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LITH-ITN-KTS-EX--06/012--SE

Kapacitetsutredning av Uppsala resecentrum - En trafiksimuleringsstudie

Johan Bauer, Johan Johansson

Examensarbetets syfte är att med trafiksimuleringar utreda det framtida resecentrumets kapacitet i form
av hållplatskapacitet och systemkapacitet. Trafiksimulering är ett effektivt verktyg som används allt
oftare för att utreda konsekvenserna av olika förändringar i vägnätet och trafiken. Det kan medföra både
ekonomiska och tidsmässiga vinster i och med att programmet kan utvärdera olika ombyggnadsförslag
innan beslut fattas. Programmet som används i examensarbetet är AIMSUN NG, vilket är ett
mikrosimuleringsprogram utvecklat av TSS. 

För att uppnå syftet skapades först en modell över området som det såg ut innan ombyggnationen
påbörjades. Med denna som utgångspunkt skapades sedan en modell över det framtida resecentrumet.
Simuleringen visade att kapaciteten var för låg och att den ursprungliga lösningen inte var genomförbar.
Av den anledningen skapades fyra alternativa lösningsförslag. I rapporten beskrivs och analyseras de
fem scenarierna.

Slutsatsen av analysen är att Scenario 1 inte är en acceptabel lösning. Hållplatskapaciteten är inte
tillräcklig vilket leder till att många bussar får vänta på ledigt utrymme då de anländer till sin hållplats.
Scenario 2 och 5 liknar varandra utformningsmässigt och ger en acceptabel lösning, förutsatt att vissa
förändringar genomförs. Scenario 3 och 4 skapades för att kunna erbjuda en högre kapacitet. Båda dessa
uppfyller sitt syfte och det visade sig att scenario 3 gav bäst resultat. Samtliga scenarion behöver en
minskning av trafikvolymen för att uppnå trafikförhållanden som liknar nulägets. Det visade sig
dessutom att samtliga scenarion var mycket känsliga för förändringar av trafikvolymen. Små
förändringar gav generellt sett stora förbättringar för framkomligheten.
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Abstract  
The city of Uppsala will during the next coming years build a new inter-modal travel center. 
The rebuilding started during autumn of 2005 and will be finished in December 2011. The 
area on the west side of the train station will be used for the new travel center. To make it an 
interchange point for all of the city’s public transport vehicles, all of the bus lines will connect 
to the future travel center.  
 
This Master’s thesis aims to, by traffic simulations, investigate the travel centers bus stop 
capacity and system capacity. Traffic simulation is an efficient tool to investigate 
consequences of different changes in infrastructure and traffic conditions. The benefits of 
simulation is that it might bring down both economical costs and time demanding work due to 
the programs capability to investigate different proposals without building them. The 
program, used for the thesis, is AIMSUN NG, a program developed by TSS. 
 
To achieve the purpose a model of the area before the reconstruction was created. Using its 
data a model of the future travel center then was created. The simulation showed that the 
capacity was to low and that the original proposal was not viable. By that reason four 
alternative proposals was created. In the thesis the five scenarios, summarized below, are 
described and analyzed  
 

• Scenario 1- The original proposal 
• Scenario 2- The original proposal with more bus stops on Kungsgatan 
• Scenario 3- The new bus street will be wider and allowing two way traffic 
• Scenario 4- Most part of the existing lamella platform, south of the train station, will 

be used. 
• Scenario 5- Kungsgatan will not allow car traffic between Strandbodgatan and 

Vaksalagatan. 
 
The conclusion of the analysis is that scenario 1 is not an acceptable proposal. The bus stop 
capacity is not big enough which means that busses have to wait for empty space when they 
arrive to their bus stops. Scenario 2 and 5 has almost the same design and are acceptable 
proposals, assumed that some changes are done. Scenario 3 and 4 was created to offer a 
higher capacity. Both of them achieves their purposes, with the best results in scenario 3. All 
the scenarios need a decreased traffic volume to offer the same traffic situation as today. It 
was also shown that all the scenarios are very sensitive to changes in the traffic volume. Small 
changes generally contributed big improvements for individual vehicles.  
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Sammanfattning 
Uppsala skall under de närmaste åren bygga ett nytt resecentrum, väster om tågstationen. 
Arbetet påbörjades under hösten 2005 och ska stå klart i december 2011. För att 
resecentrumet skall bli en knutpunkt för stadens kollektivtrafik kommer all stadens busstrafik 
flyttats från de idag befintliga knutpunkterna till resecentrumet.  
 
Examensarbetets syfte är att med trafiksimuleringar utreda det framtida resecentrumets 
kapacitet i form av hållplatskapacitet och systemkapacitet. Trafiksimulering är ett effektivt 
verktyg som används allt oftare för att utreda konsekvenserna av olika förändringar i vägnätet 
och trafiken. Det kan medföra både ekonomiska och tidsmässiga vinster i och med att 
programmet kan utvärdera olika ombyggnadsförslag innan beslut fattas. Programmet som 
används i examensarbetet är AIMSUN NG, vilket är ett mikrosimuleringsprogram utvecklat 
av TSS.  
 
För att uppnå syftet skapades först en modell över området som det såg ut innan 
ombyggnationen påbörjades. Med denna som utgångspunkt skapades sedan en modell över 
det framtida resecentrumet. Simuleringen visade att kapaciteten var för låg och att den 
ursprungliga lösningen inte var genomförbar. Av den anledningen skapades fyra alternativa 
lösningsförslag. I rapporten beskrivs och analyseras de fem scenarierna, som beskrivs nedan. 
 

• Scenario 1- Ursprungsförslaget 
• Scenario 2- Ursprungsförlaget, med fler hållplatser på Kungsgatan 
• Scenario 3- Dubbelriktad bussgata, den planerade bussgatan breddas och trafiken 

dubbelriktas. 
• Scenario 4- Lamell, den befintliga bussterminalen, söder om stationshuset, utnyttjas 

till viss del.  
• Scenario 5- Kungsgatan bilfri mellan Strandbodgatan och Vaksalagatan. 

 
Slutsatsen av analysen är att Scenario 1 inte är en acceptabel lösning. Hållplatskapaciteten är 
inte tillräcklig vilket leder till att många bussar får vänta på ledigt utrymme då de anländer till 
sin hållplats. Scenario 2 och 5 liknar varandra utformningsmässigt och ger en acceptabel 
lösning, förutsatt att vissa förändringar genomförs. Scenario 3 och 4 skapades för att kunna 
erbjuda en högre kapacitet. Båda dessa uppfyller sitt syfte och det visade sig att scenario 3 gav 
bäst resultat. Samtliga scenarion behöver en minskning av trafikvolymen för att uppnå 
trafikförhållanden som liknar nulägets. Det visade sig dessutom att samtliga scenarion var 
mycket känsliga för förändringar av trafikvolymen. Små förändringar gav generellt sett stora 
förbättringar för framkomligheten. 
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Inledning 

1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Området vid och kring tågstationen i Uppsala kommer under de närmaste åren att genomgå 
stora förändringar och bli ett modernt resecentrum. Arbetet påbörjades i september 2005 och 
skall vara avslutat under 2011. Flera svenska städer har under de senaste åren satsat på nya 
resecentrum där buss- och tågtrafiken samspelar. Uppsalas nuvarande lösning är gammal och 
omodern och i stort behov av en modernisering.  
 
Ett resecentrum definieras som en fysisk sammankoppling mellan olika färdmedel och 
trafikföretag. Färdmedlen kan vara tåg, stadsbuss, regionalbuss, båt eller taxi. Dessutom ingår 
bilparkering, cykeluppställning samt gångvägar till närbelägna mål. För att räknas som ett 
resecentrum måste färdmedlen vara samlade vid samma plats. Det bör vara möjligt att gå en 
rak och väderskyddad väg mellan tåg och buss och det ska vara helt tydligt var man kan hitta 
respektive färdmedel. (Hultgren, 2002) 
 
I nuläget har busstrafiken i Uppsala tre knutpunkter. Tanken är att det i framtiden enbart ska 
finnas en, den vid resecentrum. Figur 1 visar hur busstrafiken är fördelad i dagsläget. 
Landsortstrafiken är redan idag lokaliserad i anknytning till tågstationen (1) och stadstrafiken 
har två olika knutpunkter, en på Dragarbrunnsgatan (2) och en vid Stora torget (3). För att få 
plats med all busstrafik krävs stora förändringar av kvarteren kring tågstationen. Kungsgatan, 
vilken är den närmaste gatan sydost om tågstationen, kommer att få en ny utformning och 
tilldelas busshållplatser. Samtidigt så kommer nya hållplatser att byggas mellan Kungsgatan 
och Järnvägen. 
 

 
Figur 1 Översikt över nuvarande knutpunkter för busstrafiken 



 
Inledning 

2 

Uppsala kommun vill i framtiden satsa på en ökad andel kollektivtrafikresenärer. Tågtrafiken 
har under de senaste åren ökat kraftigt och prognoserna tyder på ytterligare ökningar. För att 
klara det ökade antalet resenärer måste området kring Uppsala central moderniseras. 
Bangården kommer att byggas om för att förbättra säkerheten och kapaciteten. I dag passerar 
tågresenärerna över spåren då de ska ta sig mellan perrong och stationshus. I framtiden är det 
istället tänkt att de skall röra sig i gång- och cykeltunnlar under spåren. 
 
Ett sätt att göra kollektivtrafik mer attraktiv är att göra den lättillgänglig. Långa transporter 
och väntetider för byten mellan tåg och buss eller buss och buss är en starkt bidragande orsak 
till att folk väljer bekvämare transportslag som bil eller taxi. Det är också viktigt att ett 
resecentrum känns säkert för resenärerna. Omkringliggande miljöer bör vara trygga och säkra 
för att inte skrämma bort folk. Framförallt är det viktigt att gång- och cykelvägar är ordentligt 
upplysta. 
 
Kungsgatan är en av Uppsalas mest trafikerade gator och länken mellan den norra och södra 
delen av staden. Trafiken på gatan tenderar dock att minska. Framförallt beror detta på att 
affärscentrum håller på att förflyttas ut ur centrum. Lokala affärscentrum och stormarknader 
byggs nu istället utanför centrum. Det leder till en minskad trafik i centrala stan, framförallt 
på eftermiddagen, då den största andelen shoppingresor äger rum. 
 
Det stora problemet med det framtida resecentrumet är att alla lokaltrafiksbussar skall angöra 
en betydligt mindre yta. Det innebär att antalet bussar på Kungsgatan kommer att öka 
samtidigt som den sammanlagda busshållplatslängden kommer att minska. Detta leder till 
framförallt två problem. 
 

• Det ökade antalet bussar kommer att förvärra trafiksituationen på den redan idag hårt 
trafikerade Kungsgatan. 

• Den minskade sammanlagda hållplatslängden kommer att leda till ökad trängsel och 
eventuell köbildning för väntande bussar. 

 
Ovan nämnda problem kan innebära att vissa förutsättningar bör förändras för att få ett 
fungerande resecentrum. Om det visar sig att det nya resecentrumet inte klarar av samma 
förutsättningar som den nuvarande lösningen så finns det alternativa lösningar. Dessa är 
tänkbara både som enskilda lösningar eller som kombinationer av varandra. Förslag på dessa 
följer nedan. 

 
• Ett alternativ är att minska biltrafiken på Kungsgatan. Det skulle bl.a. kunna göras 

genom att skapa alternativa färdvägar. Detta skulle leda till en förbättrad 
framkomlighet för de fordon som finns där. I och med bygget av det nya 
resecentrumet kommer en ny gata, Östra Stationsgatan, att byggas parallellt med 
Kungsgatan på andra sidan järnvägen. Denna gata kommer att kunna svälja en del av 
den trafik som idag trafikerar Kungsgatan. Dessutom finns det planer på att öppna 
den nuvarande bussgatan, Dragarbrunnsgatan, för biltrafik, se figur 2. Det är således 
rimligt att utföra analysen med olika trafikvolymer för att på det sättet få ett 
fungerande resecentrum. 

• Ett annat alternativ är att använda sig av kortare stopptider för busstrafiken. Det 
skulle innebära att varje hållplats får en högre kapacitet. 
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• Ett tredje alternativ är att laborera med olika utformningar av resecentrum. Genom 
att studera resultaten för det tänkta resecentrumet går det att identifiera flaskhalsar i 
trafiknätet. Dessa kan sedan byggas bort genom att bättre lösningar föreslås. 

