 – 30 min

Ombordtid 1 el.
1,3

30 min 36 min 30 min 37 min 18
s

Gångtid vid
byten

2 3 min 0 7 min 12 s 0

Bytesmotstånd 1 5 min 0 5 min 0

Väntetid vid
byten

2 0 - 5 min 0 0 - 15 min 0

Gångtid från
sista hållplats
till målpunkt

2 6 min 6 min 5 min 47s 6 min

Viktad restid 65 min 48s - 85 min 48 s 68 min
24s -
128 min
24 s

67min - 107min 72 min 20
s – 132
min 30 s

Viktad restid,
med
genomsnittlig
väntetid

75 min 48 s 98 min
24 s

87 min 102 min 30
s

Restidsintervallerna med överlappning dem emellan illustreras i Figur 41.
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Figur 41: Restidsintervaller för rutter Skärholmen – Huddinge. Skrafferad yta visar intervall inom
vilka resenärer fördelas jämnt mellan rutter.

Sammanfattning Skärholmen - Huddinge

Resultaten visar att med standardnätutläggning väljer de flesta resenärer tunnelbana -
buss 172. 16 procent av alla resenärer väljer tunnelbana-pendeltåg trots att rutten
förefaller ganska orealistiskt. Resten väljer att resa direkt med buss 740 eller 710.
Sammanfattning av resultat i Tabell 35

Tabell 35: Fördelning av resenärer på olika färdmedelskombinationer med olika kriterier för
ignorerade rutter.

Brommaplan - Solna
centrum

Tunnelbana-
buss 172 (byte
vid Fittja)

Buss
740

Tunnelbana-
pendeltåg
(Byte vid
Mariatorget
/Södra station)

Buss
710

Övrigt

Standardinställning 65% 13% 16% 4% 2%
Test 1 (1% ignoreras) 69% 11% 15% 4% 1%
Test 2 (5% ignoreras) 81% 10% 9% 0% 0%
Test 3 (10% ignoreras) 100% 0% 0% 0% 0%

7.1.7. Sammanfattning av tester på relationsnivå med förändrat kriterium för
ignorerade rutter

Tester har gjorts dels med standard parametersättning i Visum som används av
trafikförvaltningen och dels med ändrat kriterium för ignorerade rutter (för övrigt
samma som i trafikförvaltningens modell). Sex olika relationer i Stockholm har ingått i
testerna precis som testerna med Emme/Sampers.

60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tunnelbana+buss172 (byte vid Fittja)

Buss 740

Tunnelbana+pendeltåg (Byte vid
Mariatorget/Södra station)

Buss 710

Restidsinvervaller [min]
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Resultaten visar på följande:

- Visum beaktar väntetiden som en tidsintervall mellan noll och linjens turtäthet.
Rutten med kortaste genomsnittliga restiden innebär inte alltid kortast restid
för alla resenärer. Givet att resenärerna kommer till hållplatsen slumpmässigt så
kommer spridningen att ske på alla attraktiva rutter.

- I många fall väljs troligtvis många rutter för en relation vilket gör att resultatet
inte är så känsligt för mindre kodningsfel i näten. Å andra sidan kan modellen
ge resultat som upplevs som orealistiska, t.ex. i relation Skärholmen-Huddinge
där en del resenärer väljer att åka tunnelbana in mot stan för att sedan åka
söderut med pendeltåg. På grund av brist på valideringsdata går det inte att
konstatera om ruttvalen är rimliga eller inte.

- Genom att höja kriteriet för när rutter ska ignoreras rutter kan antalet rutter
begränsas. Men metoden kan även sortera bort rimliga rutter även om andelen
resenärer som väljer rutten är högre än själva kriteriet. Detta beror på att
spårburna trafikslag ofta är kodade som flera linjer då Visum beaktar de olika
grenarna var för sig.

7.2. Tester med förändrat påstigningsstraff

Genom att i modellen sätta det förinställda bytesstraffet till noll och även nolla den så
kallade spårfaktorn (vikten för ombordtiden i buss är med standardinställningen 1,3 mot
1,0 för spårburna trafikslag) samt införa ett nytt attribut för påstigningsstraff är det
möjligt att genomföra tester med differentierade påstigningsstraff. Vikten på väntetid i
Visum har även ändrats från 2 till 1,5 för att använda samma som i Emme.

