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Abstract 
 
This paper analyzes how an agent-based simulation model of Stockholm can be used for water transit 
planning. A new route for commuters by boat was added to the model of Stockholm’s existing 
transport system and evaluated. By comparing results from the model and statistic data from 
Trafikförvaltningen Region Stockholm during the morning rush-hour, a scale factor was calculated. 
The scale factor was later used to adjust the number of travelers on the added new water transit route 
as the model underestimate the number of persons who use the available public transport by boat. The 
large size of the calculated factor made the results uncertain when trying to predict any effects the new 
route would have, e.g. on congestion in the system. Simulations of the new transit line resulted in a 
majority of short trips, between stations were the other public transit options took longer routes. The 
transit stops close to the city centre were used the most and most trips were conducted between them. 
To gain an improved ability to simulate water transit, continued studies of people’s preferences 
regarding mode choice appear to be crucial. 
 
Keywords: water transit, MATSim, agent-based simulation, boat factor 
 
 
Sammanfattning 
 
Det här arbetet analyserar hur en agentbaserad simuleringsmodell av Stockholm kan användas för att 
planera vattenburen kollektivtrafik. En ny båtlinje för pendlare lades in i modellen av Stockholms 
befintliga transportsystem och undersöktes. Genom att jämföra resultat från simuleringar i modellen 
och statistik från Trafikförvaltning Region Stockholm under morgonens rusningstid beräknades en 
skalfaktor. Skalfaktorn användes sedan för att justera antalet resenärer på den nya pendelbåtslinjen, då 
modellen underskattade antalet resenärer som använde båtlinjerna. Den höga beräknade faktorn bidrog 
till osäkerhet för att undersöka effekter på transportsystemet, exempelvis på trängsel. Simuleringar av 
den nya pendelbåtslinjen gav resultat som visade en övervägande del korta resor över vattnet där andra 
alternativ med kollektivtrafik hade längre vägar. De bryggor närmare stadskärnan utnyttjades mer och 
flest resor skedde mellan dessa. För att få en förbättrad förmåga att simulera vattenburen 
kollektivtrafik bedöms fortsatta studier om resenärers preferenser vid val mellan färdmedel vara 
nödvändiga. 
 
Nyckelord: pendelbåt, vattenburen kollektivtrafik, MATSim, agentbaserad simulering, båtfaktor  
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1 Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 
En fortsatt utbredd trend av urbanisering innebär en ökad utmaning för transportsystemet i städer, då 
belastningen på systemet under rusningstiden stiger. Ett växande antal trafikanter skapar trängsel både 
i kollektivtrafikens fordon, då det påverkar komforten och kapacitet, och infrastrukturen vilket 
påverkar framkomligheten med exempelvis köer som resultat. Köerna bidrar till negativa effekter 
såsom tidsförluster och miljöskadliga utsläpp. Enligt 2018 års INRIX-analys förlorar exempelvis en 
bilist i Stockholm 135 timmar i trafikköer varje år, vilket placerar Stockholm på plats 63 av de 200 
städer som bedömts (INRIX Research, 2018). För att undvika trängsel samt dess negativa effekter 
söks det efter lösningar, och där kan båtpendling och färjor vara av intresse, då användandet av 
vattenvägar har potential till att öka transportsystemets kapacitet (Trafikverket, 2015). 
 
I Stockholms stads framkomlighetsstrategi, framgår det att dess fokus ligger på att för att klara av ett 
ökat resande skall det redan existerande utrymmet för transporter prioriteras, samt att det skall läggas 
vikt vid att förflytta människor, varor och gods istället för fordon. I figur 1 nedan visualiseras 
fordonsrörelser i Stockholm. Framkomlighetsstrategin poängterar även hur bussar vilka fastnar i köer 
inte kan bli tillräckligt konkurrenskraftigt för att locka över de resenärer som har andra alternativ. 
Ökad framkomlighet i väg- och gatunätet kan höja reshastigheten hos de kapacitetsstarka färdmedlen 
och därmed locka till sig resenärer (Stockholms stad, 2012).  
 

 
 
Figur 1: Transporter i Stockholm (Stockholms stad, 2012). 
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Då det i städer är brist på yta begränsas möjligheterna och gör det dyrare att prioritera 
kollektivtrafiken, vilket annars hade kunnat ta sig uttryck exempelvis i att bredda vägar och i att ge 
bussar separata körfält. Så är fallet särskilt på broar och i tunnlar. Därmed skapas där så kallade 
flaskhalsar. Båtar kan utnyttja vattenvägarna och addera farkoster till kollektivtrafiksystemet utan att 
ytterligare fordon tillförs vägnätet. På så sätt gör trafik på vatten det möjligt att lätta upp sådana 
flaskhalsar och öka systemets kapacitet. (Kamen and D. Barry, 2007). Detta gör möjligheter till 
utveckling av båtpendling till ett intressant ämne att undersöka och på senare tid har det från flera håll 
framkommit förslag på alternativ till båtlinjer vilka kan integreras i Stockholms kollektivtrafik 
(Stockholms Handelskammare, 2017. Trafikförvaltningen, 2018). Innan utveckling och investering i 
infrastruktur oberoende av trafikslag krävs det underlag för vilka effekter som väntas. För att ta fram 
sådana underlag kan användandet av olika modeller som försöker simulera verkligheten användas och 
dessa utvecklas hela tiden för att komma så nära verkligheten som möjligt.  
 
