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IBU-projektet
- 4 delprojekt 

1. Byudvikling og infrastruktur
2. Øresundsregionen som internationalt trafikknudepunkt
3. Femern Bælt forbindelsen og behovet for HH-

forbindelse
4. Fælles trafikanalyser for person- og godstransport
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Exempel på möjliga analyser
1. Beskriva trafiksituationen idag, 2018 (efter Femern) och 2030
2. Effekterna av en fast förbindelse Femern Bält
3. Effekter av en fast förbindelse Helsingör-Helsingborg med resp utan Ring 5 (2030)
4. Effekter av policyåtgärder t ex avgifter, vägtullar (2030)
5. Olika ekonomiska utvecklingar
6. Effekter av åtgärder i väg- och kollektivtrafiksystemet
7. Lokalisera flaskhalsar i väg- och järnvägsnät samt analys av kapacitetsförstärkningar 

för vägtrafiken
8. Analys av höghastighetståg genom Öresundsregionen
9. Analys av godsströmmar med resp utan Ring 5 (2030)
10.Analys av flyttning av Köpenhamns container hamn
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Analysbehovet delades in i tre olika 
grupper:

1. Lokal- og regional persontrafik
2. International persontrafik
3. Godstrafik
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Modellerna beskrevs översiktligt 
utifrån följande 11 punkter
• Formål
• Status for brug og udvikling af modellen
• Ejerforhold
• Zonesystem
• Transportmidler anvendt i modellen
• Net
• Datagrundlag
• Matematisk opbygning af model
• Software
• Styrker
• Svagheder
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SAMPERS
Nationellt analyssystem för persontrafik

        SAMS-databas: Demografiska data

  Bilinnehavsmodell

Nationell modell Regionala modeller
 - realtidsmodell  - sekundär destination Utrikesmodeller

 - anslutningsresor

Tillgänglighetsmodell          Effektmodell

Samhällsekonomisk modell: SAMKALK

EMME/2



SAMPERS

• Klassisk fyrstegsmodell baserat på 
diskreta val, är en sk nestlad logit 
modell.

• Emme/2 (INRO, Kanada) 4:e 
steget + utbud, statisk 
deterministisk modell, 
användarjämvikt, multiclass assign

• Modellen genererar matriser för 
resor med bil, kollektivtrafik, cykel 
och gång på dygnsnivå
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Skåne-
TASS



SAMPERS / SKÅNE-TASS
Fordele

 Dækker geografisk stort set Øresundsregionen 
 Data og net opdateret
 Mange anvendelser
 Anvendt i ÖRIB I og II
 Offentlig tilgængelig 

Ulemper
 Dækker ikke Lolland-Falster
 Dansk trafik estimeret på svenske data
 Kvalitet og data i Danmark usikker
 Kræver licens til Emme/2
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SAMVIPS
• Metod utvecklad av konsultföretaget ÅF Infrateknik. 
• Samvips består av:

– Sampers resgenerering för resor i Sverige och mellan Skåne och 
Själland

– Använder ATM utrikesmodell (Transek/SJ).
– Vips färdmedels- och linjefördelning.

• Modellen hanterar tåg, flyg, buss och bil. 
• Används för analyser av kollektivtrafik och järnvägsåtgärder. 
• Används nu i utredning av höghastighetståg.
• Viktigaste ulemper:

– Rejser mellem Danmark og Kontinentet indgår ikke
– Usikkert niveau for personbilrejser
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SAMGODS – gamla modellen
• Flera olika delmodeller
• Ekonomiska modeller: Långtidsutredningen, EMEC, (rAps),
• Utrikeshandelmodell
• Varuvärdesmodell
• Regionaliseringsmodell: VTI-TPR modellen
• Utbud, modal split och ruttval i STAN (INRO)
• Ingen logistik
• Ingen koppling utbud och efterfrågan
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Fordeler
Stor anvendelse