 
Kapaciteten för det nya resecentrumet är okänd och därför är det av stor vikt att utreda 
densamma. Det är viktigt att ta reda på vilken hållplatskapacitet och systemkapacitet som det 
nya resecentrumet har. Med hållplatskapacitet menas huruvida alla bussar kommer att 
rymmas vid hållplatserna. Utredningen av systemkapaciteten bör utreda hur mycket trafik* 
resecentrumet kommer att klara av. 

 

 
Figur 2 Simuleringsområdet (innanför rödmarkerat område) och  alternativa färdvägar, svartmarkerade 

                                                 
* Bil-, buss-, cykel- och gångtrafik 
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1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att med hjälp av trafiksimuleringar utreda det framtida 
resecentrumets kapacitet i form av hållplatskapacitet och systemkapacitet. Simuleringen skall 
utreda vilka effekter ombyggnationerna ger på biltrafiken på Kungsgatan och framförallt vilka 
effekterna blir för busstrafiken. Kommer busstrafiken att få plats? Vilka effekter ger 
ombyggnationerna övriga trafikanter? Detta är två frågor som kommer att utredas. Planerna 
för resecentrumets framtida utformning är fastlagda men inte definitiva. Ett ytterligare syfte 
med simuleringen är därför att identifiera eventuella brister i den tänkta lösningen för att 
därefter i samråd med Uppsala Kommun, föreslå  åtgärder till dessa. 

1.3 Avgränsningar 
Det simulerade området sträcker sig längs med Kungsgatan från korsningen Vaksalagatan- 
Kungsgatan till korsningen Strandbodgatan- Kungsgatan. Fjalars gränd, som till viss del löper 
parallellt med Kungsgatan, och de vägavsnitt som trafikeras av bussar i resecentrumet ingår 
även de i simuleringen. Gatorna som ansluter till nätverket kommer att sträcka sig så pass 
långt att alla inkommande fordon får plats, eller till nästkommande korsning. Simulerings-
området illustreras i figur 2. 
 
Simuleringen kommer endast att undersöka lokala effekter och förändringar som uppstår när 
resecentrumet byggs om. Alla korsningar kommer att ha samma förutsättningar. Det betyder 
att trafiksignaler kommer att följa samma schema och fordon kommer att svänga enligt 
samma mönster som i nuläget. Detta för att jämförelsen mellan de olika scenarierna skall vara 
rättvis. I verkligheten är det rimligt att resandet på Kungsgatan förändras om trafiksituationen 
förändras. Längre restider leder till att bilister väljer alternativa vägar. Det betyder inte bara 
att antalet bilar minskar, utan även att förutsättningarna i korsningarna förändras. Rimligtvis 
bör den procentuella svängfördelningen, andel bilar som svänger höger, vänster eller kör rakt 
fram, förändras. Då simuleringsmodellen är geografiskt begränsad till Kungsgatan tas ingen 
hänsyn till detta och därför behålls den ursprungliga svängfördelningen. 
 
Gång- och cykeltrafik förekommer enbart vid övergångsställen och signalreglerade 
korsningar. De påverkar därför bara resultatet då de korsar vägavsnitt med fordonstrafik. I 
verkligheten rör sig både gång- och cykeltrafik på samma vägavsnitt som fordonstrafiken, 
men deras inverkan på fordonstrafiken är då mycket liten I programvaran finns endast 
begränsade möjligheter att enkelt simulera cyklister och fotgängare som rör sig på andra 
platser i modellen än gång- och cykelstråk. Anledningen är att varje fordonsenhet (inklusive 
gång- och cykeltrafikanter) upptar ett helt körfält i bredd, vilket leder till att framkomligheten 
begränsas mer än vad som skulle vara fallet i verkligheten. 
  
Simuleringen kommer enbart att göras för eftermiddagens maxtimme, mellan 16.00 och 
17.00. Enligt Uppsala Kommun, är trafikströmmen på Kungsgatan relativt jämn under dagtid. 
Skillnaden ligger i busstrafiken, som är som störst under den nämnda maxtimmen. 

1.4 Arbetsgång 
Metoden för att genomföra examensarbetet var generell och kan jämföras med de flesta 
metoder som används vid större projekt. Projektet inleddes med en planeringsdel där mål och 
syfte med examensarbetet definierades. Här utreddes också vad som behövdes för att 
genomföra simuleringen. I teoridelen gjordes en litteraturstudie. Denna syftade till att ge en 
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ökad insikt om vad simulering är och hur ett trafiksimuleringsprogram fungerar. Därefter 
följde simuleringsdelen. För att utföra den på ett bra sätt följdes den metod som beskrivs 
noggrant i kapitel 2.5.  
 
Indata för simuleringen erhölls av Uppsala Kommun och efter behandling av densamma 
skapades simuleringsmodellen för nuläget. Denna kalibrerades och verifierades noggrant. 
Syftet med det var att finna alla parametrar för framtida scenarier. När nulägesmodellen 
ansågs vara giltig påbörjades arbetet med att skapa det framtida scenariot, scenario 1, 
ursprungsförslaget. Scenario 1 visade sig otillräckligt och därför skapades ytterligare fyra 
scenarion. 
 
Resultaten från de fem scenarierna analyserades sedan och sammanfattas i det sista steget, 
slutsatser. Rapportskrivningen bedrevs fortlöpande under examensarbetets gång. Figur 3 
nedan illustrerar endast metodens struktur och är ej skalenlig.  
 
 

 
Figur 3 Metoden som används under arbetet 

1.5 Rapportens upplägg 
I kapitel 2 ges en bakomliggande kännedom om hur och varför man arbetar med simulering. 
Det genomgång görs av de viktigaste matematiska modellerna som ligger bakom ett 
trafiksimuleringsprogram, olika sätt att modellera trafik på samt en allmän arbetsgång för 
trafiksimulering. 
 
I kapitel 3 ges en introduktion till programvaran AIMSUN och vad den ger för möjligheter. 
Det ges bl.a. en beskrivning av hur man som användare har möjlighet att påverka 
simuleringsmodellens efterliknande av verkligheten. I kapitel 4 beskrivs hur simulerings-
området ser ut idag och hur det har modellerats med hjälp av den indata som fanns att tillgå. I 
kapitel 5, verifierings- och kalibreringskapitlet beskrivs vilka steg som gicks igenom för att 
skapa en fullt giltig modell. 
 
Kapitel 6 beskriver ursprungsförslaget, dess utformning och vilka resultat det gav. I kapitel 7 
presenteras de alternativa utformningarna samt vilka effekter de förväntas ge. Därefter följer 
en resultatdel, där varje scenario analyseras ingående, både scenariovis och som en jämförelse 
scenarierna emellan.  
 
Som avslutning följer först kapitel 9 med en diskussion om hur avgränsningar och antaganden 
påverkar resultatet. Därefter följer det avslutande kapitlet, kapitel 10 där alla slutsatser 
sammanfattas. 
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2 Trafiksimulering 

2.1 Vad är simulering? 
Med simulering menas olika metoder och applikationer för att imitera ett verkligt system, 
vanligtvis görs detta med någon form av datastöd. Simulering kan användas inom de flesta 
områden och är särskilt lämpligt då man vill undersöka olika ”vad händer om”-scenarier. Vid 
simulering byggs modeller av system upp, antingen befintliga eller planerade. Exempel på 
olika simuleringsobjekt är: 
 

• En tillverkningsprocess med människor, maskiner, transportfordon och lagringsytor. 
• Ett betjäningssystem med kunder och betjäningspersonal. 
• Ett distributionssystem med fabriker lager och transportsystem. 
• Ett sjukhus med personal, rum, utrustning och transporter. 
• Ett vägnätverk med vägavsnitt och korsningar. 

 
Systemen studeras i syfte att undersöka dess effektivitet, förbättra dess funktionalitet eller för 
att hitta en bra lösning för en nybyggnation. 
 
I vissa fall behöver inte en simulering genomföras för att experimentera med olika system. 
Det går istället att testa olika lösningar praktiskt i verksamheten och sedan se vilken lösning 
som är den bästa. I många fall är dock detta alternativ alltför kostsamt och svårt att 
genomföra. Simulering är ett bra alternativ när man ska experimentera med objekt som ännu 
inte är byggda eller när kostnaderna och tidsåtgången för att testa olika alternativ blir alltför 
omfattande. Om man väljer att göra en simulering är det mycket viktigt att tänka på att 
modellen ska efterlikna verkligheten. Om så inte är fallet blir resultaten felaktiga och 
simuleringen meningslös. Simulering kräver således ett noggrant arbete, med noggrann 
planering av simuleringens olika steg. (Kelton m.fl., 2004) 
 
Simuleringsprogram kan vara uppbyggda på två alternativa sätt, antingen som tids- eller 
händelsestyrda. I  tidsstyrd simulering uppdateras modellen med ett jämnt tidsintervall och  
vid händelsestyrd simulering uppdateras modellen vid varje ny händelse. Det finns för- och 
nackdelar med de båda alternativen. Händelsestyrd simulering kräver mindre datorkapacitet, i 
och med att modellen inte uppdateras lika ofta som en tidsstyrd. Nackdelen är att den hela 
tiden måste utföra beräkningar på nästa händelse, vilket innebär problem om modellen är stor 
och komplex. Därför lämpar sig händelsestyrd simulering bäst för små och begränsade 
modeller. Tidsstyrd simulering däremot passar bra vid större modeller, med många entiteter 
och händelser. En simuleringsmodell kan också vara deterministisk eller stokastisk. Den 
deterministiska modellen tar ingen hänsyn till slumpmässighet och är därför lämplig för 
modeller utan variationer. Stokastiska modeller använder sig av statistiska fördelningar för att 
efterlikna de variationer som uppstår i ett verkligt system. Det innebär att modeller med 
stokastiska processer genererar olika resultat vid olika tillfällen. För att få tillförlitliga resultat 
bör därför varje modell köras upprepade gånger med ett medelvärde som följd. Medelvärdet 
kan sedan ses som den genomsnittliga situationen i systemet. (Tapani, 2005) 
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2.2 Trafiksimuleringsmodeller 
I trafiksimuleringssammanhang skiljer man på framförallt två olika typer av angreppssätt, 
makro- och mikrosimulering. Makrosimulering används i huvudsak då man vill utreda större 
nätverk såsom hela städer och mikrosimulering används för mer lokala nätverk såsom 
korsningar och kortare vägavsnitt. (Andersson, 2004) Makrosimuleringsprogram är oftast 
uppbyggda som statiska och deterministiska nätutläggningsprogram. Resultatet blir därför 
detsamma så länge inga förändringar av indata förekommer. Mikrosimuleringsprogram är 
dynamiska, vilket betyder att trafiksituationen varierar över tiden. Resultaten av en 
mikrosimulering kan därför, beroende på om simuleringen är stokastisk eller ej, bli olika vid 
olika tillfällen. Det beror bl.a. på att det är fordonens interaktion med varandra som styr 
resultatet. Ankomsterna av fordon sker med en på förhand given fördelning och förutsatt att 
denna inte är fix så varierar ankomsttiderna. På så sätt varierar som tidigare nämnts resultaten. 
(Andersson, 2004)  

2.2.1 Makrosimulering 
Makrosimulering innebär att en sammanhängande modell skapas för resfrekvens, färdmedels- 
och ruttval. På så sätt går det t.ex. att reda ut vad en avstängning av en gata får för effekter för 
en hel stad eller region. Programmen är ofta uppbyggda av sambanden mellan hastighet, flöde 
och densitet. Makrosimuleringsprogram är ett bra redskap att använda för att undersöka vilka 
effekter vissa förändringar får i ett nätverk. Styrkan hos dessa program är att de är skapade för 
större nätverk vilket leder till att uppbyggandeprocessen kräver en rimlig resursinsats. 
Nackdelen är att det är svårare att utreda lokala effekter. För att göra detta krävs således mer 
detaljerade metoder med ytterligare insamling av specifik indata och uppkodning av lokala 
nätverk. Utredningen av lokala effekter kan göras bl.a. genom mikrosimulering. (Lind, 1998).  