1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheter och begräsningar för simulering av vattenburen 
kollektivtrafik med en agentbaserad modell (MATSim) över Stockholmsregionen. 
Simuleringsmodellens resultat gentemot insamlade data för två linjer jämförs för att erhålla en 
kvalitativ bedömning av överenstämmelse mellan simulerade resultat och uppmätta. Vidare analyseras 
efterfrågan och effekten av en ny pendelbåtslinje genom simuleringar i simuleringsmodellen över 
Stockholm. 
 
1.3 Avgränsningar 
 
För detta arbete har en pendelbåtslinje definierats som en linje för vattenburen kollektivtrafik som 
riktar sig till pendlare till och från jobbet inom ett område på ca 60 min till ett centralt läge i 
Stockholm. Därmed har tider som undersökts varit mellan 6-9 på morgonen då det är då maxtimmen 
för pendling vanligen infaller.  
 
I och med pendlandets natur har inte resor med linjer tillhörande Waxholmsbolaget (glesbygdstrafik) 
eller resor gjorda av turister inkluderats i arbetet.  
 

2 Bakgrund 
 
 
2.1 Den vattenburna pendeltrafiken i Stockholm 
 
I Stockholm finns det i dagsläget tre pendelbåtslinjer i bruk i den allmänna kollektivtrafiken (linje 80, 
82, 89) som hör till den trafik som ingår i det linjenät där samma färdbevis som övrig kollektivtrafik i 
Stockholm används. Utöver dessa tre linjer har även linje 85 trafikerats, den lades dock ner efter beslut 
2018 på grund av för lågt resandeunderlag. På varje båt som trafikerar någon av de tre 
pendelbåtslinjerna finns det plats för resenärer att ta med sig cykel i mån om plats, och enligt underlag 
från Trafikförvaltningen hade den näst mest trafikerade linjen, linje 80, 280 000 kombinationsresor 
cykel-båt-cykel under 2018. Flera av stationerna har brister i tillgänglighet, inte heller alla båtar 
uppfyller de riktlinjer för tillgänglighet som finns, exempelvis så har de inte alla 
tillgänglighetsanpassade toaletter (Trafikförvaltningen, 2018). För linje 89, har en ny båt köpts in för 
säsongen 2019 för att smidigare kunna lasta på och av cyklar (Tonström, 2019). 
 
Ett annat av Stockholms läns landstings aktiebolag, Waxholms Ångfartygs AB, har ett 30-tal linjer 
vilka går öster om Slussen och främst är skärgårdstrafik, och kan betraktas som landsbygdstrafik som 
försörjer Stockholms skärgård med kollektivtrafik, där andra landburna alternativ saknas. Olika taxor 
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gäller för de olika bolagens linjer. Försök med att tillåta att periodkort för kommuntrafiken ska gälla 
även för landsbygdstrafiken (skärgårdstrafiken) har under två perioder under 2018 genomförts med 
syfte att avlasta övrig trafik, tillåta arbetspendling, och göra skärgården tillgänglig för fler invånare i 
regionen (Trafikförvaltningen, 2018).  
 
Utöver detta finns det även kommersiell kollektivtrafik på vatten i Stockholm. Exempel på detta är två 
linjer vilka riktar sig till pendlare och går sträckorna Hammarby Sjöstad – Nybroviken (Ressel, u.å.) 
samt Solna – Riddarfjärden. Den sistnämnda trafikeras med elbåt och går reguljärt endast under 
sommarperioden (Movitz, u.å.). Att resa med linjen är gratis för särskilda hyresgäster i fastighetsbolag 
vilka sponsrar linjen. I Hammarby sjöstad finns istället för en bro, även en avgiftsfri färja på uppdrag 
av Stockholms stad, som enligt Ressell rederi transporterade drygt 1,2 miljoner passagerare under 
2015 (Ressel, u.å.). 
 
2.2 Tidigare studier om vattenburen kollektivtrafik 
 
Det finns flera fall där det har det uppmärksammats att det är fler som reser med båt än som kan ha 
rationella tidsskäl till detta (Trivector, 2014). Bland annat resenärer i Brisbane, Australien har visat sig 
ha andra värden än endast restid i åtanke då det kommer till val av färdmedel. Då en undersökning av 
resdata för smartcards utfördes framgick det att resenärer kan välja färdvägar vilka ger en längre restid 
för en mer behaglig resa, att en pendlare kan erhålla nytta av att välja en resa på vatten framför buss 
(Tanko et al., 2019). 
 
Ett problem den vattenburna kollektivtrafiken står inför som uppmärksammats, är den vid vattnet 
nödvändiga placeringen av stationerna. Då detta innebär en begränsad upptagningsförmåga jämfört 
med andra kollektivtrafikslag som exempelvis tunnelbana och buss. Detta skulle då medföra att det 
krävs att resenärer från längre avstånd attraheras till båtlinjen för att kompensera för att reseunderlaget 
är mindre. Då upptagningsområdet består av en halvcirkel för båtar jämfört med en cirkel för 
resterande kollektivtrafikslag skulle det krävas att upptagningsområdet har en 41 % längre radie 
(Deurell, 2016). 
 