I detta avsnitt testas, liksom tidigare för Emme, förändrade generella påstigningsstraff
och olika kombinationer av färdmedelsspecifika påstigningsstraff. Nodspecifika
påstigningsstraff har inte testats i Visum då den funktionen inte fungerar på samma sätt
i Visum som den gör i Emme. Testerna utförs enligt testprotokollet som visas i Tabell 36.

De övergripande resultaten jämförs mot statistik över fördelningen av påstigande per
färdmedel vid större bytespunkter i Stockholms Län. Valideringsdata har hämtats från
Fakta om SL och Länet 2014.

Inställningar i Visum före och efter justering visas i bilaga 3.
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Tabell 36: Genomförda tester av förändrade påstigningsstraff. Påstigningsstraff anges i minuter.

Påstigningsstraff Buss Tunnel-
bana

Tåg Pendel-
tåg

Lokaltåg

Generella:

Test 1 15 15 15 15 15

Test 2 10 10 10 10 10

Test 3 5 5 5 5 5

Test 4 3 3 3 3 3

Test 5 0 0 0 0 0

Färdmedelsspecifika:

Test 6 - Standard Sampers i
Samm

5 3 5 3 5

Test 7 (buss varieras) 3 3 5 3 5

Test 8 (buss varieras) 10 3 5 3 5

Test 9 (buss varieras) 15 3 5 3 5

Test 10 (pendeltåg varieras) 5 3 5 5 5

Test 11 (pendeltåg varieras) 5 3 5 10 5

För ovanstående tester analyseras regressionsvärden utifrån resenärernas fördelning per
hållplats. Utifrån den statistiska analysen bedöms huruvida olika påstigningsstraff
påverkar resultaten på ett signifikant sätt.

7.2.1. Generella påstigningsstraff

Nedan redovisas tester med generella påstigningsstraff. Initialt har fem tester
genomförts med olika nivåer på påstigningsstraff.

Nätutläggningar har gjorts med de olika påstigningsstraff som anges i tabellen. För
övriga parametrar har dessa tagits från Emme/Sampers basriggning (exempelvis
väntetidsvikt, väntetidsfaktor och anslutningsvikt) utom för de faktorer där de
ursprungliga vikterna i Visum som redovisades i tabell 5  har använts.

Resultat redovisas avseende regressionsanalys över andelen påstigningar per färdmedel
på 80 större hållplatser i Stockholm. Jämförelser har även gjorts avseende andel
påstigande per färdmedel och per hållplats mellan Visum och resandestatistik i Fakta
om SL och Länet 2014. I bilaga 2 listas samtliga 80 hållplatser som har valts ut där
hållplatsen trafikeras av minst två färdmedel.

Resultat redovisas i Tabell 37.
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Tabell 37: Resultat med standard transit assignment för generella påstigningsstraff.

Visum standard Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 5 min 5 min 5 min

R2 0.78 0.90 0.82 0.72

Linjens ekvation 0.9433x + 0.003 0.9808x + 0.0365 1.0492x - 0.0396 0.9154x + 0.0467

Test 1 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 min 15 min 15 min 15 min

R2 0.77 0.87 0.82 0.80

Linjens ekvation 0.9438x + 0.024 1.0033x + 0.0183 1.056x - 0.0615 0.9415x + 0.0172

Test 2 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 min 10 min 10 min 10 min

R2 0.77 0.88 0.82 0.80

Linjens ekvation 0.9622x + 0.0243 0.988x + 0.0227 1.0749x - 0.0802 0.9468x + 0.0167

Test 3 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 5 min 5 min 5 min

R2 0.76 0.89 0.82 0.77

Linjens ekvation 1.0009x + 0.0291 0.9231x + 0.0435 1.1137x - 0.1222 0.9393x + 0.0191

Test 4 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 min 3 min 3 min 3 min

R2 0.74 0.90 0.81 0.75

Linjens ekvation 1.0126x + 0.035 0.9013x + 0.0495 1.1309x - 0.1436 0.9342x + 0.0195

Test 5 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 0 min 0 min 0 min 0 min

R2 0.70 0.88 0.76 0.66

Linjens ekvation 1.0157x + 0.0544 0.8328x + 0.0663 1.1296x - 0.1616 0.8737x + 0.0339

Ett generellt påstigningsstraff verkar ha en relativt liten påverkan på den totala
kvalitetsnivån på nätutläggningarna. Det bästa resultatet förefaller uppnås vid ett värde
på 10 minuter, men alla färdmedel uppnår i samtliga fall bra R2-värden. Undantaget är
lokaltåg i Test 5 som får ett lite sämre värde.

