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Sammanfattning 
 
I storstadsregionerna blir trafikläget allt mer ansträngt för vart år som går. Inflyttningen 
fortsätter i oförändrad takt och fler människor måste försöka samsas om samma utrymme. 
Situationen på vägarna börjar bli ohållbar och det måste till att dessa problem löses snart för 
att utvecklingen i regionerna inte ska stagnera. Möjligheter för ytterligare utbyignationer finns 
dock i en begränsad grad och man måste börja se till andra lösningar. 
 
Inom området för intelligenta transportsystem(ITS) erbjuds många nya tillämpningar där man 
med ny teknik försöker hitta lösningar till dagens trafikproblem. Ett led i detta är att samla in 
och distribuera information om restider på vägarna, för att försöka fördela trafiken mer jämt 
över hela vägnätet. Det finns olika metoder för att hämta in den här typen av information, men 
den här rapporten fokuserar sig vid att beskriva system baserat på Floating Car Data(FCD). 
 
Arbetet som beskrivs i rapporten har i huvudsak analyserat fyra olika restidsuppskattnings-
modeller och jämfört dessa med varandra. Modellerna baserar sina beräkningar på 
observationer från oidentifierade fordon, dvs att observationerna inte har någon 
identitetsstämpel som kan kopplas till ett specifikt fordon. Två av modellerna betraktar 
länkarna som en helhet och utför beräkningarna med detta som grund, medan de två andra 
delar upp varje länk i mindre segment vilket skapar möjlighet för en större noggrannhet.  
 
Modellerna testades inledningsvis på simulerad data baserat på trafikmätningar i 
Göteborgstrakten. Alla beräkningar begränsades ner till länknivå och inte hela vägnät. Detta 
p.g.a. att det initialt var för komplicerat att skapa en map-matchingmetod som skulle krävas 
för genomföra beräkningar på olika länkar samtidigt. Efter genomförda tester på simulerad 
data prövades modellerna även på en reella datamängd hämtad från projektet Probe i 
Stockholmsområdet.   
 
Resultaten från de utförda testerna visar på att det inte skiljer sig nämnvärt i 
restidsuppskattningarna mellan de olika modellerna. Sträckan som valdes att analyseras i de 
simulerade fallen, påverkades inte av några större störningar eller flödesvariationer. Det 
resulterade i att alla modellerna genererade likvärdiga restider.  Även i fallet med den reella 
datamängden, som innehöll större flödesvariationer över tiden, kunde de olika modellernas 
uppskattningar inte skiljas åt nämnvärt.    
 
Slutsatsen är att trafiken i allmänhet inte har så kraftiga förändringar i flödet över tiden, att det 
krävs särskilt avancerade modeller för att beräkna restider på länknivå. I alla fall inte om man 
bortser från incidenter. De framräknade restiderna och den information som dessa ger, bör 
främst användas för direkt trafikstyrning för att uppnå önskat resultat. Människor förlitar sig 
mer till sina egna erfarenheter i kända områden, så information av den här typen lämpar sig 
mer som hjälpmedel för den enskilde individen vid resor i okänd trafik.   



 

 
Abstract 
For each year that goes by we see a more strained traffic situation in the larger city areas. The 
flow of people moving to these regions continues in a none-decreasing pace and more people 
have to share the same space. The situation is becoming untenable and a solution to these 
problems has to come in hand in order to prevent the social change from stagnating. Room for 
further new road investments is though limited and we have to start looking to other 
alternatives.  
 
The area of intelligent transportation systems(ITS) offers many new applications where one  
with new technology tries to solve traffic problems of today.  One part of this is to collect and 
distribute information about travel-times on the roads, in order to try distributing the traffic 
more evenly over the road network. There are different methods to collect this kind of 
information, but this report will focus on describing systems based on Floating Car 
Data(FCD). 
 
The work that is described in this report mainly analysis four different models for travel-time 
estimation and compare these with each other. The models base their calculations on 
observations from unidentified vehicles, that is ,observations without any identification-tags 
that can be connected to a specific vehicle. Two of the models sees the links as a whole unit 
and execute the calculations upon that, while the other two splits each link into smaller 
segments which creates possibilities for a better accuracy. 
 
The models where initially tested on simulated data based upon traffic-metering from the 
Gothenburg area. All of the calculations where limited link-level instead of whole networks. 
This was due to the initial complexity of creating a map-matching method that would have 
been needed to execute calculations on all the links simultaneously. After executed tests with 
the simulated data the models were also tested on a real data collected from the Probe project 
in the area of Stockholm.    
 
Results from the accomplished tests shows no major differences in  the travel-time 
estimations for the different models. The section that was chosen to be analyzed for the 
simulated cases, wasn't affected by any major disturbances or variations of flow. This created 
the result that all the models generated equal travel-times. Even in the case with the real data, 
which included a larger flow variation over time, there were no differences worth mentioning. 
 
The conclusion is that traffic in general doesn't have such large variations of flow over time, 
that any particular advanced models are needed to estimate travel-time on a link-basis. At 
least not if you exclude incidents. The calculated travel-times and the information these hold, 
should mainly be used for active traffic management to achieve the desired goals. People rely 
more to their own experiences in well known areas, so this kind of information are more 
suitable as a  help for the individual person at trips in unknown traffic.   



 

 
Förord 
 
Examensarbetet är utfört på VTI(statens väg- och transportforskningsinstitut) under 
höstterminen 2001 och vårterminen 2002. Arbetet ingår som ett obligatoriskt delmoment i 
civilingenjörsprogrammet Kommunikations- och Transportsystem på Campus Norrköping, 
LiTH.  
 
Jag vill rikta ett speciellt tack till min handledare på VTI, Pontus Matstoms, som med sin 
entusiasm och tålamod skapade de förutsättningar som krävdes för att driva arbetet framåt. 
Hans brinnande intresse för det analyserade området har varit en inspirationskälla som eggat 
mig att söka djupare kunskap och lösningar utanför ramarna av det vardagliga.    
 
Jag vill även tacka min examinator Jan Lundgren på ITN, för att med sin skarpsynta kritik   
delgivit mig synpunkter som sedermera gett resultatet av denna slutgiltiga rapport.      
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Under det senaste århundradet har befolkningsmängden ökat kraftigt i våra storstäder. I takt 
med att allt fler flyttar till våra storstadsregioner ökar trycket på de lokala transportnäten. 
Kapaciteter överskrids och vi ser effekter i form av långa köbildningar med dyrbar tid som går 
förlorad. Tillbringad tid i långsamma köer skapar inte bara ekonomiska förluster utan även ett 
samhälle med stressade och irriterade människor. För att kunna upprätthålla ett fungerande 
samhälle med fortsatt ekonomisk tillväxt krävs det att vi hittar lösningar på trafikproblemen i 
landets storstäder. Utrymme för ytterligare utvidgning av vägnätet finns dock i begränsad 
form, utan vi måste börja se till alternativa lösningar. Ett område som under det senaste 
årtiondet fått stort genomslag runt om i världen inom forskning och försöksverksamhet är 
intelligenta transportsystem(ITS). ITS innebär kort att man med hjälp av nya tekniska 
innovationer försöker lösa trafikproblem och understödja trafikanterna i deras dagliga beslut 
ute i trafiken.   
 
Ett led i detta är att kunna erbjuda trafikanterna realtidsuppskattade restidsberäkningar så att 
de bättre kan planera sina resor. Om resenärerna redan innan sin planerade resa hade vetskap 
om trafikläget ute på vägnätet, skulle de kunna utnyttja sin tid på ett effektivare sätt än i 
dagsläget. Erbjuds det även under resans gång ett ruttvalsförslag, baserat på de framräknade 
restiderna, kunde man få en bättre och jämnare fördelad trafik på vägnätet.  
 
Idag finns teknik som tillåter att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt utföra och erbjuda 
sådan information. Med hjälp av GPS-utrustade1 fordon, s.k. Probe Cars, som färdas på 
vägnätet kan trafikläget återspeglas genom att dessa fordon sänder in sin gällande position och 
hastighet till en trafikövervakningscentral via olika trådlösa nätverk. Med hjälp av en teknik 
kallad map-matching jämförs fordonets position mot en digitalkarta och hänförs till en 
vägsträcka. Dessa rapporteringar sker kontinuerligt så att hela vägnätet täcks upp och 
uppdateras. Utifrån kända länklängder och med hjälp av fordonens inrapporterade hastighet, 
kan man med hjälp av olika matematiska modeller beräkna restiden för just den specifika 
vägsträckan. På så sätt kan sedermera restiderna för de olika vägsträckorna adderas och 
informera trafikanterna om deras specifika ruttrestider.  
 
Det finns ett flertal sätt som man kan använda sig av den här typen av information för att göra 
restidsuppskattningar. De två mest skilda varianterna är identifierade och oidentifierade 
fordonsobservationer. Identifierad data innebär att den information som kommer in är 
stämplat med ett id-nummer som kan kopplas till ett specifikt fordon. På så sätt går det att 
följa enskilda fordons rörelser inom ett vägnätsystem och utifrån den informationen beräkna 
restider. Med oidentifierade observationer kommer bara en positionsangivelse och en 
hastighet att anges någonstans på vägnätet. Med tillräckligt många sådana observationer kan 
hela vägnätet täckas in och restidsberäkningarna baseras endast på hastighetsangivelserna. 
 
1.2 Arbetets syfte 
Arbetet syftar till, med utgångspunkt från problemdefinitionen i bakgrundsbeskrivningen, att 
testa ett antal olika modeller för restidsupskattning. Modellerna testas och utvärderas utifrån 
olika scenarion för att se hur väl de skattar restider jämfört med kända data. Tyngdpunkten 
kommer att ligga vid uppskattningar från oidentifierade fordon.  

                                                 
1 GPS=Global Positioning System 
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Arbetet innefattar även en sammanfattning av tidigare använda metoder i syfte att ge en 
bredare bild av olika användningsområden, samt att hitta modeller för jämförelser mot de 
egna modellerna.  
 
Arbetet har begränsats till att bara utföra beräkningar på enskilda länkar till skillnad från  hela 
nätverk. Endast två parametrar har varierats under testerna och resultaten grundar sig på 
jämförelser från det olika parameterkonstellationerna. Dessa två var andelen probe fordon av 
den totala trafikmängden, samt samplingsfrekvens för inrapportering av aktuell position.   
 
