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Detta dokument är ett underlag som beskriver den prognosmodellen som 

utvecklats och tillämpats i Helsingborg under 2014 och 2015. Underlaget består av 

fem delar:  

- Beskrivning av metod för den stadsomfattande vägtrafik macromodell som 

byggts upp över Helsingborg 

- Resultat av kalibrering av basårsmodellen 

- Bussmodellering och överflyttningseffekter 

- Beskrivning av basprognosen för 2030 

- Tillämpningsmöjligheter 

1. Beskrivning av modell och metod 

Ramböll har tagit fram en trafikmodell för Helsingborg. Modellen uppbyggd med 

verktyget CUBE Voyager. Modellen består av följande delar: 

 

- Beskrivning av trafiknätets utbud, genom ett nvdb-nät med hastigheter, 

vägklasser etc 

- Beskrivning av reseefterfråga, baserad på statistik över dag- och 

nattbefolkning i 1408 zoner i Helsingborg 

- Resmönster från resvaneundersökningar från 2007 och 2013 

- Buss systemet i form av busslinjer och utbud  

 

Efterfråga för biltrafik beräknas genom tre befolkningsklasser; Arbetande, 

studerande och icke arbetande. Dessa klasser gör resor uppdelat på tre 

ärendetyper; till arbete, inköp och övrigt. Utöver detta tillkommer delresor som till 

största del sker mellan sysselsättning och shopping. Resebeteende baseras på 

resvaneundersökningar genomförda i Helsingborg. 

 

Modellen är uppbyggd med separata maxtimmesmodeller för 

förmiddagsmaxtimme, eftermiddagsmaxtimme och lågtrafiktimme. Modellerna 

slås ihop för att visa på dygnsflöde. För framtagande av timmesmatriser har en 

framräknad dygnsmatris skalats till maxtimmesandelar för respektive ärende. 

Olika ärendes andel under maxtimmarna kommer från Sampers.  

 

Modellen behandlar tre klasser av fordon; personbilar, lastbilstransporter inom 

staden (antagna som lbu) samt lastbilstransporter från externa zoner (lbs). 

Personbilar och lastbilar kalibreras separat mot trafikräkningar på timmesnivå och 

dygnsnivå.   

1.1 Statistikunderlag 
Statistik för dag och nattbefolkning har levererats av Helsingborg stad. Statistiken 

gäller årsskiftet 2012/2013. 

 

Statistiken visar att Helsingborg har 132 000 invånare (nattbefolkning) och 66 100 

sysselsatta (dagbefolkning) i kommunen. Statistiken har levererats på nyko-c-nivå 
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vilket innebär ca 240 områden i kommunen och på nyko-e-nivå med 1408 

områden. Tillsammans gör dessa underlag möjlighet att bygga en modell med 

1408 områden. En viss uppdelning av statistikområden har gjorts för att i 

framtidsprognoser kunna göra en mer detaljerad modell (många 

nybyggnadsområden för 2030 är idag glest bebyggda och indelade i stora zoner). 

Även externa zoner har adderats till modellen.  

 

För dagbefolkning finns små kategorier med ”ospecificerad arbetsplats” och 

”växlande arbetsplats”. Dessa har fördelats ut jämnt på alla statistikområden för 

att de inte ska falla bort ur statistiken.  

 

Erhållen statistik har även ett sekretess-filter som gör att små summor i 

statistiken inte visas i underlaget. En totalsumma visar ändå att detta gör att ca 

3000 arbeten (eller ca 5 % av totalen) försvinner ut statistiken. Dessa har på 

samma sätt adderats genom en uppskalning av övrig dagbefolkning.  

1.2 Kapacitet på länkar 
Kapaciteter i nätet är satta utifrån en hierarkisk vägklassindelning i 30 steg från 

motorväg till lokalgator. Viss aggregering av dessa klasser har gjorts innan 

kapacitet har definierats per vägklass. Modellen innehåller inte specifika 

korsningar, utan den ansatta kapaciteten på länkar har satts för att motsvara den 

totala kapaciteten på länk+korsning (vilket i praktiken begränsas av 

korsningskapacitet och korsningsfrekvens). Detta innebär att små gator med 

många korsningspunkter, övergångställen, gatuparkeringar etc. ges en låg 

kapacitet medan motorvägen i stort sätt får en kapacitet som motsvarar ostörd 

länkkapacitet. Följande kapaciteter per körfält, baserat på vägklass, har använts i 

modellen: 

Tabell 1: Kapacitet på länkar i modellen 

Typ av gata Kapacitet per körfält 

Små lokalgator 500 f/h 

Små uppsamlingsgator 800 f/h 

Större uppsamlingsgator 1000 f/h 

Mindre genomfartsled 1300 f/h 

Större genomfartsled 1600 f/h 

Motorväg 1800 f/h 
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Volume delay-funktioner 

Med volume delay-funktioner beskrivs gatornas trängseltålighet i form av en 

reducerad reshastighet som beror på belastningsgraden. Även dessa funktioner 

har olika utseenden beroende på vägklass, och mindre gator påverkas mer av hög 

belastning än stora gator. I modellen används fyra olika kurvor: 

 

- Lokalgata 

- Mindre uppsamlingsgata 

- Större uppsamlingsgata 

- Motorvägar 

 

 

Figur 1: Uppdelning av gator för V/D-funktioner. Orange=lokalgator, Grön=mindre 
uppsamlingsgata, Röd=Större uppsamlingsgata, Svart=Motorväg  
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Figur 2: V/d-funktioner 

 

1.3 Trafikalstringstal 
I Helsingborg är de resvaneundersökningar som genomförts uppdelat i 31 

resvaneområden. I rvu 2013 visar undersökningen att personer i Helsingborg gör 

lika många resor som den genomsnittliga skåningen, 2,3 stycken per dag. Andelen 

som görs med bil är enligt undersökningen 57 %. Totalt gör detta att ca 172 500 

bilresor alstras av boende inom Helsingborg varje dag. Utöver detta tillkommer 

resor med målpunkt i Helsingborg som alstras utanför staden samt resor som 

passerar genom kommunen. 
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Figur 3: Antal resor per dag, rvu 2013 (material från SWECO, 2013) 

 

Sett till resvaneundersökningens övergripande resultat bör det genomsnittliga 

antalet bilresor per dag ligga runt 1,3 per person (2,4 (antal resor per dag) x 0,57 

(andelen bilresor)).  

