Langere termijn prognosemodellen RWS voor
verkeer en vervoer:
•
Landelijke schaal: LMS
•
Regionale schaal: NRM/OGM
•
Horizon: 2020

Relevante grootheden:
•
Aantal verplaatsingen/tours
•
Aantal kilometers
•
Verkeersintensiteiten (tolopbrengsten!)
•
Files/voertuigverliesuren

•

•

Waar hebben we het over?

PLATOS Colloquium, Utrecht, 23 maart 2006

Eric Kroes - RAND Europe

VALIDATIE
VAN
PLANNINGSMODELLEN

Letterlijk (Van Dale): geldigheid,
aannemelijkheid, geschiktheid
Hier:
•
Niet: reproductie van basisjaar (pivot
point)
•
Wel: vermogen om ontwikkelingen in de
mobiliteit te voorspellen
- autonoom (ongewijzigd beleid)
- effecten beleidsmaatregelen
- gebruik infrastructuurprojecten

•
•

Wat bedoelen we met
validatie, validiteit?

5. Conclusies

4. Resultaten LMS backcasting

3. Uitkomsten van de Bandbreedtestudie

2. De bevindingen van Bent Flyvbjerg cs.

1. Waar hebben we het over?

Opzet inleiding

Kijk of model prognoses voor bepaald jaar
overeenkomen met de realisatie
•
vergt veel geduld
•
vaak is model inmiddels aangepast
•
realisatie invoergegevens vaak anders
dan destijds verondersteld

Onderzoek (on)nauwkeurigheid model door
middel van simulaties

Kijk of model historische ontwikkeling kan
“terug-voorspellen” (backcasting)

•

•

•

Validatie toetsen: hoe doe je dat?

Flyvbjerg ook gehoord door Commissie
Duijvestein

•

Road projecten

Analyse van 210 rail- en weginfrastructuur
projecten
•
in 14 landen (niet in Nederland!)
•
in periode 1969-1998
•
met totale waarde van 59 miljard US dollar

•

Rail projecten

“How (In)accurate Are Demand Forecasts in
Public Works Projects?”

•

De bevindingen van Bent Flyvbjerg cs.

“For road projects the problem of misleading
forecasts is less severe and less one sided
than for rail. But even for roads, for half the
projects the difference between actual and
forecasted traffic is more than ±20%.”

•
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National level results for ref 2020:
input and model uncertainty for
the number of passenger km by mode

“We conclude that the patronage estimates
used by planners of rail infrastructure are
highly, systematically, and significantly
misleading (inflated). This results in large
benefit shortfalls for rail projects.”

•

Conclusies Bent Flyvbjerg cs.

Onderscheid tussen onzekerheid van de
invoergegevens en model onzekerheid

•
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Outcomes for vehicle flows on
selected links for reference 2020

Bandbreedte studie onderzocht door middel
van simulatie de (on)nauwkeurigheid van LMS
en NRM in opdracht van RWS-AVV

•

Uitkomsten van de Bandbreedtestudie

Onnauwkeurigheid van basismatrices
Fouten in rijbewijsbezit en autobezit
modellen
Fouten in de toedeling en de tijdstipkeuze
Verdeling over zone’s.

Verschillende LMS Backcastingstudies
uitgevoerd:
•
LMS 6 prognoseberekeningen
“achteruit” met bekende
invoergegevens,
•
LMS 7 “achteruit” van 1995 naar 1986,
en “vooruit” van 1995 naar 1998

Uitkomsten vergeleken met OVG cijfers
van de betreffende jaren rekening
houdend met de foutenmarges OVG

•

LMS Backcasting studies

En: bij veronderstelde lokale ontwikkelingen
(bijv. sterke groei woningen, arbeidsplaatsen)
kunnen marges veel groter worden!

•

•

•

•

Bandbreedtestudie ging voorbij aan:

•

•

•

Nuancering

Effect onzekerheid modelinvoer is aanzienlijk
groter dan onzekerheid van het model zelf

•

LMS bleek in staat de waargenomen
ontwikkelingen in de mobiliteit voor de meeste
motieven redelijk nauwkeurig te voorspellen
Maar voor motief sociaal-recreatief, en met
name autoverkeer, werd groei aanzienlijk
onderschat
Agenda: effect inkomensontwikkeling moet
expliciet in model opgenomen worden
Implementatie: die heeft inmiddels
plaatsgevonden bij de ontwikkeling van LMS 7

•

•

•
•

Conclusies LMS Backcasting LMS6

NRM wat nauwkeuriger dan LMS

LMS en NRM case studies wezen uit:
onzekerheidsmarges kleiner dan verwacht

•

•

Conclusies Bandbreedtestudie

Er zijn maar weinig studies naar validiteit
van planningsmodellen uitgevoerd

Flyvbjerg liet zien dat vooral railprojecten
systematische overschattingen vertonen:
“planners manipuleren”

Bandbreedtestudie wees uit: LMS en NRM
zijn redelijk nauwkeurig.

Bandbreedtestudie toonde ook aan dat de
uitkomsten van planstudies veel gevoeliger
zijn voor fouten in de modelinvoer dan voor
fouten in het model zelf

•

•

•

•

Conclusies validatie/validiteit (1)

Maar bijv. voor trein waren de afwijkingen te
groot (voorspelde ontwikkeling >1.5% per jr te
laag)
Agenda: reeks verbeteringen van model
voorgesteld
Implementatie: heeft deels plaatsgevonden in
LMS 7_ZZL, verder in LMS 7_2004 en LMS 8.0

•

•
•

Door implementatie van voorgestelde
verbeteringen bij volgende versies LMS is
kwaliteitsverbetering gerealiseerd.

Waar fouten werden geconstateerd heeft
AVV een agenda met prioriteiten voor
verbetering opgesteld
•

•

Backcasting studies met oude versies LMS
toonden aan dat model de waargenomen
ontwikkelingen globaal veelal goed
voorspelde
•

Conclusies validatie/validiteit (2)

LMS bleek in staat de waargenomen
ontwikkelingen in de mobiliteit voor auto en
langzaam verkeer goed te voorspellen

•

Conclusies LMS Backcasting LMS7