Cykeln som färdmedel har på senare tid återigen blivit aktuellt och beskrivs vara effektivt gällande 
yta, kostnader och energi och ger även cyklister positiva hälsoeffekter. Då fartyg jämfört med andra 
trafikslag har visats vara mer lämpade för att transportera cyklister så väl som cyklar. En utvecklad 
båttrafik skulle då ge en möjlighet att bidra med restidminskning för personer som cykelpendlar då det 
möjliggör gena, raka vägar över vattnet (Trafikverket, 2015).  
 
 
2.2.1 Båtfaktorn och resenärers preferenser i Stockholm 
 
Båtfaktorn är ett begrepp som återkommer inom planeringen av Stockholms kollektivtrafik som 
nyttjar båt. Den bygger på att prognoser för vattenburen kollektivtrafik i Stockholm har visat sig 
underskatta antal passagerare, då modellering av resor med båtlinjer gett ett betydligt lägre restal än 
uppmätta värden (RTK, 2005). Detta har lett till att planerare har använt en faktor på 0,6 per minut av 
restid för att korrigera modellens uppskattning. En resa som tar 10 minuter med båt antas då värderas 
som 6 minuter av resenärerna, dvs en 40 % kortare restid. Båtfaktorn har förklarats som att den 
avspeglar hur restid med båt av resenärarena skulle upplevas vara en mindre uppoffring än att färdas 
den tiden med ett annat kollektivt färdmedel, men den begränsade vetskapen om värdet med att resa 
med båt poängteras. Båtfaktorn har av flera grupper använts med varierande procentsats men då de 
relevanta faktorerna för båtfaktorn inte är tydliga uppmanas till en försiktighet då båtfaktorn i någon 
form används (Trivector, 2014). Även vid Trafikförvaltningens undersökning av pendelbåtslinjer 2018 
lades en faktor på för att öka det förväntade antalet resenärer (Trafikförvaltningen, 2018). 
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Även en stated preference undersökning av arbetspendlares prefrenser på Linje 80 gav resultat vilka 
tydde på att det fanns belägg för användandet av en båtfaktor i Stockholm. Då ett flertal resenärer 
valde att resa med båt även om det gav en längre restid än alternativet. Det gav även resultat som 
visade att utöver restid så värderades faktorerna som en garanterad sittplats och en service med 
servering, toalett och Wifi som signifikanta medan få hade med sig cykel. Där uppmärksammades det 
även att de som använde den linjen var de som bodde nära anslutningarna till bryggorna (93 % av de 
tillfrågade i enkäten gick till bryggorna) (Berlekom, 2014).  
 
2.2.2 Planering av båtlinjer i Stockholm 
 
Trafikförvaltningen tar i sin rapport om Strategisk pendelbåtsutveckling (Trafikförvaltningen, 2018) 
upp tre fokusområden gällande båtpendling i Stockholm. Ett av dessa är att planera båtpendling efter 
planerad bebyggelse i vattennära läge, där nya bostäder och arbetsplatser planeras. Detta illustreras 
nedan i figur 2, från rapporten, där möjliga linjer tas upp som förslag. De två andra fokusområdena är 
möjliga restidsvinster pendelbåtlinjer kan ge samt även potentialen för avlastningseffekter på gatu- och 
vägnät samt bytespunkter. Det specificeras dock inte var avlastningseffekter skall ske. 
 

 
 
Figur 2: Planerad bebyggelse som det tagits hänsyn till då möjliga nya pendelbåtslinjer undersökts 
(Trafikförvaltningen, 2018). 
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3 Metod 
 
3.1 Om transportmodellering 
 
3.1.1 Introduktion 
 
Som tidigare uppmärksammat så begränsas transporter och kollektivtrafik av att 
transportförsörjningen inte är en vara utan en tjänst och därmed inte går att lagra. En transporttjänst 
måste konsumeras där och då den skapas, annars går man miste om dess fördelar. Därför är det viktigt 
att uppskatta efterfrågan så bra som möjligt för att spara resurser genom att anpassa utbudet efter 
efterfrågan (Ortúzar et Willumsen, 2011). 
 
En viktig notering är att simuleringar inte är verktyg för beslut utan att de är stödverktyg för att kunna 
fatta mer underbyggda beslut. I och med den verkliga världens komplexitet så kan en 
simuleringsmodell endast vara en approximation av det system som vi försöker efterlikna och därför 
kompletteras med analyser och mätningar.  
 
Då den använda modellen är en prototyp och den fortfarande är under utveckling, så undersöks möjlig 
utvecklingspotential för användande för analyser av kollektivtrafik på vatten. Resultaten kan då ses ha 
ett värde för möjligheter för fortsatt utveckling av simuleringar av båttrafik och det är av särskilt stor 
viktig att poängtera att data som tas fram är approximativ. 
 
 
3.1.2 Multi-Agent Based Simulation 

Ett multi-agent system är ett system som består av interagerande agenter (enheter i ett större system, i 
detta fall trafikanter) som strävar efter att nå ett gemensamt eller enskilt mål (Klügl, 2009). Det 
beskriver valprocessen hos simulerade agenter på mikronivå. Agentbaserade system passar bra för att 
modellera system vars aktörer är heterogena och självstyrande, exempelvis system vilka baseras kring 
människor, likt transportsystem. Från agenternas beteenden och interaktioner på mikronivå framträder 
fenomen på makronivå. Då agentbaserad simulering appliceras på en strategisk nivå inom transport 
och trafik, används agenter för att simulera beslut som tas innan eller efter resor såsom ruttval, 
färdmedelsval, destinationsval, avresetid, eller en kombination av flera av dessa beslut. I dessa 
modeller är de centrala fördelarna med agentbaserade tillvägagångsätten förmågan hos agenter att lära 
och anpassa sig samt att processa information. Detta resulterar i tillämpningar vilka kan användas för 
att täcka dagens växande marknad av information om resande. Dessutom gör användandet av agenter 
det möjligt att inkludera idén om en begränsad rationalitet vilket då kan ge en högre nivå av realism 
inom dessa tillämpningar. Men framför allt så är den huvudsakliga appliceringen för användandet av 
agenter i transportmodellering användandet i efterfrågemodeller baserade på aktivitetsbaserade planer 
vilka genererar resbehov. Se nästa avsnitt. 