 

Figur 4: Definition av resor i rvu 

 

Modellen är ursprungligt uppbyggd och kalibrerad mot resvanor från rvu 2007. 

Under arbetet presenterades resultatet från rvu 2013, vilken på rvu-områdesnivå 

visade på resultat som kraftigt avvek från rvu-2007 gällande bilalstringstal. I figur 

nedan visas skillnaden i bilalstring för förvärvsarbetande på rvu-områdesnivå i två 

bilder (bilderna innehåller samma innehåll, men presenterat på olika sätt). 

Alstringstalen från rvu 2013 är så låga att inget statistikområdes 

förvärvsarbetande (som bör ha det högsta bilalstringstalet av alla grupper) har ett 

alstringstal över 1,3. 



 
  

 

6 av 41 

 

PM Stadsövergripande prognosmodell för Helsingborg – teknisk beskrivning 

 

Stadsövergripande prognosmodell för Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

 

 

Figur 5: Skillnader i bilalstring för förvärvsarbetande  

 

Frågorna är enligt uppgift från SWECO som utförde undersökningen ställda på 

samma sätt och resultatet behandlat på samma sätt. Annars hade resultatet 

möjligen kunnat förklaras av en förändrad definition av resor, då medelvärdet av 

alstringen i stort sätt är halverad mellan undersökningarna. Även om antalet 

skiljer sig kraftigt mellan 2007 och 2013 så är mönstret i svaren liknande, vilket 

ses i nedre figuren ovan.  

 

Sammanfattar man alstringstalen ger rvu 2007 ett genomsnittligt alstringstal på 

1,48 bilresor per person och dag medan rvu 2013 ger 0,85 resor per dag. De 

ursprungliga alstringstalen ger en matris där ca 175 000 bilresor alstras i 

Helsingborg (att jämföra med 172500 som rvu 2013 visar ska alstras genom att ta 

antal resor per dag och person * antal invånare * färdmedelsandel för bil för 

Helsingborg). Med alstringstal på områdesnivå från 2013 skapas en matris med ca 

96 000 alstrade bilresor, vilket ger trafikflöden kraftigt under räknade flöden.   
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Figur 6: Antal resor i matriser, baserat på alstringstal från rvu 2007 och 2013, 

jämfört med total antal bilresor från rvu (antal resor*invånare*bilandel)  

 

Utifrån detta underlag har bilalstringstal enligt rvu 2007 använts för respektive 

statistikområde i modellen. En halvering av alstringstal skulle leda till en matris 

med för få resor som i kalibreringssyfte ändå måste skalas upp för att matcha 

trafikmätningar.  
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1.4 Pendling  
Statistik över in- och utpendling från Helsingborg visar att ca 22 500 personer 

pendlar in till Helsingborg varje dag, och ca 15 500 pendlar ut. Historisk statistik 

visar att kvoten mellan ut- och inpendling har varit relativt konstant under 2000-

talet, strax under 0,7. Nettoinpendlingen var 2012 ca 7000 personer.  

 

Resvaneundersökningen visar att drygt 65 % av pendlingsresor sker med bil, 

vilket ger ca 15 000 bilresor in och 10 500 bilresor ut. Balanserat över dygnet 

(antagande om att en pendlingsresa in på morgonen ger en resa ut på 

eftermiddagen) ger detta ca 51 000 bilresor som passerar kommungränssnittet 

varje vardag som pendlingsresor med bil. Som jämförelse är differensen i 

Sampers mellan extern-extern-resor och totalflöden i modellens kopplingspunkter 

ca 62 000 fordon. Detta skulle innebära ca 11 000 resor (5500 bilar, fram och 

tillbaka) in/ut från Helsingborg med andra ärenden än arbetspendling per 

vardagsdygn. 

 

 

Figur 7: Historisk kvot mellan ut- och inpendling för Helsingborg 

 

Historisk data visar att andelen som pendlar till eller från andra kommuner har 

ökat stadigt sedan år 2000. Andelen inpendlare var år 2000 30 % av de totala 

arbetstillfällena i Helsingborg och år 2012 hade andelen ökat till 34 %. Samma 

mönster ses i utpendlingsstatistiken då andelen utpendlare har ökat från 19 % av 

totala arbetstillfällena i Helsingborg år 2000 till 23 % år 2012.  

 

Även om man jämför utpendlingen mot total befolkning i Helsingborg har andelen 

som pendlar ut ökat, från 9 % till 12 %. 
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1.5 Tung trafik 
Efterfrågan för tung trafik består av två matriser, en som beskriver den generella 

tunga trafiken i staden, med leveranser till butiker och transporter internt mellan 

områden i staden, och en som beskriver tyngre transporter från områden utanför 

staden (utanför modellens avgränsning) och in till framförallt de större 

godsmålpunkterna, exempelvis hamnen och logistikområden runt E6.  

 

Lastbilstransporter inom staden har beskrivits genom att en matris skapats utifrån 

den tidigare framtagna delresematrisen för personbilstrafik. Delresor har 

behandlats så att de i huvudsak går mellan arbetsplatser och affärer, vilket anses 

vara ett godtagbart sätt att även beskriva hur lastbilstransporter inom staden rör 

sig. Detta ger en matris med både start och målpunkter framförallt inom 

motorvägen och som även är kopplad till efterfrågan på trafik.  