Ulemper
Mangler trafik i Danmark og mellem Danmark og Kontinenten
Det findes ingen kobling mellem udbud og efterspørgsel
Håndter ikke logistik
Kræver licens til STAN



Trafikmodeller til brug for analyser af 
transport i Øresundsregionen

Christian Overgård Hansen
COH ApS

DTU Transport



Disposition

 Danske trafikmodeller
 Internationale trafikmodeller
 Anbefalinger



Danske trafikmodeller

 OTM
 Kbh-Ringsted Model
 Sjællandsmodel
 Senex
 GORM



Geografisk dækning OTM

Tidligere Hovedstadsområde 
opdelt i 

818  interne zoner
+ 17   port zoner

835  i alt zoner



OTM
Fordele:
 Nyt datagrundlag
 Detaljerede net
 God bilassignment
 Håndtere trængsel
 Stor anvendelse
 Offentlig tilgængelig

Ulemper:
 Dækker kun HT-området
 Ældre kol. trafik assignment
 Beregningstid ca. 2 døgn



Kbh-Ringsted Model
Fordele:
 Dækker Østdanmark og Fyn
 God bilassignment
 Håndtere trængsel
 Kobling til andre modeller

Ulemper:
 Gammelt datagrundlag
 Ikke anvendt i lang tid
 Ejes af Atkins



Sjællandsmodel
Fordele:
 Kalibreret i 2004
 Anvendes til vejprojekter

Ulemper:
 Kun rutevalg for biltrafik
 Alt-eller-intet udlægning 

udenfor Næstved
 Eksogen fremskrivning
 Usikkert datagrundlag
 Bestyres af COWI
 Kræver licens til VISUM



Senex
Fordele:
 God databearbejdning 
 Dækker Østersø-korridoren
 Offentlig tilgængelig

Ulemper:
 Metodisk simpel
 Begrænset anvendelse
 Negliger trængsel



GORM - zonesystem

HT-område: 283 zoner
Skåne: 175 zoner
Østdanmark: 47 zoner
Vestdanmark: 64 zoner
Ø. Sverige: 101 zoner
Norge: 7 zoner
Finland: 6 zoner
Europa: 128 zoner
I alt 811 zoner



GORM - illustration af trafiksnit



GORM - modelstruktur

Vækstfaktor Konvertering Tidssplit

Turfordeling

Valg af transport-
middel og overfart

OTM/Sampers

Rutevalg

 Prognosematricer

 Basismatricer 

Udbud



GORM
Fordele:
 Dækker geografien
 Håndter trængsel
 Omfattende datagrundlag
 Opdateret ift. SENEX

Ulemper:
 Ingen erfaring med GORM
 Eksogen fremskrivning
 Få forklaringsvariabler
 Svag estimationsgrundlag



Internationale trafikmodeller

 Trans-Tools
 FTC-modellen



TRANS-TOOLS
Fordele:
 Stor dækning
 Afspejler 2005
 Offentlig tilgængelig

Ulemper:
 Grovmasket
 Usikkert datagrundlag
 Inkonsistens i godsmodel
 Færre forklaringsvariabler 

end f.eks. SAMPERS



FTC-Modellen
Fordele:
 Dækker den relevante 

korridor
 Anvendt til officielle 

prognoser

Ulemper:
 Gammelt datagrundlag
 Ikke offentlig tilgængelig
 Faglig kritisk af model



Rammer

 Behov Dækning
Beregningsscenarier
Nøjagtighed

 Tidsplan
 Budget



Rammer - behov



Rammer - behov

Type Transport-
middel

Lokal/regional
trafik

International trafik

Intern Til/fra Transit

Bil X X X

Person Bus/tog X X X

Fly X (X)

Lastbil X X X

Gods Bane (X) X X

Skib (X) X (X)



Rammer - behov

Tiltag som ønskes belyst:
 Store infrastrukturprojekter f.eks. fast forbindelse 

over Femern Bælt og fast HH forbindelse
 Serviceforbedringer i f.eks. kollektiv trafik
 Prispolitikker f.eks. vejafgifter
 Kapacitetsforbedringer på bane og vej
 Økonomisk udvikling
 …..