Området som testerna baserade sig på var initialt ett vägavsnitt i Göteborgstrakten och de 
trafikdata som användes genererades av simuleringsprogrammet Aimsun2. Fortsatta tester 
utfördes även på reella data hämtade från projektet Probe i Stockholsområdet.   
 
1.3 Metod 
I det inledande skedet genomfördes källinventarier med syftet att försöka hitta modeller som 
redan använts för restidsberäkningar. Dessa testades senare och jämfördes mot eget designade 
modeller för att ge en så bred och omfattande bild som möjligt. 
 
De data som användes för testerna har från början genererats av simuleringsprogrammet 
Aimsun2, som i sin tur jobbat med riktiga trafikdata uppmätta i Göteborgsområdet år 2001. 
De utdata som Aimsun2 producerade fungerade senare som indata till simuleringsprogrammet 
PROBESIM, vilket i sin tur arbetade fram den datafil som restidsmodellerna sedermera 
använde för sina analyser. 
 
Det program som valdes för att implementera modellerna i, var Matlab version 6.1. 
Anledningen till detta val berodde på att det är ett mycket kraftfullt och lätthanterligt 
analysverktyg. Dessutom var det ett av de program som fanns att tillgå på VTI.  
 
Slutfasen innefattade analys och jämförelser av de resultat som de olika modellerna genererat.  
 
Avslutningsvis testades modellerna mot reella data från projektet Probe i Stockholm. Där 
kunde jag med en bättre verklighetsförankring se om modellerna uppskattade acceptabla 
restider.  
 
1.4 Rapportens upplägg 
Kapitel 2 innehåller en teknisk beskrivning och presenterar de begrepp och system som ligger 
till grund för hela arbetet. I kapitlet ges läsare, okända för området, en möjlighet att skapa sig 
en övergripande bild för den här typen av tekniska system.  
 
I kapitel 3 sammanfattas resultaten av de litteraturstudier som genomfördes. Beskrivningar 
och användningsområdet för redan använda modeller med olika tillämpningar redovisas.  
Uppbyggnaden och funktionerna hos de olika modellerna som har analyserats beskrivs i 
kapitel 4. Detta kapitel ger en grundförståelse för hur de olika modellerna jobbar fram de 
sökta restidsuppskattningarna.   
 
Vidare i kapitel 5 presentares arbetsgången och det nödvändiga steg som ingick i test- och 
analysarbetet. De programvaror som använts vid simuleringarna och för att implementera 
modellerna i  beskrivs också för att ge en bättre bild över genomfört arbete. Resultaten av det 
genomförda analysarbetet redovisas i kapitel 6.  
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Kapitel 7 går igenom de moment, tankar och resultat som uppkom vid arbetet med verkliga 
data, utfört inom ramen av projektet PROBE i Stockholmsområdet. Avslutningsvis diskuteras 
resultaten och tankegångar kring hela arbetet i kapitel 8.   
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2 Teknisk bakgrund 
Modellerna i rapporten bygger i grund och botten på en del tekniska begrepp och system. För 
att klargöra vad dessa begrepp står för och vilka tekniska lösningar som är involverade i det 
system som modellerna ingår i, ges i detta kapitel en kort teknisk bakgrund. 
  
2.1 GPS 
GPS, eller Global Positioning System som är den fullständiga benämningen, är ett 
satellitnavigeringssystem som utvecklades av det amerikanska försvarsdepartementet i första 
hand för militärt bruk(Evans 1999). På senare år har även den civila markanden insett det här 
systemets potential och används i allt högre utsträckning för olika civila ändamål(Evans 
1999).  
 
Hela systemet består av ett antal satelliter, markstationer som styr satelliterna, samt 
mottagarutrustningar hos användarna. Satelliterna är 28 till antalet, varav 24 är aktiva och 4 i 
reserv, som kretsar runt jorden i 6 olika banor(USNO 2002). Varje satellitbana innehåller 4-5 
satelliter och banorna är separerade med  55 grader vardera, se figur 1. Den här uppdelningen 
leder till att en mottagare på jorden, hela tiden har kontakt med mellan 4-12 satelliter var än 
mottagaren befinner sig(Dana 2002). Detta förutsatt att inga hinder liknande berg, höga hus 
eller skog, skymmer siktlinjen till satelliterna.  

 
 
 

 

 
 
För att kunna bestämma positionen någonstans på jorden måste mottagaren ha kontakt med 
minst fyra satelliter. Tre för att bestämma X ,Y och Z koordinaterna och den fjärde för att 
synkronisera tiden i mottagarutrustningen(Dana 2002). Varje satellit bär ombord ett atomur 
som håller en exakt tid som tidstämplar de signaler som sänds ut. Mottagarenheten 
synkroniserar sin egen klocka mot en av satelliterna och sänder sedan ut en egen signal som 
jämförs mot de inkommande satellitsignalerna. Eftersom satellitsignalerna färdas med ljusets 
hastighet beräknas avståndet till satelliterna med hjälp av fasförskjutningen som blir mellan 
inkommande och utgående signal. Beräkningarna utgår alltså från tiden multiplicerat med 
hastigheten för att räkna fram avstånden. 

Figur 1.GPS-satelliternas 6 olika kretsbanor. Referens Dana 2002. 
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Utifrån de beräknade avstånden vet mottagaren nu avståndet till alla satelliter den har kontakt 
med. Satelliterna i sig känner till sin position och varje satellit sänder i sin tur ut sina signaler i 
ett sfäriskt format område. De tre sfärerna från de olika satelliterna skär varandra bara i två 
specifika punkter, varav en finns någonstans på jordens yta och den andra långt ut i rymden, 
se figur 2. Med en uteslutningsmetod vet då mottagarenheten att det är den ena punkten som 
gäller och därmed sin aktuella position på jorden(Dana 2002).     
 

 
 

 

 
 

 
Signalerna från satelliterna sänds ut med två olika frekvenser för att motverka atmosfäriska 
störningar. Skälet att använda två är att de vid ankomst kan jämföras och på så sätt korrigera 
eventuella fel. Tidigare hade även det amerikanska försvarsdepartementet lagt på en kodad 
störning2 i signalerna som gjorde att de blev mindre korrekta och det var bara den 
amerikanska försvarsmakten som hade tillgång till koden. Nu på senare år har de dock släppt 
på denna kodning så att även den civila markanden kan utnyttja tjänsten fullt ut.  
 
2.2 FCD 
Floating Car Data(FCD) är namnet för en teknik som samlar in och distribuerar data och 
information till trafikanter ute på vägarna. I huvudsak handlar det om att använda fordonen på 
våra vägar som mätutrustning vilka kan återge en bild av det aktuella trafikläget(Offermann 
2001). Idén med att tillhandahålla trafikanterna så exakt information som möjligt om 
trafikläget just nu, alltså realtidsinformation,  skulle kräva ett komplicerat och mycket 
kostsamt fast system för att täcka upp alla vägsträckningar(ITP 2000). Nu har man istället 
börjat titta på alternativa lösningar där fordonen används för att generera den nödvändiga 
informationen. Tanken är att om fordonen ute på vägarna på något sätt kunde förmedla just 
sin situation om trafikläget där det befinner sig, skulle man på så sätt få en ganska tydlig bild 
om läget ner på detaljnivå. Fordonen används alltså som sonder i trafiken och känner av 

                                                 
2 SA=selective availability 

Figur 2. GPS-satelliternas sändningsområde som fastställer mottagarens  
position på jorden. Den fjärde satelliten används för att synkronisera 

 mottagarens klocka och är inte utritad på bilden. Referens Dana 2002.  
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förändringarna och de utgörs av vanliga civila och kommersiella fordon som är utrustade med 
någon form av navigeringsutrustning(Rakha 1995). Den engelska benämningen för detta är 
Probe Cars och lite försvenskat blir det probe fordon, vilket kommer att användas i den här 
rapporten.  
 
För att detta skall fungera på ett tillfredställande sätt måste alltså fordonen hela tiden känna 
till sin nuvarande position och det gör de med hjälp av en GPS-utrustning. Med jämna 
intervaller sänder sedan fordonet in sin position tillsammans med annan förutbestämd 
information till en trafikcentral. I trafikcentralen samlas all information in och bearbetas så att 
en heltäckande bild av det totala trafikläget skapas. Det kommer även in information från  
andra mätenheter som exempelvis slangmätningar, trafikövervakningskameror mm. vilka 
kompletterar informationen från fordonen(ITP 2000). Allt vägs sedan samman och ger nu en 
ganska bra bild över den rådande trafiksituationen. Alla kommunikationer som sker mellan 
fordon och trafikcentral, sker på det mobila GSM-nätet eller liknande trådlösa nät. Figur 3 ger 
en grafisk illustration av informationsflödet.   

 
 

 

 
 
 
Hur trafikcentralen sedan väljer att  använda den här informationen varierar. Dels kan 
trafikanterna bara informeras om det aktuella läget, eller så kan man helt enkelt använda 
informationen för att försöka styra trafiken. Tjänster som inte direkt påverkar eller styr 
trafiken kan också erbjudas till kunder med andra intressen. 
 

2.2.1 Möjliga användningsområden 
Med utgångspunkt från den information som nu trafikcentralen har kan de på olika sätt 
försöka fördela trafiken på lämpligt sätt. Med hjälp av meddelanden via trafikradio eller 
variabla meddelande skyltar, kan trafikläget uppströms förmedlas till trafikanter som i sin tur 
får en möjlighet att välja alternativ rutt om situationen visar sig vara besvärlig(ITP 2000). 
Dels ger man alltså trafikanten ett val utifrån det rådande läget, men det går också att ge mer 
klara direktiv om alternativa rutter. Detta kan tex. vara effektivt vid en eventuell incident som 
stoppat trafiken eller ett tillfälligt vägarbete. Istället för att riskera att långa vägavsnitt fylls 
med stillastående trafik kan man i ett tidigare skede leda om trafiken, baserat på den mer 

Figur 3. FCD-systemstruktur. Referens Mannesmann 2002. 
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precis information som man nu har tillgång till. Även under rusningstiderna på dygnet går det 
att ganska noga bestämma var köbildningar börjar och slutar och på så sätt återge den 
informationen för att försöka fördela trafiken mer jämt över vägnätet.  
 