 

De tyngre lastbilstransporterna beskrivs genom att ett nät med utpekade 

godsstråk definieras och trafiken förbjuds använda andra länkar. Denna trafik 

kommer från områden utanför staden, framförallt från E4/E6 (eller har målpunkt 

utanför staden). Denna trafik står för i stort sätt all tung trafik på motorvägen. En 

matris som tagits fram i tidigare modellarbeten i Contram har konverterats och 

legat till grund för efterfrågan för denna trafik.  

 

I figur nedan visas de två lastbilsmatriserna utlagda i trafiknätet. Rött nät visar 

lastbilstransporter inom staden och det andra nätet beskriver externa 

lastbilstransporter.    

 

 

Figur 8: Behandling av tung trafik genom två matriser 

 

De båda matriserna utgör tillsammans den tunga trafiken i modellen och stäms av 

mot trafikräkningar av tung trafik både på timmesnivå och på dygnsnivå.  
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I kapacitetsberäkningar räknas tunga fordon om till personbilsekvivalenter. 

Lastbilar i den första matrisen räknas om med 2,5 personbilar per lastbil, och 

fordon i den andra matrisen med 3,5 personbilar per lastbil.  

 

1.6 Extern trafik 
I modellen är extern-extern trafik (trafik mellan två externa zoner) uppskattad 

genom att ett utdrag från Sampers gjorts för Helsingborgområdet. I utdraget visas 

trafikvolymer mellan externa zoner. Även totala trafikmängder i Sampers i 

kopplingarna till modellens externa zoner tas fram för att kunna skala select link-

flöden mot skillnaden i Sampers totaltrafik mot trafikräkningar. I kopplingarna till 

externa zoner blir då resterande andel s.k. intern-extern trafik (trafik med 

startpunkt inom Helsingborg men målpunkt utanför modellen, och vice versa).     

 

Trafik mellan två externa zoner blir en fast matris utifrån select link-analyserna. 

Extern-intern trafik läggs ut med en gravitationsmodell tillsammans med interna 

resor.  

 

1.6.1 Uppräkning av extern trafik för prognosscenarion 

I Trafikverkets uppräkningstal (gällande från 2012-09-10) för nordvästra Skåne 

anges följande trafikuppräkningstal: 

 

Tabell 1: Trafikverkets uppräkningstal för trafik på de statliga vägarna mellan 
2010-2050 i nordvästra Skåne 

Län Personbil Lastbil (E-vägar) 

 2010- 2030 2010-2050 2010-2030 2010-2050 

Nordvästra Skåne 1,39 1,73 1,61 2,31 

 

Årlig ökning 1,66 % 1,1 %* 2,41 % 1,82 %* 

* Ökningstakten gäller för år 2030-2050, för 2010-2030 gäller den första 

procentsatsen.  

 

För projektet innebär detta, med den årliga uppräkningen, att följande ökningar 

på det statliga vägnätet förväntas enligt Trafikverkets uppräkningstal: 

 

2013-2030 2013-2050 

Pb Lb Pb Lb 

1,32 1,50 1,64 2,15 

 

I framtidsprognoser framtagna för analyser på statliga vägnätet bör prognoserna 

ligga i linje med Trafikverkets prognoser för regionen. I Helsingborg är en stor del 

av trafiken på motorvägen extern-extern eller extern-intern. Hur denna trafik ökar 

styrs i hög grad av exploatering i områden utanför Helsingborg. I prognoser från 

sampers ingår exploateringseffekter även i Helsingborg vilket gör att 

uppräkningstal inte kan användas rakt av för extern trafik (ger dubbelräkning).  
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Grundtanken i detta arbete är att trafik inom Helsingborgs kommun styrs av hur 

staden utvecklas med nya bostäder och nya arbetsplatser. Trafik med start- eller 

målpunkt utanför staden styrs av faktorer utanför modellens område och bör 

därför behandlas med andra modeller som behandlar detta.  

 

Praktiskt behandlas detta så att personbilstrafik med start eller målpunkt i staden 

räknas upp baserat på exploatering i staden utifrån underlag från 

stadsbyggnadsförvaltningen. Detta ger, med antagande om samma resmönster 

som idag, en ökning av personbilsresor på ca 15 % till 2030. Den externa trafiken 

räknas sedan upp från trafikökningen för extern trafik i Sampers. Sampers 

används även för uppräkning av pendlingstrafik in till Helsingborg.  

 

Lastbilstrafik inom Helsingborg räknas upp motsvarande mot den ökning av 

personbilstrafik som uppkommer av ny exploatering inom staden. För 

lastbilstransporter från externa punkter till Helsingborg görs en undersökning för 

de största godsmålpunkter (hamnen, logistik runt motorvägen) för att kartlägga 

deras prognos för transportökning i framtiden. Passerande lastbilstrafik skrivs upp 

för att de totala lastbilsflödena ska motsvara Trafikverkets uppräkningstal enligt 

tidigare tabell. 

1.6.2 Trafikökning mellan 2010 och 2030 i Sampers 
 

Körningar i Sampers regionala modell för Skåne visar trafikutveckling i modellen 

mellan 2010 och 2030. De stora trafiklederna, E6, E20 och E4, ökar i Sampers 

med 33 % mellan 2010 och 2030. De mindre vägarna som korsar 

kommungränsen ökar med ca 25 % under samma tid.   

 

Enbart den passerande trafiken, här kallad extern-extern, ökar även den med 33 

% för stora vägar, och 20 % för de mindre vägarna.  

 

En analys över hur arbetsresor över kommunsnittet utvecklas i Sampers visar att 

inpendlingsresor (ärendeklass arbetsresor från zoner utanför Helsingborg till 

Helsingborg) ökar med 31 % mellan 2010 och 2030.  

1.7 Sammanfattning trafikutveckling 2010-2030 
 

Sampers är en nationell trafikmodell som bygger på omfattade prognosunderlag 

för framtida utveckling inom en mängd områden i Sverige och internationellt. 