2.2.2 Mikrosimulering 
Vid mikrosimulering ges möjligheter att studera enskilda fordons beteenden över tiden. I och 
med att det går att påverka fordonens och förarnas egenskaper, hastighetsval, aggressivitet 
etc., är det möjligt att efterlikna verkligheten på ett bra sätt. Alla trafikanter tilldelas vid 
simuleringens början unika egenskaper. Dessa bygger på statistiska fördelningar för något 
slags normalbeteende. Programmen ger bl.a. möjlighet att ange medelvärden och 
standardavvikelser, t.ex. att en fordonsgrupp skall ha en önskad hastighet på 50 km/h med en 
standardavvikelse på 5 km/h. Mikromodeller är oftast tidsstyrda. Det innebär att tiden delas 
upp i små tidssteg, oftast 0,1-1 sekund. Vid varje tidssteg räknas alla trafikanters nya position 
ut. Ett fordons förflyttning beror på de preferenser och parametrar som varje individuellt 
fordon tilldelats vid simuleringens början. Därefter kombineras dessa med de 
beteendemodeller som diskuteras i kapitel 2.3.  
 
Mikrosimuleringar görs framförallt över mindre nätverk, från enbart en korsning eller 
vägsträcka till några få angränsande korsningar. Styrkan med mikrosimuleringar är att de är 
dynamiska. På så sätt kan man följa t.ex. hur köer byggs upp och avvecklas. Det är även lätt 
att identifiera flaskhalsar och resultaten av olyckor och dylikt som kan uppstå i trafiken. 
Resultaten går att avläsa dels via animeringen där nätverket och fordonen visas och dels via 
utdata i form av medelhastigheter, kölängder etc. för olika delar av nätverket. (Andersson, 
2004) 
 
Vid simulering är resultatet helt beroende av den indata som finns att tillgå. Det innebär att 
resultaten kan vara direkt felaktiga om indata är av dålig kvalitet. Tilläggas bör även att man 
måste inse att den mänskliga faktorn är svår att modellera. De egenskaper som tilldelas 
förarna och övriga aktörer i simuleringen, gång- och cykeltrafikanter, är generella och 
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beroende av vilka parameterinställningar som valts för simuleringen. Det innebär att det är 
svårt att ta hänsyn till extrema och ovanliga beteenden som i verkligheten kan få ödesdigra 
konsekvenser 

2.3 Trafikmodellering 
I rapporten Dynamic Network Simulation With Aimsun (Jaime Barceló och Jordi Casas, 2002) 
beskrivs hur mikrosimulering av trafik går till. Rapporten tar bland annat upp de 
beteendemodeller som ligger till grund för en trafiksimulering. De tre viktigaste, som de flesta 
mikrosimuleringsprogram använder sig av är: car-following, lane-changing och gap 
acceptance.  

2.3.1 Car-following 
På slutet av 1950-talet påbörjade General Motors forskningen för att hitta matematiska 
modeller som beskriver fordonsförares beteende. Forskningen ledde fram till en modell, car-
following, som beskrev hur fordonsförare i samma körfält påverkas av varandra. Föraren av 
ett fordon i en trafikström påverkas av närmast framförvarande fordon, som i sin tur påverkas 
av närmast framförvarande. Car-followingmodellen syftar således till att efterlikna det 
beteende som förare uppvisar i trafiksituationer då fordon framför dem inverkar på körningen. 
En brist, som är svår att undvika, är att alla förare tilldelas samma egenskaper, trots att förare 
agerar olika beroende på trafiksituation och temperament etc.  
 
Genom åren har ett stort antal car-followingmodeller utvecklats, vissa mer avancerade än 
andra. I grund och botten är de dock desamma. De bygger på att efterföljande fordon reagerar 
på det framförvarande genom att antingen accelerera eller retardera. För att göra detta krävs 
en viss reaktionstid samt en parameter som bestämmer hur kraftig reaktionen skall vara. En 
grundförutsättning är att avstånden mellan bilarna är så pass stort att en kraftig inbromsning 
av det framförvarande fordonet inte leder till en påkörning bakifrån, detta kallas det kritiska 
avståndet. Förhållandet mellan bilarna kan bestämmas på olika sätt. Det finns flera sätt att 
modellera detta där de vanligaste är:  
 

• Gazis-Herman-Rothery-modeller (GHR). Det efterföljande fordonets acceleration 
är proportionerlig mot ledarens hastighet samt mot avståndet och 
hastighetsskillnaden dem emellan. 

• Säkerhetsavståndsmodeller. Dessa baseras på att efterföljande fordon alltid 
försöker hålla ett visst avstånd till ledaren. 

• Psyko-fysiska-modeller. Modellerna baseras på den minsta hastighetsskillnad 
mellan ledare och efterföljare som efterföljaren kan uppfatta. (Jansson-Olstam och 
Tapani, 2004) 
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En av de mest studerade car-followingmodellerna är GHR-modellen. Följarens acceleration är 
en funktion av följarens hastighet, hastighetsskillnaden mellan följare och ledare samt 
avståndet dem emellan. Accelerationen för följaren vid tidpunkt t ,  beskrivs enligt: 
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där nv , nx  och 1−nv , 1−nx  motsvarar följarens och ledarens nuvarande position och hastighet. 
T  är reaktionstiden för följaren och α >0, β  och γ  är parametrar som bestämmer 
reaktionens styrka. 
 
AIMSUN använder sig av Gipps (1981) säkerhetsavståndsmodell. I modellen anses ett fordon 
vara fritt eller hindrat av ett framförvarande fordon. Om ett fordon är hindrat försöker det 
anpassa sin hastighet så att ett säkert avstånd hela tiden hålls. Avståndet är definierat, som 
nämndes ovan, sådant att det efterföljande fordonet inte riskerar att kollidera med ledaren om 
denna t.ex. bromsar kraftigt. Avståndet är inte fixt utan varierar beroende på hastighet. 
 
Car-followingmodellen är uppbyggd så att de fordon som färdas fritt väljer önskad hastighet. 
Den bestäms genom tre olika parameterinställningar. 
 

• Fordonets önskade maximala hastighet (km/h). 
• Gällande hastighetsbegränsning. 
• Fordonets hastighetsanpassning. Parameter som reglerar fordonets laglydighet. 

Parametern multipliceras med gällande hastighetsbegränsning. 

2.3.2 Lane-changing 
Lane-changing eller körfältsbyte innebär en beslutsprocess där nödvändigheten, 
önskvärdheten och möjligheten till ett körfältsbyte undersöks. Körfältsbyten kan exempelvis 
bli aktuella om framförvarande fordon kör för långsamt eller om ett fordon skall svänga 
längre fram och därför måste byta körfält. Föraren går igenom beslutsprocessen i de tre stegen 
enligt följande: 
 

• Nödvändigt? Modellen ställer vid varje uppdatering av ett fordons position frågan 
om ett körfältsbyte är nödvändigt. Svaret beror av flera olika faktorer såsom om det 
överhuvudtaget går att svänga, avståndet till nästa sväng etc. 

 
Förutsatt att svaret på föregående fråga är Ja, gås de två återstående frågorna igenom. 
 

• Önskvärt? Här undersöks om ett körfältsbyte leder till några förbättringar för 
fordonet. Om fordonet får möjlighet att hålla en högre hastighet i det nya körfältet 
eller om kön är kortare vill fordonet byta körfält. 

• Möjligt? Går det överhuvudtaget att byta körfält? Finns det blockerande fordon i det 
nya körfältet? 
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2.3.3 Gap acceptance 
Gap acceptance används i två situationer. Dels vid körfältsbyten och dels i situationer då ett 
fordon måste lämna företräde för en överordnad trafikström. Vid körfältsbyten undersöks 
huruvida utrymmet i det önskade körfältet är tillräckligt. Utrymmet måste åtminstone 
motsvara det kritiska avståndet, både till de bilar som kommer att färdas framför som bakom. 
Om ett underordnat fordon ska svänga in på eller korsa en överordnad trafikström blir 
beräkningen något mer komplicerad. Modellen tar hänsyn till fordonens avstånd till den 
möjliga kollisionspunkten, fordonens hastigheter och accelerationsparametrar. Den beräknar 
sedan hur lång tid det kommer att ta för fordonen att passera korsningen och om det anses 
säkert får det underordnade fordonet köra. Resultatet är i hög grad beroende av vilka 
parametrar fordonen har inställda. De viktigaste av dessa är accelerationsparametern, sikten i 
korsningen samt den maximala tid ett fordon accepterar att bli stående (give-way time). 
Accelerationsparametern påverkar hur snabbt ett fordon kan passera en korsning. Den 
maximala väntetiden motsvarar den tid det tar innan föraren blir otålig och får en benägenhet 
att chansa. (Jaime Barceló och Jordi Casas, 2002) 

2.4 Trafikgenerering 
För att skapa trafikflöden måste en genereringsprocess genomföras. Först måste de fordon och 
trafikanter som skall simuleras skapas. Detta görs genom att fordonens mått och övriga 
egenskaper, såsom accelerationsparametrar, hastighetsparametrar etc. ställs in. Hur många 
fordonstyper simuleringsmodellen ska bestå av beror framförallt på vad man vill uppnå med 
simuleringen. Normalt brukar man skilja på t.ex. tunga fordon och vanliga fordon men 
givetvis går det att göra indelningen ännu noggrannare. Efterfrågan skapas med hjälp av  den 
OD-matris eller det tillstånd som ligger till grund för trafikgenereringen. I dessa definieras 
hur mycket trafik som flödar och hur den fördelar sig i det simulerade nätverket. 

2.4.1 OD-matris 
En OD-matris beskriver reseefterfrågan mellan olika områden för alla resor i ett nätverk. 
Varje område representeras av en centroid i nätverket medan vägar och korsningar 
representeras av länkar respektive noder. I matrisen anges hur många fordon som åker mellan 
de olika centroiderna. Om nätverket är stort bör det finnas flera, alternativa vägar mellan två 
centroider. Då skapas rutter med tänkbara färdvägar som fordonen sedan fördelas på. 
Matrisen anger inte vilken rutt de resande tar utan för att få en uppfattning om de länkflöden 
en viss OD-matris genererar kan man använda sig av en modell för nätutläggning. Flödet på 
en separat länk är således summan av resorna på de rutter där länken ingår.  
 
Färdvägarna i nätverket kan vara fixa eller dynamiska. I ett dynamiskt nätverk förväntas hela 
tiden trafikanterna göra aktiva ruttval som baseras på kostnadsfunktioner. Exempel på en 
sådan är en VDF (Volume Delay Function). Det är en funktion som uttrycker hur restiden 
beror på flödet och består av en vägs kapacitet, längd etc. Ju mer trafik på länken desto sämre 
framkomlighet. Då framkomligheten och kapaciteten minskar blir också viljan från enskilda 
fordon att trafikera vägsträckan mindre och andra rutter kan bli aktuella. För att utreda de fixa 
rutternas föredelning kan man antingen göra en nätutläggning, t.ex. i ett makrosimulerings-
program eller göra en uppvärmningssimulering, baserad på samma aktiva ruttval som 
beskrevs innan. Skillnaden blir att ruttfördelningen i det fixa fallet är konstant under hela 
simuleringsperioden medan den dynamiska hela tiden förändras.  
 
För att kunna använda sig av ett dynamiskt färdvägsval krävs det att alla trafikanter hela tiden 
har kännedom om vilken väg som är den bästa, något som är mycket osannolikt. Det vanliga 
är därför att man använder sig av fixa färdvägar, som också är de sannolika. I figur 4 visas ett 
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OD-par bestående av nod 1 och 2. Från nod 1 vill 150 fordon åka och från nod 2 vill 200 
fordon åka. I båda riktningarna finns två alternativa rutter, med en procentuell fördelning.  