Ser man istället till den enskilde individen finns det ett antal tjänster som går att erbjuda. Om 
personen i fråga har en navigationsutrustning i sitt fordon som dessutom är uppkopplat mot 
det diskuterade systemet, erbjuds det en rad olika tjänster. När man startat sitt fordon och den 
interna enheten slagits på, går det tex. att skriva in adressen för det tänkta resmålet. Då kan 
snabbaste eller kortaste väg till slutmålet beräknas och stegvis guida föraren dit. Om en redan 
förutbestämd rutt lagts in beräknar systemet restiden för färden som även uppdateras vartefter 
förändringar sker(ITP 2000). 
 
Tänkbart är också en del tjänster som är webbaserade som kan erbjuda en del information 
innan en resa påbörjats. Om man ex. har ett möte på en viss tidpunkt och känner till start- och 
slutpunkt, beräknar systemet fram den tid personen senast måste ge sig av(ITP 2000). Det 
kräver visserligen att modellerna innefattas av vissa prediktiva egenskaper som genererar 
prognoser för den närmsta framtiden. Systemet ger då även förlag på vägval fram till den 
tänkta slutdestinationen. Men man kan ju bara gå in för att se hur de aktuella trafikläget är i 
realtid, för att skaffa sig en uppfattning om det är lämpligt att bege sig ut i trafiken eller om 
det är bättre att vänta lite. 
 
All den här typen av information grundar sig dock i att ge trafikanterna bättre information om 
läget på vägnätet för att skapa större valmöjligheter. I slutänden är det trots allt upp till var 
och en vad det gör av den här informationen. För att det överhuvudtaget skall ha någon 
inverkan på trafiken måste en viss procent av trafikanterna nås av den här informationen. 
Dessutom måste en stor andel av dessa välja att följa de föreslagna vägvalen för önskad 
effekt. Inledningsvis handlar det om att trafikanterna anpassar sig till systemen men på längre 
sikt kommer de nog att inse hur de fördelaktigt kan använda sig av informationen.  
 
2.3 Simulering 
Simulering kan ses som ett samlingsnamn för metoder och applikationer som försöker härma 
hur reella system uppför sig(Kelton 1998). På senare år sker detta oftast i form av 
datorsimuleringar. Simulering, liksom andra analysmetoder, involveras av system och 
modeller av dessa. Datorsimuleringar jobbar även de med modeller av system, där man med 
system menar en anordning eller en process som antingen finns eller är planerad(Kelton 
1998). Datorsimuleringar refererar till metoder som studerar ett stort antal modeller av reella 
system med hjälp av numerisk utvärdering i specifika mjukvaruprogram, designade för att 
beskriva systemens operationer och karaktärsdrag och ofta över tiden(Kelton 1998).  
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Modellerna, som är en begränsning av det verkliga systemet, innefattas endast av de mest 
väsentliga parametrarna för att minska komplexiteten, (fig. 4). För att skapa en överskådlig 
bild av ex. en process, och för att se hur olika variabler påverkar systemet, måste antalet 
begränsas till en hanterbar mängd. I de flesta fall räcker det för att fortfarande ge en 
representativ bild av den studerade processen. 
 
Innan själva modellbyggandet sker, måste man skapa  förståelse för systemet och dess 
funktioner. De operationer och parametrar som påverkar hela processen måste identifieras och 
kartläggas, så att modellen baseras på rätt indata. I många fall kan detta vara tillräckligt för att 
inse hur det tänkta problemet ska lösas och simuleringsdelen blir överflödig(Kelton 1998).  
 
När modellen väl är färdig behöver den kalibreras och resultaten valideras. Kalibreringen 
innebär att modellen testas för att se om den uppför sig som det modellerade systemet och 
justeras tills önskat resultat uppnåtts. De utdata som den kalibrerade modellen genererar, bör 
även de undersökas om förväntat resultat producerats. Denna process kallas validering, där 
resultaten jämförs med förväntade värden för att se om modellen uppför sig planenligt. Kända 
värden skickas alltså in i modellen och om likvärdiga resultat som i det reella systemet 
genererats, antas modellen vara godtagbar. Finns det inget reellt system utan  modellerna 
istället bygger på ett planerat system, så jämförs resultaten mot förväntade värden.   
 
Man måste dock se upp med vad för information som skickas in i modellen. En viktig del av 
själva simuleringsprocessen är hur de data som senare ska modelleras fångas in. Ett vanligt 
uttryck i de här sammanhangen är ”Garbage In, Garbage Out” vilket betyder, att undermåliga 
indata ger ett minst lika otydliga resultat. Detta i sin tur innebär alltså att resultaten blir ganska 
intetsägande, men kan feltolkas och med dyrbara konsekvenser som följd.   

Figur 4. Beskrivning av simuleringsförfarandet.  

Avgränsning 

for j=35:40, 
    U{j}=T(find(T(:,1)==j),:);
end 
         
for j=35:40, 
    m=U{j}; 

Datormodell 

Kalibrering 
Validering 

Återför resultat av simulering 
till den modellerade processen 

Process 

Modell Förundersökning 
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Fördelen med simuleringar är många och nedan ges några exempel på sådana: 
 
• Som tidigare nämndes, så skapas det under själva förundersöknings och modellfasen, en 

god förståelse för det analyserade systemet. Det leder i flera fall till att simuleringsdelen 
inte behövs och även andra brister eller utvecklingsidéer hittas.  

• Avgränsningen medför att en isolerad process kan betraktas utan störningar från yttre 
faktorer. Olika varianter och idéer kan testas utan att fysiskt behöva ändra på någonting 
vilket sparar både tid och pengar.  

• Nya system kan representeras innan en eventuell nybyggnation och förhoppningsvis 
förhindra att kostsamma fel begås mm. 

 
Det finns självklart även en del nackdelar med simulering och som motvikt till fördelarna 
följer här några exempel av på dessa:  
 
• Om inte noggranna förundersökningar genomförts, och om man litar för mycket på 

resultaten, kan det innebära stora ekonomiska förluster för att rätta till eventuella 
felsatsningar.  

• Eftersom modellerna beskriver en begränsad del av verkligheten kan viktiga parametrar 
som påverkar systemet missats.  

• Om simuleringsprocessen drar ut på tiden kan den bli kostsam och ändå inte leda fram till 
några nya resultat.  

 
Det gäller alltså att dra lärdom från hela processen och låta resultaten leda, inte styra, beslut.  
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3 Genomgång av befintliga modeller 
Inledningsskedet av arbetet genomfördes med en materialinventering för att försöka leta reda 
på redan existerande och testade modeller. Sökandet efter denna typ av material gjordes 
främst via Internet, VTI:s biblioteksdatabaser och material från kontaktpersoner på VTI. 
Resultatet av denna sökning var ganska skral och det visade sig att dokumentation av 
modeller från genomförda projekt runt om i världen var svåra att få tag på. Det fanns ett antal 
rapporter som väldigt ytligt beskrev olika typer av använda modeller, men oftast inget konkret 
att jobba vidare på. I det flesta fall benämndes bara projekten där denna typ av teknik 
användes och en kort resultatbeskrivning gavs. Utifrån detta kunde dock inga slutsatser dras 
om de underliggande modellerna som tillämpades vid de olika försöken. 
 
Det här visar på att denna typ av tillämpning är så pass ny att ingen officiell dokumentation 
kan erhållas på ett enkelt sätt. Antingen för att det fortfarande är på ett försöksstadium eller så 
är det klassificerade uppgifter. Troligen måste nog de projektmedlemmar som var delaktiga i 
dessa projekt kontaktas för vidare information, men eftersom de flesta av dessa projekt 
avslutats sedan något år tillbaka var detta lite för komplicerat. Resultatet av insamlat material 
som trots allt hittades kommer översiktlig att redovisas här nedan.  
 
3.1 Stationära lokala mätningar 
Det visade sig att många av de försök som genomförts fram till idag med s.k. probe fordon, 
inte motsvarar den metod som den här rapporten främst avser. Benämningen probe fordon har 
i många fall även används vid stationära(fasta) mätningar, bara med skillnaden att man har 
observerat enskilda fordons rörelser genom ett vägnät(Rakha 1995). Äldre tekniker där man 
genom stationära mätningar kunnat uppskatta hastigheter har inte kunnat följa eller identifiera 
specifika fordon, utan har bara utfört lokala uppskattningar. På så sätt har restider med en 
ganska svag återkoppling till det verkliga systemet beräknats. Eftersom mätningar bara 
genomförts på ett fåtal positioner har inte lokala variationer kunnat upptäckas och därigenom 
inte gett en riktig bild av trafikläget för hela vägnätet. 
 
Med nyare metoder av stationära mätningar kan man idag följa ett specifikt fordon och dess 
rörelser på vägnätet och på så sätt skaffa sig bättre information om trafiksituationen. Det finns 
olika typer av tekniker för att utföra dessa mätningar. Några exempel på sådana kan vara att 
registrera fordon som är utrustade med transpondrar för automatiska vägtullsystem, när de 
passerar genom olika vägtullar och därigenom beräkna tiden från en tullstation till en 
annan(ITP 2000). Ett annat system är att ta bilder på fordons registreringsskyltar som sedan 
med en tidstämpel lagras i en databas. När samma registreringsskyllt dyker upp igen jämförs 
den med lagrad data och på så sätt kan enskilda fordons restider beräknas(ITP 2000).  Dessa 
metoder är ganska billiga och enkla eftersom de använder sig av redan utbyggda system. 
Däremot blir restidsuppskattningarna ganska grova eftersom de sker mellan två punkter 
lokaliserade relativt långt från varandra. Därigenom får man ingen bild om lokala variationer i 
vägnätet mellan dessa punkter och incidenter är svåra att upptäcka. 
 