Även om modellen är grov och har vissa svagheter i lokala analyser är detta det 

bästa sättet att bedöma hur trafik som inte har ursprung i Helsingborg kommer 

förändras i framtiden.  

 

Från Sampers har följande prognosunderlag hämtats och införts i den lokala 

modellen: 
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- Extern-extern trafik skrivs upp med 27,5 % mellan 2013 och 2030 

(baserat på ökningen på 33 % mellan 2010 och 2030 i Sampers) 

- Inpendling till Helsingborg skrivs upp med 25,5 % mellan 2013 och 2030. 

Utpendling skrivs upp med samma tal, baserat på historisk data som visar 

på en relativt stadig kvot mellan in- och utpendling (se tidigare kapitel) 

 

1.8 Validering av modell 
Modellen kalibreras mot trafikräkningar från åren 2012-2014. Kalibreringen har 

främst gjorts mot dygnsnivå men även på timmesnivå.  Förutom kalibrering mot 

trafikräkningar har ruttvalsanalyser (select link), isokroner, översyn av kopplingar 

mellan zoner och infrastruktur samt justering av efterfrågan utförts. 

 

1.8.1 Select link 
Modellen valideras framförallt med select link-analyser. Ett flertal interna möten 

har genomförts där viktiga snitt i modellen har analyserats med avseende på 

rimlighet i ruttval och målpunkter. Figur nedan visar ett exempel från infarten på 

Ängelholmsvägen mot centrum.  

 

Figur 5: Exempel på select link-analys 
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1.8.2 Isokroner 
Restidsisokroner för intressanta punkter har kontrollerats för att identifiera 

tillgänglighetsfel och få en bild av rimligheten i restider och vägval. 

 

 

Figur 10: Restidsisokron från Knutpunkten med intervallet en minut per färg  

1.8.3 Översyn av kopplingar mellan zoner och infrastruktur 
I Cube görs en automatisk koppling av zonerna till vägnätet (kallat skaft) baserat 

på zonens geografiska mittpunkt och närmsta nod.  För varje zon finns ett skaft. I 

vissa fall innebär den automatiska kopplingen att skaften kopplar till olämpliga 

noder. Exempel på detta kan vara kopplingar från zonen över barriärer såsom 

järnvägar och vattendrag.  I fall där skaftens olämpliga koppling identifierats har 

de också justerats.    

 

Tillsammans med Helsingborgs stad har skaft från zoner till vägnätet setts över i 

centrala Helsingborg. I vissa fall har kopplingarna justerats för att bättre 

återspegla verkligheten. Som exempel kan nämnas kopplingar i centrum som 

justerats till platser med större parkeringsanläggningar.  

1.8.4 Justering av efterfrågan 
Grundmetoden för framtagning av alstringstal baseras på boende och 

arbetsplatser. I vissa fall ger metoden en felaktig bild av den faktiska alstringen. 

Exempelvis området som inkluderar Olympia, Idrottenshus och Fredriksdal 

underskattas till stor del och behöver därför justeras så att trafiken på närliggande 

gator överrensstämmer med trafikmätningar.  Som en del av valideringsprocessen 

har det uppkommit att trafikflöden för vissa stadsdelar i modellen är lägre än 

trafikmätningarna på samtliga gator och alstringen har höjts. Figurerna 11-13 
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visar alstringstalen som genereras och figur  14 visar det totala antalet 

attraherade resor per person (förvärvsarbetande+ boende). 

  

 

Figur 11: Genererade resor per  Figur 12: Genererade resor per studerande. 

förvärvsarbetande.  

 

 

Figur 13: Genererade resor per  Figur 14: Attraherade resor per person 

varken förvärvsarbetande eller  (förvärvsarbetande + boende). 

studerande. 
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1.8.5 Resultat av kalibering 
Kalibrering av nulägesmodell sker manuellt till ett R2-värde på ca 0,94 mot 118 

mätpunkter (59 snitt, men separat i båda trafikriktningar)på dygnsnivå. Av dessa 

har ett 40 tal snitt även stämts av på timmesnivå.  

 

Figurerna nedan visar översiktligt modellens överensstämmelse mot 

trafikräkningar på dygnsnivå. 

 

 

Figur 15: Kalibreringsresultat i alla punkter samt summerat för alla screenlines 

 

 

 

     

Figur 16: Kalibreringsresultat från varje screenline. 
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Slutligen presenteras modellflöden på dygnsnivå i kartbild.  

 

 

Figur 17: Exempel på modellflöden på dygnsnivå 2014 i centrala Helsingborg 

  



 
  

 

17 av 41 

 

PM Stadsövergripande prognosmodell för Helsingborg – teknisk beskrivning 

 

Stadsövergripande prognosmodell för Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

2. Busstrafikmodell 

Trafikprognosmodellen inkluderar inte en efterfrågemodell för kollektivtrafik. 

Istället används en ”enklare ”variant med syfte att a) beskriva tillgänglighet och 

kvalité i bussnätet och b) genom förändringar i den relativa restidskvoten mellan 

bil och buss beräkna överflyttningseffekter som ökade/minskade bilresor. Den 

justerade bil matrisen kan sedan läggas ut på vägtrafiknätet i modellen för att 

analysera effekterna i form av ändrade (ofta minskade) trafikvolymer efter 

överflyttning, men också påverkan i termer av fordon-km och fordon-timmar. 

2.1 Beskrivning av dagens busslinjenät 
Linjenät och tidtabell för busstrafiken i Helsingborg har hämtats från 

Skånetrafiken hösten år 2014. 

 

 
Figur 18: Busslinjenätet i Helsingborg hösten 2014 (Skånetrafiken) 
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Tabell 3: Busslinjer som kodats i CUBE med turtäthet kl 16-17. 