3.1.3 Aktivitetsbaserade efterfrågemodeller 
 
Efterfrågemodeller bygger på tanken att resor är en härledd efterfrågan och att människors vilja att 
utföra aktiviteter på andra platser än vad de själva befinner sig på är den drivande faktorn bakom resor. 
Enligt (Bhat and Koppelman, 1999) är grunden för aktivitetsbaserade modeller att de strävar efter att 
förutse vilka kedjor av aktiviteter och tillhörande resor som genomförs av individer i hushåll. Till 
skillnad från den klassiska fyrstegsmodellen som går från aktivitetsbaserad till resebaserad redan vid 
första steget så behåller aktivitetsbaserade modeller tanken om den härledda efterfrågan för resor och 
fokuserar mer på teorier om beteende och hur individer tar beslut om vilka aktiviteter de vill utföra, 
hur länge det ska ske och hur de ska ta sig dit. I och med kopplingen till hur människor beter sig är det 
passande med aktivitetsbaserad modellering av efterfrågan vid undersökningar av vilka effekter som 
ges av policyförändringar. 
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Till skillnad från trip-based modeller skapar aktivitetsbaserade modeller kedjor av aktiviteter vilka är 
kopplade till en tidsmässig struktur, och detta ger då en logisk följd för individers resor. Exempelvis 
går det inte att starta en andra resa innan den första är avslutad och om en person färdades till jobbet 
med kollektivtrafik, är det mindre troligt att den direkt efterföljande resan till affären sker med bil 
(Ortúzar and Willumsen, 2011). 
 
 
3.2 MATSim 
 
MATSim (multi-agent transport simulation, www.matsim.org) är ett aktivitetsbaserat, ”multi agent” 
simuleringsramverk och används för att ta fram mikroskopisk modellering av trafikflöden och den 
trängsel de skapar, baserat på syntetiska personer (agenter) i en syntetisk verklighet. Med MATSim 
går det att simulera biltrafik och kollektivtrafik med hög detaljnivå, i simuleringen är det även möjligt 
att inkludera cyklister och gångtrafik. För tillfället simuleras en dag, där ett stort antal agenters resor 
simuleras samtidigt, och enskilda agenters färdvägar och aktiviteter under den simulerade dagen går 
att följa. MATSim startades av Kai Nagel, runt 2006 och vidareutvecklades sedan av ett team till ett 
open-source Java-baserat ramverk (Horni et al., 2016). 
 

 
 
Figur 3: MATSim-loopen. 
 
I figur 3 illustreras MATSim-loopen, där en co-evoloutionary algoritm beskriver hur en population av 
enskilda agenter optimerar sina dagsscheman (planer). Detta hanteras genom att tre huvudfaser, 
mobility simulation, scoring och replanning körs iterativt. Innan optimering kan ske behövs en initial 
efterfrågan, vilken består av en lista över alla agenter, samt en dagsplan för var och en av dessa. En 
plan innehåller i sin tur en lista på aktiviteter som agenten ämnar utföra, (vara hemma, vara på jobbet, 
övrigt) och de resor (legs) som ska ske mellan aktiviteterna. Planer symboliserar vad agenten ämnar 
göra, men behöver inte nödvändigtvis realiseras. Vissa delar av planerna måste alltid finnas med från 
början, såsom själva agentera, deras hem och arbetsplatser, medan sekundära aktivitetsplatser, 
avgångstider finns med ibland. Detaljerad ruttinformation finns aldrig med i den initiala planen. Det 
som inte finns i de initiala planerna behöver skapas inom simuleringen. Det kan även vara så att 
simuleringen anpassar delar som finns initialt, till exempel så kan en initial efterfrågan innehålla rutter 
som sedan överskrivs med anpassade (optimerade rutter) (Horni et al., 2016). 
 