3.2 GPS baserad teknik     
Med hjälp av GPS tekniken, framför allt sedan USA:s försvarsministerium släppte  på 
kodningen av signalerna, har det öppnats nya möjligheter för olika  tillämpningar. Fordon som 
utrustas med GPS instrument vet hela tiden sin position som kan jämföras mot någon form av 
karta. Sänder de senare in sin positionsangivelse tillsammans med dess hastighet till en 
trafikcentral, kan man på ett effektivare sätt än tidigare följa fordon i trafiken(ITP 2000). Det 
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medför i sin tur att noggrannare beräkningar av restider kan genomföras. Dels kan lokala 
variationer av hastighet och restider beräknas, men det är också lättare att täcka in hela 
vägnätet på ett mindre kostsamt sätt. Även fördelen med att lokalisera och snabbt upptäcka 
incidenter gör att denna teknik har potential att bli lönsam för samhället. Det finns för de två 
olika metoderna med identifierade och oidentifierade fordon ett antal olika sätt att angripa 
problemen på.  
 

3.2.1 Identifierade observationer 
Beräkningar av identifierade observationer är tämligen lätta att skapa modeller för, eftersom 
man kan följa enskilda fordons rörelser. Då är det bara att ta skillnaden i tid mellan två 
observationer och använda det som restid för just den sträckan. Som ett exempel kan vi i figur 
5 se hur ett fordon sänt in fyra positionsangivelser(O1-O4) på tre dellänkar. Restiden för länk 
B-C beräknas genom att subtrahera skillnaden i tid från observation O1-O4. Men eftersom 
dessa observationer inte inkommit exakt på länkens början eller slut, måste även tid 
subtraheras som ligger utanför länken B-C för att återge den verkliga restiden. Med hjälp av 
positionsangivelserna och länkarnas kända längd, skattas dessa överflödiga tider utifrån den 
senast angivna hastigheten. Dvs. dividera sträckorna O1-B och C-O4 med senaste angivna  
 

 

 
 
hastighet och dessa tider subtraheras sedan från den totala uträknade restiden. Beräkningar 
utförda med denna metod slösar emellertid med information eftersom inte observationerna O1 
och O4 inte används för att skatta restider på länkarna A-B och C-D, vilket i längden inte är 
ett lönsamt sätt att ta vara på informationen.   
 
Det finns dock andra sätt att utföra dessa beräkningar, som bl.a. utifrån observationerna O1 
och O4 även ansätter en restid för länkarna A-B och C-D. Då används helt enkelt 
hastighetsobservationen som ett medelvärde för hela länken och på sätt får även de länkarna 
en uppskattad restid. Detta medför att ingen information blir bortkastad utan alla 
observationer utnyttjas till fullo.    
 

3.2.2 Oidentifierade observationer 
För oidentifierade observationer finns det ett antal olika metoder som går att tillämpa. En 
ganska enkel variant är att fordonet själv beräknar sin restid över de länkar som det passerar, 
som den senare rapporterar in(Sanwal 1995). Då behövs det för visso lite extra funktioner i 
fordonens egna apparatur. Fordonet måste då själv hålla reda på sin position och gör så med 
hjälp av att jämföra sina positionsangivelser från GPS utrustningen mot en 
digitalkarta(Sanwal 1995). På den digitala kartan kan man lägga in punkter med tillhörande 
funktioner. Om vi tittar på exemplet i figur 1 skulle varje nod A-D kunna vara just sådana 
punkter. När fordonet passerar nod A får den instruktioner att starta en mätning och när den 
kommer till nod B kommer nya instruktioner(Barbier 1997). I nod B avslutas den första 

Figur 5. Observationspunkter från ett fordon som kör på länk A-D. 
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mätningen och den uppmätta restiden sänds in till kommunikationscentralen(Barbier 1997). I 
samma stund startar även en ny mätning som senare avslutas i C, och samma procedur 
fortsätter så länge fordonet är ute och kör(Barbier 1997). I kommunikationscentralens databas 
uppgraderas på så sätt restiderna efterhand på länkbasis och återger information om restider 
över det totala vägnätet.  
 
Brorsson(2001) utgår från en annan metod där länkarna delas upp i segment där hastigheten 
från de olika observationerna utgör grunden för restidsberäkningarna. Den här modellen 
förklaras mer utförligt i kapitel 4. 
 
3.3 Probe andel 
För att systemen med probe fordon ska vara effektiva och kunna täcka in ett helt vägnät med 
kontinuerliga uppdateringar, krävs det att probe fordonen står för en viss procent av den totala 
trafiken. Alla rapporter som studerats behandlar just denna fråga som en av de mest 
framträdande utgångspunkterna för ett pålitligt fungerande system. En del av 
rapporterna(Srinivasan 1996, Offermann 2001, Sen 1997) ägnar hela sitt innehåll åt denna typ 
av frågeställning med utsvävande modeller som försöker räkna fram en minimal procentsats 
av probe fordon. Generellt hävdar de flesta, ganska logiskt, att inom den närmsta framtiden 
kommer andelen fordon utrustade med den nya tekniken att vara relativt låg. Priset på 
navigerings- och informations utrustning i våra fordon ligger fortfarande på en så pass hög 
nivå, och är långt ifrån standard, att det kommer att dröja innan gemene man har råd med 
teknik och tjänster av det slaget. Systemen som ska underhålla dessa med information är 
heller inte fullt utbyggda i dagsläget, så det kommer nog att dröja innan vi ser en större 
marknad för vad vi idag kan kalla lyxtjänster. Mer än ca. 5 procent av den totala trafiken ska 
vi nog inte räkna med under de kommande åren(Srinivasan 1996, Offermann 2001, Sen 
1997). 
 
En allmän slutsats verkar dock vara att det inte krävs mycket mer än 4-5 procent för att på ett 
tillfredställande sätt täcka upp ett vägnät med tillförlitlig information(Srinivasan 1996, 
Offermann 2001, Sen 1997). Åtminstone om vi ser till de mer trafikerade lederna och under 
rusningsperioderna på morgonen och eftermiddagen. Det är också så att det är under dessa 
perioder som system, likt de tidigare beskrivna, tjänar sina syften som mest. Det är under 
dessa perioder som vi ser långa köbildningar och en ganska ojämnt fördelad trafik.  
 
Däremot skulle det krävas att ganska stor del av den totala andelen fordon var utrustade med 
den här typen av informations utrustning, eller på annat sätt kan ta del av informationen, för 
att det ska få några märkbara och positiva effekter. Med effekter menar jag då att folk i 
allmänhet skulle utnyttja dessa tjänster för att planera och genomföra sina resor, och på så sätt 
skulle vi kunna få en bättre fördelad trafik med mindre köbildningar och jämnare flöden.  
 
Men en ganska gemensam uppfattning är också den att använda sig av information från probe 
fordon idag under andra tider än rusningsperioderna, bara ska användas som komplement till 
lokala mätningar. Under andra tider när flödena är begränsade kan det vara svårt att få in 
tillräckligt många indikationer per länk för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att utföra  
restidsberäkningar. Under förhållanden liknande fritt flöde skulle det krävas mellan 20-40 
procent för att utföra tillförlitliga uppskattningar(Offermann 2001). Dessutom kan ett 
schablonvärde ansättas på länkarna under dessa förhållanden, eftersom det inte finns något 
som hindrar trafikanterna att hålla sin egen hastighet.  Visserligen kan det även idag ses som 
ett mervärde för den som inte är så bekant med området och vill veta hur länge det tar att åka 
från punkt A till punkt B, men det medför ingen allmännytta för samhället i stort.  



13 

    
3.4 Samplingsfrekvens 
Ekonomiska aspekter har alltid en betydande roll vad det gäller byggnation av nya system och 
rent allmänt i alla andra fall lika så. En av de stora kostnaderna för ett sådant här system, är 
kommunikations kostnaderna från det informationsutbyte som sker mellan probe fordon och 
trafikcentralen. Utbytet av information sker via GSM-nätet eller motsvarande uppbyggda 
nät(Sanwal 1995, Barbier 1997). Varje inrapportering som sker bär med sig en viss 
informationsmängd som i sin tur genererar en kostnad för systemet.  
 
Hur ofta fordonen ska sända in sina position/hastighetsdata hänger samman med hur stor 
procentsatsen probe fordon det finns på vägnätet. Som det ser ut idag med en ganska 
begränsad andel probe fordon krävs det alltså en hög rapporterings frekvens. Men även som 
situationen är idag försöker man hitta en så begränsad samplings frekvens som möjligt. 
Sanwal 1995s modell bygger på 1 rapportering varje minut eller oftare. I några  av de 
granskade rapporterna(Saricks 1997, Barbier 1997) har tre rapporteringar per 5-minuters 
intervall och länk ansetts som tillräckligt. Då beror det förståss på vilken typ av modell som 
man använder sig av för att uppgradera restiderna och hur vägnätet är segmenterat. Vad just 
Saricks och Barbiers metoder skulle innebära för samplingsintervall hos det enskilda fordonet 
beror då i andra hand på probe tätheten. 
 
Ett annat sätt som föreslagits för att begränsa inrapporteringarna är att systemet självt känner 
av när det fått tillräckligt med information för en länk. Därefter sänder trafikcentralen ut en 
responssignal som meddelar att ingen inrapportering behöver ske på en viss bestämd 
tid(Sanwal 1995). På så sätt behöver systemet inte behandla onödig kommunikation och 
kostnaderna hålls nere. 
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4 Analyserade modeller 
Modellerna som beskrivs i detta kapitel är de modeller som legat till grund för alla tester och 
analyser under arbetets gång. Dessa modeller jobbar utifrån förutsättningen att de 
observationer som kommer in sker från oidentifierade fordon. Det är fyra stycken modeller 
som använts varav två bygger på relativet enkla koncept, medan de andra två är ganska 
invecklade. 
 
4.1 Harmoniskt medelvärde 
De två enklare modellerna bygger på att hela länken betraktas som en helhet och delas inte 
upp som i de andra modellerna. De baserar sig antingen på ett aritmetiskt- eller ett harmoniskt 
medelvärde som uppdateras för varje observation. Dvs. ett medelvärde som beräknas antingen 
över tiden eller rummet. 
 
För att förtydliga detta kan det harmoniska medelvärdet beskrivas som att för varje 
hastighetsindikation som rapporteras in, ansätts denna hastighet som en medelhatighet för 
hela sträckan. Varje ny hastighetsobservation vägs in på samma sätt som för de olika 
segmenten i testmodellen. På så sätt beräknas alltså restiden, under en tidsperiod, över länken 
baserat på en sammanvägd hastighet. Detta ges av formeln: 
 

n

v
v i∑=  

 
Där summan för vi motsvaras av den sammanviktade hastigheten,v det harmoniska 
medelvärdet och n är antalet observationer.  
 