Busslinje 
Sträckning Turtäthet (min) 

kl 16-17 

1 Dalhem-Ättekulla 6 

2 Ödåkra-Ättekulla 10 

3 Hjälmshult-Humlegården 10 

4 Västergård-Ramlösagård 8 

6 Mariastaden-Knutpunkten 20 

7 Brohult-Adolfsberg 15 

8 Lundsbäck-Domsten 15 

10 Drottninghög-Konserthuset 30 

21 Berga-Högasten 20 

22 Väla Centrum-Knutpunkten 15 

23 Knutpunkten-Långeberga 60 

26 Tostarp-Knutpunkten 30 

27 Väla By-Knutpunkten 30 

   

SkåneExp 10 Helsingborg-Markaryd 30 

209 Helsingborg-Vallåkra 60 

219 Helsingborg-Rydebäck 20 

220 Höganäs-Landskrona 10 

222 Mölle-Helsingborg 30 

230 Helsingborg-Teckomatorp 60 

297 Helsingborg-Ekeby 15 

506 Båstad-Helsingborg 30 

520 Åstorp-Helsingborg 30 
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2.2 Bussnätverk i modellen 
 

 

Figur 19: Kodat bussnätet i Cube 

 

Bussgator och busskörfält är öppna för busstrafik men inte för övriga fordon i 

modellen. I Cube definieras dessa genom attributet linjer = bussgata. 

 

 

Figur 20: Kodade bussgator och busskörfält i CUBE för basmodellen 2014 
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Hållplatslägen i modellen placeras på närmaste nod i vägnätet.  Dessa punkter 

används också som bytespunkter mellan busslinjer. För att koppla ihop zonerna 

och busslinjenätet behövs skaftkopplingar specifikt för busstrafik mellan zonerna 

och hållplatserna.  Fågelavstånd används som gångavstånd till hållplats i istället 

för Cube-default där avståndet är längs vägnätet. Gånghastighet till och från 

hållplats är 5 km/h i modellen.  

 

 

Figur 21: Karta över hållplatser på linje 1 i CUBE 
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2.3 Validering av utbudskvalité  
Utbudskvalitén säkerställs genom granskning av två former av utdata. En som 

beskriver restid mellan busshållplatser som sen aggregeras för hela busslinjen. 

Den andra som beskriver kvalitén mellan start- och målpunkter som kallas level of 

service (LOS). Utdata är i form av matriser och innehåller bland annat avstånd, 

väntetid, bytestid, tid i fordon osv.  

 

För validering pekade Helsingborgs stad ut 10 intressanta resrelationer för buss 

mellan områden i staden. Relationerna har stämts av mot restid för buss enligt 

Skånetrafikens tidtabell och restid för bil enligt vägbeskrivningar i Google Maps 

och Eniros karttjänster.  Vid analysen har även gångtid till hållplats och bytestider 

mellan busslinjer kontrollerats för att säkerställa modellens tillförlitlighet.  

 

Tabell 4: Restidsanalys mellan Knutpunkten och Maria Park 

  Restid buss 
Skånetrafiken 

 Restid bil 
Google 

Restid bil  
Eniro 

 

  18  11/12  9  

Scenario Gångtid  Busstid 
modell  

BESTJRNY Restid bil 
modell 

Kollandel Restid
s-kvot  

BAS 2,73 17,32 22,05 8,71 0,55 1,50 

DoJ 2,73 15,13 19,86 9,17 0,65 1,30 

 

 

Figur 22: Färdväg för buss i modell mellan Knutpunkten och Maria Park. 

  

Under arbetets gång med bussmodellen har avstämningsmöten med Helsingborgs 

stad skett cirka två gånger/månad. Mötena har varit ett ytterligare sätt att säkra 

modellens tillförlitlighet.  
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3. Tillgänglighet och överflyttning 

3.1 Restid 
Förutom linjenätsbeskrivningen behövs en hel del antaganden och beräkningar på 

exempelvis tillgänglighet mellan bostaden och närmaste busshållplats, väntetid för 

bussen osv.  

 

För bilresor beräknas restiden från start zon till destination zon med hänsyn till de 

aktuella trafikförhållandena i modellen för tidsperioden (här eftermiddags max 

timme 16-17). 

 

När det gäller restider för buss är det viktigt att validera linjenäten mot aktuella 

restider. Vi har jämfört restiden enligt tidtabellen från Skånetrafikens hemsida 

(hösten 2014) per linje med restiderna som beräknas i modellen. Observerar att i 

CUBE lägger vi inte in de exakta restiderna mellan busshållplatserna enligt 

tidtabellen, detta eftersom restiden påverkas av trängsel och andra effekter i 

vägnätet (särskilt vid olika scenarier där hastigheterna kan ändas markant). 

Istället valideras och kalibreras modellen.  

 

Restiden med bussen beräknas som summan av väglänkarna – med restider för 

biltrafik (eller med bussfält – se senare i detta PM) plus en fast tid vid varje 

busshållplats. Den fasta tiden i busshållplatserna antas som 40 sekunder. 

 

 

Figur 23: Restidens komponenter för buss (TRAST) 
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För busstrafik finns det flera olika moment som summeras bra i TRAST bilden.  

 

Detta visar att det finns en gång länk mellan t.ex. hemmet och busshållplatsen. 

Där väntar man på en buss (väntetid) och sedan vidare med buss (busstid) där 

man på slutet går till sin destination. Vid byte mellan bussar tillkommer en extra 

väntetid för den andra bussen. 

 

Det är viktigt att notera att i CUBE (som skillnad till många andra programvaror) 

beräknas restiden för busstrafik utifrån restider för biltrafik, dvs där bussar kör i 

samma trafik som vägtrafik, påverkas de av trängseleffekter precis som biltrafik. 

Särskilda åtgärder är möjliga att exempelvis modellera bussfält och på sådant sätt 

antar ”fasta” hastigheter för buss istället för körtiden från biltrafik. Detta används 

för att analysera effekter av bussfält, prioritering och gator för endast busstrafik.   