Rammer - behov

Nøjagtighed og resultatvisning:
 Trafik (køretøjer, person og ton) på overfarter, større 

veje og baner skal kunne beregnes ”præcist” og 
visualiseres

 Trafik (køretøjer, person og ton) på mindre veje og 
baner skal kunne visualiseres

 Opgørelser af transport- og trafikarbejde som kan 
sammenlignes med statistik

 Effektberegninger
 Havne…



International persontrafik

Personture som passerer snittet langs den dansk-tyske 
landegrænse, Femern Bælt og Østersøen. Det vil sige 
ture mellem Norden og Det europæiske Kontinent.

Mulige løsninger:
A. Trans-Tools
B. SAMPERS udenrigsmodel
C. SamVips
D. FTC-modellen/FEMEX



Godsmodel

Skal omfatte lastbil, bane og skib og dække såvel 
nationalt som international transport.

Mulige løsninger:
A. GORM
B. Kombineret GORM og Samgods
C. Trans-Tools



GORM færdiggørelse

Software færdigudviklet 

Testberegning afsluttet september 2009 

Kalibrering af trafik især Skåne



Lokal og regional persontrafik

Løsning Sampers + OTM:
A. Udvid Sampers med Lolland-Falster
B. Udvid OTM til at dække Østdanmark



Lokal og regional persontrafik 
A. Sampers + OTM
Styrker:
 Billigere?
 Potentielt mindre kodning ved 

prognoseberegning (Sjælland)

Svagheder:
 Ikke veldefineret geografisk 

snitflade
 Mulig inkonsistent trafikudvikling 

på Sjælland mellem OTM’s og 
Sampers’ dækningsområder

 Trængsel omkring København 
får kun lille betydning for trafik 
til/fra Sjælland

 Tvivlsom kvalitet i beregning af 
intern trafik på Sjælland udenfor 
OMT’s dækningsområde



Lokal og regional persontrafik 
B. Sampers + OTM
Styrker:
 Veldefineret geografisk snitflade
 Konsistent modellering af trafik i 

Østdanmark
 Større nøjagtighed i beregning af 

intern trafik i Østdanmark
 God belysning af trængsels-

effekter for trafik på Sjælland
 Bedre og mere aktuelt data-

grundlag

Svagheder:
 Større geografisk udvidelse
 Svag modellering af ture mellem 

Lolland-Falster og Sverige
 Dobbeltkodning og -beregning af 

ture på Sjælland
 Beregningstid?



Assignment

 Interface mellem gods- og persontrafikmodeller for at 
skabe konsistens i beregning af vejtrængsel

 Kobling af belastningsfiler ved snitflader mellem 
persontrafikmodeller

 Trængselseffekter (vej og bane)



Ex. på beregning af scenarie

1. Sampers (Skåne-TASS og Sampers-ATM) kodes 
2. Sampers-ATM køres
3. Resultat fra Sampers-ATM lægges ind i Skåne-TASS
4. Skåne-TASS køres
5. Udvidet OTM kodes
6 Transit og portszonetrafik fra Sampers lægges ind i OTM
6. OTM køres
7. Matricer fra OTM og Sampers lægges ind i GORM
8. GORM kodes og køres
9. OTM og Sampers køres evt. igen på basis af matricer/ 

strækningsbelastninger fra GORM
10. Trafikstrømme sammenlægges vha. GIS



OTM (1)

1. Formål
OTM beskriver person-, vare- og lastbiltrafik i det tidligere Hovedstadsområde 
(København og Frederiksberg kommuner samt de tidligere København, Frederiksborg 
og Roskilde amter) på et hverdagsdøgn. Basisåret er 2004. 

