Utvecklingsplanen för
Trafikverkets analysverktyg
– förklarad på ett enklare sätt
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Om utvecklingsplanen
Denna folder är en översikt av rapporten Trafikverkets
trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder,
modeller och verktyg – för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och statistik samt för trafikoch transportprognoser. Här i foldern kallar vi rapporten
förkortat för Utvecklingsplanen.
Men vad betyder den långa titeln på rapporten? I grunden
handlar det om att utveckla morgondagens beslutsunderlag
för infrastrukturen. För att Sveriges infrastruktursystem
ska fungera och utvecklas på bästa sätt behövs nämligen
avancerade analysverktyg, tillförlitliga prognoser,
nogranna mätningar och kvalitetssäkrade effektsamband.
För att räkna ut var och hur det är mest motiverat
att investera behövs ett pålitligt beslutsunderlag.
För att ta fram detta måste man kunna förstå och
kvantitativt beskriva morgondagens transportoch trafikbehov.

Utvecklingsplanens del
i den stora helheten
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av hela transportsystemet för luftfart, sjöfart, vägtrafik och järnvägstrafik, samt
har hela ansvaret för drift, underhåll och byggande av statliga
vägar och järnvägar.
Trafikverket har även, utifrån sin förordning från regeringen, i uppgift att utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt att ta fram och
tillhandahålla aktuella trafikprognoser. Det gäller för alla trafikslag,
alla infrastrukturhållare och alla steg i planeringsprocesserna.
Just Utvecklingsplanen ska bidra till att prognoser och samhällsekonomiska analyser ger mer tillförlitliga resultat och därmed ett
pålitligt beslutsunderlag. Förhoppningen är också att användningen
av prognoser, effektbedömningar och samhällsekonomiska analyser
ska öka. I förlängningen leder det till att samhällets medel används
mer effektivt, vilket hela Sverige tjänar på.
Det är därför planen är viktig – för hela samhället. Alla vinner
på ökad pålitlighet, precisare mätningar och bättre utvärdering.
Alla vinner
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Grund för våra
prioriteringar
Utvecklingsplanen ska ligga till grund för prioriteringar i Trafikverkets
arbete med forskning och innovation. Projektförslagen som presenteras
i Utvecklingsplanen ska ses som ett underlag för sådana prioriteringar
och inte som att Trafikverket har tagit ställning till vilka projekt som
ska genomföras. Vad som i slutändan genomförs är beroende av
Trafikverkets anslag och kvaliteten på projektansökningarna som
kommer in.
Prognoserna och kalkylerna inom transportsektorn är på en övergripande nivå väl utvecklade – det är faktiskt få sektorer som har
så strukturerade beslutsunderlag. Det finns dock utvecklingspotential
i våra metoder, modeller och analysverktyg vad gäller funktion och
precision samt i att utveckla tydligheten, begripligheten och pedagogiken i redovisning av resultat. Dessutom förändras omvärlden
ständigt, varför uppdatering av metoder, modeller och verktyg behövs.
Därför är målet med planen att kunna konsekvensbeskriva och värdera
åtgärdsförslag inom infrastruktursektorn. Syftet med planen är att klargöra vilka utvecklingsinsatser som krävs för att uppfylla målet – det är
därför planen innehåller förslag på utvecklingsprojekt.

Utifrån mål och syfte prioriterar Trafikverket
följande fem områden högst:
Effektsamband för scenarier och analyser av nya företeelser
Steg 1- och steg 2-åtgärder, inklusive styrmedel
Underhåll på väg och järnväg – effektsamband och metoder
för samhällsekonomisk analys
Regionalekonomiska och fördelningsanalyser
Sjöfart – metoder för samhällsekonomiska analyser
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Vilka analysverktyg använder vi?
I Utvecklingsplanen beskrivs en mängd effektmodeller, analys- och
prognosverktyg. Det finns ett antal trafikmodeller som Trafikverket,
trafikhuvudmän, forskare och konsulter i Sverige använder, i allt från att
planera hur många tåg som får plats på järnvägen till att bättre förstå hur
människor väljer att resa och transportera varor.
Trafikverkets två huvudsakliga prognosmodellsystem, Sampers för
persontransporter och Samgods för godstransporter, kan anses utgöra
grunden i den nationella modellfamiljen. För att beräkna kapacitet och
samhällsekonomi används ett stort antal andra modeller.
Även om Samgods och Sampers är de modellsystem vi använder idag,
behöver de utvecklas. Vissa behov och prioriteringar går nämligen inte
att analysera med dagens modeller.