 
Figur 4 OD-par med flöden 

 
OD-matrisen får sedan följande utseende: 
 

Tabell 1 Exempel på en enkel OD-matris 

OD 1 2 
1 - 200 
2 150 - 

 

2.4.2 Tillstånd 
Ett tillstånd innehåller precis som OD-matrisen alla resor som kommer att genereras i ett 
nätverk. Skillnaden är att det enbart skapas ett inkommande flöde samt svängandelar för alla 
korsningar i nätverket. Flödet anges som det totala antalet fordon som trafikerar respektive 
inkommande länk under den aktuella perioden. Svängandelar innebär att alla länkar som 
ansluter en korsning tilldelas en procentuell fördelning för hur fordonen fördelar sig på de 
utgående länkarna. Flöden på länkar inne i simuleringsmodellen beror sedan av inkommande 
flöden och svängandelar. Figur 5 visar hur ett tillstånd kan modelleras. Det inkommande 
flödet är 150 fordon. Svängandelen är 25 % svängande till höger respektive vänster och 50 % 
körande rakt fram. Till skillnad från OD-matriser så är alltså inte fordonens rutter unika utan 
de bestäms fortlöpande under simuleringen i samband med att fordon skall passera en 
korsning. Fordonsflöden kan således inte förändras under en simulering trots att 
förutsättningarna förändras. Det innebär att simuleringen i det här fallet blir mer statisk än vid 
OD-generering. Detta beroende på att svängandelarna alltid är desamma, oavsett hur 
trafiksituationen är. 
 
 

 
Figur 5 Exempel på ett tillstånd 
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2.5 Arbetsgång för trafiksimulering  
Det finns olika arbetsgångar att följa för att genomföra en trafiksimulering. De flesta 
innehåller dock i stort sett samma steg. U.S. Department of Transportation har arbetet fram en 
generell mall för mikrosimulering av trafikmiljöer, Traffic Analysis Toolbox Volume III: 
Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software, som använts i arbetet. 
Den består egentligen av sju steg. Kalibreringssteget delas dock upp i två steg; kalibrering och 
validering. Detta görs för att förtydliga tillvägagångssättet så att dessa två moment ej 
förväxlas. Ur den generella mallen har de moment som är viktiga för projektet plockats ut och 
redovisas i följande avsnitt. ( Richard Dowling m.fl., 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 6 Metodbild av trafiksimuleringsprojekt 

 

1.Problembeskrivning

2. Indata 

3. Modellbygge 

4. Verifiering 

5. Kalibrering 

6. Validering 

7. Experimentering 

8. Dokumentering 
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2.5.1 Problembeskrivning 
I problembeskrivningen identifieras syfte, mål, avgränsningar och tidsplan för projektet. 
Syftet ska belysa de krav på vad som skall uppnås med simuleringen och hur 
tillvägagångssättet är uppbyggt. Det första som bör göras när projektet sätts igång är att 
klargöra vad uppdragsgivaren vill uppnå med simuleringen. Frågor som besvaras vid 
målbeskrivningen är: 
 

• Varför behöver undersökningen genomföras? 
• Vilka frågor skall undersökningen besvara?  
• Vilka är mottagarna för undersökningen, vem fattar besluten? 

 
Nästa steg är avgränsningar. Här avses såväl geografiska avgränsningar som noggrannhet på 
simuleringsresultatet. Frågor som besvaras vid avgränsningen är: 
 

• Hur stor och komplex är simuleringen? 
• Vilka resurser finns tillgängliga för att genomföra utredningen? 
• Vilka är de geografiska avgränsningarna samt vilket tidsperspektiv skall det vara? 
• Vilken noggrannhet skall det vara? 
 

I tidplanen anges tidsåtgången som varje moment tar i anspråk. Genom att kontinuerligt 
stämma av tidsplanen minimeras risken för att projektet inte ska bli färdigt på utsatt tid. 
 

2.5.2 Indata 
Indata till modellen behövs som input i modellen, samt för att kalibrera och validera den. 
Kvaliteten på simuleringens indata återkopplas till resultatet. De indata som behövs för att 
genomföra trafiksimuleringen är: 
 

• Geografiska data för att återskapa gatunätet.  
• Signalscheman över trafiksignalerna i det berörda området. 
• Trafikefterfrågan genom tillstånd.  
• Kalibrerings- och valideringsdata, medelhastigheter, kölängder m.m.  
• Parametrar (globala, lokala och fordonsparametrar). 

 

2.5.3 Modellbygge 
Modellbygget går ut på att återskapa det geografiska området och trafiksituationen i 
simuleringsprogrammet. Implementeringen av all indata underlättas om den sker i följande 
steg:.  
 

• Bygg upp nätverket. 
• Lägg till gatuinformation så som antal körfält, lägen på övergångsställen och 

busshållsplatser.  
• Återskapa trafikregler på vägar och i korsningar. 
• Generera trafik.  
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2.5.4 Verifiering, felsökning 
Verifieringen går ut på att undersöka om simuleringen innehåller några fel. Detta för att 
underlätta kalibreringsprocessen. För att inte simuleringen skall göras med felaktiga 
parametervärden måste direkta fel elimineras. Tre kategorier av felkällor felsöks. 
 

• Programvarufel, se till att programvaran är uppdaterad och att du känner till 
eventuella buggar. 

• Indatafel, gör en checklista på indata så att all relevant indata finns med och fungerar 
som den ska. 

• Animeringsfel, genom att genomföra simuleringen med låg trafikvolym kan 
animeringen användas för att undersöka om det finns brister i modellen eller 
kodningen av nätverket.  

 

2.5.5 Kalibrering 
Kalibrering är nödvändig i och med att det inte går att skapa ett programpaket som bemästrar 
alla trafiksituationer. Beroende på var en simulering utförs, storstad eller landsort, Sverige 
eller Spanien, så varierar förarbeteenden. Ett simuleringsprogram kan inte innehålla 
parameterinställningar som passar alla tänkbara trafiksituationer. Det är därför högst 
osannolikt att grundinställningarna passar för en hel simuleringsmodell. 
 
I kalibreringen justeras modellens parametrar för att förbättra modellens förmåga att återskapa 
förarbeteenden och trafikegenskaper. För att få modellen lättkalibrerad bör antalet justerbara 
parametrar minskas. Genom att utföra en sekventiell stegvis kalibrering av modellen undviks 
att en parameterinställning ger upphov till problem på ett annat ställe i modellen. Vid 
kalibreringen av kapaciteten, justeras först de globala och sedan de länkspecifika 
parametrarna. Först eftersöks flaskhalsar som gör att genomströmningen av fordon inte 
stämmer överens med verkligheten. Sedan studeras simuleringen, där kölängder och restider 
jämförs med uppmätta data. 

2.5.6 Validering 
För att undersöka om modellen är giltig eller ej används samma typ av data som vid 
kalibreringen. Det viktiga är att samma jämförelse inte görs två gånger. Om kalibreringen 
görs mot restider så görs valideringen mot kölängder och vice versa. Genom att sätta upp 
valideringsmål för krav på överensstämmelsen mellan utdata från simuleringen och uppmätt 
valideringsdata kan modellen valideras.  

2.5.7 Experimentering 
I experimenteringen testas scenarion med olika förutsättningar. Det som experimenteras med 
skall återkopplas till målet och syftet med simuleringen. I trafiksimuleringssammanhang kan 
exempelvis experimenten bestå av vad som händer om följande inträffar: 
 

• Ökad/minskad trafikmängd. Trafiken i simuleringsområdet förutspås öka/minska. 
• Ombyggnation. Nya vägar, trafiksignalen m.m. 
• Ändrade trafikregler. Ett av två körfält blir ett dedikerat busskörfält. 
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I experimenteringen skall även utdata analyseras. Analysen skall belysa de frågeställningar 
som finns i problembeskrivningen. Därför är det viktigt att tid avsätts för analys av de 
scenarier som skapats. Exempel på vad som analyseras är: 
 

• Medelhastigheten. Huruvida den totala medelhastigheten i systemet förändrats. 
• Restider. Huruvida restiderna för varje enskilt fordon förändrats.  
• Flödet. Huruvida flödet på länkarna förändras. 

 

2.5.8 Dokumentering/Slutrapport 
I rapporten skall uppnådda resultat redovisas samt en analys av dem genomföras. 
Dokumenteringen av arbetet skall vara på en detaljerad nivå så att en oberoende person skall 
kunna genomföra arbetet. Var och ett av de ovan nämnda åtta stegen skall inkluderas. 
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3 AIMSUN 
Det finns många olika trafiksimuleringsprogram på marknaden för såväl makro- som 
mikrosimulering. I simuleringen av det nya resecentrumet i Uppsala används 
mikrosimuleringsprogrammet AIMSUN, vilket är en förkortning av Advanced Interactive 
Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks. Programmet är utvecklat av 
företaget TSS (Transport Simulation Systems). AIMSUN delas upp i simulatorn AIMSUN, 
och användargränssnittet AIMSUN NG (Next Generation), där användaren arbetar.  
 
Modellen byggs upp geografiskt med hjälp av länkar och noder. Länkarna motsvarar ett eller 
flera intilliggande körfält i samma riktning och används vid byggandet av en väg. Länkarna 
kopplas samman med hjälp av noderna för att skapa ett nätverk, där noderna motsvarar en 
korsning som sammanbinder två eller flera länkar. 
 
Trafiken i nätverket representeras av antingen en OD-matris eller ett tillstånd, se kapitel 2.4. I 
en OD-matris anges antalet fordon som åker mellan start- och målpunkt per tidsintervall och 
fordonstyp. Vilken rutt fordonen sedan väljer kan bestämmas av exempelvis restid. Med 
tillstånd anges antal inkommande fordon samt svängandelar i varje korsning med en given 
procentsats.  
 
Regleringen av trafikflödet sker antingen med hjälp av trafiksignaler, väjnings- eller 
stoppskyltar. Med trafiksignalsreglering måste gröntidsfördelningen för alla olika faser anges. 
 
När simuleringen är igång är det möjligt för användaren att visuellt följa trafiken i det 
simulerade området. Det finns möjlighet att grafiskt åskådliggöra olika egenskaper, genom 
olika färgsättningar på exempelvis medelhastigheten på en viss sektion. Det är även möjligt 
att föra in statistisk utdata i en databas. Denna kan erhållas för hela systemet, sektionsvis och 
för förutbestämda fordonsströmmar etc. 

3.1 Parameterinställningar 
Med mikrosimulering modelleras beteende i detalj för varje fordon med hjälp av car- 
following, lane-changing och gap acceptance modeller. Beteendemodellerna är funktioner av 
flera olika parametrar, vilket gör det möjligt att modellera olika typer av fordon, exempelvis 
bil, buss, lastbil. Dessutom är det möjligt att modellera ett varierande beteende hos en och 
samma fordonstyp. Genom möjligheten för användaren att ställa in parametervärdena kan 
simuleringen anpassas till den rådande trafiksituationen, vilket gör att parametersättning är en 
viktig del av kalibreringsprocessen. Det finns tre olika parameterkategorier; 
fordonsparametrar, lokala vägavsnittsparametrar, och globala nätverksparametrar. Nedan 
följer en beskrivning av de parametrar som är aktuella vid simuleringen av resecentrum i 
Uppsala. 

3.1.1 Fordonsparametrar 
Specifika fordonsparametrar är definierade för varje fordonstyp. Det är möjligt att ange 
medelvärde, minimumvärde, maximumvärde samt avvikelsen. Beteendet för varje fordon 
följer en begränsad normalfördelning. 
 
Längd/bredd 
För varje fordonstyp ska längden och bredden definieras av användaren. Längden på fordonen 
påverkar simuleringen medan bredden enbart är till för den rent grafiska utformningen.  
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Maximal önskad hastighet 
Maximal önskad hastighet är den maximala hastighet varje fordonstyp kan och vill färdas i, 
oavsett var de befinner sig i nätverket. 
  
Maximal acceleration 
Fordonets maximala acceleration, oavsett vilka förutsättningar som råder. Accelerationen 
anges i m/s² och den varierar även den mellan olika fordonstyper. 
 
Maximal och normal retardation 
Under normala omständigheter bromsar bilen med en viss retardationshastighet, vilken skiljer 
sig från maximal retardation som uppstår under en nödsituation. 
 
Hastighetsacceptans 
Denna parameter är ett mått på hur fordonen följer givna hastighetsbegränsningar. 
Parameterns (P) egenskaper är: 

P > 0 

Fordonshastigheten är lägre än den angivna om P < 1  
Fordonshastigheten är högre än den angivna om P > 1 
 
Minsta avstånd mellan fordon 
Det minsta avståndet, i meter, som fordonen håller mellan sig själva och det framförvarande 
fordonet. 
 
Maximal företrädestid 
När ett fordon anländer till exempelvis en stoppskylt, används gap acceptance modellen för 
att avgöra när fordonet åker ut i korsningen. Om fordonet blir stillastående en längre tid än 
den maximala företrädestiden blir det mer aggressivt och minskar på den minsta tidslucka i 
korsande fordonsström som det kan acceptera. Samma fenomen uppstår i lane-changing 
modellen, då ett fordon skall svänga och blir stillastående p.g.a. att det ligger i fel körfält.  