Övergripande verkar ett generellt påstigningsstraff påverka ganska lite, men för enskilda
hållplatser kan påverkan vara desto större. Ett högt generellt påstigningsstraff verkar
gynna påstigning på pendeltåg medan ett lågt generellt påstigningsstraff gynnar
påstigning på buss.
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För att beräkna en generell andel påstigande för de analyserade hållplatserna har ett
viktat medelvärde beräknats. Viktningen har gjorts med avseende på hållplatsens storlek
(utifrån antal påstigningar), större hållplatser har fått en större vikt i beräkningen.

Tabell 38 visar andelar per färdmedel som en viktad total över de 80 hållplatser som
analyserats.

Tabell 38: Fördelning av påstigande per färdmedel som ett medel över alla analyserade
hållplatser viktat mot hållplatsernas storlek.

Test Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

1 (15 min) 24% 11% 61% 5%

2 (10 min) 24% 11% 61% 5%

3 (5 min) 25% 10% 60% 5%

4 (3 min) 25% 10% 60% 5%

5 (0 min) 27% 10% 59% 5%

Visum standard 21% 11% 63% 5%

Fakta om SL och Länet 2014 23% 11% 62% 5%

Resultaten visar att tester med generellt straff på 15 minuter (test 1) och 10 minuter (test
2) ger bäst passning jämfört påstigandestatistik. Även Visum standard (5 minuter
bytesstraff + spårfaktor) ger en bra överensstämmelse.

7.2.2. Färdmedelsspecifika påstigningsstraff

De föregående testerna 1–5 avser generella påstigningsstraff. En annan möjlighet som
finns i nätutläggningsmodellerna är att specificera olika nivåer på straff beroende på
färdmedel. I denna analys varieras påstigningsstraffet beroende på färdmedel.

Metoden för testerna är samma som för de generella påstigningsstraffen. Statistisk
analys och jämförelse avseende påstigande per hållplats (80 stycken) görs på samma sätt
som tidigare mellan modellens resande och statistik över påstigande från Fakta om SL
och Länet 2014.

Initialt varieras påstigningsstraffet för bussar, medan övriga färdmedel har samma
påstigningsstraff som standard i Sampers, se Tabell 39. Utifrån dessa resultat bedöms
hur vidare tester görs.
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Tabell 39: Resultat av nätutläggning där bussarnas påstigningsstraff varieras.

Test 6 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 3 min 3 min 5 min

R2 0.78 0.91 0.82 0.75

Linjens ekvation 0.986x + 0.0105 0.9464x + 0.0447 1.0773x - 0.0715 0.9174x + 0.0168

Test 7 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 min 3 min 3 min 5 min

R2 0.74 0.90 0.80 0.71

Linjens ekvation 1.014x + 0.0381 0.8956x + 0.0543 1.1203x - 0.1343 0.8468x + 0.008

Test 8 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 min 3 min 3 min 5 min

R2 0.77 0.91 0.79 0.80

Linjens ekvation 0.8849x - 0.0228 1.0328x + 0.0296 0.9737x + 0.057 0.9778x + 0.0401

Test 9 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 min 3 min 3 min 5 min

R2 0.72 0.89 0.75 0.78

Linjens ekvation 0.8157x - 0.0359 1.0634x + 0.0289 0.915x + 0.1265 0.9932x + 0.0579

Resultaten visar på relativt små skillnader mellan de olika straffen. Bäst resultat verkar
ges när bussens påstigningsstraff ligger på 5 minuter, dvs enligt standardvärden i
SAMM.

Pendeltågen uppvisar i princip samma resultat oavsett hur bussarna straffas. Med 3 och
5 minuter får lokaltågen lite sämre passning mot statistiken men tunnelbanan får lite
bättre. Slutsatsen är att ett högre påstigningsstraff på bussarna trycker över resenärer
främst på pendeltåg och lokaltåg (linjens lutning blir brantare).