 

Därför beräknar vi den ”rena” restiden för bil och för buss och som kan användas 

för analyser och förändringar mellan olika scenarier.  

 

När det gäller beräkning av restidskvoter för att beräkna exempelvis överflyttning 

av trafikanter mellan bil och buss viktas de olika komponenter och extra ”straff” 

avgifter tillkommer i enighet med TRAST, Sampers och andra utredningar. I 

Sampers beräknas väntetid som 50% av frekvensen på busslinjen/linjerna, dvs 

om bussarnas turtäthet är var 5:minut väntar man i genomsnitt 2.5 minuter. 

Dessa antaganden avser framförallt kollektivtrafik med mycket hög turtäthet i 

stora städer och har fått mycket kritik där samma metod tillämpas på en turtäthet 

över 10-15 minuter där man inte kommer ”slumpvis” till busshållplatsen utan 

anpassar sin framkomsttid. Därför har vi i Helsingborgsmodellen valt att tillämpa 

standardtillämpningen i CUBE, som är mer i linje med TRAST, med en 

väntetidskurva istället för en fast 50%. CUBE inkluderar möjligheten att ha olika 

restidskurvor för första väntetiden (antaganden är att man inte vänta utomhus 

utan i hemmet eller på arbetsplatsen/affären) och bytestider där man inte så lätt 

kan anpassa tiden och göra något ”trevligare”. Detta liknar också 

rekommendationerna i TRAST.  

 

För bil innebär detta att restiden viktas med faktor 1.0 (dvs tiden känns inte om 

obehaglig). Däremot har vi inkluderat en extra tid i start och destination för att 

fånga in den tiden som det tar från bostad/kontor/affär till parkeringsplatsen på 2 

minuter i varje ända.    

 

För busstrafik antas en tidsviktning på gångtiden mellan start och busshållplatsen 

enligt TRAST på  2.0. Väntetiden viktas med vikt 2.0 enligt TRAST. Tiden i bussen 

har en viktning på 1.0. Byten mellan busslinjer har dessutom en faktor 2.0 på 

väntetiden och ett extra straff på 5 minuter för ”obehag”.     
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Tabell 5: Exempel på viktning av olika komponenter (TRAST)  

 

 

 

Figur 24: Restider med buss inklusive viktning från Väla Centrum 
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Figur 25: Restider med bil inklusive anslutningstid mellan bostad/arbetsplats och 

parkering från Ramlösa 
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3.2 Restidskvot 
Restidskvoten beräknas genom att dela den totala tiden, inklusive viktning, för 

buss med den totala tiden, inklusive viktning, för bil. Detta görs på varje 

matrisrelation och riktning (dvs för över 2 miljoner relationer). Restidskvoten är 

en bra mått på kvalité i infrastrukturen och kan visas exempelvis i form av 

restidskartor till/från specifika platser i staden.  

 

 

Figur 26: Restidskvoter med viktning från Knutpunkten 

 

3.3 Överflyttning 
Hantering av bussmodellering i Helsingborg använder antaganden som är i linje 

med TRAST.  På matrisnivå beräknas kollektivtrafikandel utifrån restidskvot enligt 

figur 27. Genom att jämföra kollektivtrafikandelen mellan olika scenario kan sedan 

överflyttning från bil till buss eller tvärtom beräknas för varje matrisrelation. För 

att få den totala överflyttningen summeras alla relationer i matrisen.    
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Figur 27: Samband mellan restidskvot och kollektivtrafikandel (TRAST). 
Sambandet används för att beräkna överflyttningseffekten av olika åtgärder i 
modellen.  

 

För projektet med ombyggnad av Drottninggatan och Järnvägsgatan har 

överflyttningseffekterna från bil till buss beräknats, dels för år 2014 men även år 

2030.  

 

Tabell 6: Överflyttningseffekter av ombyggnaden Drottninggatan och 

Järnvägsgatan år 2014 och år 2030.  

 Bas 

2014 

DoJ 

2014 

Bas - DoJ 

2030 

Bas 

2030 

% DoJ 

2014 

% DOJ 

2030 

Bilresor/dygn 56568 55192 67455 65940   

Överflyttning 

bilar/dygn 

 -1376  -1515 -6% -6% 

Överflyttning 

personer/dygn 

 -1651  -1818   
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4. Underlag för prognos 2030 

Baserat på underlag från Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg har en 

trafikprognos tagits fram för år 2030. Prognosen bygger på statistik över hur 

många bostäder och verksamheter som en trolig stadsutveckling fram till 2030 

leder till i respektive statistikområde. Prognosen omfattar förändring av antalet 

bostäder eller verksamheter i markerade områden i figur nedan: 

 

Figur 28: Områden med ny bostadsbebyggelse eller etablering av nya 
arbetsplatser 
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4.1 Nya bostäder 
Den nya bostadsexploateringen (angivet i antal bostäder i underlag från 

kommunen) har översatts till antal boende genom antaganden om fördelning 

mellan flerfamiljshus och villor. Den antagna fördelningen bygger på tidigare 

arbeten med befolkningsprognoser genomförda av Ramböll i sammarbete med 

Helsingborg stad med utgångspunkt från Helsingborgs översiktsplan. I tabell 

nedan presenteras befolkningsökningen, uppdelad i lägenhets- och villabebyggelse 

för varje område där nya bostäder planeras fram till 2030.  

 

Figur 29: Nya bostäder till 2030 
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Statistik över antal boende i dessa bostadstyper har använts för att beräkna antal 

nya invånare i de planerade bostäderna. 