2. Status

Den første version af OTM blev udviklet i 1994 til brug for prognose af en ny bybane i 
København. Siden er modellen opdateret og forbedret flere gange, senest i 2007 
(OTM vers. 5.0). OTM har været anvendt til analyser af mange forskellige 
trafikprojekter og er i dag trafikmodellen for Hovedstadsområdet, som benyttes af 
diverse rådgivere i Danmark.

3. Ejerforhold Offentlig tilgængelig via Modelcenter ved DTU Transport.

4. Zonesystem Hovedstadsområde er opdelt i 818 zoner og 17 portzoner.

5. Transportmidler
OMT beskriver alle persontransportmidler: gang, cykel, kollektiv trafik, bil som 
chauffør og bil som passager. I assignment bestemmes valg af kollektivt 
transportmiddel.

6. Net
GIS-baseret vejnet som har udgangspunkt i 1990’erne men opdateret med veje og 
kryds til 2004. Det kollektive trafiknet er baseret på elektronisk udtræk fra køreplanen 
2000 med manuel opdatering til 2004. 



OTM (2)

7. Datagrundlag

Den seneste version af OTM (version 5.0) er opstillet for 2004 på basis af data 
indsamlet i perioden 2003-05. Det omfatter data fra den danske transportvane-
undersøgelse, tidsværdistudium, postkortanalyse samt tællinger af biler og kollektive 
trafikanter. Basismatricer benyttes i en privot-point korrektion af modelberegnet trafik.

8. Metode

State-of-pratctice efterspørgselsmodel til beregning af personture. Biltrafikken 
udlægges i net ved hjælp af en stokastisk brugerligevægtsmodel (SUE), som tager 
højde for forsinkelse på vejstrækninger og i kryds. Den kollektive trafik udlægges ved 
hjælp af en flerrutevalgsmodel baseret på frekvensaggregering. Vare- og lastbilmodel 
er forholdsvis simpel.

9. Software
OTM er opbygget omkring eget udviklet software. I øjeblikket pågår udvikling af en 
bedre brugergrænseflade, som forenkler afvikling af modellen og giver en bedre 
integration med GIS.

10. Styrker

- Meget aktuelt og omfattende datagrundlag
- Præcis og detaljeret beskrivelse af bil og kollektiv trafik
- State-of-practice modellering af efterspørgsel og biltrafik
- Offentlig tilgængelige uden større edb- og software krav

11. Svagheder
- Dækker kun det tidligere Hovedstadsområde
- Omfatter ikke godstransport kun simpel beskrivelse af vare- og lastbiler
- Ældre model til udlægning af kollektive trafikture



Kbh-Ringsted Model (1)

1. Formål København-Ringsted Modellen beskriver person-, vare- og lastbiltrafik i Østdanmark 
og Fyn på et hverdagsdøgn. Basisåret er 1992. 

2. Status
Modellen blev udviklet til brug for undersøgelse af baneudvidelse mellem København 
og Ringsted i slutningen af 1990’erne. Modellen er så vidt vides ikke benyttet i større 
omfang efterfølgende.

3. Ejerforhold Ejes af Atkins Danmark A/S.

4. Zonesystem Østdanmark og Fyn er opdelt i ca. 600 zoner.

5. Transportmidler Modellen beskriver alle persontransportmidler: gang, cykel, kollektiv trafik og bil. I 
assignment bestemmes valg af kollektivt transportmiddel.

6. Net
GIS-basede vejnet som er opdateret med veje og kryds til at beskrive 1992. Det 
kollektive trafiknet er baseret på et tidligt arbejdet med ALTRANS, som er et 
køreplanbaseret GIS-net. 



Kbh-Ringsted Model (2)

7. Datagrundlag

Turmatricer for 1992 er opbygget med udgangspunkt i OTM (vers. 3.0), Landstrafik-
model, TU-data og tællinger. Basismatricer benyttes i en privot-point korrektion af 
modelberegnet trafik. Endvidere er der i slutningen af 1990’erne indsamlet SP-data til 
estimation af modellen.