Vidare tester har gjorts där påstigningsstraff för pendeltåg höjs. Dessa har tidigare visats
sig relativt okänsliga för variationer i påstigningsstraff. Resultat i Tabell 40.
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Tabell 40: Resultat av nätutläggning där pendeltågens påstigningsstraff varieras.

Test 10 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 5 min 3 min 5 min

R2 0.78 0.91 0.82 0.78

Linjens ekvation 0.9986x + 0.0115 0.9786x + 0.0071 1.0641x - 0.0612 0.9089x + 0.0179

Test 11 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 10 min 3 min 5 min

R2 0.77 0.88 0.81 0.81

Linjens ekvation 1.0341x + 0.0119 1.0474x - 0.0774 1.0397x - 0.0422 0.9359x + 0.0171

Resultaten visar på sämre överensstämmelse för pendeltåg när påstigningsstraffet höjs.
Det kan även konstateras att en höjning av pendeltågens påstigningsstraff ger en positiv
effekt på lokaltågs korrelation.

Avseende viktad total för samtliga analyserade hållplatser ges resultat enligt Tabell 41.

Tabell 41: Fördelning av påstigande per färdmedel som ett medel över alla analyserade
hållplatser viktat på hållplatsernas storlek.

Test Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

6 (buss 5 min) 22% 10% 63% 5%

7 (buss 3 min) 26% 10% 60% 4%

8 (buss 10 min) 17% 11% 67% 6%

9 (buss 15 min) 14% 11% 69% 6%

10 (buss 5 min, pendel 5 min) 23% 10% 63% 5%

11 (buss 5 min, pendel 10 min) 23% 9% 64% 5%

Fakta om SL och Länet 2014 23% 11% 62% 5%

Bäst resultat ges med Sampers nuvarande påstigningsstraff, alternativt där pendeltågens
straff ökar till 5 minuter. Om påstigningsstraffet på buss ökar från 3 minuter till 15
minuter minskar andelen påstigande från 26 procent till 14 procent. Överflyttning sker
framförallt till tunnelbana.

7.2.3. Sammanfattning av tester med förändrat påstigningsstraff

Tester avseende både generella och färdmedelsspecifika påstigningsstraff har
genomförts. Generellt kan konstateras att själva nätkodningen och dess detaljer är
betydligt viktigare än påstigningsstraffet. Oavsett hur straffet varieras kommer
resultaten på en aggregerad nivå inte påverkas särskilt mycket. Detta är förväntat med
tanke på de algoritmer som finns i modellerna och de principer för kodning av
trafiknäten som har använts.



Sida 105 (120)

De viktigaste resultaten:

- På aggregerad nivå har påstigningsstraffet en relativt liten påverkan på
resultaten. De färdmedel som påverkas mest är buss och tunnelbana som ser ut
att samverka mer än övriga färdmedel.

- Påstigningsstraffet för buss på 5 minuter ger en ganska bra fördelning av
resenärerna. Straffet för tunnelbanan bör vara lika eller något lägre än för buss.

- Lokaltågen är ganska känsliga för justeringar i påstigningsstraffet då R2-värden
varierar mellan 0,66 och 0,81 i de olika testerna. Ett generellt påstigningsstraff
på 0 ger sämst resultat.

- Pendeltågen visar på de bästa resultaten av alla färdmedel överlag. Pendeltågen
är inte lika känslig för justeringar i påstigningsstraffet då R2-värden varierar
mellan 0,87 och 0,91 i testerna.

- På en mer detaljerad nivå kommer givetvis olika värden för påstigningsstraff att
kunna påverka mer eller mindre på olika bytespunkter. Det är relativt svårt att
dra några detaljerade slutsatser utifrån dessa översiktliga resultat.

- När påstigningsstraffet ändras så ändras även fördelningen mellan olika
färdmedel vid de större bytespunkterna samt även antalet påstigningar. Hur väl
de absoluta nivåerna på resandet överensstämmer mot resanderäkningar på
olika linjer har inte studerats då fokus i denna studie har varit på fördelningen
mellan färdmedel.