 

Tabell 7: Genomsnittligt antal boende i nya bostäder 

Bostadstyp Genomsnittligt 

antal personer 

Lägenhet 1,79 

Småhus 2,48 

 

 

Tabell 8: Nya bostäder fram till 2030 

Område Antal 
tillkommande 
bostäder 2030 

Varav 

i fler-
familj

shus 

Varav 

i en-
familj

shus 

Antal 
boende i 

nya 
flerfamiljs-

hus 

Antal boende 
i nya 

enfamiljshus 

Ragnvalla 100 100 0 179 0 

Dalhem 50 0 50 0 124 

Rosengården 80 80 0 143 0 

Hhem 80 80 0 143 0 

Hhem 250 250 0 448 0 

Hhem 120 120 0 215 0 

Sjökronan 

(folkparken) 

500 500 0 895 0 

Eskilsminne 

(Korpängen) 

25 25 0 45 0 

Kv Ingrid 25 25 0 45 0 

Drottninghög 600 450 150 806 372 

Fredriksdal 300 300 0 537 0 

Ramlösa station 100 100 0 179 0 

Kv Triangeln 200 200 0 358 0 

Planteringen (Kv 

Lux 2) 

80 80 0 143 0 

Centrum (Kv 

Bastionen) 

45 45 0 81 0 

Hhem 30 30 0 54 0 

Mejeritomten 200 200 0 358 0 

PEAB 100 100 0 179 0 

Gustavslund 300 100 200 179 496 

Östra Ramlösa 

Mellersta 

200 150 50 269 124 

Östra Ramlösa 

Södra 

200 150 50 269 124 

Närlunda 200 200   358 0 

Maria 

(Mariehällsväge

n) 

100 0 100 0 248 
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Maria station 850 850 0 1522 0 

Kv Kungsörnen 

och Kv Fyrfatet 

80 80   143 0 

Kv Priorn 2 20 20   36 0 

Mariastaden 

(Etapp 3) 

300 0 300 0 744 

Pålsjö 1:1 350 175 175 313 434 

Kullavägen 100 100   179 0 

Ringstorp - 

Norra Infarten 

400 200 200 358 496 

Norra Infarten 100 100   179 0 

Tågaborg 

(Magnus 

Stenbock) 

110 110   197 0 

Tågaborg 

(Vildvinet) 

50 50   90 0 

Fria bad (Kv 

Böljan) 

40 40   72 0 

Strandvägen 35 35   63 0 

Kv Lampan 90 90   161 0 

Kv Gustav Adolf 160 160   286 0 

Gamla staden 

1:1 (Ångfärjan) 

130 130   233 0 

Norra H+ 800 800   1432 0 

Rydebäck 450 45 405 81 1004 

Ödåkra 450 113 338 202 838 

Bostäder utanför 

motorvägen 

1000 100 900 179 2232 

      

TOTALT 9 400 6500 2900 11600 7250 

 

Totalt prognostiseras 9 400 bostäder, eller 550 per år, mellan åren 2012 och 2030 

inom kommunen. Av dessa antas ca 70 % bestå av lägenheter och övriga 30 % av 

villor/småhus. Detta kan jämföras med dagens fördelning med ca 26 % 

villor/småhus i kommunen, och 21 % i centrala staden.  

 

Totalt ger denna exploatering ca 18 850 nya invånare i Helsingborg fram till 2030. 

Detta innebär en ökning av antalet invånare med 14 % till 2030 eller 0,8 % per 

år. 

 

Dessa antaganden ger i genomsnitt 2,0 boende per ny bostad.  
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Figur 30: Antal nya bostäder uppdelat på lägenheter och småhus enligt prognos 
för 2030 

 

För bostäder har befolkningssammansättningen (åldersfördelning, sysselsättning) i 

de nya bostäderna antagits att överensstämma med 

befolkningssammansättningen i befintliga bostäder i området, eller om området är 

en nyexploatering, i närområdet (jämförbart område med liknande fördelning på 

småhus/lägenheter).  

 

Ökningen med 18 850 nya invånare till 2030 innebär att Helsingborgs totala 

befolkning år 2030 blir 150 900. Detta ligger något under den prognostiserade 

befolkningsutvecklingen.  
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Figur 31: Jämförelse av den nya befolkningsprognosen för 2030 (blå markering) 

med trendlinje för befolkningsökning mellan år 2000 och 2013. 
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4.2 Nya verksamheter 
Prognosen över verksamhetsutbyggnad till 2030 har angivits av 

Stadsbyggnadsförvaltningen i form av antal ytterligare anställda (dagbefolkning) 

fram till 2030 i respektive statistikområde. I underlaget anges översiktligt vilken 

typ av verksamhet som väntas. Störst utbyggnad av verksamhet väntas ske i 

närheten av Österleden och motorvägen och framförallt bestå av 

logistikverksamhet och småindustri, verksamheter som är ytkrävande och ej 

personalintensiva. I centrum är det framförallt nya kontorsytor runt Knutpunkten 

och inom H+ som förväntas generera nya arbetsplatser, men även mindre 

utbyggnader av handel och annan verksamhet spritt i staden. 

 

Figur 32: Nya verksamheter till 2030 
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Tabell 9: Tillkommande anställda år 2030 

 Område Antal 

tillkommande 

anställda 

2030 

Drottninghög 100 

Kv Triangeln 50 

Centrum (Kv Bastionen) 10 

Maria station 325 

Norra Infarten 25 

Tågaborg (Vildvinet) 20 

Gamla staden 1:1 (Ångfärjan) 110 

Norra H+ 2000 

Logistik 500 

Kors E4/E6/E20 och 

Hjorthögsvägen 

500 

Området öster om E4/E6/E20 600 

Hamnen 50 

Tostarp 800 

Långebergsvägens förlängning 600 

Kv Polisen 500 

Väla 50 

Södra H+ 300 

Knutpunkten 240 

Uteslutningen 400 

Väla 1:4 - Berga östra 100 

Motorstadion 600 

Grustäkten 600 

Uteslutningen 500 

Inneslutningen 800 

Renhållningen 400 

Coop+Väla norra 70 

Berga kontor 100 

Lasarett 200 

Landskonavägen 

förtätningsområde 

50 

Ättekulla förtätningsområde 200 

Östra Ramlösa 300 

Ramlösa station förtätningsområde 200 

Kemira 100 

Ödåkra fd. Norrelyckeskolan 50 

  

TOTALT       11 450 

 

Totalt ökar antalet arbetsplatser med 11 450 till 2030 enligt prognosen. Detta 

innebär en ökning till totalt ca 78 850 arbetstillfällen, en ökning med 19,4 % mot 
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2012. Den årliga ökningen blir ca 675 nya arbetsplatser per år, motsvarande en 

ökning med 1,05 % per år.  