3.1.2 Lokala vägavsnittsparametrar 
En del parametrar behövs för att påverka fordonsbeteenden som inte är definierade på 
fordonsnivå utan relateras till det vägavsnitt fordonet befinner sig på. Parametrarna är lokala 
och tillhör enbart ett vägavsnitt, vilket medför att ett fordons beteende till viss del förändras 
då det kör in på ett nytt vägavsnitt. 
 
Hastighetsbegränsning på vägavsnittet 
Varje vägavsnitt har en hastighetsbegränsning i km/h. Beroende på fordonens benägenhet att 
följa denna hastighet, fås den faktiska hastigheten för varje fordon.  
 
Hastighetsbegränsning i olika körfält 
Det är möjligt att sätta olika hastighetsbegränsningar för olika körfält på ett och samma 
vägavsnitt.  
 
Svänghastigheter 
Hastigheten som fordonen färdas i när de svänger anges med en maxhastighet. Den faktiska 
hastigheten beror sedan på hur hastighetsacceptansen för den specifika fordonstypen är. 
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Fordonen börjar retardera innan korsningen för att i svängögonblicket ha rätt hastighet. Direkt 
efter att svängen utförts accelererar fordonet för att uppnå sin nya önskade hastighet. 
 
Visuellt avstånd vid korsningar 
I korsningar med stopp eller väjningsplikt används gap acceptance modellen. Modellen 
aktiveras då det visuella avståndet till korsningen är mindre än det geografiska avståndet. 
Genom att ändra det visuella avståndet kan beteendet i korsningen regleras. 
 
Hastigheter i Yellow box 
Yellow box är ett begrepp som kan användas i korsningar för att det inte ska uppstå köer inne i 
en korsning. Ett fordon som kommer till en korsning med yellow box, åker inte in i 
korsningen om det framförvarande fordonet håller en lägre hastighet än den angivna yellow 
box hastigheten.  
 
Avstånd zon 1 och Avstånd zon 2  
Avståndet mellan slutet av zon 1, se figur 7, och nästa sväng, oftast en korsning, definieras 
som den tid det tar att färdas den sträckan. Distansen i tid och sträckan i meter beräknas 
genom att använda sig av hastighetsbegränsningen på vägavsnittet och den maximalt önskade 
hastigheten. Anledningen till att avståndet anges i tid och inte själva sträckan är att tiden är 
variabel och beroende av fordonstypernas hastigheter.  
 
Avstånd zon 2 är från slutet av zon 2 och nästa sväng, och beräknas på samma sätt som 
avstånd zon 1 ovan. 

 
Figur 7 Zonindelning i AIMSUN, (AIMSUN 5.0, microsimulator user manual) 

 
Zonerna har olika egenskaper och används i lane-changing modellen. Genom att fordonen 
uppträder på olika sätt beroende på avståndet till korsningen stämmer modellen bättre överens 
med verkligheten. Zonernas egenskaper är följande: 
 
Zon 1 har det längsta avståndet fram till nästa sväng. Körfältsbyten sker efter rådande 
trafikförhållanden på vägavsnittet, och ingen hänsyn tas till att ett fordon eventuellt ska 
svänga vid nästa vägavsnitt. Fordonets önskade hastighet beror på avstånd till framförvarande 
fordon samt framtida framförvarande fordons hastighet och avstånd. 
 
Zon 2 är den mellanliggande zonen. Körfältbyten sker på grund av att svängande fordon söker 
sig till det körfält som är dedikerat för deras destination. Fordon som ligger i fel körfält söker 
luckor i trafiken för körfältsbyte utan att påverka trafiken i de närliggande körfälten. 
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Zon 3 är närmast nästa sväng. Fordonen är tvungna att inta rätt körfält för att komma till sin 
destination. För att klara av detta är det möjligt för fordonen att sänka hastigheten. Fordonen i 
närliggande körfält kan bli påverkade av att körfältsbyten pågår genom att de lämnar en lucka 
tillräckligt stor att ett fordon kan komma in. 
 
Variabel maximal företrädestid 
Den angivna maximala företrädestiden för varje fordonstyp kan ändras för ett specifikt 
vägavsnitt. Genom att justera en parameter ökas eller minskas fordonens maximala 
företrädestid.  

3.1.3 Globala nätverksparametrar 
De globala parametrarna relaterar till beteenden som gäller för samtliga fordonstyper och alla 
länkar i nätverket. 
 
Simuleringssteg 
Simuleringen uppdateras kontinuerligt vid varje simuleringssteg. Simuleringssteget kan 
variera mellan 0,1 – 1,0 sekunder. 
 
Reaktionstid för förändrat beteende 
Detta är tiden för en förare att reagera på framförvarande fordons ändring av hastighet. 
Reaktionstiden kan vara antingen fast angiven eller variabel. Vid variabel reaktionstid kan 
användaren själv ange en sannolikhetsfördelning för varje fordonstyp.  
 
Reaktionstid vid stopp 
Reaktionstiden är den tid det tar för fordonet att reagera då det står stilla, på att antingen 
framförvarande bil accelererar eller att det blir grönt vid ett trafikljus. Reaktionstiden är, 
precis som reaktionstiden vid stopp, fast eller variabel. 
 
Köbildningshastighet 
Fordon vars hastighet minskat till lägre än köbildningshastigheten kommer att anses 
stillastående och tillhöra kön. Denna parameter påverkar resultatet av simuleringens statistiska 
utdata för stopp och köer.  
 
Köavvecklingshastighet 
Denna parameter är precis som köbildningshastigheten en definition på när fordonen inte 
längre räknas som att de står stilla i en kö. På samma sätt är det simuleringens utdata som 
påverkas. 
  
Omkörningsparameter 
Om ett framförvarande fordon underskrider den hastighet som det aktuella fordonet önskar 
med en fördefinierad procentsats inleds en omkörning. Om fordonet understiger t.ex. 90 % av 
sin önskade hastighet påbörjas en omkörning. Värdet på parameten måste vara större än noll 
och mindre än ett. 
 
Återgångsparameter 
När hastigheten på det omkörande fordonet uppnår en viss procent av den önskade 
hastigheten återgår fordonet till det långsammare körfältet. Parametern ska vara mellan noll 
och ett och större än den procentsats som anger vilken hastighet som leder till omkörning.  
Det betyder att vid t.ex. 95 % av den önskade hastigheten återgår fordonet till det 
långsammare körfältet. (AIMSUN 5.0, microsimulator user manual, 2005) 
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3.2 Kollektivtrafikmodellering 
Det som skiljer kollektivtrafiken från övrig trafik är att den alltid följer en specifik rutt, 
oavsett vilka trafikförhållanden som råder. Kollektivtrafiksrutten modelleras linje för linje och 
innehåller information om fordonstyp, tidtabell och hållplatser. 
 
Fordonstyperna i kollektivtrafiken kan exempelvis vara buss, minibuss eller spårvagn. Bussar 
är den vanligaste fordonstypen och beter sig normalt precis som övrig trafik med hänsyn till 
car-following och lane-changingmodeller. Först när hållplatsen börjar närma sig bryts 
mönstret och bussen strävar efter att komma i rätt position.  
 
I tidtabellen anges först vilken tid fordonet skall starta sin rutt och därefter deklareras 
stopptiderna för de hållplatser som fordonet skall trafikera. Fordonens starttider anges 
antingen som fixa tidpunkter eller med vilken frekvens fordonen startar, t.ex. första start 16.00 
och därefter var 15:e minut. Stopptiden vid en hållplats är normalfördelad och sätts genom att 
ange medelvärde och standardavvikelse. 
 
Det är möjligt att modellera tre olika typer av hållplatser, vanligt stopp längs gatan, bussficka, 
och bussterminal. Vid normalt stopp längs gatan blockerar bussen det aktuella körfältet under 
tiden stoppet varar. Bakomvarande trafik blir antingen blockerade eller tvungna att byta 
körfält. Bussfickan är ett kort körfält som tillåter bussen att köra av vägen vid stoppet. Det 
möjliggör att bakomvarande trafik kan passera trots att bussen står stilla. Hur många bussar 
som får plats i bussfickan beror på den geografiska begränsningen. Bussen lämnar bussfickan 
när det finns tillräckligt stort utrymme på vägen. Bussterminal innebär att bussarna kör in i en 
ficka vid angörandet av hållplatsen för att sedan backa ut samma väg vid avgång.  
(AIMSUN 5.0, microsimulator user manual, 2005)
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4 Modellbygge 
I detta kapitel beskrivs framtagandet av simuleringsmodellen. Informationen presenteras 
ingående hur området ser ut i dag, gatuutformning, rådande trafikregler samt hur trafiken 
genereras. 
 
Det simulerade området, kring resecentrum i Uppsala sträcker sig längs med Kungsgatan och 
begränsas av tvärgatorna Vaksalagatan i norr och Strandbodgatan i söder, se figur 8 nedan. 
Sträckan däremellan är ungefär 800 meter lång och innehåller två stora signalreglerade 
korsningar, Bangårdsgatan och Bäverns gränd, och två mindre korsningar med väjningsplikt, 
Fjalars- och Suttungs gränd. Kungsgatan är en av Uppsalas mest trafikerade gator, med ca 
16 000 fordonsrörelser per dygn. Den binder ihop Uppsalas innerstad med omkringliggande 
områden. Förutom Kungsgatan ingår även området närmast tågstationen i modellen. Detta 
består av parkeringsplatser, taxizoner, bussterminal samt de vägar som förbinder området med 
Kungsgatan. Kungsgatan har signalsamordning, som sträcker sig från Skolgatan, i 
Kungsgatans norra ände till Bäverns gränd. Det betyder att fyra samordnade korsningar norr 
om Vaksalagatan ej ingår i modellen. Kungsgatan fortsätter efter Strandbodgatan söderut, ut 
från centrum för att slutligen ansluta E4: an mot Stockholm. 
 

 
Figur 8 Det simulerade området mellan Vaksalagatan och Strandbodgatan 
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Modellen är skapad med hjälp av en AutoCad-fil av dwg-format som bakgrund. Denna är 
geokodad och innehåller således information om avstånd och referenssystem. För att 
ytterligare förtydliga nätverkets utformning har ortofoton använts samt att noggranna studier 
har genomförts av varje enskild korsning på plats.  

4.1 Vägnätverk 

4.1.1 Vaksalagatan- Kungsgatan 
Vaksalagatan är en frekvent använd bussgata. Gatan börjar vid E4: an och slutar vid Stora 
torget, mitt i Uppsala centrum. Stora torget samt Dragarbrunnsgatan, som löper parallellt med 
Kungsgatan, används som knutpunkt för stadsbusstrafiken. Korsningen Vaksalagatan- 
Kungsgatan är därför starkt präglad av busstrafiken med tillhörande busskörfält. 
Vaksalagatans västra del är helt dedikerad till busstrafik. Bilar får varken köra in eller ut 
till/från Stora torget. Påfarten består av två körfält, ett för högersvängande bussar och ett för 
vänster- och rakt framkörande bussar. I den motsatta riktningen består påfarten av tre körfält. 
Ett för vänstersvängande bilar, ett för bussar som ska köra rakt fram eller svänga vänster och 
ett för högersvängande bilar. Påfarten från Kungsgatan söderifrån består av tre körfält. Det 
vänstra, är infarten till Stora torget och används enbart av stadsbussar. De två resterande, ett 
rakt fram och ett högersvängande används av både bilister och bussar. Den fjärde påfarten, 
Kungsgatan norrifrån, består också den av tre körfält. Det högra verkar som busskörfält under 
perioderna 07.00- 09.00, 11.00- 18.00 samt under lördagar 08.00- 16.00. Körfältet tillåter 
både högersvängar, in mot Stora torget samt rakt framkörande trafik. 
 
Överfarten för gång- och cykeltrafik består av fem övergångsställen. Fyra av dessa skär av 
stora bilpassager och det femte skär av högersvängande trafik från Kungsgatan in på 
Vaksalagatan. Figur 9 illustrerar hur korsningen modellerats i AIMSUN, de mörkgråa 
körfälten är busskörfält. 
 