Alla agenter optimerar upprepade gånger sina dagliga aktiviteter och resor, då de tävlar mot andra 
agenter i transportsystemet. Processen påminner om den iterativa cykeln för ruttval, det fjärde steget i 
den konventionella fyrstegsmodellen men skiljer sig från den genom att den kan innehålla flera andra 
dimensioner av val, såsom tidpunkter för resan, transportmedel, och destinationsval. De följande 
delarna av MATSim-loopen itereras för att optimera agenternas planer: Mobility simulation (mobsim) 
även kallat network loading är då agenterna försöker genomföra sina egna planer i den syntetiska 
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verkligheten. Då agenterna konkurrerar med varandra om space-time slots, och således påverkar 
varandra genom att ta upp plats i den syntetiska världen, kan det vid de vägar många agenter planerat 
använda samtidigt, bildas köer, vilka i sin tur leder till fördröjning. Detta har då inverkan på huruvida 
agenterna kan utföra planen som planerat. I nästa steg, under scoring, evalueras planerna efter hur de 
genomfördes i simuleringen och får ett sifferbetyg, en score, vilket även kan tolkas som en nytta och 
omvandlas till en ekonomisk nytta. Att utföra en aktivitet ger poäng, medan tid spenderad resandes 
minskar den totala poängen. Därmed skulle en bra plan ha korta luckor för resor och mer tid för 
aktiviteter. Att inte göra något ger 0 poäng och straffar sig då genom att potentiell tid som kunnat 
användas för att tjäna poäng på aktiviteter inte ger något. Detta medför att agenter vilka exempelvis 
under dagen suttit i bilkö, får lägre poäng än de med korta restider som därmed spenderar mer tid på 
aktiviteter. Vidare kommer en agent fram till en aktivitet såsom jobbet, innan det öppnar straffas och 
förlorar den tid den annars skulle ha kunnat utöva en aktivitet (exempelvis vara hemma en timme 
längre) istället (Horni et al., 2016). Den minskade nyttan från att resa beror på konstanter, vilka kan 
variera beroende på vilket trafikslag det är. Ofta definieras funktionerna av restiden och ett straff för 
byte mellan linjer (Rieser, 2016). 
 
Slutligen används poängen under replanning för att värdera planerna. Där kopieras vissa agenters 
planer och de modifieras för att sedan användas i nästa iteration. Resterande agenter väljer mellan sina 
existerande planer. Vilka som väljs ut baseras på planens score, där en hög score gör det mer troligt att 
en plan väljs. Om en plan är bra eller dålig avgörs av resenärer som bor i en region, då de föredrar 
olika saker, en del föredrar att resa billigare med ett fullsatt tunnelbanetåg än en bilresa på 
överbelastade vägar (Nagel et al., 2016).  
 
Den iterativa processen fortgår tills dess att den genomsnittliga poängen för populationen stabiliseras, 
och den co-evolutionary algoritmen gjort att systemet nått en ungefärlig stokastisk användarjämvikt, 
där ingen agent ensamt kan ändra sin plan för att förbättra sin egen individuella score/poäng (Horni et 
al., 2016). 
 
 
3.3 Genomförande 
 
För att ge en bild av hur modellen simulerar båtresenärer och om det även i denna modell finns 
liknande tendenser som i andra modeller att underskatta antalet båtresenärer så jämfördes uppmätta 
data på två linjer med simuleringsresultaten. Från statistik över antal påstigande och avstigande 
resenärer på linjerna 80 och 89 för perioden 20 augusti till 8 december 2018 beräknades ett genomsnitt 
av påstigande resenärer en timme under rusningstiden en vardag. De genomsnittliga uppmätta värdena 
jämfördes sedan med resultatet för de båda linjerna i MATSim-modellen. Endast 25 % av 
befolkningen i Stockholm med omnejd är representerade i modellen för att möjliggöra en så detaljerad 
modell som möjligt som fortfarande är hanterbar. Därmed multipliceras varje agent med en faktor fyra 
för att ge siffror som bättre överensstämmer med den faktiska populationen. Kvoten mellan modellens 
beräknade värde och det uppmätta antalet trafikanter beräknades för respektive linje och användes 
sedan för att korrigera den uppmärksammade skillnaden mellan uppmätt data och modellen. 
 
För att definiera en ny linje studerades först en karta över Stockholm och dess befintliga utbud av 
kollektivtrafik, samt förslag på pendelbåtslinjer framtagna av Stockholms Handelskammare och 
Trafikförvaltningen i Stockholm. En linje mellan nordvästra Stockholmsområdet och centrala 
Stockholm valdes ut för studier efter att en brist på båttrafik noterades från Solna in mot centrum.  
I modellen är området indelat i zoner i vilka alla simulerade individer har en hemzon som de härrör 
från. Material från modellen visade att det fanns en efterfrågan för resor mellan zonerna och att det 
fanns stationer placerade så att de var kopplade till andra flöden av agenter. Således bedömdes linjen 
ha potential. Den korrigerades dock genom att en planerad station inte togs med då efterfrågan 
(underlag) saknades. För att undersöka efterfrågan beräknades antalet agenter vilka färdas mellan de 
zoner som genom båtlinjen blev direkt sammankopplade. Därefter togs även den genomsnittliga 
restiden mellan de intressanta zonerna fram. Detta för att beräkna hur snabbt agenterna i modellen, i 
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basscenariot (dagsläget), med de tillgängliga alternativen i trafiken agenterna hade att tillgå, färdades 
dessa sträckor. Detta gav en längsta möjlig restid för hur lång tid hela resan mellan zonerna kunde vara 
för att bli ett alternativ som agenterna skulle välja. Dessa värden togs sedan i beaktande då hastigheter 
och tider valdes ut, och baserat på detta togs två möjliga tidtabeller med tre avgångar i vardera 
riktningen fram. Då det fanns områden vilka krävde en snabbare resa för att det skulle vara troligt att 
en agent skulle tjäna på att använda den så togs en tidtabell som följer dagens hastighetsbegränsningar 
(om 8-12 knop) och en tidtabell som förutsatte en standardisering av bryggor med möjlighet till 
sidotillägg för snabbare av och påstigning fram, där även hastigheten höjdes till ca 10-17 knop. För att 
få ut maximal effekt av simuleringen valdes den snabbare tidtabellen ut för simulering. 
 