8. Metode

Metodisk ligner modellen tidligere version af OTM (vers. 3.0). Efterspørgselsmodellen 
er en hierarkist logit model basset baseret på en kombination af aggregerede og 
disaggregerede data. Biltrafikken udlægges i net ved hjælp af en stokastisk bruger-
ligevægtsmodel (SUE), som tager højde for forsinkelse på vejstrækninger og i kryds. 
Den kollektive trafik udlægges ved hjælp af en køreplanbaseret rutevalgsmodel. Vare-
og lastbilmodel er forholdsvis simpel svarende til OTM. Til brug for beskrivelse af 
transittrafik er etableret link til Storebæltsmodellen og Øresundsmodel.

9. Software Modellen omfatter eget udviklet software og implementeret i ArcGis.

10. Styrker
- Stor geografisk dækning
- Turmatricer for alle persontransportmidler
- Avanceret kollektiv rutevalgsmodel

11. Svagheder
- Ældre datagrundlag
- Usikker beskrivelse af dagens trafik
- Ikke offentlig tilgængelig



Sjællandmodel (1)

1. Formål Modellen beskriver biltrafikken på et årsdøgn opdelt på person-, vare- og lastbiller i de 
tidligere Vestsjælland og Storstrøms amter. Basisåret er 2004. 

2. Status Modellen er senest opdateret 2004 og benyttes af COWI til analyser af vejprojekter.

3. Ejerforhold Ejes af Vejdirektoratet og ligger hos COWI.

4. Zonesystem De tidligere Vestsjælland og Storstrøms amter er opdelt i 300 zoner.

5. Transportmidler Modellen beskriver person-, vare- og lastbiltrafik.

6. Net GIS-baseret vejnet som er indlagt i VISUM. Det er opdateret og kalibreret til 2004 
men indeholder forholdsvis få attributer.



Sjællandmodel (2)

7. Datagrundlag
Turmatricerne for 2004 er estimeret ud fra tællinger med udgangspunkt i matricer 
opstillet på basis af trafikanalyse ved Næstved, den tidligere Landstrafikmodel, 
Storebæltsmodellen og kommunale modeller.

8. Metode
Der er alene tale om rutevalgsmodel for biltrafik, da turmatricer fremskrives eksogent 
ved hjælp af vækstfaktorer. I og omkring Næstved tages hensyn til kapacitet på 
vejstrækninger og i kryds, ellers udlægges efter alt-eller-intet.

9. Software VISUM.

10. Styrker
- Dækker biltrafik i de tidligere Sjælland og Storstrøms amt
- Kalibreret til 2004

11. Svagheder

- Omfatter kun rutevalg af biltrafik
- Simpel trafikmodellering
- Ældre og usikkert datagrundlag
- Ikke umiddelbart offentlig tilgængelig og kræver licens til VISUM



SENEX (1)

1.Formål
SENEX er udviklet i 2003 til brug for belysning af indførsel af MAUT i Tyskland. Den 
beskriver godstransport mellem Norden og Det europæiske Kontinent for et årsdøgn. 
Basisåret er 2000. 

2. Status
Modellen er oprindelig benyttet til vurdering af effekter af den tyske vejskat for 
lastbiler. Efterfølgende er den kun benyttet i mindre omfang til belysning af 
afgiftspolitikker.

3. Ejerforhold Offentlig tilgængelig via Modelcenter ved DTU Transport.

4. Zonesystem Zonesystemet bygger på FTC-modellen og omfatter knap 300 zoner med størst 
detaljering i Danmark, Sydsverige og Nordtyskland.

5. Transportmidler Modellen beskriver godstransport med fem transportformer: lastbil, kombineret 
søtransport, kombineret banetransport, bulk søtransport og bulk banetransport.

6. Net

Vejnettet, som er GIS-baseret, er etableret så det medtager det overordnede vejnet i 
Danmark, Sverige og Nordtyskland. Derudover indgår Europaveje og motorveje. 
Banettet er repræsenteret ved 236 fragtrelationer med køreplandata og priser. 
Sønettet består af 186 relationer svarende til stort set samtlige relevante færgeruter 
og udvalgte containerruter og indeholder oplysninger om fartsplandata og priser.