 
Figur 9 Korsningen Vaksalagatan- Kungsgatan 
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4.1.2 Bangårdsgatan- Kungsgatan 
Bangårdsgatan utgör infarten till resecentrum för bil och taxi samt för de landsortsbussar som 
anlöper resecentrum norrifrån. I den andra riktningen leder Bangårdsgatan in mot centrum och 
den länkas där samman med det övriga vägnätet. Påfarten till korsningen, Bangårdsgatan ut 
från resecentrum består av två körfält, ett separat för högersvängande och ett för 
vänstersvängande samt rakt framkörande. I motsatt riktning är det också två körfält. Där tillåts 
fordonen köra rakt fram i båda körfälten samt svänga åt höger eller vänster i respektive 
körfält. 
 
Påfarterna till korsningen från Kungsgatan består av två körfält i båda riktningarna. Båda har 
ett körfält för vänstersvängande fordon samt ett för högersvängande och körande rakt fram. 
Söderifrån finns ett busskörfält men det upphör ca 50 meter från korsningen. 
 
Övergångsställen finns i alla fyra riktningarna. Tanken är att enbart gångtrafik ska trafikera 
dessa. Ca 75 meter norr om korsningen, vid Bredgränd, finns ytterligare ett övergångsställe. 
Denna övergång är en kombinerad gång- och cykelöverfart som riktar sig till fotgängare och 
cyklister som ska ta sig till och från tågstationen. Överfarten är helt underordnad korsningen 
Bangårdsgatan- Kungsgatan vilket leder till att gröntidsfördelningen hela tiden är fast. Figur 
10 visar korsningen Bangårdsgatan- Kungsgatan samt gång- och cykelöverfarten vid 
Bredgränd i bildens vänsterkant. 
 

 
Figur 10 Korsningen Bangårdsgatan- Kungsgatan 
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4.1.3 Bäverns gränd- Kungsgatan 
Bäverns gränd sträcker sig mellan Akademiska sjukhuset och bussterminalen. Utfarten från 
bussterminalen domineras av busstrafik men där finns även en liten andel bilar. Samtliga 
bussar som ska åka från bussterminalen ut till respektive destination åker ut via Bäverns 
gränd. Detta till skillnad från inkommande trafik som beroende på ursprung kommer in via 
Bangårdsgatan, Bäverns gränd eller Fjalars gränd. Påfarten till korsningen har två körfält, ett 
för högersvängande och ett för övriga fordon. I den motsatta riktningen finns det tre körfält 
där vänster-, rakt fram- och högersvängande fordon har tilldelats ett körfält vardera. 
 
Kungsgatans påfarter har i båda riktningarna, två körfält. Deras utformning är i stort sett 
identisk. I båda körfälten är det tillåtet att köra rakt fram och svängande fordon använder sig 
av höger respektive vänster körfält. Skillnaden mellan påfarterna är busskörfältens 
utbredning. Norrifrån slutar busskörfältet ca 20 meter innan korsningen, medan det söderifrån 
slutar i samband med korsningen Suttungs gränd- Kungsgatan ca 50 meter från korsningen. 
Övergångsställen finns i alla fyra riktningarna och riktar sig till gångtrafikanter. De cyklister 
som cyklar igenom korsningen använder sig av ordinarie körfält. Av dessa färdas i stort sett 
samtliga över Kungsgatan, dvs. till eller från resecentrum. I figur 11 visas korsningen 
utformning. 
 

 
Figur 11 Korsningen Bäverns gränd- Kungsgatan 

4.1.4 Suttungs- och Fjalars gränd 
Kvarteren mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan utgörs av privata bostäder och 
kontorsbyggnader. Trafiken till och från dessa är mycket liten och av den anledningen är inte 
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Suttungs- och Fjalars gränds korsningar med Kungsgatan signalstyrda. De enda privata 
trafikanter som använder dessa vägavsnitt är de som arbetar i kontorslokalerna eller de som 
bor i bostäderna. Fjalars gränd används däremot till busstrafik. De bussar som anlöper 
bussterminalen söderifrån kör in via Fjalars gränd, lämnar av sina resenärer och kör sedan 
beroende på om de ska till viloläge eller inte tillbaka in i Fjalars gränd till den rastplats som 
finns mellan Fjalars gränd och Strandbodgatan. Se bilaga E för en illustration över området. 

4.1.5 Strandbodgatan- Kungsgatan 
Strandbodgatan förbinder, precis som Vaksalagatan, E4:an med Uppsala innerstad. 
Korsningen Strandbodgatan- Kungsgatan är den första söderut som inte ingår i 
signalsamordningen på Kungsgatan. I stället är korsningen trafikstyrd och därmed helt 
beroende av inkommande trafikvolym. I riktning mot Uppsala innerstad består 
Strandbodgatan av tre körfält. De två längst till höger tillåter körande rakt fram och det högra 
av dem tillåter även högersväng. Det tredje körfältet tillåter enbart vänstersvängande fordon. I 
motsatt körriktning har Strandbodgatan två körfält, där ett tillåter vänstersväng och det andra 
tillåter både rakt fram och högersvängande fordon. 
 
Kungsgatan består i båda riktningarna av tre körfält. Det vänstra för vänstersvängande och det 
mittersta för rakt framkörande fordon. Vid påfarten söderifrån är det högra körfältet enbart 
avsett för svängande fordon, medan motsvarande körfält i norrgående riktning tillåter både 
rakt fram och högersvängande fordon. 
 
Övergångsställen finns i alla fyra riktningarna och tillåter både gång- och cykeltrafik. 
Korsningen illustreras i figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12 Korsningen Strandbodgatan- Kungsgatan 
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4.1.6 Tågstationen och stadshuset 
Samtliga trafikanter som befinner sig i området kring tågstationen och stadshuset kör in via 
Bangårdsgatan. De fördelas sedan ut och svänger antingen vänster mot stadshuset eller höger 
för att ta sig till tågstationen eller bussterminalen. Vid stadshuset finns stora parkeringsplatser 
och parkeringshus, som används av tågresenärer, arbetande och besökare till stadshuset samt 
folk som har ärenden i Uppsala city. Området närmast utanför tågstationen består av 
parkeringsplatser, av- och påsläppningsplats för tågresenärer samt en taxizon. Den enda 
genomfartstrafik som existerar i området är den busstrafik som kört in via Bangårdsgatan och 
ska vidare till bussterminalen. Det är alltså inte tillåtet för privata bilister att köra in mot 
bussterminalen. Se bilaga F för en modellbild över området. 

4.2 Fordonstrafik 
För att beräkna fordonsflöden i modellen användes utdata från Emme/2. Utdata bestod av 
totalflöden och svängandelar på dygnsnivå. För att ta fram maxtimmens trafik uppskattade 
Uppsala kommun att det var 11% av dygnstrafiken och på detta sätt beräknades modellens 
värden fram. Förutom traditionell biltrafik förekommer också tung trafik och taxitrafik i 
nätverket. Andelen tung trafik (exklusive busstrafik) under den simulerade timmen är mycket 
liten och av den anledningen finns ingen sådan med i simuleringen. Taxitrafiken till och från 
tågstationen simuleras i modellen, men taxibilarna är modellerade som vanliga bilar. Taxibilar 
har i verkligheten rätt att använda busskörfälten, men p.g.a. att andelen taxibilar var svår att 
skatta och att deras påverkan på busstrafiken ansågs liten modellerades taxibilar som bilar. 
 
Som nämnts i kapitel 2.4 så finns två alternativa sätt att generera indata, tillstånd eller OD-
matriser. OD-matriser är utmärkta om syftet med simuleringen är att undersöka effekter av 
t.ex. en avstängd väg och att trafikanter därför är tvungna att välja alternativa vägar. I stora 
nätverk, med flera alternativa färdvägar är OD-matrisalternativet att föredra. Det simulerade 
nätverket består av Kungsgatan, dess till- och frånfarter samt området utanför tågstationen. 
Alternativa färdvägar existerar inte och av den anledningen har all biltrafik modellerats med 
tillstånd. 
 
I tillstånden anges inflöden samt svängandelar. I tabell 2 redovisas inflödena per timme i 
modellen. I de fall då inflödena varit alltför små har de tagits bort ur modellen. 
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Tabell 2 Inflödena (antal fordon per timme)  vid respektive korsning 

 a b c 
1. Vaksalagatan 484 840 0* 
2. Bangårdsgatan 170 65 337 
3. Bäverns gränd 0* - 234 
4. Suttungs gränd 0** - - 
5. Fjalars gränd 0** 0** - 
6. Strandbodgatan 713 1036 390 

* Enbart busstrafik tillåten 
** Trafiken är försummad i modellen, p.g.a. att endast enstaka fordon passerar in. 
 
 

 
Figur 13 Schematisk bild över nätverkets tillfarter 

 
Med samma logik som ovan visas i bilden nedan svängandelarnas fördelning. Siffrorna är 
angivna i procent. 
 

 
Figur 14 Schematisk bild över svängandelarna 

 
I modellen är inkommande fordonsström konstant under den simulerade timmen. Vissa 
variationer förekommer troligtvis i verkligheten, men hur och när dessa uppträder är svårt att 
spekulera om. I och med att signalregleringen på Kungsgatan är samordnad så sker 
ankomsterna till Vaksalagatan egentligen med jämna intervall och inte exponentiellt som i 
modellen. Detsamma gäller flera av de övriga tillfarterna. Simuleringen är tänkt att undersöka 
trafiken runt resecentrum. Även om ankomsterna in till systemet är felaktiga så blir beteendet 
i analysområdet det riktiga. 
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4.3 Busstrafik 
För busstrafiken används de två olika busstyperna ledbuss och vanlig buss. Skillnaden dem 
emellan är framförallt längden. Den vanliga bussen är tolv meter och ledbussen är arton 
meter. Ledbussen är mer frekvent förekommande i stadstrafiken men används även till viss 
del för landsortstrafik. Tolvmetersbussen används nästan uteslutande för landsortstrafik. I 
modellen har busstyperna tilldelats samma fordonsparametrar. Den enda skillnaden är att 
bussarna p.g.a. sina längder upptar olika stort utrymme vid busshållplatser och dylikt. För att 
göra antaganden och generaliseringar gällande busstrafiken har Upplands Lokaltrafik (UL) 
använts som expertis. 

4.3.1 Bussterminalen 
Bussterminalen används framförallt av UL:s landsortsbussar, men även till viss del av Swebus 
express och en flygbusslinje till och från Arlanda. Terminalen består totalt av tolv stycken 
hållplatslägen, där varje hållplats rymmer två bussar, och kan kategoriseras som en 
lamellplattformsterminal. Med det menas att små öar har placerats ut som verkar som 
väntelägen för resenärerna. Bussarna kan sedan köra in till ön på bägge sidor om den. Med 
denna lösning går det att skapa många busshållplatser av en begränsad yta. Nackdelen är att 
resenärerna tvingas korsa bussarnas körbanor för att ta sig till och från hållplatsen, vilket kan 
leda till konflikter mellan bussar och resenärer. (Firth m.fl., 2003) 
 
Inkommande busstrafik kan som tidigare nämnts anlända från tre olika gator. Antingen 
Bangårdsgatan via tågstationen, Bäverns gränd eller via Fjalars gränd. Oavsett varifrån 
bussarna kommer så eftersträvar de att släppa av resenärerna vid hållplatsläge D2, se figur 15. 
Denna hållplats används enbart för detta ändamål och påstigning är förbjuden. Vissa bussar 
släpper i undantagsfall av resenärer på den plats de ska avgå ifrån men det sker enbart om de 
har en avgång direkt efteråt och därför inte går i viloläge.  
 
De flesta bussar följer ett omlopp. Det betyder att de kan anlända till terminalen som en 
busslinje och avgå som en annan. Om bussen ska byta linjesträckning så kan detta ske på två 
platser. Antingen så görs bytet på UL: s rastplats som finns mellan Strandbodgatan och Fjalars 
gränd eller, om tiden är knapp, så görs bytet i terminalen. De bussar som inte ska skyltas om 
kör direkt efter avlastningen antingen till rastplatsen eller till bussdepån, som ligger en bit 
utanför innerstaden. Vid pålastningen anländer bussarna till hållplatsen 5-10 minuter innan 
avgång. Därefter kör samtliga bussar ut via Bäverns gränd. 
 