Trafikverkets
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prognosmodeller
är Samgods och
Sampers
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Förbättrade
metoder, verktyg
och modeller
tas fram med hjälp
av utvecklingsplanen.
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Vidta åtgärder eller inte?
Infrastruktursystemet

?

?

?

Eventuella åtgärder
leder till nya delar i
infrastruktursystemet
i hela landet.

Sampers
Personprognosmodellen Sampers är trafikslagsövergripande, nationell
och täcker hela landet. Denna typ av modeller är ovanliga internationellt
och ses ibland som ett föredöme. Nationella trafikslagsöverskridande
modeller ger oss möjligheter att analysera hela transportsystemet på
ett mer konsistent sätt. I en internationell jämförelse är våra nationella
modeller väldigt avancerade och de ger rimliga resultat för de flesta
typer av analyser. De främsta användningsområdena för Sampers är
prognoser för framtida trafik- och passagerarflöden samt konsekvensanalyser och investeringskalkyler, främst för stora och komplexa objekt
med nygenererade flöden eller med omfördelningar av resenärer mellan
trafikslag.
Trafikverket kan emellertid konstatera att det efterfrågas analyser
som inte kan genomföras fullt ut med nuvarande modeller. På sikt
behöver det därför utvecklas modeller och metoder som kan
analysera effekterna av stora förändringar i samhällsstrukturen
och kraftiga kostnadsförändringar för transporter som till exempel
beror på effektiva styrmedel. Efterfrågan på denna typ av analyser
ökar när önskemålen ökar att kunna analysera möjligheterna att styra
utvecklingen mot önskade mål såsom långsiktig hållbart transportsystem ur klimat- och socialsynpunkt.

Samgods
Samgodsmodellen är en trafikslagsövergripande nationell godsmodell som används för policyanalyser och stråkanalyser samt effektbedömningar av olika infrastrukturåtgärder, inklusive samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler. Samgods modellerar nationell
nivå med transportlösningar för import, export och transit samt inrikes
transporter mellan kommuner. Ambitionen är att i framtiden även
kunna modellera regional nivå och eventuellt citylogistik.
Den viktigaste uppgiften för Samgodsmodellen är att möjliggöra
underlag för kostnads- och nyttokalkyler vid bedömningar av olika
åtgärder. Samgodsmodellens huvudsakliga användningsområde
inom åtgärdsplaneringsarbetet, är att omvandla den ekonomiska
prognosen från regional och branschvis nivå i kronor till tillväxttal
för transportarbetet per trafikslag för olika typer av infrastruktur,
varugrupper och geografiska områden. Trafikverket anser att det är
viktigt att vidareutveckla modellen för att ännu bättre beskriva
godsnyttorna. Ambitionen är att den direkta användningen
av Samgodsmodellen
i kalkylerna ska öka.
Önskemålen
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5 frågor om Utvecklingsplanen

”Varför en utvecklingsplan för just detta område?”
Trafikverkets uppdrag kräver att samhällsekonomiska analyser av
föreslagna åtgärder, t.ex. investeringar och styrmedel, kan genomföras.
Verkligheten utvecklas och förändras och kunskapen ökar – därför
behöver också våra analysverktyg utvecklas.
”Vilka effekter har Trafikverkets analysverktyg på infrastruktursystemet?”
De ger bättre beslutsunderlag vilket i sin tur ger möjlighet att fatta rätt
beslut och att genomföra rätt åtgärder.
”Varför behövs det så många modeller, metoder och analyser
för att planera infrastrukturen?”
Det behövs olika modeller för olika sorters analyser, från att räkna på
antalet personer som störs av buller, till att analysera nyttan med nya
höghastighetsjärnvägar.
”Hur tar ni fram nya modeller, metoder och analysverktyg?”
Genom att i Utvecklingsplanen ta hjälp av samhällets samlade kunskap
och kompetens och uppmana forskare och konsulter att fundera över
nya sätt att lösa de analysproblem vi ser och sedan implementera framtagna metoder i våra analysverktyg.
”Hur görs prioriteringen av vilka utvecklingsbehov som är viktigast?”
Trafikverket prioriterar utifrån de aktuella utmaningarna som transportsystemet har.

För mer information gå in på
trafikverket.se/utvecklingsplan

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se
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Vill du veta mer om utvecklingsplanen?

