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Bilag 1:
Opgavebeskrivelse for trafikberegninger med Landstrafikmodellen af
Midtjysk motorvej
1. Baggrund
Til brug for de strategiske analyser blev der i 2013 gennemført trafikberegninger med Jylland/Fyn modellen af tre alternative korridorer for en Midtjysk motorvej.
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Trafikberegningerne er dokumenteret i rapporten: ”Midtjysk motorvejskorridor – Strategisk
analyse >>> mulige linjefçringskorridorer”, Rapport 456 – 2013, som kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
I den politiske trafikaftale fra 24. juni 2014 blev det besluttet, at der skal foretages genberegninger af de trafikale effekter af de tre korridorer med Landstrafikmodellen (LTM).
Resultaterne af beregningerne skal afrapporteres i et notat, der skal forelægges forligskredsen.
En væsentlig del af analysen består af beregninger med LTM, som er en model der løbende udvikles.
Landstrafikmodellen kan bl.a. modellere trafikvækst, overordnede ændringer i trafikstrømme på vej- og banenettet som følge af ny infrastruktur, overflytning mellem transportformer
og nye rejser eller ændrede rejsemål som følge af forbedret infrastruktur . Modellen er p.t.
en døgnmodel og indeholder derfor ikke tidsbånd og forsinkelser i kryds.
2. Arbejdsaktiviteter
Rådgiver skal opdele opgaven i en række faser med tilhørende milepæle og delleverancer.
I hver fase skal der holdes et statusmøde mellem rådgiver og Vejdirektoratet, således at
foreløbige resultater og udfordringer kan diskuteres.
Opgaven består af følgende hovedaktiviteter:
2.1 Kvalitetssikring og tilpasning af infrastrukturanlæg og trafikudbud i modellen

Der tages udgangspunkt i det af DTU opstillede basisscenarie 2030, hvor alle endeligt
besluttede infrastrukturproje kter, der skal gennemføres inden 2030, er medtaget.
Vejdirektoratet leverer et indkodet vejnet for de tre korridorer samt øvrige beregningsforudsætninger. De indkodede korridorer skal kvalitetssikres af rådgiver og tilpasses til brug for
de scenarieberegninger, der skal gennemføres (jf. 2.2).
2.2 Trafikberegninger af midtjysk motorvejskorridorer

Rådgiveren skal gennemføre trafikberegninger for Basis 2010 og Basis 2030, som er en
situation uden en Midtjysk motorvej.
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Herefter skal rådgiveren gennemføre trafikberegninger for forskellige beregningsscenarier.
Som udgangspunkt forventes følgende scenarieberegninger at skulle gennemføres:
Beregninger for hver af korridorerne A, B og C, dvs. i alt 3 beregninger
Beregning for korridor B+ (en variant hvor korridor B kombineres med korridor C på
delstrækning 4)
Beregninger for etaper af korridor A: delstrækning 1+2 og delstrækning 4+5, i alt 2 beregninger
Beregninger for etaper af korridor B: delstrækning 1+2 og delstrækning 4+5, i alt 2 beregninger
Beregning for etape af korridor B+: delstrækning 4+5
Beregning for etape af korridor C: delstrækning 1+2 (eller variant heraf)
Beregning af E45 med forudsætning om udbygning (omfanget af udbygning skal afkl ares nærmere)
Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der kan opstå behov for en eller flere
yderligere scenarieberegninger.
Som udgangspunkt for udarbejdelse af tilbud på løsning af opgaven forudsættes, at der
skal gennemføres 11 scenarieberegninger med Landstrafikmodellen. Tilbuddet skal indeholde ressourceforbrug for rådgiver, herunder pris pr. ekstra scenarieberegning, samt evt.
konsekvenser for tidspunkt for færdiggørelse af opgaven, hvis der bliver behov for yderligere scenarieberegninger. Der skal vedlægges ATR-skema for en eventuelt supplerende
scenarieberegning.
2.3 Kvalitetssikring og fortolkning af beregning sresultater