Vid bussterminalen avgår och ankommer samtliga UL:s landbygdsbussar. Under maxtimmen 
mellan 16.00 och 17.00 passerar ungefär 100 bussar bussterminalen varav ett 60-tal är 
avgående och ett 40-tal är ankommande. Hållplatserna har modellerats som bussfickor med ett 
körfält per riktning. Bussar som stannar vid en hållplats ställer sig i bussfickan och hindrar 
således inte bakomliggande trafik från att köra förbi. Alla ankommande bussar, förutom 
flygbussen som stannar och avgår vid hållplats A1, stannar vid D2. Stopptiderna för olika 
busslinjer varierar. Swebus-expresslinjer och flygbussarna tar längre tid att tömma än 
landsortsbussarna. Det beror på att dessa ska tömmas både på människor och baggage.  
 
I terminalen färdas bussarna helt på chaufförens villkor. Vilken väg han eller hon väljer för att 
förflytta sig inom terminalen beror på rådande trafiksituation. I modellen går det beteendet 
inte att efterlikna, utan varje busslinje följer alltid samma rutt. Precis som avlastningstiderna 
så varierar även pålastningstiderna. Swebus-express samt Arlandabussen (801) kör in till sin 
hållplats ca tio minuter innan avgång, övriga bussar kör in ca fem minuter innan avgång. För 
detaljerade busstidtabeller och hållplatslägen se bilaga B. 
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Busstrafiken följer, som nämndes tidigare, olika omlopp. Om en buss har en ny avgång inom 
tio minuter lämnar den aldrig bussterminalen. Då tiden är längre kör bussen till rastplatsen 
och gör bytet där. Under den simulerade timmen är det endast tre bussar som har en ny 
avgång inom tio minuter. I verkligheten är det upp till busschauffören att avgöra om bytet 
skall göras i bussterminalen eller vid rastplatsen. Det är därför möjligt att vissa busschaufförer 
gör bytet i terminalen trots att tiden mellan ankomst och avgång är längre än tio minuter. Som 
nämnts tidigare i rapporten är individuella val som detta svåra att simulera och i samråd med 
UL har tiominutersgränsen därför satts.  
 
För att simuleringen inte ska bli alltför komplex har rastplatsen förenklats. Rastplatsområdet 
är inte med i modellen och symboliseras enbart av en in- och utfart, se bilaga D punkt 2. Alla 
bussar börjar och slutar sin rutt vid rastplatsen, även de bussar som egentligen skulle ha gått 
via depån. 
 

 
Figur 15 Bussterminalen 

4.3.2 Busshållplatser 
Längs med Kungsgatan finns det busshållplatser, framförallt för stadsbussar men även en för 
avstigande landbygdstrafik. Hållplatserna är utplacerade i busskörfälten längs med gatan. 
Bussar som ska stanna eller står stilla kan därmed tvinga bakomvarande bussar att stanna eller 
byta körfält. I norrgående riktning finns det två hållplatser; en mellan Fjalars gränd och 
Strandbodgatan och en utanför tågstationen. I södergående riktning finns det fyra hållplatser, 
två stycken utanför stadsteatern mellan Vaksalagatan och Bredgränd. Den ena är till för 
stadstrafiken och den andra för avstigande landsorttrafik. Därefter följer en hållplats utanför 
tågstationen och slutligen en norr om Fjalars gränd. För en bild över busshållplatsernas lägen, 
se bilaga D. 
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4.3.3 Busskörfält 
År 2004 påbörjade Uppsala kommun satsningen på ökat antal kollektivtrafikresor. Detta 
gjordes bland annat genom att förbättra turtätheten på vissa busslinjer. För att öka 
attraktiviteten ytterligare gjordes även satsningar på att korta ner restiderna för busstrafiken. 
Det gjordes genom att dedicera vissa körfält för busstrafik, framförallt där framkomligheten 
var begränsad. Det har lett till att stora delar av Kungsgatan innehåller körfält, som under 
delar av, eller under hela dygnet enbart tillåter busstrafik. För att inte omöjliggöra vissa 
svängar för bilister har området närmast korsningarna utelämnats och där tillåts därför all 
sorts trafik. I bild 16 framgår hur en korsning kan se ut. Införandet av busskörfälten har fått 
till följd att framkomligheten för bilister på Kungsgatan har minskat och trafiken har fördelats 
ut på andra vägar i centrala Uppsala.  
 
 

Figur 16  Busskörfält  

4.4 Gång- och cykeltrafik 
Uppsala är en cykelrik stad, mycket beroende på den stora mängden studenter. Det finns 
också ett stort antal dagspendlare mellan Stockholm och Uppsala och många av dem tar sig 
till och från tågstationen med cykel eller till fots. Det medför att gång- och cykeltrafiken runt 
Kungsgatan är mycket intensiv och har stor inverkan på hur trafiken i övrigt fungerar. 
 
Cyklister rör sig i området, framförallt i korsningarna Strandbodgatan- Kungsgatan och 
Bredgränd- Kungsgatan. På dessa platser finns separata cykelöverfarter med samma 
gröntidsfördelning som gångtrafiken. Många cyklister väljer dock att ta sig fram på andra 
vägar. Bangårdsgatan och Bäverns gränd används till stor del men i dessa fall cyklar 
cyklisterna i bilkörfälten. I AIMSUN går inte detta beteende att simulera. Detta beroende på 
att ett fordon tar upp ett körfält och det skulle innebära att cyklisterna blockerade bilarna. I 
verkligheten kan bilar och cyklister samsas i samma körfält. Cyklisterna påverkar givetvis 
bilisterna, men modellen blir mer verklighetstrogen om dessa tas bort ur simuleringen på de 
platser där inga separata cykelöverfarter finns. 
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Gångtrafikanter finns i hela systemet och påverkar inte bara trafiken vid övergångsställen. 
Som nämnts ovan rör sig en stor mängd fotgängare i området kring tågstationen. Det får till 
följd att bilister tenderar att köra försiktigare. Av den anledningen har alla vägavsnitt runt 
tågstationen, från infarten vid Bangårdsgatan, modellerats med en hastighetsbegränsning på 
30 km/h. I modellen finns ett obevakat övergångsställe. Det ligger i avslutningen av 
Bangårdsgatans östra del, mot stationshuset, se bilaga D punkt 1. När övergångsstället 
observerades uppmärksammades att de flesta som använde övergångsstället gjorde det då inga 
bilar fanns i närheten. Om bilar riskerade att störa överfarten valde många fotgängare att 
istället använda det signalreglerade övergångsstället nere vid Kungsgatan. Av den 
anledningen korsar i simuleringen enbart ett fåtal av det verkliga antalet fotgängare det 
obevakade övergångsstället vid Bangårdsgatan. Övriga övergångsställen i modellen är 
signalreglerade och styrda av biltrafiken.  
 
Under en stor del av dygnet är trafiksignalerna på Kungsgatan samordnade vilket leder till att 
alla gröntider är fasta. Fotgängare och cyklister har möjligheten att anmäla sin ankomst till 
korsningen genom att trycka på den knapp som normalt används för att ge grönt. Men i 
praktiken har den ingen verkan under maxtimmen. Korsningen Strandbodgatan- Kungsgatan 
är inte med i samordningen, men gröntiden för fotgängare och cyklister är ändå beroende av 
biltrafiken. Antalet gång- och cykeltrafikanter som anges i tabell 3 är till viss del hämtade från 
räkningar, utförda av Uppsala kommun. I de fall då det inte funnits några räkningar har en 
diskussion mellan kommunen och examensarbetarna lett fram till rimliga antaganden. För 
enkelhets skull är väderstrecken angivna som att Kungsgatan löper i nord-sydlig riktning. 
Tabellen visar antalet passager, först vilken sida om korsningen som gång- och 
cykeltrafikanterna rör sig och sedan i vilken riktning som passagen sker. 
 

Tabell 3 Gång- och cykeltrafik i modellen 

Nord Syd Ost Väst Korsning 
Ost Väst Ost Väst Nord Syd Nord Syd 

Vaksalagatan- 
Kungsgatan 

G: 100 
C: 0 

G: 100 
C: 0 

G: 100 
C: 0 

G: 100 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

Bredgränd- 
Kungsgatan 

 G: 125 
C: 125 

G: 125 
C: 125 

Bangårdsgatan G: 20 
C: 0 

G: 20 
C: 0 

 

Bangårdsgatan- 
Kungsgatan 

G: 175 
C: 0 

G: 175 
C: 0 

G: 175 
C: 0 

G: 175 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

G: 50 
C: 0 

Bäverns Gränd- 
Kungsgatan 

G: 67 
C: 0 

G: 67 
C: 0 

G: 33 
C: 0 

G: 33 
C: 0 

G: 25 
C: 0 

G: 25 
C: 0 

G: 25 
C: 0 

G: 25 
C: 0 

Strandbodgatan- 
Kungsgatan 

G: 50 
C: 16 

G: 50 
C: 39 

G: 50 
C: 44 

G: 50 
C: 72 

G: 100 
C: 44 

G: 100 
C: 470 

G: 100 
C: 78 

G: 100 
C: 534 

   G = Fotgängare 
   C = Cyklister 

4.5 Trafiksignaler 
En signalplan beskriver hur ljusregleringen i en korsning ser ut. Signalplanen beskriver de 
olika fasbilderna i korsningen. Fasbilderna visar vilka körfält som har grönt vid samma 
tidpunkt samt tiden för dessa. (VV-publikation, 2004) I Simuleringsområdet finns fem 
signalreglerade korsningar. Fyra av dessa, Vaksalagatan till Bäverns gränd, har samordnad 
styrning medan den femte vid Strandbodgatan har en oberoende styrning. 



 
Modellbygge 

32 

4.5.1 Samordnad styrning 
Den samordnade styrningen sträcker sig även utanför simuleringsområdet längs med 
Kungsgatan norrut. Samordnad signalstyrning strävar efter att uppnå en optimal tidsättning på 
signalerna utifrån olika variabler t.ex. antal stopp och fördröjningar etc. Vad som avses med 
begreppet ”optimalt” kan variera, allt från minsta antal stopp till högsta samhällsekonomiska 
nytta. (VV-publikation, 2004) Längs Kungsgatan i Uppsala är målet att uppnå progressivt 
grönt för den dominerade trafikströmmen, en så kallad ”grön våg”. Trafiken styrs genom på 
förhand fastlagda tidsplaner med valda omloppstider. Genom att veta avstånd mellan 
korsningar, hastigheter, trafikmängder etc. kan signalstyrningen samordnas.  
 
I och med att de fyra samordnade trafiksignalerna är beroende av övriga samordnade signaler 
på Kungsgatan är de inte optimala för framkomligheten inne i simuleringsområdet utan för 
hela Kungsgatan. Omloppstiden för samordnade trafiksignaler skall vara lika långa eller en 
multipel av varandra. Den aktuella omloppstiden är i samtliga korsningar 120 sekunder. 
Signalerna är gula i fyra sekunder innan signalbilden ändras till grönt respektive rött. 
Gröntider för respektive korsning och signalgrupp finns i bilaga A.  

4.5.2 Oberoende styrning 
Korsningen Strandbodgatan- Kungsgatan är oberoende, och tillhör inte den samordnade 
trafiksignalstyrningen. Med oberoende menas att signalanläggningen arbetar helt självständigt 
mot andra signalanläggningar. (VV-publikation, 2004) I den aktuella korsningen tillämpas 
trafikstyrning, vilket innebär att gröntider för olika trafikströmmar påverkas av trafikflödet. 
Detektorer känner av trafikströmmarna in till korsningen. Generellt fungerar signal-
anläggningen så att varje fordon registreras hos detektorn vilket leder till en eventuell 
förlängning av gröntiden. Detta beror på vid vilken tidpunkt i omloppet fordonet passerar 
detektorn. Ju närmare maxgröntiden desto kortare förlängningstid. Det beror också på trafiken 
i övriga körriktningar. Hur gröntiden fördelas beror sedan på hur signalanläggningen är 
programmerad.  
 