SENEX (2)

7. Datagrundlag Der er etableret godsmatricer for 2000 baseret på handelsstatistik, skibs-, bane- og 
vejtransportstatistik.

8. Metode

Modellen omfatter modal split og udlægning af ikke-bulk transporter i net. Modal 
splitmodellen er simpel opbygget i som tre hierarkiske valg: udskillelse af bulk, valg 
mellem sø- og landtransport og valg mellem bane og lastbil. Udlægningen i net 
foregår efter alt-eller-intet princippet.

9. Software Modellen er opbygget i eget software med brug af ACCESS tabeller.

10. Styrker
- God databearbejdning
- Dækker Femerbælt korridoren
- Offentlig tilgængelig

11. Svagheder
- Metodisk simpel
- Begrænsede anvendelsesmuligheder
- Omfatter kun godstransport og tager ikke hensyn til øvrig trafik på vej



GORM (1)

1.Formål
GORM beskriver godstransport i Øresundsregionen (Skåne og det tidligere 
Hovedstadsområde) samt mellem Norden og Det europæiske Kontinent for et 
årsdøgn. Basisåret er 2003. 

2. Status Den første version af GORM forventes frigivet januar 2009. I øjeblikket pågår den 
afsluttende finpudsning af modellen.

3. Ejerforhold Offentlig tilgængelig via Modelcenter ved DTU Transport men kræver licens til 
ArcGIS.

4. Zonesystem Europa er inddelt i 832, heraf 21 portzoner til oversøiske destinationer. Zonesystemet 
er mest detaljeret i Øresundsregionen, som er inddelt i 456 zoner.

5. Transportmidler
Modellen beskriver godstransport med lastbil opdelt på størrelse, kombineret 
banetransport, konventionel banetransport, kombineret søtransport og konventionel 
søtransport.

6. Net
GIS-baseret vejnet, net til kombineret banetransport og net til kombineret søtransport. 
Nettene er sammenstykket fra forskellige kilder. Vejnettet er opdateret og detaljeret i 
Øresundsregionen.



GORM (2)

7. Datagrundlag Der er etableret godsmatricer for 2003 baseret på statistik, tællinger og data fra andre 
modeller. De benyttes i en pivot-point korrektion af modelberegnet trafik.

8. Metode

Modellen omfatter en overfarts- og transportmiddelvalgsmodel samt 
rutevalgsmodeller. Den først nævnte model beregner valg transportmiddel og 
overfartssted og er estimeret primært på basis af godsmatricer. I den stokastiske 
udlægning af biltrafikken i Øresundsregionen tages hensyn til personbiltrafikken 
hentet fra OTM og SAMPERS og kapacitet på vejstrækninger. Den kombinerede 
bane- og søtransport udlægges i et multimodalt net uden kapacitetshensyn. 
Konventionel transport udlægges ikke i net.

9. Software Modellen afvikles via ArcGIS.

10. Styrker
- Grundig databearbejdning- Konsistent samling af eksisterende data
- Opdateret modellering i forhold til SENEX og FTC-modellen
- Afspejler godstransporten fint i basisåret 2003

11. Svagheder
- Beskedent antal forklarende variabler
- Mangler modeller til beregning af fremtidige godsstrømme og logistik
- Usikker estimationsgrundlag



Trans-Tools (1)

1.Formål TRANS-TOOLS beskriver person- og godstransport i Europa for et årsdøgn. 
Basisåret er 2005. 

2. Status

Den første version af TRANS-TOOLS blev færdiggjort i 2007. I øjeblikket afsluttes en 
ny version med forbedret persontrafikmodellering. Modellen har været anvendt til 
belysning af overordnede politikker. I øjeblikket anvendes den til prioritering af 
infrastrukturprojekter. 

