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Bilaga 8. Metodbeskrivning
I denna bilaga ges en redogörelse för de metoder som används för analyserna i
strategiarbetet.

Arbetssätt
För att kunna presentera en visionär viljeinriktning i strategin är utgångspunkten ett
målår som ligger tillräckligt långt bort i tiden för att kunna påverka infrastruktur- och
samhällsplaneringen, och samtidigt inte längre bort än att förutsättningarna i någon
mån känns överblickbara.
Utifrån målåret 2030 har en vision för stomnätet i den centrala delen arbetats fram.
Utifrån denna vision har principer för stomtrafiken i den centrala delen framarbetats.
Dessa principer har sedan använts för att identifiera lämpliga stråk för stomtrafik,
strategi för trafikering och kriterier för val av trafikslag. På så vis säkerställer man
konsekvens och långsiktighet i trafikupplägget – alla förändringar som görs ligger i
linje med den vision som tagits fram.
För att blicka bortom år 2030 och/eller ta höjd för en förändrad framtid med högre
energipriser och ökat kollektivtrafikresande som följd, har en känslighetsanalys av en
ökad kollektivtrafikandel genomförts.
Resandeanalys har genomförts med trafikanalysprogrammet VISUM. Ett VISUM-nät
har konstruerats i syfte att utgöra jämförelsealternativ (JA) till strategins förslag till
stomnät. JA-nätet för VISUM-analyserna har baserats på de investeringar som finns i
de statliga infrastrukturplanerna för 2010-2021 och i SL:s Trafikplan 2020.
Simuleringsperioden i analyserna har varit under högtrafik klockan 6-9 på morgonen,
denna tidsperiod antas motsvara en fjärdedel av dygnsresandet.
Resmatrisen som använts i resandeanalyserna har baserats på de objekt som finns
upptagna i de statliga infrastrukturplanerna 2010-2021 och på markanvändningen år
2030 enligt RUFS 2010, men har uppdaterats enligt Stockholms stads senaste
uppgifter kring markanvändningen 2020 och 2030.

Visum
Resandeanalys har genomförts med programvaran VISUM. VISUM är utvecklat av
företaget PTV i Tyskland och är ett av de mest använda
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makrosimuleringsprogrammen i Sverige idag. VISUM är en makroskopisk
analysmodell som består utav flera submodeller.
I VISUM sammanfogas noder och länkar i en representation av ett större nätverk och i
detta nätverk hittas en jämviktslösning där alla de som har ett behov av att resa
mellan punkter i nätverket (OD-matris) allokeras till rutter. Med jämviktslösning menas
att varje trafikant hittar den fördelaktigaste rutten för sin resa, men eftersom varje
trafikant påverkar restiden på sin rutt genom att orsaka en ökning av trängseln
behöver en slutgiltig fördelning itereras fram. Det görs genom att trafiken allokeras i
nätverket, den resulterande restiden på nätverket beräknas, trafiken allokeras igen
med den förändrade restidsinformationen som grund och så vidare tills en
jämviktslösning har uppnåtts (Trafikanalysforum).
Resmatrisen (OD-matrisen) som använts i resandeanalyserna har baserats på de
objekt som finns upptagna i åtgärdsplaneringen (år 2021) och på markanvändning
enligt RUFS 2010, men har uppdaterats enligt Stockholms stads senaste uppgifter
kring markanvändningen 2020 och 2030.
Två VISUM-nät har konstruerats; ett jämförelsealternativ (JA) och utifrån detta nät har
sedan ett utredningsalternativ (Stomnät 2030) arbetats fram. JA-nätet har baserats på
de investeringar som finns i de statliga infrastrukturplanerna för 2010-2021 och i SL:s
Trafikplan 2020. Simuleringsperioden i analyserna har varit under högtrafik klockan 69 på morgonen, denna tidsperiod antas motsvara en fjärdedel av dygnsresandet.

PLANK
Den resmatris (OD-matris) som används i VISUM-analyserna är fix, dvs. inga nya
resor genereras av nätverksutläggningen i VISUM. För att därför kunna studera vilken
attraktivitet (möjlighet att locka nya resenärer till kollektivtrafiken) Stomnät 2030 har
jämfört med JA används elasticitetsberäkningar enligt handboken PLANK 1 .
Elasticitetstal anger reseefterfrågans känslighet för en faktor som påverkar resandet.
Elasticiteten mäter hur stor den procentuella förändringen blir i efterfrågan när den
studerande faktorn ändras en procent. Elasticitetstal tolkas ofta som om de vore
konstanta men är egentligen funktioner av en rad faktorer vilka alla påverkar resandet
mer eller mindre. Som exempel kan nämnas att en utbudselasticitetet som avser
förändringar i efterfrågan ca ett halvår efter en förändring i utbudsnivåerna behöver
inte ha samma värde som en utbudselasticitet som avser förändringen i efterfrågan 2
år efter förändringen i utbudet, även när allt annat är lika. Av den anledningen
används därför elasticitetstal för att belysa förändringar i efterfrågan på en översiktlig
nivå.
I analyserna för vilken attraktivitet Stomnät 2030 har jämfört med JA har faktorn som
elasticitetsberäknats varit ”upplevd restid”. Med PLANK:s metodik för
elasticitetsberäkning studeras skillnaden i upplevd restid mellan JA och Stomnät 2030
för varje möjlig resrelation (OD-par). Restidsvärdet per timme är satt till 60 kr/timme
1

Kapitel T2.2 Beräkning av (framtida) resande, PLANneringshandbok för
Kollektivtrafik, Transportforskningsdekegationen 1981:9, B Holmberg
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och priselasticiteten till -0,3. För varje resrelation beräknas därefter en förändring i
resandet ut. Är den upplevda restiden i Stomnät 2030 och JA densamma blir resandet
oförändrat. Om den upplevda restiden däremot är högre i Stomnät 2030 än i JA
sjunker resandet och vice versa.
Skillnaden i resandet summeras för samtliga resrelationer vilket ger det totala antalet
nya resenärer som lockas till kollektivtrafiken med det förändrade linjenätet och
utbudet. I och med att alla resrelationer elasticitetsberäknas kan förändringar i
resande i specifika relationer plockas fram och jämföras mot andra. Det är även
möjligt att aggregera vissa relationer och studera förändringar från ett större område
till ett annat område, t ex förändrat resande mellan Söderort och Innerstan.