4.2 Aritmetiskt medelvärde 
Det aritmetiska medelvärdet beräknas över tiden i stället för rummet. En annat sätt att förklara 
det på kan vara att man tänker sig att ett fordon kör 10 mil i 50 km/h och sen 10 mil i 70 
km/h, för att slutligen köra 10 mil i 90 km/h. Medelvärdet av hastigheten över den totala 
sträckan blir då 70 km/h och motsvaras av det harmoniska medelvärdet.  
 
Tänker vi oss istället ett fordon som först kör 50 km/h i en timme, för att senare köra 70 km/h 
i en timme och slutligen 90 km/h i en timme, så får man istället ett medelvärde över tiden på 
66 km/h. Det innebär alltså att lägre hastigheter får en större inverkan med detta synsätt. 
Formeln för detta är enligt följande, därv nu representerar det aritmetiska medelvärdet: 
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4.3 Segmenterad modell 
Den segmenterade modellen har jag själv jobbat fram efter att ha studerat och kombinerat 
tankegångar från insamlat material. Modellen som jobbar utefter en relativt komplicerad 
metod där man även spaltar upp alla länkar i olika delsegment, bygger på beräkningar utifrån 
de hastighets observationer som kommer in tillsammans med positionsangivelserna. Ser vi till 
figur 6 med länk B-C, som härstammar från figur 5, så hamnar varje observation inom ett 
segment på länken. Det som registreras är alltså fordonets hastighet kontra position. Eftersom 
varje segment har en förutbestämd fast längd kan sedermera genomsnittliga restiden(tt) för 
just det segmentet beräknas. Dvs. segmentets längd(l) dividerat med den angivna 
hastigheten(v). 
 

v
l

tt =  

 
För varje ny observation som inkommer, jämkas den nya hastigheten in mot äldre 
observationer. Det sker med hjälp av en funktion som skattar hur gamla de tidigare 
observationerna är och väger in den nya därefter,(fig. 6). Restiden för hela länken blir helt 
enkelt en summering av de olika segmenten. För varje ny observation som kommer in så 
uppgraderas restiden för hela länken. Fördelen med denna modell är att man även kan se 
lokala variationer på en länk och får en lite noggrannare bild av trafikläget. 
   

 

 
 
4.4 Brorssons modell 
En vidareutveckling av denna tanke använder sig Brorsson(2001) av i sitt försök att skapa en 
restiduppskattningsmodell. Modellen i sig bygger på samma princip som den segmenterade 
med den skillnaden att det inte finns några fast angivna segmentlängder. Brorsson tänker sig 
istället att positionen för varje observation som sker på länken anger längderna för segmenten. 
I figur 6 illustreras detta på länken B-C, men observera att en observation tillförts för att 
tydliggöra det hela. Medelhastigheten för segment 1 anges av hastighetsobservationen O4, 
dvs. från positionsangivelsen för O4 på länken till länkens slut. För segment 2 som är 
skillnaden i sträcka från positionen för observation O3 till O4 blir medelhastigheten den 
angivna för O3. Samma procedur gäller för segment 3 där hastighetsobservationen i O2 
ansätter medelhastigheten för segmentet. Segment 4 kommer att erhålla samma 

Figur 6. Beskrivning av den segmenterade modellens funktion. 
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medelhastighet som segment 3, eftersom observationen O2 är den första på länken och den 
närmsta att ange en hastighetsobservation till det första segmentet. Varje restidsberäkning 
sker under en 5-minuters period. Observationer som inkommer under dessa 5 minuter sparas 
alltså och restidsuppskattningen sker genom en summering av varje segments längd dividerat 
med dess medelhastighet. Efter varje 5-minuts period sker helt nya beräkningar på nya 
observationer och de gamla förkastas. Formeln för restidsberäkningen är: 
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Noggrannheten av dessa beräkningar beror helt och hållet på hur många observationer som 
kommer in under varje 5-minuts period. Många observationer kommer att ge ett större antal 
segment vilket kan ge en ganska bra bild över det rådande trafikläget. Fallet med få 
observationer kan liknas vid den segmenterade modellen där en hastighetsobservation anger 
medelhastigheten för hela länken och tillika en gaska grov uppskattning med lite information. 
Observera också att de restider kunderna får, är beräknade på de senaste fem minuterna och 
alltså inte i realtid. Dock är svängningarna i trafiken under några minuter inte så kraftiga, 
frånsett vid en olycka eller dylikt, att det ändå ger en relativt rättvis bild. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 7. Beskrivning av Brorssons modell. 
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5 Implementering och tester  
 
Arbetsgången för analysarbetet har involverats av ett antal olika program som stegvis jobbat 
fram de datafiler som modellerna sedan utfört sina beräkningar på. För att koppla 
analysarbetet till ett reellt system, beskrivs nedan vilka steg som motsvarar en funktion i  
verkligheten, (fig. 8).  

Figur 8. Kopplingen mellan ett reellt system och de olika momenten i analysarbetet.  

Reellt system 

Analys processen 
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I ett reellt systemet består trafik av ett stort antal enskilda fordon med förare som kör med 
olika körstilar och följer individuella rutter. Systemet är ganska komplext i sig och det sker 
konstanta tillståndsförändringar för varje fordon. För att på motsvarande sätt noggrant kunna 
beskriva enskilda fordons rörelser i en simulerad miljö, producerar Aimsun2 information om 
alla fordon med ett intervall av 0.65 sekunder. Varje sampel anger information om det 
enskilda fordonets lägeskoordinater, färdriktning och hastighet, vilket i sin tur medför en 
detaljrik bild över den simulerade trafiken. Informationen som ligger till grund för dessa 
simuleringar härstammar från tidigare trafikmätningar i det aktuella området. 
 
Det som i verkligheten bestämmer hur stor andel av trafiken som utgörs av probe fordon beror 
helt och hållet på hur många fordon som är utrustade med en navigationsutrustning anpassad 
till det tänka systemet. I det reella systemet är det dock mycket svårt och kostsamt att testa hur 
olika probe andelar påverkar resultaten av de uppskattade restiderna. Man får helt enkelt utgå 
och nöja sig med de som finns tillgängliga. I analysarbetet har däremot ett moment varit att se 
hur olika probe andelar påverkar resultaten för de uppskattade restiderna. Vad 
samplingsfrekvensen  har för påverkan för uppskattningarna var en annan aspekt som 
undersöktes. De detaljrika trafikdatafiler som producerades av Aimsun2 laddades sedan in i 
programmet PROBESIM som är utvecklat för att bl.a. testa effekterna av de två beskrivna 
parametrarna. I PROBESIM finns det funktioner som kan variera probe andelen och 
samplingsfrekvensen jämtemot varandra och på så sätt skapa olika tänkbara scenarion. 
 
De utdatafiler som genererats av PROBESIM kunde betraktas som den trafiksituation som 
restidsuppskattningsmodellerna hade att jobba med. En viss trafikmängd med förutbestämda 
probe andelar och samplingsfrekvenser fanns nu att tillgå. I det reella systemet sker alla 
beräkningar hos en trafikcentral som fångar in och bearbetar all information innan den kan 
användas. All information skickas som paket innehållandes en viss datamängd över GSM-
nätet eller liknande trådlösa nät. Hos trafikcentralen sker även en matchning av inkommen 
information mot en kartbild, en s.k. map-matching. På motsvarande sätt har de 4 olika 
modellerna, beskrivna i kapitel 4, utfört sina beräkningar på de olika scenarierna. Resultaten 
från dessa beräkningar är alltså de uppskattade restiderna som sedan kan användas för olika 
ändamål.  
 
En mer utförlig beskrivning av några av de viktigaste stegen i analysarbetet följer här nedan. 
 
5.1 Beskrivning av PROBESIM  
Detta kapitel innefattar en beskrivning av analys- och simuleringsprogrammet PROBESIM, 
vilket användes för att generera de utdatafiler som restidsmodellerna sedermera utförde sina 
beräkningar på. 
 
Programmet PROBESIM består av två huvuddelar, där den ena genomför själva 
simuleringarna och den andra innehåller en indata och analysdel. De trafikscenarion som 
laddas in i programmet har tidigare genererats av mjukvaruprogrammet Aimsun2. Kalibrering 
och validering av datamängden som Aimsun2 producerat baserar sig på mätningar och 
tidigare information vid projekt i det aktuella området. De har dock inte finjusterats och ger 
därför inte en fullständig bild av den verkliga situationen, men är tillräcklig för uppgiften och 
för att i stora drag beskriva trafikflödena. Två scenarion har använts vid de olika 
simuleringarna och består av lågtrafik i det ena fallet och högtrafik i den andra. Ytterligare 
scenarion har funnits att tillgå, men dessa innehåller olika incidenter som skapar onormala 
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trafiksituationer. Eftersom detta arbete bara har till syfte att granska restider och inte 
incidentdetektion, har dessa scenarion utelämnats.  
 

5.1.1 Analys delen 
För övrigt finns det ett antal andra funktioner i analysdelen som är intressanta. Först och 
främst går det att välja vilken individuell länk som man vill betrakta. I en rullgardinsmeny 
väljer man en länk som skall betraktas. Dessa är angivna med länknummer och visar sig som 
start- och slutnod i den grafiska delen av programmet, vartefter man rullar i menyn. Det går 
även att manuellt ange en start- och slutpunkt för en sträcka som är intressant för analys. Detta 
sker genom att aktivera de två start- och slutnodsknapparna och sedan markera två punkter på 
det grafiska vägavsnittet. Exempel på hur det kan se ut ser vi i figur 9  här nedan. 

 
 
 

 
 
Efter utförd simulering går det åter att ladda in de nya utdatafilerna i analysdelen, varpå denna 
automatiskt utför en antal olika operationer. Programmet räknar tex. fram standardavvikelsen 
från facitkurvan och representerar även dessa grafiskt. Vet man id-numret på ett speciellt 
fordon går det att skriva in detta nummer i ett fält och sedan visar programmet hur just det 
fordonet kört under simuleringsperioden. Men eftersom min uppgift har varit att jobba med 
oidentifierade fordon har denna funktion inte varit aktuell för mina analyser. För övrigt kan 
tilläggas att alla mina beräkningar utfördes utanför programmet PROBESIM och analysdelen 
i programmet har bara använts för lite jämförelser mot mina resultat.  
 