Sida 106 (120)

8. Jämförelse mellan resultat för analyserade
relationer i Emme och Visum

I detta kapitel sammanställs resultat från de tester som utförts i Emme respektive
Visum.

8.1. Tester på relationsnivå

Resultat över ruttvalsfördelningen för de sex relationer som studerats har
sammanställts. För tester med Emme redovisas resultaten med följande fyra
nätutläggningsmetoder:

· Standard transit assignment. Nuvarande ruttvalsalgoritm som används i
Sampers/Emme. Beskrivning av denna finns i avsnitt 5.1.

· Extended transit assignment med fördelning på skaft. Resenärer fördelas på
olika skaft med hänsyn till impedansen för hela resan fram till destination.
Metoden beskrivs i avsnitt 0.

· Standard transit assignment med sammankodade hållplatser. Detta test
använder samma ruttvalsalgoritm som i utgångsläget, men hållplatser för olika
färdmedel på samma station kodas samman till en nod.

· Extended transit assignment med sammankodade hållplatser och hänsyn till
restid i linjeval. I detta test kodas hållplatser för olika färdmedel samman till en
nod och ruttvalsalgoritmen ändras så att valet bland attraktiva linjer inte bara
baseras på turtäthet utan även på upplevd restid. Se även avsnitt 0.

För tester med Visum redovisas resultaten med följande fyra nätutläggningsmetoder:

· Standardinställning enligt trafikförvaltningens modell.

· Kriterium för rutter som ignoreras höjs från 0,1 procent till 1 procent, annars
enligt standardinställning enligt trafikförvaltningens modell.

· Kriterium för rutter som ignoreras höjs till 5 procent, annars enligt
standardinställning enligt trafikförvaltningens modell.

· Kriterium för rutter som ignoreras höjs till 10 procent, annars enligt
standardinställning enligt trafikförvaltningens modell

I figurer 42 – 47 redovisas sammanställningen. Resultaten visar att algoritmen för
nätutläggning enligt standard transit assignment i Emme skiljer sig från
standardutläggningen i Visum. Emme fördelar resenärer enligt ”allt eller inget” -
princip medan Visum sprider resenärerna på fler rutter. Utöver det skiljer sig
resultat även utifrån olika tillämpningar i nätkodning och grundläggande
nätutläggningsparametrar.
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Figur 42: Jämförelse av resultat från Emme respektive Visum i relationen Sundbyberg – Globen.

Figur 43: Jämförelse av resultat från Emme respektive Visum i relationen Liljeholmen – Odenplan.
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Figur 44: Jämförelse av resultat från Emme respektive Visum i relationen Farsta strand – Alvik.

Figur 45: Jämförelse av resultat från Emme respektive Visum i relationen Solna centrum –
Liljeholmen.
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Figur 46: Jämförelse av resultat från Emme respektive Visum i relationen Brommaplan – Solna
Centrum.

Figur 47: Jämförelse av resultat från Emme respektive Visum i relationen Skärholmen –
Huddinge.
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8.2. Tester med förändrat påstigningsstraff

Tabell 42 visar resultaten för tester med förändrat påstigningsstraff i både Emme och
Visum. R2-värden för buss och pendeltåg i Visum är bättre än Emme medan Emme
visar på bättre R2-värden för lokaltåg.

Tabell 42: Sammanställning resultat för tester med förändrade påstigningsstraff

Test 1 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 min 15 min 15 min 15 min

Visum

R2 0,77 0,87 0,82 0,8

Linjens ekvation 0,9438x + 0,024 1,0033x + 0,0183 1,056x - 0,0615 0,9415x + 0,0172

Emme

R2 0,53 0,59 0,72 0,76

Linjens ekvation 0,7279x+0,0592 0,7088x+0,2319 0,9326x+0,0372 1,0038x+0,0063

Test 2 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 min 10 min 10 min 10 min

Visum

R2 0,77 0,88 0,82 0,8

Linjens ekvation 0,9622x + 0,0243 0,988x + 0,0227 1,0749x - 0,0802 0,9468x + 0,0167

Emme

R2 0,61 0,64 0,75 0,79

Linjens ekvation 0,8122x+0,0538 0,6936x+0,2109 0,963x+0,0055 1,0057x+0,0053

Test 3 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 5 min 5 min 5 min

Visum

R2 0,76 0,89 0,82 0,77

Linjens ekvation 1,0009x + 0,0291 0,9231x + 0,0435 1,1137x - 0,1222 0,9393x + 0,0191