Linjen kördes sedan, och data för antal resenärer vilka under tiden 8- 9 använde den togs fram för att 
se huruvida det var ett alternativ som gav agenterna mer nytta än de ursprungliga alternativen. Även 
de ursprungliga resvägar de agenter som övergick till att använda linjen togs fram för att se den effekt 
tillägget av båtlinjen har på resterande delar av systemet.  
 
Den framräknade faktorn från linje 89 och 80, användes för att korrigera antalet resenärer efter de 
uppmätta linjerna, och resultatet utvärderades. 
 

4 Resultat och analys 
 
4.1 Resultat linje 89 och 80 
 
Till skillnad från vad Berlekoms stated preference studie över Linje 80 visade, så var majoriteten av de 
resenärer som enligt modellen valde att resa med båtlinjerna under morgonen agenter som reste 
från/till zoner som inte låg vid bryggorna. Se figur 4 nedan för illustrering av agenternas resvägar och 
kollektivtrafikslag. Inga agenter färdades med bil till båtlinjen. 

 
 
Figur 4: Länkar de agenter som nyttjat båtlinjerna använt under tiden 8-9.  
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Linje 80, linjedragning i figur 5, går mellan Frihamnen och Nybroplan. Hela sträckan tar ca 55 
minuter att åka, beroende på vilken tur som tas. Mellan Kvarnholmen och Nybroplan är det 15-
minuterstrafik under morgonen, men längre från centrum är avgångarna glesare. Linjen är undersökt 
för resande under perioden 20 augusti till 8 december 2018 med då gällande tidtabell.  
 

   
 
Figur 5: Linje 80, Nybroplan-Frihamnen. 
 
 
Tabell 1: Antal resande med linje 80 under en timme under vardags-rusningstiden. 
Medelvärde av antal 
resenärer efter 
statistik. 

Antal agenter i 
modellen som 
använder linjen 

Antal resenärer från 
modellen. En agent 
motsvarar fyra 
personer.  

Framräknad kvot mellan 
antal resenärer i modellen 
och antalet uppmätta 
resenärer. 
 
Faktor: 7,5 

507 17 68 

 
Värdena i tabell 1, innebär att det är ca 7,5 gånger så många som åker med linje 80 under den 
analyserade timmen än vad modellen fångar upp och att en agent i modellen som reser med linje 80 
motsvarar ca 30 människor. 
 
Linje 89, i figur 6, går mellan Ekerö och Klara Mälarstrand. Restiden är under större delen av året ca 55 
minuter hela linjen, medan den då isen lägger sig tar 75 minuter från Tappström till Klara-Mälarstrand. 

 

Figur 6: Linje 89, Ekerö - Klara Mälarstrand. 
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Tabell 2: Antal resande med linje 89 under en timme under vardags-rusningstiden. 
Medelvärde av antal 
resenärer efter 
statistik. 

Antal agenter i 
modellen som 
använder linjen 

Antal resenärer från 
modellen. En agent 
motsvarar fyra 
personer.  

Framräknad kvot mellan 
antal resenärer i modellen 
och antalet uppmätta 
resenärer. 
 
Faktor: 5 

127 6 24 

 
Enligt resultaten i tabell 2, innebär det att det är ca fem gånger så många som åker med linje 89 under 
timmen än vad modellen fångar upp, och att en agent i modellen som reser med linje 89 motsvarar ca 
20 människor. Troligen har de flesta agenterna haft andra möjliga resvägar vilka går snabbare än 
båtresorna, och då valt dessa då det ger dem en så hög score/nytta som möjligt.  

 
I samtal med Trafikförvaltningen framgick det att det i Stockholm likt exemplet i Brisbane finns 
resenärer som väljer att resa med båt även då det finns alternativ vilka har kortare restid. För linje 89 i 
Stockholm har det noterats, att det tar 55 minuter mellan linjens ändhållplatser medan det tar 45 
minuter med buss och tunnelbana. En rimlig längre restid som accepteras tycks då vara 25 % längre, 
då båten istället tar 75 minuter då isen ligger på så har det noterats att antalet resenärer minskar med 
75 %. Detta kan ligga till grund för att det även finns belägg för användandet av båtfaktor även för 
linje 89, då resenärerna väljer att använda båten trots det att det tar längre tid än andra alternativ. 
 
Om resenärer accepterar en längre båtresa än bussresa så innebär det att den tid agenter spenderar 
resandes med båt skulle behöva ge samma nytta/score som den kortare bussresan och den score en 
agent ackumulerar då en agent kan utföra en aktivitet under den extra tiden. Detta skulle vara likt att 
en båtminut värderas som 0,6 min men att istället för att mindre tid spenderas, så representeras det av 
att mindre nytta går förlorad per minut. 
 
4.2 Resultat exempellinje 
 
I figur 8, är de tilltänkta bryggorna utmärkta på en karta där agenternas flöden på kollektivtrafikens 
länkar illustreras. Ju närmare centrum desto fler resenärer använder varje länk under en timme. Där 
syns det att få stora knutpunkter ligger precis vid vattenområden, som exempelvis Slussen, men att ett 
flertal av stationerna finns relativt nära platser där större flöden korsas. Den tilltänkta linjen har även 
bryggor vilka angränsar till av kommunerna Stockholm och Solna utpekade cykelstråk. 
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Figur 8: Antal agenter som reser med tunnelbanan eller de kollektivtrafikfärdmedel som konkurrerar om 
gaturummet. Ju tätare och större prickarna är desto fler agenter använder de länkarna. Rött symboliserar bussar 
och grönt är spårbunden trafik, där tunnelbanan är ljusare och tvärbanan och exempelvis Nockebybanan är 
mörkare. Linjens bryggor visualiseras som lila prickar. 
 