5.1.2 Simulerings delen 
I själva simuleringsdelen finns det en del parametrar som går att ändra på för att skapa olika 
tänkbara situationer. De som jag valt att ändra på för att se hur de olika modellerna beter sig 
vid olika scenarion, har främst varit samplingsfrekvens och probe täthet. I dessa fält 
bestämmer man alltså hur ofta varje fordon ska rapportera in sin position, samt hur stor andel 

Figur 9. Grafisk illustration av analyserat vägavsnitt i PROBESIM. 

Startnod 

Slutnod 
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av den totala trafiken som utgörs av de studerade probe fordonen. Övriga fält som hållits 
konstanta, men för den skull inte mindre väsentliga, är ex. ett 95-procentigt konfidensintervall 
att GPS-observationerna ligger inom ett variabelt meteravstånd och hur många observationer 
som skall sparas innan de skickas i paket in till trafikcentralen, som i detta fall representeras 
av en datafil. Antal paket valdes till ett, vilket innebär att positionen sänds in vid varje 
samplingsintervall. Valet av detta gjordes för att matcha hur det oftast ser ut i dagsläget, alltså 
fordonen lagrar ingen information utan sänder kontinuerligt enligt intervallschemat. 
Meterantalet för konfidensintervallet sattes till tio, vilket motsvarar grundinställningen i 
programmet. 
 
När man väl startar simuleringen går det att välja att köra den i realtid eller så kör det igenom 
sina rutiner så fort som möjligt. Det kommer även upp en fråga om programmet bara ska 
simulera de fordon som kör genom den förutbestämda  vägsträckan, och därigenom påverkar 
resultatet, eller om samtliga fordon skall finnas med. För ändamålet finns det ingen anledning 
att ta med de överflödiga fordonen varpå man sparar både tid och datamängd.   
 
5.2 Implementering av modellerna 
Merparten av examensarbetets tidsbudget har gått åt till själva implementeringen och tester av 
modellerna. För att kunna bygga och utföra analyser på de beskrivna modellerna behövdes ett 
lämpligt och kraftfullt analysverktyg. Programmet Matlab 6.1 blev det som kom att användas 
för implementering och utvärdering av modellerna. Valet av programvara blev naturligt 
eftersom det fanns tillgängligt på VTI och tillhör en av de mest kraftfulla matematiska 
programmen på marknaden. Jag hade även sedan tidigare jobbat en del med det, vilket 
underlättade förståelsen för programvaran och dess kapacitet.  
 
Matlab 6.1 som program jobbar mycket med vektorer, matriser och listor, vilket passade bra 
för de data som jag hade att jobba med. De indata som användes för testerna var alltså de 
utdatafiler PROBESIM hade producerat. Dessa togs in i Matlab 6.1 i form av filer med listor 
som sedan omvandlades till matriser. Själva beräkningarna utfördes i form av vektoranalys 
och matrisoperationer, med en nya matriser som resultat.    
 
För att tydliggöra detta kan man säga att alla element i listan får en likvärdig position i 
Matlab-matrisen, (fig. 10). Det innebär att antalet rader och kolumner i listan och matrisen blir 
de samma. I det här fallet representeras varje rad av en observation från ett probe fordon med 
tillhörande läge/hastighets information. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vektorerna som i det här fallet representerar en länk, utgår från startnodens koordinater och 
avslutas i slutnodens koordinater för att ange längd och riktning. Vektorn kan i sin tur sedan 
delas upp i segment enligt tidigare angivna metoder i kapitel 4. Hela vektorn eller varje 
delsegment utgör sedan operatorn för fortsatta beräkningar. 

Figur 10. Ex. på övergången från lista till matrisform. 
Listelementen får motsvarande position i matrisen.  

Lista 
1  25  45  65  85  105  
2  15  35  55  75  95 
3  10  20  30  40  50 
4  32  42  ……….. 

Matris 
1  25  45  65  85  105  
2  15  35  55  75  95 
3  10  20  30  40  50 
4  32  42  ……….. 
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5.2.1 Begränsningar 
Till en början testades bara den segmenterade modellen för att börja prova hur olika 
parametrar påverkar resultaten från de indata som jag hade tillgång till. På grund av formen på 
de data som PROBESIM genererar fick modellen ett antal begränsningar. Till att börja med 
genomfördes alla tester bara på en länk i taget och inte hela nätverket. En analys av hela 
nätverket på samma gång skulle kräva att även en Map-matching funktion skapades i 
modellen. En sådan funktion var initialt så pass invecklad och skulle ta lång tid att 
programmera, att det i inledningsskedet inte fanns något syfte att skapa denna funktion. 
Länken som därför valdes att observeras ligger i nästan vertikalt läge utan andra parallella 
länkar med samma riktning(se fig. 11). Detta innebar att de gällande observationerna på ett 
enkelt sätt kunde matchas mot länken, genom att sätta begränsningar för y-koordinaterna i 
programmets kartsystem.  
 
 
 

 
 
De parametrar som valdes att varieras var rapporteringstätheten från probe fordonen, samt 
andelen procent av den totala trafiken som bestod av dessa probe fordon. De här två 
parametrarna är de som påverkar resultaten mest och därför var det naturligt att ha dessa som 
utgångspunkt för mina analyser. Tidigare i kapitel 2 nämndes även att redan utförda tester har 
försökt hitta just i vilken omfattning de här två parametrarna styr upplägget av olika 
försöksmodeller. Övriga variabler hölls konstant.  
 
Simuleringsprogram skapar en begränsad bild av verkligheten och kan även innehålla en del 
fel i själva koden. Det uppstår oftast även fel vid insamling av de indata som simuleringarna 
bygger på. Kalibreras och valideras inte simuleringsmodellerna ordentligt mot verkligheten så 
kommer modellerna att ge en ofullständig bild av det simulerade scenariot. Med tanke på att 
de data som modellerna jobbat med har producerats genom två olika simuleringsprogram, 
som i sin tur är baserat på vissa antaganden, kan man nog anta att de inte stämmer riktigt 
överens med verkligheten. Detta har dock mindre betydelse för mina analyser eftersom de 

Figur 11. Länken som användes vid tester och analyser av olika parametrar. 

Analyserad 
länk 
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resultat som modellerna genererar jämförs med varandra. På så sätt kommer de eventuella 
skillnaderna att utkristallisera sig klart och tydligt och visa hur de olika modellerna uppför sig 
för skiftande situationer.   
 

5.2.2 Modellens arbetsgång 
De input som skickas in i modellen är den fil som PROBESIM genererat, samt värden som 
ansätter segmentens storlek. Filen innehåller en lista med åtta kolumner som innefattas av 
bl.a. en tidsindikation för observationen, en x- och y-koordinat och en hastighetsangivelse. 
Det är med dessa värden som modellen utför alla beräkningarna. 
 
Själva arbetsmetoden för hela modellen bygger på att från början skapa ett vektorelement där 
varje segment på länken svarar mot en position i denna vektor. När en observation, som 
stämmer överens med något av segmenten, kommer in sker en invägning av den nya 
hastighetsangivelsen mot den tidigare angivna. Till en början kommer hela vektorn att bestå 
av en nollvektor, dvs. att det inte finns några värden för de olika positionerna. För att lösa 
detta till dess att alla positioner fått ett värde, ansätts från och med första beräkningen alla 
nollpositioner med ett medelvärde från de positioner som innehar ett. Detta medför att det tar 
ett tag innan systemet svängt in sig, men det löser sig senare i själva utvärderingsfasen. 
Funktionen som beräknar den viktade hastigheten(v) för segmenten har följande utseende: 
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Variabeln v(idx) som är den nya medelhastigheten för ett segment med ett angivet index, får 
sitt värde genom att den nya hastighetsobservationen (vobs) viktas in mot den senaste med 
funktionen alfa(α). Alfa i sin tur beror av ∆t, som är skillnaden i tid från den gamla 
observationen till den nya. Det innebär att ju äldre den förra observationen var, desto mer 
kommer den nya att viktas in. Den nya observationen är dock begränsad att viktas in med 
maximalt 0.5 gånger dess värde, i syfte att mildra allt för kraftiga svängningar.  
 
Själva funktionen för restiderna är ganska enkel. Det är bara att utifrån de angivna längderna 
för de olika segmenten dividera dessa med respektive beräknad hastighetsangivelse. Efter 
denna division adderas de olika segmentens restider till en total restid för hela länken. För att 
underlätta fortsatta jämförelser mellan de olika parametrarnas påverkan på resultatet, beräknar 
modellen ut alla restider som ett medelvärde för varje minut.  
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Modellen innefattar också en funktion som räknar ut skillnaden mellan två plottade kurvor. 
Då med utgångspunkt från en kurva där andelen probe fordon är hundra procent, vilket får 
svara som ett slags facit. Om alla bilar, alltså hundra procent, skulle vara utrustade med den 
beskrivna tekniken skulle vi alltså få en fullständig bild av trafikläget. Plottar vi denna kurva 
och jämför mot andra kurvor baserade på andelen probe fordon med en mindre procentsats så 
kommer dessa kurvor att avvika. Den här avvikelsen, det s.k. felet, svarar för hur bra det går 
att uppskatta restider med den här metoden för olika variabelkonstellationer. I figur 12 återges 
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ett exempel på hur det kan se ut. Den blå linjen motsvarar en probe andel på 100 procent och 
den röda en probe andel på fem procent. Det visar sig ganska tydligt här, som tidigare 
nämndes, att det tar ett tag innan systemet har svängt in sig, därför börjar inte de beräknade 
jämförelserna först efter 5 minuter. 
 
 
 

 

 
 
Efter att ha bekantat sig lite mer med den segmenterade modellen och sett hur den uppför sig 
vid olika tänkbara scenarion, fortsatte jag med att implementera de övriga modellerna från 
kapitel 4. Dessa genomgick på liknande sätt samma procedurer som den segmenterade 
modellen. Till att börja med byggdes de successivt upp i Matlab 6.1, för att senare genomgå 
samma tester och utvärderingar. Resultaten av alla analyser återges i kapitel 6.    
 