Emme

R2 0,62 0,66 0,74 0,83

Linjens ekvation 0,8652x+0,0634 0,6884x+0,1829 0,9755x-0,0227 1,0159x+0,0096

Test 4 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 min 3 min 3 min 3 min

Visum

R2 0,74 0,9 0,81 0,75

Linjens ekvation 1,0126x + 0,035 0,9013x + 0,0495 1,1309x - 0,1436 0,9342x + 0,0195

Emme

R2 0,58 0,65 0,71 0,82

Linjens ekvation 0,8748x+0,0737 0,7033x+0,1575 0,9665x-0,0259 1,0185x+0,0085

Test 5 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 0 min 0 min 0 min 0 min

Visum

R2 0,7 0,88 0,76 0,66

Linjens ekvation 1,0157x + 0,0544 0,8328x + 0,0663 1,1296x - 0,1616 0,8737x + 0,0339

Emme

R2 0,52 0,50 0,63 0,77

Linjens ekvation 0,9366x+0,0927 0,6498x+0,1604 0,9853x-0,0697 1,0005x+0,0015
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Test 6 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 3 min 3 min 5 min

Visum

R2 0,78 0,91 0,82 0,75

Linjens ekvation 0,986x + 0,0105 0,9464x + 0,0447 1,0773x - 0,0715 0,9174x + 0,0168

Emme

R2 0,66 0,68 0,78 0,86

Linjens ekvation 0,8831x+0,0357 0,7309x+0,1692 0,9806x+0,0005 0,9454x+0,0076

Test 7 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 3 min 3 min 3 min 5 min

Visum

R2 0,74 0,9 0,8 0,71

Linjens ekvation 1,014x + 0,0381 0,8956x + 0,0543 1,1203x - 0,1343 0,8468x + 0,008

Emme

R2 0,58 0,66 0,71 0,89

Linjens ekvation 0,8799x+0,0754 0,7061x+0,1595 0,9625x-0,0213 0,8909x-0,0007

Test 8 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 10 min 3 min 3 min 5 min

Visum

R2 0,77 0,91 0,79 0,8

Linjens ekvation 0,8849x - 0,0228 1,0328x + 0,0296 0,9737x + 0,057 0,9778x + 0,0401

Emme

R2 0,66 0,69 0,79 0,82

Linjens ekvation 0,7591x-0,0051 0,8576x+0,1514 0,9384x+0,0928 1,0125x+0,0261

Test 9 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 15 min 3 min 3 min 5 min

Visum

R2 0,72 0,89 0,75 0,78

Linjens ekvation 0,8157x - 0,0359 1,0634x + 0,0289 0,915x + 0,1265 0,9932x + 0,0579

Emme

R2 0,58 0,68 0,74 0,79

Linjens ekvation 0,6499x-0,0173 0,9535x+0,1377 0,9009x+0,1505 1,0381x+0,0389

Test 10 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 5 min 3 min 5 min

Visum

R2 0,78 0,91 0,82 0,78

Linjens ekvation 0,9986x + 0,0115 0,9786x + 0,0071 1,0641x - 0,0612 0,9089x + 0,0179

Emme

R2 0,67 0,67 0,78 0,87

Linjens ekvation 0,8962x+0,0357 0,747x+0,1444 0,9763x+0,0048 0,9536x+0,0077

Test 11 Buss Pendeltåg Tunnelbana Lokaltåg

Påstigningsstraff 5 min 10 min 3 min 5 min

Visum

R2 0,77 0,88 0,81 0,81

Linjens ekvation 1,0341x + 0,0119 1,0474x - 0,0774 1,0397x - 0,0422 0,9359x + 0,0171

Emme

R2 0,68 0,62 0,77 0,86

Linjens ekvation 0,9318x+0,0357 0,7579x+0,0955 0,9638x+0,014 0,9601x+0,0096
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9. Slutsatser
En kollektivtrafikresa består av flera moment: anslutningstid till hållplats, första
väntetid vid hållplats, ombordtid och bytesmotstånd inklusive bytestid. Detta projekt
startade med ett fokus på bytesmotstånd i ruttvalsmodeller för kollektivtrafik, men tidigt
i projektet visade det sig att bytesmotståndet är svårt att isolera från övriga delar av
kollektivtrafikresan. Därmed har utredningen tagit ett bredare grepp och studerat
ruttval generellt i kollektivtrafikmodeller. Resultaten visar framför allt att hur nätet
kodas i nätutläggningsmodellen och vilken algoritm som används för beräkning av
ruttval har stor betydelse för resultaten – mycket större betydelse jämfört med
justeringar av parametervärden på enstaka vikter så som påstigningsstraffet.