Exempel på sträckor där ett tillägg av den nya linjen skulle möjliggöra en snabbare resa och det i 
modellen fanns efterfrågan att färdas, finns i tabell 3. Restiderna avser klockan 8-9.  
 
 
Tabell 3: Exempel på sträckor på linjen med potential att ge minskad restid. 

Sträckor Tid 
nuvarande 
kollektivtrafik 
(min) 

Genomsnitt mellan 
zonerna för agenter 
innan linjen 
(min) 

Tid med 
ny linje 
 
(min) 

Slussen - Kungsholmstorg 9 9,9 4,5 
Kungsholmstorg – Lilla 
Essingen 

20 15,2 5 

Slussen – Lilla Essingen 26 16,4 9,5 
Kungsholmstorg - Alvik 21 29 12 
Solna Strand - Hornsberg 17 16 9,5 
Ulvsunda - Slussen 39 40,5 27,5 
Solna Strand – Lilla 
Essingen 

23 35,1 21 

Norra Ulvsunda - Slussen 38 35 33 
 
 
En tidtabell med tre avgångar i varje riktning och 30 minuters intervall för avgångar in mot centrum, 
där en resa mellan ändhållplatserna tar 32 minuter skapades utefter förutsättningarna som syns i tabell 
3. Då agenterna inte börjar resan vid stationerna innebär det även att de har längre restid än vad de tar 
med kollektivtrafiken just den sträckan. Då vissa av agenterna i zonerna har bil innebär det att de kan 
dra ner den genomsnittliga tiden i jämförelse med hur lång tid resan med kollektivtrafiken tar. 
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Se figur 7 för karta över linjedragning och tabell 4 för tidtabell för exempellinjen. Stationen Lilla 
Essingen har en gemensam station med linje 89 och för att göra det möjligt att byta från båtlinjen 
Ekerö – Klara Mälarstrand till den nya linjen mot Slussen, koordinerades en avgång med den nya 
linjen med den befintliga linjen 89.  
 

 
 
Figur 7: Linjedragningen och stationer för exempellinjen mellan Norra Ulvsunda och Slussen. 
 
 
Tabell 4: Tidtabell för exempellinjen mellan Slussen och Norra Ulvsunda i båda riktningarna.  

 
 
De sex avgångarna gav sammanlagt 76 agenter som med den mindre populationen i åtanke motsvarade 
ett resenärsantal på 304 resenärer. Om den lägre faktorn från linje 89 används ger det istället ett 
resenärsantal på 1520 stycken resenärer. Vilket motsvarar 253 resenärer per avgång utspritt på de olika 
stationerna. Nedan i figur 8 illustreras andelen resenärer med linjen per station. 
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Figur 8: Andel av linjens av- och påstigande per station.  
 
En stor del av resorna är resor mellan Slussen och Kungsholmstorg, och även resor mellan Slussen och 
Lilla Essingen. Som synes i diagrammet trafikeras de bryggor närmare centrum mer än de som ligger 
på längre avstånd. De resorna som görs är kortare resor på ca 1–3 stationer. Det var en stor andel av 
agenterna vilka nyttjade linjen som har tillgång till bil, vilka ej används till att transport till 
stationerna, men under eftermiddagarna använder dem. 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Framtagen faktor från linje 89 och 80 
Som väntat var skillnaden mellan antalet passagerare för kontrollinjerna i modellen och antalet 
uppmätta resenärer hög, precis som i andra modeller underskattades antalet resenärer. Detta kan bero 
på att båtlinjerna skulle ha en längre restid än andra alternativa vägar eller att efterfrågan i modellen 
för de sträckor de trafikerar är låg. Då modellen inte hade någon särskild båtfaktor utan tiden en agent 
spenderade resandes med en båt värderades likadant som för resterande kollektivtrafik. Då det är en så 
liten del agenter som valt att använda båtlinjerna, är det svårt att se tendenser.  
 
Att populationen är mindre i modellen och att varje agent representerar fyra personer innebär att antal 
båtresenärer korrigeras genom att även multipliceras med en extra faktor för båtresorna. Då 
representerar samma agenter (med dess egenskaper och hemzoner) ett större antal resenärer/individer. 
Det går då att få en uppskattning om hur många som använder en ny linje baserat på faktorn, men 
vidare analyser av påverkan på systemet blir bristfälliga. Och båtpendlingens effekter på trängsel och 
antal resenärer i andra trafikslag går inte att bedöma då de ursprungliga resvägarna för de resenärer 
som tillkommer med faktorerna inte framgår.  
 