 

 

Figur 33: Historisk sysselsättningsutveckling 2000-2012 samt prognos för 2030 

(grön markering) 

 

För att uppskatta hur de nya arbetstillfällena fördelas på olika tjänstesektorer har i 

första hand den översiktliga informationen som angetts i underlaget (kontor, 

logistik, småindustri etc) använts. För exempelvis småindustri har en fördelning på 

sektorer i liknande närliggande områden använts för att fördela arbetsplatserna i 

sektorer. Där information saknas har befintlig fördelningen på sektorer i området 

använts. I figurer nedan visas fördelningen på nya arbetsplatser mellan sektorer 

samt en jämförelse hur andelen för nya arbetsplatser inom varje sektor fördelas 

mot befintlig fördelning i staden. 

 

Figurerna visar hur nya arbetsplatser har en tyngdpunkt på kontor och transport. 

Andelen arbetsplatser inom handel blir mindre jämfört med den befintliga 

fördelningen i staden. 
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Figur 34: Antal nya arbetsplatser inom tjänstesektorer fram till 2030 

 

 

Figur 35: Andel nya arbetsplatser inom tjänstesektorer, nya samt befintliga 
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4.3 Förändring av infrastruktur till 2030 
Trafiknätet har uppdaterats med troliga infrastrukturförändringar till 2030. Detta 

innefattar bland annat: 
- Drottninggatan och Järnvägsgatan, 1+1 körfält + bussfält 
- Högersvängfält i cirkulation Malmöleden/Stenbocksgatan 
- Södra Stenbockgatan, 1+1 körfält mellan S. Vallgatan och Fältarpsvägen 
- Vasatorpsvägen, 1+1 körfält + bussfält 
- Landskronavägen. 1+1 körfält +bussfält 
- Ny koppling under järnvägen vid Maria station 

 

 
Figur 36: Förändringar i vägnätet för basprognosen 2030 
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I basprognosen för 2030 är Terminalgatan stängd för trafik mot korsningen 

Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan. Alternativa analyser görs med Terminalgatan 

öppen för trafik, vilket påverkar tillgängligheten med bil till ny exploatering i H+. I 

basmodellen för nuläget är det möjligt att använda Terminalgatan, men gatan är 

modellerad med mycket låg framkomlighet för att representera hur utformningen 

ser ut idag.  
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5. Tillämpningsmöjligheter 

5.1 Exempelprojekt 
Cubemodellen har i Helsingborg använts i två större projekt: 

 Ombyggnad av Drottninggatan & Järnvägsgatan – Används för att 

analysera effekten av att minska kapaciteten för biltrafik samtidigt som 

man förbättrar kvalitén för busstrafik. Modellen har använts för att 

beräkna omfördelning inom vägtrafik samt överflyttningseffekter av 

biltrafik som istället väljer buss.  

 Åtgärdsvalstudie E4/E6/E20 Helsingborg – Ruttvalseffekter av olika 

åtgärder på vägnätet kring motorägen förbi Helsingborg 

 

5.2 Framtida tillämpningsmöjligheter 
Processen har många olika steg, och varje steg skapar utdata och resultat som 

kan vara ett planeringsstöd för sig själv och i kombination med andra steg.  

 

Restider för bil kan användas till att visa: 

- Kvalitén i det existerande vägnätet 

- Effekten av trängsel vid olika tidsperioder under dygnet 

- Effekten av olika åtgärder i vägnätet i basåret 

- Effekten av olika framtidsscenarier, förändringar i efterfrågan (trängsel) 

eller utbud (hastighetsdämpning, ny infrastruktur, trängsel mm) 

 

Restider för buss kan användas till att visa: 

- Kvalitén i det existerande bussnätet 

- Effekten av förändrad turtäthet/sträckning vid olika tidsperioder under 

dygnet 

- Effekten av olika åtgärder i bussnätet i basåret. Kortare/längre busslinjer, 

nya busslinjer, förändrad turtäthet osv. 

- Effekten av olika framtidsscenarier, som förändringar i utbud (busslinjer, 

frekvenser mm) men också påverkan av åtgärder i vägnätet som 

införandet av bussfält, förändrad väg infrastruktur, trängsel, hastigheter 

mm) 

    

Restidskvot kan användas till att visa: 

- Kvalitén i bussnätet i förhållande till biltrafik i det existerande bussnätet. 

Många städer har mål att uppnå restidskvoter under 2.0 (dvs hygglig 

restid med buss jämfört med bil) 

- Effekter i antigen bil eller bussutbud, trängsel osv som påverkar 

tillgänglighet kan analyseras och visualiseras.  

- Genom att beräkna förändring i restidskvoten kan överflyttning i bil 

efterfrågan beräknas och analyseras som justerade biltrafikvolymer 

 

Trafikvolymer på vägnätet beräknas och kan visualiseras i form av kartor. 

Dessutom kan exempelvis fordon-km beräknas för olika scenarier i hela 
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Helsingborg eller för specifika områden. På samma sätt kan fordonstimmar 

beräknas med hänsyn till trängsel, förflyttning av trafik till alternativa rutter osv.  

 

CUBE inkluderar många andra resultat som också kan vara av intresse  för 

trafikplanerare i staden. Dessutom är det lätt att skapa utdata i ArcGIS format så 

att planerare på kommunen också kan ta fram sina egna kartor.     

 