5.3 Map-matching 
För att få en inblick i problemställningarna kring map-matching ingick som ett moment i 
arbetet att skapa en egen metod. Nedan ges först en kort förklaring av själva map-
matchingtekniken och dess användningsområden. Därefter följer en beskrivning av den metod 
jag tillämpade. 
 

5.3.1 Att hitta rätt  punkt 
De flesta navigerings- och lokaliseringssystem bygger i grunden på någon teknisk lösning 
som använder signaler vilka färdas trådlöst. Dessa signaler påverkas på sin väg av olika 
störningar från omgivningen. Det kan handla om atmosfäriska störningar, reflektioner och 
interferens, fysiska hinder i form av höga hus, träd, bergsformationer mm. Till följd av detta 
blir den angivna positionen sällan precis, utan det uppstår en felestimering. Hur stort detta fel 
blir beror på en kombination av störande faktorer samt kvalitén på sändar- och 
mottagarutrustnigen.  

Figur 12. Resultatkurvorna för 100 och fem procent. Den absoluta skillnaden motsvarar det s.k. felet. 
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Map-matchingtekniken syftar till att försöka korrigera, eller åtminstone reducera, felet till en 
acceptabel nivå. Det finns många olika modeller och algoritmer för att utföra denna operation, 
men generellt handlar det om att jämföra angiven position mot en kartbild(ITP 2000). En 
positionsangivelse för att fordon som är ute och kör, hamnar med ganska stor sannolikhet 
utanför den egentliga färdvägen. Fordonets dator jämför positionen mot en kartbild och inser 
att den ligger utanför någon vägsträcka. För att kunna använda sig av informationen från 
positionsangivelsen vid beräkningar av olika tjänster, måste positionen hänföras något 
verkligt vägavsnitt.  Det är i detta skede som någon map-matchingalgoritm går in och 
beräknar det mest troliga punkten på kartan, som i de flesta fall tillhör en vägsträcka. För att 
den här tekniken ska fungera, krävs det att kartan är korrekt och reflekterar den reella världen 
väl(ITP 2000).        
 

5.3.2 Egen metod 
Den metod jag använde mig av bygger på ganska grundläggande vektoranalys. Varje länk 
representeras av en vektor med början i startnoden och slut i slutnoden. I figur 13. svarar X1 
mot startnod och X2 mot slutnod. Vektornv1 får följaktligen riktning från X1 till X2 och 
längden blir den motsvarande länkens längd. När en ny observation(X3) kommer in som 
ligger utanför någon aktuell länk, skapas nya vektorer från närliggande startnoder med 
riktning mot den inrapporterade punkten. Längderna på de nya vektorernavN(N=2,3,4…) 
jämförs och den vektor som har kortast längd kommer att gälla som rätta. Dvs. startnoden som 
anses motsvara den eftersökta, med tillhörande länk. Nästa steg blir att utifrån de två 
vektorerna jag har, hitta var på länken observationen hör hemma.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Skiss av vektoranalysprocessen i map-matching modellen. 
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Lösningen på problemet ges av formeln här nedan. 
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Formeln beskriver hur punkten X3 projiceras ner på vektornv1 och skapar en ny punkt i X4. 
Den sökta punkten X4 skulle alltså motsvara den position varifrån fordonet sände in 
information om läge och hastighet. Ur formeln för X4 representeras t av det avstånd man 
måste färdas från X1 till X4 längs vektornv1. Eftersom vektorn utgår från en känd punkt med 
kända koordinater, innefattats av information om riktning och längd, kan nu de nya 
koordinaterna för X4 beräknas. Sträckan t räknas fram genom vanlig skalärmultiplikation 
mellanv2 och en enhetsvektor längsv1, där normalen förv1  motsvarar vektorns längd. Den 
sökta punkten har nu lokaliserats och kan användas för beräkningar av olika slag. 
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6 Resultat 
Resultaten av de olika genomförda testerna presenteras i diagramform och baseras på det 
beräknade felet, även benämnt som avvikelse. Avvikelsen motsvaras alltså av den absoluta 
skillnaden mellan facitkurvan och kurvan för beräknad procentsats. Först presenteras i figur 
14 resultaten från de första testerna med den segmenterade modellen. De olika staplarna 
motsvaras av den maximala- och medelavvikelsen för de varierande probe andelarna. Varje 
graf avser förövrigt olika samplingsfrekvenser och dessa anges som rubrik till graferna. 
Samplingsfrekvenserna är valda som jämna uppdelningar av en minut. Samplingsfrekvens 
10sek innebär alltså att fordonen skickat sina data var tionde sekund osv. I figur 15 motsvarar 
de första staplarna summan av avvikelserna för hela simuleringssekvensen och den andra 
motsvarar den maximala avvikelsen.     
 
För att ge en bild över hur felen varierar med andelen probe fordon har procentsatser från 0.1 
upp till femtio valts som testintervall. Procentsatser på fem procent och under är de som för 
den närmsta framtiden är mest intressant, som tidigare konstaterades i kapitel 2, varpå jag valt 
att representera dessa separat i figur 14. Diagrammen i figur 15 presenterar tendenserna ända 
upp till 50 procent.  
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Figur 14. Resultat från första testerna med den segmenterade modellen, 0.1 till 5 procent. 
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Figur 15. Resultat från första testerna med den segmenterade modellen, 0.1 till 50 procent. 
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Om vi börjar med att titta på medelavvikelsen, som i de här fallen kanske är mest intressant 
för jämförelser, märker man att det inte skiljer mycket alls. Varken om man ser till variation 
av probe andelar för en och samma samplingsfrekvens, eller om de olika 
samplingsfrekvenserna jämförs. Scenariot som i detta fall har modellerats och representeras, 
är det som bygger på ett lågtrafik scenario, men även för scenariot med högtrafik går det inte 
att utläsa några märkbara skillnader. Det man då kan säga är att just den här modellen generar 
ett ganska likvärdigt resultat vare sig samplingsfrekvensen eller probe andelen ändras och 
även för varierande flöden. Utifrån detta kan man tänka sig att det valda vägavsnittet inte 
orsakas av så kraftiga störningar i flödena för olika scenarion. De olika probe procentsatserna 
ger ungefär samma bild av trafiken eftersom flödet flyter relativt fritt och därför påverkas inte 
resultatet.    
 
Det är även så att högre probe andelar i många fall är sämre än lägre procentsatser. För att 
testa om det var modellen i sig eller de data som modellen jobbade med som skapade dessa 
lite oväntade resultat, gjorde jag flera körningar i PROBESIM med samma inställningar. 
Samplingsfrekvensen satte jag till tjugo sekunder och probe andelen hundra procent. Sedan lät 
jag åter igen de nya utdata köras genom modellen för att slutligen kunna dra slutsatser från 
resultaten.  
 
Som vi kan se från figur 16, som är en sammanställning av de 10 olika körningarna med 
samma inställning, varierar den betraktade medelavvikelsen med upp till plus minus 60 
procent jämfört med ett medelvärde. Där av de variationer som återspeglas i graferna. 
Slumpgeneratorn i PROBESIM har alltså en ganska stor påverkan på de låga procentsatserna 
som blir ganska instabila. Det beror på att ju färre observationer som kommer in under en 
tidsperiod desto större påverkan får de enskilt för resultatet. Med de stora variationer som 
slumpgeneratorn skapar inser man lätt att resultaten kan få detta utseende. Utifrån detta kan  
 

 
 
 
man också dra den slutsatsen att även i verkligheten, som till stor del är slumpmässig, skulle 
dessa variationer bli ett resultat av modellens skattningar. Det kan nog vara svårt att helt 
komma ifrån, men eftersom det inte handlar om några större tidsdifferenser än på fåtalet 
sekunder, har det inte så stor betydelse. 
 
Vad som då går att säga om den här modellen för det testade scenariot på en utvald länk, är att 
den skattar restiderna väldigt bra om man jämför mot facit kurvan. Om det var en lyckoträff i 
modellval eller om det fanns andra orsaker återstod att se.  
 

Figur 16. Effekter av slumpgeneratorn i PROBESIM. 
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6.1 Jämförelser 
Precis som i försöken med den segmenterade modellen, genomfördes likvärdiga tester på de 
övriga modellerna med samma indata för att på så sätt kunna jämföra alla resultat. Återigen är 
det medelavvikelsen som har betraktats och jämförts. I graferna här nedan presenteras 
resultaten, (fig. 17), men jag har valt att bara redovisa för några samplingsfrekvenser vilket 
ändå ger en bra bild av tendenserna. Enligt tidigare resonemang i kapitel 2 är 
samplingsfrekvens kring en minut eller frekventare mest tillämpad varav valet av dessa fyra 
redovisade frekvenser. 

Figur 17. Resultat av jämförelserna mellan modellerna. 
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Till synes ger inte heller de olika modellerna någon större differens sinsemellan, det är snarare 
så att de nästan tangerar varandra. Så resonemanget från tidigare slutsats med den 
segmenterade modellen verkar gälla även i detta fall. Eftersom respektive modell jobbat med 
exakt samma indata, som innebar trafik på en vägsträcka med ganska ostört trafikflöde, går 
det inte att urskilja några iögonfallande skillnader. Varken inom inbördes modell eller 
modellerna jämfört med varandra. Det enda som rent konkret går att konstatera är att 
modellerna verkar stabilisera sig efter 4 procents andel probe fordon, och det verkar ju 
stämma med tidigare påståenden i kapitel 2.  
 
Slutsatsen blir då att för så pass gynnsamma förhållanden som var på den observerade 
vägsträckan, ges det inte tillräckligt med variationer för att modellerna ska generera olika 
resultat. Under rådande förhållanden så uppskattar alltså även de enklaste modellerna lika bra 
restider som för de mer avancerade. 
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7 Probe i Stockholm 
Som ett avslutande moment deltog jag i ett reellt försök som utfördes i Stockholms regionen. 
Försöket ingick som en del av projektet PROBE vilket har jobbat med ungefär samma 
frågeställningar som mig. Först och främst ville man undersöka hur väl observationerna kunde 
matchas mot de kartsystem(EMME/23) som de jobbade med. Därefter testades olika 
restidsmodeller för att se hur väl de skattade restiderna för olika vägavsnitt och trafikflöden, 
för att slutligen försöka bestämma en lämplig modell.   
 