Rapporten ger en insyn i hur nätutläggningsalgoritmerna för kollektivtrafik fungerar
tillsammans med olika nätkodning. När det gäller nätkodning är ett viktigt val huruvida
hållplatser med olika kollektiva färdmedel kodas som en gemensam nod eller som flera
noder med gånglänkar mellan. Resultaten visar att med dagens isärkodade nät och
användning av standard transit assignment-algoritmen i Emme kan små ändringar i
kodning (t.ex. ändring av längd på gånglänk) göra en rutt med annat kollektivt
färdmedel snabbast, vilket gör att alla resenärer istället väljer denna rutt.

Trots ovan nämnda allt-eller-inget beteende är dagens Sampers/Emme-modell
förvånansvärt bra på att återskapa färdmedelsfördelning vid större bytespunkter i
Stockholm. Resultaten visar mycket bra överensstämmelse för tunnelbana, pendeltåg
och lokaltåg, medan resultaten stämmer något sämre för buss.

Rapporten visar att variationen är stor när det gäller vikter för bytesmotstånd i
litteraturen. Det är därför svårt att ge någon specifik rekommendation för
bytesmotståndets storlek. En generell slutsats från litteraturstudien är att
bytesmotståndet är större för byten buss-buss jämfört med tunnelbana-tunnelbana.

Även genomförda expertintervjuer visar på stor variation kring vad som behöver
analyseras gällande bytesmotstånd i kollektivtrafiken. Enighet råder kring att
kollektivtrafik är eftersatt jämfört med biltrafik när det gäller kalibrering och validering
av nätutläggning. Flera av de intervjuade experterna ville gärna se bättre möjligheter till
nodspecifika bytesmotstånd. Även önskemål om ökad konsistens mellan prognos- och
nätutläggningsmodell finns med på experternas önskelista, såväl som möjligheten att
beakta både realtidsinformation, komfort och trygghetsaspekter.

Tyvärr visade sig osäkerheten i smartphone-insamlade GPS-data om resor, vara för stora
och antalet resor för litet för att kunna använda detta underlag valideringsdata. Givet en
större datamängd och mindre osäkerheter i data vore GPS-data ett mycket bra material
för att kunna validera modellbaserade ruttval i kollektivtrafiken mot faktiska ruttval.
Forskning pågår kring rekrytering av respondenter till resvaneundersökningar med
smartphone-app och kring förbättrade metoder för automatisk identifiering av
färdmedel. Förutsättningarna lär därmed bli bättre i framtiden för att använda denna
typ av data som valideringsdata. Projektet har istället använt sig av data över antal
påstigningar vid hållplatser i Stockholms kollektivtrafiknät. Inför kommande
resvaneundersökningar finns behov av att även samla in detaljerade data om
resenärernas ruttval i kollektivtrafiken.
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Vid validering av ruttvalsmodeller för kollektivtrafik är det viktigt att ha i åtanke vad
modellen är byggd för att analysera. Emme och Visum är statiska makro-modeller för
ruttval i kollektivtrafiken gjorda för analyser på systemnivå. Det behöver därmed inte
vara ett problem om resultaten avviker från statistik för enskilda relationer eller
enskilda stationer om resultaten stämmer bra på en övergripande nivå. Vissa typer av
analyser är mer känsliga för fel i ruttval än andra. Analys av fördelningseffekter är ett
exempel på en analys som är beroende av att resenärsflödena i kollektivtrafiken blir rätt
fördelade på färdmedel för specifika geografiska relationer.