3. Ejerforhold Offentlig tilgængelig men kræver licens til ArcGIS og Trafikanalyst (Rapidis ApS). 

4. Zonesystem Europa er inddelt i 1441 zoner svarende til NUTS 3.

5. Transportmidler
Modellen beskriver for persontransport bil som chauffør, bil som passager, bane, bus 
og fly. Godsmodellen beskriver transporter med lastbil, bane, indenlandske vandveje 
og skib.

6. Net
GIS-baseret vej-, bane- og flynet. Vejnettet beskriver de overordnede veje med 
udgangspunkt i en ældre database. Banenettet er også baseret på en manuel 
opdatering af ældre data. Flynettet er opstillet i forbindelse med udvikling af modellen.



Trans-Tools (2)

7. Datagrundlag
Der findes persontursmatricer for 2005 opstillet på basis af statistik og tællinger, som 
benyttes i pivot-point. Godstransportmodellen er primært baseret på ETIS 2000, som 
er en database med udgangspunkt i handelsstatistik.

8. Metode

Persontrafikmodellen er en traditionel trafikmodel estimeret på basis af DATELINE og 
erfaringer fra OTM, hvor godsmodellen primært er estimeret på basis af ETIS. 
Godsmodellen indeholder model til beregning af logistiske effekter. Biltrafikken 
udlægges i net ved hjælp af stokastisk brugerligevægt (SUE) under hensyntagen til 
strækningskapacitet, idet årsdøgntrafikken nedbrydes på tidsbånd. Der indgår ikke 
kapacitetsrestriktion i udlægning af de øvrige transportmidler.

9. Software Modellen afvikles via ArcGIS.

10. Styrker
- Første samlede europæiske trafikmodel
- Stor dækningsflade både geografisk og transportmæssigt
- Afspejler trafikken korrekt på overordnet niveau i basisåret 2005

11. Svagheder

- Grovmasket
- Primært overordnet ”policy” model
- Spinkelt datagrundlag
- Inkonsistens i godsmodel



FTC-modellen (1)

1.Formål
FTC-modellen beskriver person- og godstransport mellem Norden og Det europæiske 
Kontinent med henblik på undersøgelse af en nye fast forbindelse over Femern Bælt. 
Basisåret er 1995/96. 

2. Status

Den første version af FTC-modellen var færdig og benyttet i 1998. Der blev i 2001 
gennemført en opdatering og ny beregning af en fast forbindelse over Femern Bælt. 
De grundlæggende data og funktionelle sammenhænge blev dog ikke ændret i 2001. 
Modellen er ikke benyttet siden.

3. Ejerforhold
FTC-Modellen ejer af joint-venture Fehmarnbelt Traffic Consortium, som alene har ret 
til at benytte modellen. FemEx som er en let udgave af modellen er så vidt vides 
offentlig tilgængelig

4. Zonesystem Europa er inddelt i 270 zoner størst detaljering i Danmark, Sydsverige og 
Nordtyskland.

5. Transportmidler Modellen beskriver for persontransport bil, bane, bus, fly og landgangspassagerer. 
Godsmodellen beskriver transporter med lastbil, bane, færge og skib.

6. Net GIS-baseret vej-, bane- og flynet. 
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7. Datagrundlag
Der er i 1995/96 gennemført omfattende trafikanalyser, ligesom der er gennemført 
SP-analyser. Trafikanalyserne er benyttet til opstilling af matricer, som benyttes i 
pivot-point. I 2001 er matricerne opdateret.

8. Metode

FTC-modellen er omfattende modelkompleks som grundlæggende er estimeret som 
hierarkisk logitmodeller på basis af RP- og SP-data. 
Der er for persontrafik udviklet en mere enkel udgave af modellen, FemEx. Som 
primært kan benyttes til beregning af ændringer i transportpolitikker, idet der ikke 
findes net til beregning af LOS.

9. Software Eget udviklet software.

10. Styrker - Dækker den relevante korridor og transportmidler

11. Svagheder
-Forældet datagrundlag
- FTC-modellen ikke offentligt tilgængelig
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