Kvalitetssikring, fortolkning og analyser af beregningsresultater foretages som udgangspunkt af rådgiver.
Rådgiver skal forholde sig kritisk til modellens beregningsresultater. Det forventes, at rådgiver kvalitetssikrer relevante dokumenter og leverancer til Vejdirektoratet. Rådgiver skal
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udarbejde en KS-plan ved opstart af opgaven med detaljeret beskrivelse af hvilke faktorer
og procedurer, der kvalitetssikres.
Der skal endvidere udarbejdes dokumentation for, at der er gennemført kvalitetssikring af
beregningsresultater. Rådgiver skal forholde sig kritisk til modellens beregningsresultater i
henhold til nedenstående checkliste. Det skal bemærkes, at langt de fleste af de datatyper
der nævnes i checklisten, kan genfindes i modellens key-figures tabeller.
Checkliste:
Projektårets basisscenarie:
Samlet turantal (person, vare- og lastbiler), trafikarbejde, trafik over hovedsnit, tidsforbrug
sammenlignes med basisåret og det vurderes om trafikvæksten er rimelig.
Kvalitetssikring af alle projektscenarier :
Samlet turantal (person, vare- og lastbiler), trafikbelastning, fordeling af trafik, hastigheder,
trafikspring, trafikarbejdet for eksisterende og nye trafikanter, tidsbesparelser for eksist erende og nye trafikanter.
Kontrol af, at trafikbelastning på strækninger virker logisk i forhold til basis scenarium og
andre scenarier.
Det skal tjekkes, at overflytninger mellem trafikken i basis og projektsc enarier virker logisk
Kontrol af gennemsnitlige turlængder og hastigheder for alle køretøjstyper. Længder stiger
typisk da bilister er villige til at køre længere hvis de sparer i tid.
Vurdering af hastighedsniveau og rejsetider.
Kontrol af trafik- og transportarbejdet for alle køretøjstyper.
Vurdering af kapacitet og hvorvidt den beregnede trafik kan afvikles på vejnettet
Rådgiveren skal foretage detaljerede analyser og vurderinger af resultaterne fra modelb eregningerne og skal bl.a. beskrive logiske årsager til ændringer mellem resultater fra basisberegninger og scenarieberegninger samt forskelle mellem scenarieberegninger. Der
må også påregnes en del arbejde med at præsentere resultaterne fra trafikmodelberegningerne på overskuelig måde.
2.4 Afrapportering

Rådgiver skal sørge for, at resultaterne af scenarieberegningerne formidles løbende til
Vejdirektoratet i form af en række foreløbige delnotater, eksempelvis 2-3 A4 sider pr. scenarieberegning.
Tidligt i projektforløbet udstikkes retningslinjer for struktur og disposition for indholdet af
den endelige afrapportering, så der sikres en målrettet arbejdsindsats uden for mange
redigeringsrunder. Rapporten skal som minimum indeholde:
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Forudsætninger for beregninger
Præsentation af resultaterne fra de gennemførte basis- og scenarieberegninger
Dokumentation for kvalitetssikring og logbog for trafikberegningerne
Vurdering og fortolkning af resultaterne
Grafiske præsentationer af resultaterne
Omfanget af den endelige afrapportering forventes at udgøre 30-40 sider inkl. illustrationer
og bilag.
Herudover kan det forventes, at rådgiver efter nærmere aftale med Vejdirektoratet skal
aflevere bidrag til en sammenfattende rapport, der skal præsenteres til det politiske niveau.
Vejdirektoratet foretager selv samfundsøkonomiske beregninger. Til brug for disse beregninger skal rådgiveren for hver scenarieberegning udarbejde et regneark med trafik antgevinster i form af besparelser i rejsetid og kørte kilometre.
2.5 ATR Skemaer

Rådgiver beskriver opgaven i ATR-skemaer med følgende aktiviteter:
Projektledelse
Kvalitetssikring og tilpasning af modeldata jf. afsnit 2.1
Trafikberegninger jf. afsnit 2.2
Supplerende scenarieberegninger jf. afsnit 2.2
Kvalitetssikring og fortolkning beregningsresultater jf. afsnit 2.3
Afrapportering, jf. afsnit 2.4
Rådgiver skal afrapportere om fremdrift og afregne ressourceforbrug i henhold til ATR skemaerne.
3. Tidspla n
Opgaven forventes igangsat 20. april 2015 og forventes afsluttet senest 30. september
2015.
Rådgiver skal i tilbuddet angive en tidsplan med indikation af aktiviteter og milepæle og
forventede leverancer. Undervejs i projektforløbet er rådgiver ansvarlig for at meddele,
såfremt eventuelle nye forudsætninger vil få konsekvenser for den samlede tidsplan.
Der foregår i marts måned 2015 en validering af den version af Landstrafikmodellen (version 1.0.8.3), som forventes at skulle bruges til beregningerne. Hvis det mod forventning
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skulle vise sig, at resultatet af valideringen er, at denne version af modellen ikke skønnes i
stand til at gennemføre fornuftige beregninger af en Midtjysk motorvej, udarbejder Vejdirektoratet og rådgiverne inden opgavens igangsættelse en alternativ tidsplan for opgaveløsningen.
4. Organisering
Der må forudsættes en tæt kontakt mellem Vejdirektoratet og rådgiveren gennem projek tforløbet.
Vejdirektoratet har erfaringer med LTM og står derfor løbende til rådighed for rådgiver ens
anvendelse af Landstrafikmodellen og hjælp til vurdering af beregningsresultater i forbindelse med opgaveløsningen.
Udover den løbende kontakt mellem rådgiver og Vejdirektoratet forventes afholdt 5-6 statusmøder i projektforløbet med en projektgruppe i Vejdirektoratet, der følger projektet.
5. Behov for hardware og software
Vejdirektoratet stiller serverkapacitet med Landstrafikmodellen (én maskine) til rådighed på
DTU i hele kontraktperioden.
Beregningstiden for en beregning med Landstrafikmodellen på denne server forventes at
være ca. 3 døgn.
Ved brug af Landstrafikmodellen skal der indgås en aftale mellem rådgiveren og DTU om
anvendelse af Landstrafikmodellen, som bl.a. indeholder krav om, at de medarbejdere der
skal gennemføre beregningerne har været på et af DTU’s kurser om Landstrafikmodellen
(1-2 dages kursus).
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