Resultaten från denna rapport kan utnyttjas vid framtida justeringar av hur
ruttvalsmodeller för kollektivtrafikanalyser tillämpas i t. ex. den nationella
transportmodellen Sampers. Detta gäller eventuella förbättringar av kodning,
ruttvalsalgoritm och vikter för restidskomponenterna i kollektivtrafiken.

Oavsett hur avancerad nätutläggningsalgoritmen är eller hur detaljerad kodning som
utförs är trafikmodeller alltid förknippade med viss osäkerhet. Särskilt vad gäller att dra
slutsatser om samhällsekonomiska effekter av en åtgärd inför beslut om investeringar
behöver osäkerheter medvetandegöras och hanteras så långt det går. Projektet framför
därför följande rekommendationer till modellanvändare:

- Undvik att titta på och ta ut enbart absoluta nivåer från modeller, särskilt i
framtidsscenarier där det inte finns något att relatera till för att kunna
rimlighetsbedöma och tolka effekten av en analyserad åtgärd.

- Validera nulägesmodellen, åtminstone lokalt inom analysområdet, i syfte att få
kännedom om hur väl modellen återspeglar verkligheten. Programmen
innehåller verktyg som kan vara behjälpliga i rimlighetsbedömning, tex ”flow
bundle” i Visum eller ”select link” i Emme som redovisar resmönstret för vissa
relationer eller på vissa sträckor.

- Genomför vid behov justeringar i utredningsalternativ för att ge bättre underlag
till analyserna, utifrån lärdomar från valideringsarbeten.

- Genomför känslighetsanalyser. Om samma slutsatser kan dras trots ändrade
förutsättningar kan det betyda att en osäkerhet är mindre betydelsefull i
sammanhanget. Vilka känslighetsanalyser som är relevanta beror av syfte och
frågeställningar i respektive projekt.
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Bilaga 1: Intervjuade personer
Tabell 43 visar vilka personer som blivit intervjuade och bidragit med input till texten
om expertintervjuer i kapitel 3.

Tabell 43: Intervjuade personer och deras organisationstillhörighet.

Namn Organisation
Algers, Staffan KTH

Almkvist, Fredric Trafikverket

Almlöf, Erik Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Björklund, Carl Skånetrafiken, Region Skåne

Engström, Jörn Västra Götalandsregionen

Kottenhoff, Karl KTH

Rubensson, Isak Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting /
KTH

Schmidt, Kristina M4Traffic

Silfverhielm, Carl Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Svalgård Jarcem, Stehn WSP

Wieweg, Lena Trafikverket

Wretstrand, Kirsten Skånetrafiken, Region Skåne
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Bilaga 2: Hållplatser
Tabell 44 listar de hållplatser i Stockholms län vars färdmedelsfördelning validerats mot
data från Fakta om SL och länet 2014 (SL 2015).

Tabell 44: Hållplatser i Stockholms län för vilka validering av färdmedelsfördelning gjorts.

Abrahamsberg Kallhäll Tekniska Högskolan

Akalla Karlaplan Telefonplan

Alby Kista Tensta

Alvik Kristineberg Thorilsplan

Aspudden Kungsträdgården Tullinge Station

Bagarmossen Kungsängen Universitetet

Barkarby Kärrtorp Vårberg

Bredäng Liljeholmen Vällingby

Bergshamra Mariatorget Västra Skogen

Brommaplan Medborgarplatsen Zinkensdamm

Danderyd Mörby T bana Årstaberg

Farsta Näckrosen Älvsjö

Farsta Strand Odenplan Åkeshov

Fittja Rinkeby Älvsjö

Flemingsberg Rissne Östermalmstorg

Fridhemsplan Ropsten

Fruängen Rådhuset

Gamla Stan Rådmansgatan

Globen Rågsved

Gullmarsplan Skanstull

Gärdet Skarpnäck

Hallonbergen Skärholmen

Hallunda Slussen

Helenelund Sollentuna

Hornstull Solna Centrum

Huddinge Solna Station

Husby Spånga

Hässelby gård St Eriksplan

Hässelby Strand Stadion

Högdalen Stadshagen

Hökarängen Stockholm C

Hötorget Sundbyberg

Jakobsberg
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Bilaga 3: Inställningar i Visum vid tester med
förändrade påstigningsstraff
Inställningar i Visum före justering:
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Inställningar i Visum efter justering:
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