I försöket körde 3 bilar en slinga runt Brunnsviken under rusningstrafiken en morgon i 
februari. Sträckan valdes för att det finns delsträckor som generellt får långa köbildningar 
under rusningstrafiken. Det finns också en del trafikplatser och korsningar som var intressanta 
att studera,  samt att det var en lämplig sträcka att åka runt i för att se hur trafiksituationen 
ändrade sig över tiden. 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
3 Vägverkets kodning av det statliga vägnätet. Byggs upp av noder med raka länkar däremellan. 

Figur 18. Skiss över vägnätet kring Brunnsviken och utmärkta 
               punkter för de manuella mätningarna.  
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Samtidigt som bilarnas GPS-utrustning sände in aktuell position med femton sekunders 
intervall till en databas, genomfördes manuella klockningar av restiden över olika delsträckor. 
Längden på dessa sträckor och de punkter som mätningarna utfördes mellan återges i figur 18. 
Dessa uppmätta tider kom att fungera som facit vid de senare jämförelserna av olika 
modellers uppskattning.  
 
Efter den genomförda körningen behandlades inkommen datamängd så att bara de 
observationer som kunde matchas mot en länk sparades ner i en ny fil. Kriteriet för att en 
observation skulle vara godkänd innebar att den var tvungen att ligga inom trettio meters 
avstånd från den aktuella länken. Eftersom EMME/2-nätet bara är en approximation av det 
verkliga vägnätet och därmed missar vissa krökningar av en del vägsträckor, föll ett stort antal 
observationer bort som låg utanför toleransgränsen. Det visade sig att det vara bara ett fåtal 
länkar som hade tillräckligt många användbara observationer för fortsatta beräkningar. Men 
det fanns ändå en så pass lång sammanhängande sträcka med varierande trafikmiljöer att  
utföra beräkningar på, så arbetet gick vidare till nästa fas. 
 
Datafilen som jag nu fick att jobba med innehöll de användbara observationerna vilka testades 
på fem modeller. Det var de fyra tidigare testade samt en omvänd variant av Brorssons 
modell. Det innebär att hastigheterna för de variabla segmenten gäller från 
observationspunkten och bakåt på länken, istället för framåt som i den ursprungliga modellen. 
Resultaten jämfördes mot de manuellt uppmätta tiderna och återges i diagramform här nedan. 
Metoderna som anges motsvaras av: 
 
Metod 1: Det harmoniska medelvärdet. 
Metod 2: Det aritmetiska medelvärdet. 
Metod 3: Brorssons modell. 
Metod 4: Brorssons omvända variant av modellen. 
Metod 5: Den segmenterade modellen.  
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Anledningen till att det är så få tidpunkter som jämförs, är att det var bara vid dessa tillfällen 
som det inkom två eller fler observationer på länken under den 5-minuters period som 
beräkningarna grundar sig på. I de övriga fallen när det bara inkom 1 observation så blir 
skattningen samma för alla modeller och därför inte så intressant, och ingen observation har 
satts så att restiden blir den samma som i föregående tidsperiod. 
 

Figur 19. Resultat från försöket i Probe projektet. 
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Sträckorna som återges i rubriken till graferna motsvarar de i figur 17 och de innefattas 
vardera av ett par länkar och är en summering av dessa. Generellt visar resultaten att alla 
modellerna följer utvecklingen hos de uppmätta data  ganska väl. Speciellt om vi ser till 
sträckan 4-5 där alla modellkurvor i princip tangerar den uppmätta. 
 
Visserligen följer restidsskattningarna den uppmätta kurvans tendenser ganska väl, men som 
vi också kan se i graferna för stäcka 3-4 och 5-6 så ligger de en bit över eller under. På vissa 
ställen med ganska stor marginal dessutom. Detta kan bero på att modellerna inte riktigt var 
kalibrerade, eller så klarar de helt enkelt inte av att göra bättre uppskattningar. Någon närmare 
förklaring kunde inte påvisas. Men eftersom resultaten grundar sig på så få observationer är 
det svårt att se några riktiga skiftningar och variationer. Man får därför vara försiktig att göra 
några förhastade slutsatser utifrån denna information.   
 
Tre bilar under rusningstrafik på den körda slingan motsvarar exempelvis inte så stor 
procentsats, varpå modellerna har väldigt lite data att jobba med. Som tidigare konstaterats, så 
ger få observationer nästan samma resultat i slutänden för de olika modellerna. Därav, kan 
man nog tänka sig, följer kurvorna varandra även i detta fall.  
 
Efter det att resultaten presenterats för alla involverade i försöket gick diskussionen vidare om 
hur de skulle tolkas och hur man skulle gå vidare. En av slutsatserna blev att någon form av 
uppdelning av varje länk skulle användas vilket kunde erbjuda bäst information om aktuell 
trafikprofil på länken. Resonemanget blev att utifrån detta innehåller en indikation om låg 
hastighet i början av länken och en indikation om hög hastighet mot slutet av länken, mycket 
information om trafikläget(Davidsson 2002). Tvärt om innehåller alltså en indikation om hög 
hastighet i början av länken eller en indikation om låg hastighet i slutet av länken, ett ganska 
begränsat informationsvärde. Eftersom en länk oftast slutar i en korsning ger dessa olika 
indikationer varierande mycket information. Resonemanget bakom detta menar att om en låg 
hastighet registreras i början av en länk, kan man anta det även gäller för resterande länklängd 
och därmed anta att en lång köbildning råder. Likaså en indikation om hög hastighet mot 
slutet av länken antas innebära att fritt flöde råder. Däremot säger indikationer om 
hörhastighet i början och låg hastighet i slutet ganska lite om läget för resten av länken. Som 
en följd av detta bör därför dessa 2 olika typer av indikationstillstånd viktas in olika för 
restidsuppskattningarna(Davidsson 2002). Segmentuppdelningen av varje länk bör även vara 
finare uppdelad i början av en länk jämfört med slutdelen. 
 
En annan tankegång var att länkarna påverkas inte bara av trafikläget på den aktuella länken, 
utan även från omkringliggande länkar. Med den tanken som utgångspunkt tänkte man sig en 
variant där de framräknade medelhastigheterna för varje länk skulle även gälla för första delen 
av nästkommande länk(Strömberg 2002). Det skulle innebära att den hastighet(v1) som 
modellerna sedan utför sina beräkningar på, baseras på sjuttiofem procent av 
medelhastigheten framräknad för gällande länk(v1) och tjugofem från länken innan(v2) 
(Strömberg 2002).  
 

225.0175.01 vvv ×+×=  
 
Procentsatserna skulle också kunna varieras ifall det visade sig att just dessa inte är helt 
representativa.  
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8 Slutdiskussion 
Trafikproblemen i storstäderna är, och kommer att förbli, en samhällsekonomiskt viktig fråga 
som måste lösas på ett eller annat sätt. De allt trängre utrymmena har tvingat utvecklingen att 
använda de befintliga vägnäten på ett mer effektivt sätt, eftersom plats för nybyggnationer 
finns i alltmer begränsad form. Beräkningar av restider på det ansträngda vägnätet, som kan 
användas för olika ändamål, är ett led i denna utveckling. System som ska försöka fördela 
trafiken mer jämt över vägnätet utifrån beräkningarna, ett annat. Men i slutänden handlar det 
ändå om den enskilde individens egna preferenser och val.  
 
Vi människor i de utvecklade länderna matas dagligen med enorma mängder information av 
olika slag från varierande källor. Även i trafiken får vi allt mer information att hålla reda på, 
som är tänkt att hjälpa oss i våra beslut. Men snart kanske vi kommer till en punkt där vi får 
för mycket  information och börjar ignorera den. Redan idag genomför vi många av våra 
dagliga bestyr och beslut baserat på tidigare erfarenhet. Vi vet ex. hur trafikläget normalt sett 
ser ut vid olika tidpunkter på dagarna och anpassar oss därefter. Erfarenheten har visat att det 
inte skiljer sig märkbart från dag till dag, eller år till år, vi följer helt enkelt invanda mönster. 
Redan idag finns det ganska god information och frågan är då om vi kommer att agera 
annorlunda med den nya mer noggranna informationen eller om tidigare invanda mönster 
spelar större roll. 
 
Personligen tror jag inte att information direkt till den enskilde individen, som får fatta egna 
beslut, kommer att påverka trafiksituationen märkbart. Däremot kan system som behandlats i 
rapporten användas för direkt trafikstyrning och på så sätt kan vi närma oss de uppsatta målen 
med en jämnare trafikfördelning.    
 
Förare som har tillgång till en navigationsutrustning kommer nog i ganska begränsad grad att 
använda sig av informationen i områden han känner sig hemma i. Men när de väl färdas 
utanför dessa områden kommer dock informationen väl till pass och får på så sätt ett stort 
mervärde. När folk ex. är på semester och kommer till en ny ort och vill besöka eller hitta till 
olika  sökta mål  kommer detta system till sin rätt. Systemet kan både ge vägledning och 
beräkna snabbaste väg till målen. För den som själv åkt varv efter vart i jakt på någon specifik 
attraktion, vet att sådan information skulle både spara tid och förhindra frustration.  
 
Om vi ser till de enskilda modellerna så visar resultaten i rapporten att det inte spelar så stor 
roll vilken modell man använder sig av. Trafiken i sig ändras så pass långsamt över dagen att 
det inte krävs särskilt avancerade modeller för att beräkna restider på länknivå. Det som 
möjligtvis kan ställa till det, är vid speciella incidenter som snabbt förändrar trafikbilden. Då 
kommer det att krävas en modell som snabbt kan detektera platsen för det inträffade och även 
effekten på trafikflödet. Detta kan i framtiden spara både pengar och liv eftersom  incidenter 
upptäcks omedelbart meddelas till berörda instanser som direkt kan sätta in åtgärder. 
Dessutom vet man var platsen för det inträffade är lokaliserad och kan i och med detta spara 
viktig tid när det gäller olyckor, men även för att få till stånd ett normalt trafikflöde så fort 
som möjligt. Systemet hjälper alltså samhället att spara liv och pengar.  
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