Ett bättre alternativ för justering av antal resenärer, i och med den förhållandevis stora skillnaden, bör 
vara att låta dessa förändringar finnas med under simuleringen istället för att i efterhand korrigera. Det 
skulle innebära att i båtlinjer efter simuleringar får ett större antal resenärer baserat på de kriterier som 
mäts upp och då bättre förutsättningar att analysera förändringar i systemet. En metod för att höja 
båtarnas attraktivitet i modellen skulle kunna ske genom att justera de konstanter i nyttofunktionen 
vilka beror på transportmedel så att den uppoffringen i form av minskning av ackumulerad score 
(nytta) från en resa med båt är mindre än med exempelvis buss. Det går även att justera populationen 
så att vissa agenter föredrar båt framför andra färdmedel. 
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I och med att inga definitiva värden finns för avvägning mellan resor med båt eller andra trafikslag, 
och det underlag hittills baserats på för Stockholms båtarna bygger på några få linjer gör det svårt att 
veta hur linjebundet dessa värden är. Värden som självklart kan påverkas av andra anledningar som 
inte behöver vara båtspecifika. Säkerligen skiljer det sig även mellan olika platser och tider i 
Stockholm. 
 
5.2 Exempellinje 
 
Då hastigheten är högre på exempellinjen jämfört med jämförelselinjerna bör den skillnaden tas i 
beaktande. Det kan finnas en risk att attraktiviteten hos båtresor blir mindre vid högre hastighet om 
den innebär en minskad upplevelse av komfort, men med en bibehållen standard vid höjd hastighet 
torde inte detta påverkas.   
 
En förklaring till att resorna koncentrerades nära centrum, är att det vid Kungsholmstorg finns ett 
flertal arbetsplatser samt att bryggan som ligger nära Slussen är placerad precis vid en stor knutpunkt 
för kollektivtrafik med stora flöden av agenter. Om de agenter som efterfrågar de längre resorna 
båtlinjen erbjöd har bil, kan det mindre användandet förklaras av att kollektivtrafiken endast är 
förbättrad för förmiddagen och således endast i en riktning. Detta gör då att resenärerna efter 
förändringen om de väljer båtlinjen endast kan öka sin nytta i en riktning, och för en bilist kan det 
betyda att förändringen inte är tillräcklig om kommunikationerna hem sedan är undermåliga.  
Med andra ord är det viktigt att planera för hela dygnet för en fungerande kollektivtrafik och för 
möjligheten att locka bilister till kollektivtrafiken. Med metoden att undersöka var flöden av agenterna 
redan fanns innan linjen gjordes så finns risk att oanvända busslinjer som skulle kunna kopplas direkt 
till en båtlinje missats och att de därmed förblir outnyttjade. 
 
5.3 Avgränsningar och potential 
Turister och övriga som inte stadigvarande bor i någon av zonerna finns ej representerade i modellen. 
Taxiresor och exempelvis handelsresor (hantverksresor och leveranser) finns inte heller. Då tiden som 
undersöktes låg inom den typiska tiden för morgonpendling samt att de linjer som undersöktes även de 
var uttalade pendlarlinjer, så bedöms det inte ha en särskilt stor inverkan på de resenärer som i 
modellen skulle välja linjen. I och med arbetets fokus på kollektivtrafik bedöms det inte ha en märkbar 
påverkan. 
 
I MATSimmodellen över Stockholm och går ännu inte kombinationsresan med cykel att simulera. 
Med den potential som ses i cykeln som transportmedel och hur aktuell den är för tillfället utgör det 
faktum att det idag inte finns kombinationsresor i modellen en brist. Modellen skulle annars kunna 
plocka upp resenärer som vinner tidsmässigt på en resa med båten, eller har möjlighet att övergå till 
cykelpendling. Även andra former av kollektivtrafik, vilka har kapacitet för cyklister, bör främjas av 
att kombinationsresor kan inkluderas i modeller för att undersöka effekter av ändrade policyer.  
 
 
5.4 Vidare studier 
För att förbättra modellen efterfrågas därmed vidare studier av faktorer som påverkar individers 
faktiska val mellan olika trafikslag för att kvantifiera hur resor med båt står sig i förhållande till andra 
trafikslag, och vilka aspekter som gör den mer åtråvärd. Dessutom skulle cyklisters preferenser vad 
gäller kombinationsresor vara intressant att undersöka. Hur betalningsviljan ser ut, om de cyklister 
som kan dra nytta av pendellinjer har tillräckliga incitament för att betala för att resa med tidsbunden 
trafik.  
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6 Slutsatser 
 
I modellen var de värden för påstigande av de befintliga linjerna 80 och 89 mycket lägre än de 
uppmätta värden för linjerna, med en faktor på 7,5 respektive 5. Detta gör att en agent som i modellen 
reser med linje 80 eller linje 89 motsvarar 30 respektive 20 personer. Exempellinjen lockade resenärer 
som tog korta genvägar över vattnet. Med en skalfaktor på 5, det lägre resultatet från linje 89 och 80, 
gavs fler resenärer vilket motsvarade 250 resenärer per tur. Likt andra modeller har MATSimmodellen 
över Stockholm problem att simulera antal båtresenärer. Möjligheten att justera nyttan baserad på flera 
faktorer för resor kvarstår, något som är intressant inom simulering av båtlinjer då det framgått att 
ytterligare faktorer utöver restid och reskostnad ligger bakom resenärers beslut att ta båten. En 
förbättrad scorefunktion med funktionsvärden bör ge en mer användbar modell då den omfördelar 
resenärerna under simuleringen istället för att korrigera efteråt. Detta medför då en stor komplexitet 
och vidare studier om resenärers preferenser och inställning gentemot pendelbåtar ställt mot andra 
trafikslag är nödvändigt för att möjliggöra detta. Potentialen att inkorporera cyklar gör det även 
intressant att lägga in cyklister som kan göra kombinationsresor, men även det kräver att preferenser 
kartläggs bättre.   
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