För att återskapa en trafikstyrd trafiksignal användes detektorer som placerades ut på lämpliga 
avstånd från korsningarna. Därefter angavs tiden det tar ett fordon att färdas mellan detektorn 
och korsningen. Hur mycket tid som läggs till varje gång ett fordon passerar detektorn avgör 
hur mycket signalens gröntid förlängs. Signalen i korsningen Strandbodgatan- Kungsgatan 
illustreras i figur 17 på nästa sida. 
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Figur 17 Strandbodgatan- Kungsgatans signalväxling 

 
• A och B i riktning rakt fram och höger får grönt i max 35 sekunder och min 4 

sekunder. 
• C och D i riktning vänster, samt B i riktning höger får grönt i max 20 sekunder och 

minst 4 sekunder. 
• C och D i riktning rakt fram och höger får grönt i max 35 sekunder och minst 4 

sekunder. 
• A och B i riktning vänster får grönt i max 20 sekunder och minst 4 sekunder.
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5 Verifiering, kalibrering och validering 
Verifieringen går ut på att undersöka om simuleringen innehåller några fel. Detta för att 
underlätta kalibreringsprocessen. För att inte simuleringen skall göras med felaktiga 
parametervärden måste direkta fel elimineras. Kalibrering är nödvändig i och med att det inte 
går att skapa ett programpaket som bemästrar alla trafiksituationer. Beroende på var en 
simulering utförs, storstad eller landsort, Sverige eller Spanien, så varierar förarbeteenden. Ett 
simuleringsprogram kan inte innehålla parameterinställningar som passar alla tänkbara 
trafiksituationer. Det är därför högst osannolikt att grundinställningarna passar för en hel 
simuleringsmodell.  

5.1 Verifiering/felsökning av simuleringsmodellen 
Det finns tre typer av felkällor; programmeringsfel, indatafel och animeringsfel. I följande 
avsnitt redovisas hur felsökningen gått till vid skapandet av simuleringsmodellen av Uppsalas 
nys resecentrum. 

5.1.1 Programmeringsfel 
AMSUN NG är en ny version av en tidigare utgiven programvara. Programvaran är 
fortfarande under utveckling och flera uppdateringar har genomförts. Under 
simuleringsprojektets framskridande har inga programmeringsfel upptäckts i programmet. 

5.1.2 Indatafel 
Verifieringen av indata bestod av att studera tre delar; nätverket, reseefterfrågan och 
fordonsbeteenden.  
 
Nätverket byggdes upp med hjälp av en ritning som bakgrund för att vara säker på att den 
geografiska utformningen blev korrekt. I ritningen framgick inte antalet körfält eller hur 
korsningarna såg ut. För att ta reda på detta användes separata kartor och ortofoton. Varje länk 
i nätverket undersöktes sedan för att utreda om den var korrekt modellerad samt att 
förbindelsen till nästa länk fungerade. Korsningarna specialstuderades för att upptäcka 
eventuella fel i signalplaner, väjningspliktsregler eller fordonsbeteenden.  
 
Reseefterfrågan kontrollerades genom att se till att rätt antal fordon kom ut och in i modellen. 
Den indata som erhållits innehöll en del fel. Emme/2 har ibland större statistikområden än 
detaljeringsnivån på simuleringsmodellen. Två korsningar kan t.ex. ha samma centroid viket 
innebär att statistken för de båda slås ihop. Det leder till att en del trafik hamnar i fel korsning. 
Bangårdsgatan hade t.ex. inga högersvängande fordon från början. De fel som upptäcktes 
diskuterades sedan med de ansvariga i Uppsala och rättades till.  
 
Defaultvärdena för samtliga fordon visade inte upp några synbara tecken på fel. Bussarna 
delades upp i två fordonstyper, buss och ledbuss för att det skulle stämma överens med 
verkliga förhållanden.  

5.1.3 Animeringsfel 
Genom att granska animeringen är det enkelt att upptäcka inkorrekta fordonsbeteenden. Om 
det uppstår mycket köer i modellen finns möjligheten att köra simuleringen utan köbildningar, 
genom att minska trafikvolymen. När simuleringen kontrollerades efter fel hittades några som 
åtgärdades. 
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Eftersom simuleringsmodellen har separata busskörfält, se kapitel 4.3.3, kontrollerades att de 
fungerade som det var tänkt. Busskörfälten fungerade överlag bra, men på en del länkar var 
det många bilar som använde dem. På vissa ställen stämde det med verkligheten, bl.a. på 
Kungsgatan, mellan Bäverns gränd och Bangårdsgatan. Vid korsningen Bäverns gränd- 
Kungsgatan tillåts båda körfälten att köra rakt fram. Efter korsningen dediceras det högra 
körfältet till busstrafik, men p.g.a. den höga trafikbelastningen tvingas många bilar i det högra 
körfältet ligga kvar där i och med att det vänstra är fullt. På andra ställen, bl.a. mellan 
Bredgränd och Vaksalagatan färdades bilisterna felaktigt i busskörfälten. Problemet löstes 
genom att göra separata vägavsnitt, ett för busstrafik och ett för biltrafik.  
 
Problem upptäcktes i några korsningar med hög belastning. Det visade sig att fordon som ville 
svänga inte fick möjlighet till detta i och med att körfältet var fullt. Det innebar att de istället 
blev tvingade att köra rakt fram. Problemet är svårt att rätta till och svängandelarna påverkas 
inte nämnvärt. Av den anledningen gjordes inga åtgärder mot detta. 
 
I korsningarna tenderade fordonen att svänga orealistiskt. Fordonen svängde allt för snävt och 
väjningsplikten till gång- och cykeltrafikanter blev fel. För att svängarna skulle få ett 
verklighetstroget utseende lades små vägavsnitt till inne i korsningarna. Svängande fordon var 
tvungna att passera nämnda vägavsnitt och beteendet blev mer realistiskt. För att få 
vänstersvängande fordon att lämna företräde för rakt fram körande, då dessa har grönt 
samtidigt, tilldelades dessa väjningsplikt. För att ge fotgängare och cyklister företräde gjordes 
även vägavsnitt för att passera ut ur korsningen. Se figur 18 
 

 
Figur 18 Korsning med separata vägavsnitt 

5.2 Kalibrering av simuleringsmodellen 
Vid kalibreringen av simuleringsmodellen laborerades det med de parametrar som beskrivs i 
kapitel 3.1. Vid parametersättningen utgicks från parametrar från liknande studier. (Transek, 
2005) För att simuleringen skulle passa rådande förhållanden i Uppsala gjordes dock vissa 
justeringar. Den kalibreringsdata som användes kom från Uppsala kommun och bestod av 
medelhastigheter och trafikräkningar. Därutöver gjordes egna observationer och mätningar av 
kölängder i korsningen Bangårdsgatan- Kungsgatan och Bredgränd- Kungsgatan för att få en 
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bild av den rådande trafiksituationen. Mätningarna gjordes under en timme och således är de 
en enbart indikation på att simuleringen är korrekt, se tabell 4. Trafikräkningarnas datakvalitet 
var överlag dålig. Mätningarna var gjorda på olika platser men utspridda över olika dagar och 
år. Variationen i mätpunkterna var därför mycket stora och av den anledningen användes 
trafikräkningarna enbart för att visa tendenser. Dessa var bl.a. att trafiken på Kungsgatan 
minskar på sikt. 
 
Kalibreringen genomfördes iterativt och började med att globala parametrar ställdes in 
eftersom de påverkar hela nätverket. Framförallt studerades i detta skede hur och var köer 
uppstod. Genom att exempelvis justera simuleringssteget och reaktionstiden vid stopp flöt 
trafiken tillfredsställande. Ett kortare simuleringssteg och en snabbare reaktionstid leder till 
att trafiken snabbar svarar på förändringar. Inställningar för de globala parametrarna återfinns 
i bilaga C. 
 
Två olika typer av vägar, en för fordonstrafik och en för gång- och cykeltrafikanter används i 
modellen. Genom att göra en uppdelning i dessa grupper är en generell parametersättning av 
lokala parametrar möjlig. Inställningar av lokala parametrar för respektive vägtyp återfinns i 
bilaga C 
 
Det upptäcktes vissa felaktigheter i fordonsbeteenden. Dessa återkom i de flesta korsningarna. 
Fordonen tenderade att låsa hela korsningen när denna inte var definierad som en yellow-box. 
Samtidigt blev fordonsbeteendet felaktigt då korsningen var en yellow-box. Fordonen åkte 
inte in i korsningen eftersom framförvarande fordon blockerade dem då de understeg yellow-
boxhastigheten. Det medförde att kapaciteten i korsningen blev alldeles för låg. Av den 
anledningen var regleras hastigheterna. Hur dessa påverkar korsningen beskrivs noggrant i 
kapitel 3.1.2. Det som gjordes var att alla korsningar byggdes som en yellow–box, därefter 
laborerades det med hastigheterna. Ett typiskt fel som upptäcktes var att fordon på väg ut ur 
en korsning stängde gångtrafiken. Detta p.g.a. köbildning på efterföljande länk, vilket gjorde 
att fordon blev stående på övergångsställena. Det åtgärdades genom att förbjuda fordon att 
lämna korsningen om det inte finns plats på efterföljande länk. På samma sätt är det viktigt att 
svängande fordon köar upp bakom varandra när det första lämnar företräde för gångtrafik. 
Detta löstes genom att ange yellow-boxhastigheten till värdet noll för vänstersvängen. Figur 
19 nedan visar problemet. Pilen visar att gångtrafikanter blir upplåsta av en bil.  
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Figur 19 Upplåsta gångtrafikanter 

 
För inställningar av parametrarna för var och en av fordonstyperna studerades beteenden i 
korsningarna och medelhastigheter. Medelhastigheten längs Kungsgatan, mellan 
Bangårdsgatan och Bäverns gränd anpassades så att medelhastigheten i modellen 
överrensstämde med kalibreringsdata. Detta är den enda plats inom det simulerade området 
som uppmätt data finns tillgänglig. Utanför simuleringsområdet finns flera andra mätpunkter 
med likvärdiga medelhastigheter. Det är därför rimligt att anta att medelhastigheten längs med 
Kungsgatan är relativt jämn. Hastighetsanpassningen gjordes genom att laborera med olika 
acceleration och önskad hastighet för biltrafiken.  Inställningar av fordonsparametrar för 
respektive fordonstyp återfinns i bilaga C.  
 
Resultatet efter kalibreringen, med avseende på medelhastigheter på Kungsgatan mellan 
Fjalars- och Bäverns gränd, samt kölängden i korsningen Bangårdsgatan- Kungsgatan 
redovisas i nedanstående tabell 4. 
 

Tabell 4 Kalibreringsresultat. 

 Uppmätt resultat Simulerat medelvärde Skillnad 
Medelhastighet  36 km/h 35 km/h 1 km/h 
Kölängd bangårdsgatan 
körandes Ö 

9,3 fordon 8,5 fordon 0,8 fordon 

Kölängd Kungsgatan körandes N 10,3 fordon 8,4 fordon 1,9 fordon 
 

5.3 Validering 
I och med att tillgången till kalibrerings- och valideringsdata var liten så genomfördes 
valideringen till stor del genom att modellen visades och diskuterades med lokal expertis. Det 
var därför väldigt svårt att kvantifiera några specifika valideringsmål. I stället fick det 
allmänna beteendet kommenteras. Till viss del validerades modellen därför mot samma indata 
som den kalibrerades, bl.a. kölängder. Detta kan ses som en brist i modellen men samtidigt så 
var det experternas allmänna uppfattning som avgjorde modellens validitet.  
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I stort var beteendet bra men för att ytterligare validera modellen gjordes en studie av 
bussarnas restider. Restiden för en norrgående buss, från bussterminalen till Vaksalagatan, 
uppskattades av experter på UL variera mellan två och tre minuter. Det betyder att de flesta 
bussar stannar vid minst en trafiksignal på sin väg från bussterminalen. Vid modellkörningen 
varierade bussarnas körtider mellan en och en halv och tre minuter, alltså något lägre än de 
uppskattade värdena. Dessa värden ansågs dock rimliga och således var bussarnas beteenden 
giltiga. 
 
Valideringsprocessen blev som synes relativt kort. Men för att uppfylla syftet med 
examensarbetet ansågs den ändå tillräcklig. De nästföljande scenarierna bygger på samma 
indata som ursprungsmodellen och för att studera effekterna av ombyggnationerna och 
jämföra dem sinsemellan är det viktigaste att samma trafikvolymer, parameterinställningar 
etc. används. 
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6 Scenario 1 - Ursprungsförslaget 

6.1 Förutsättningar 
Syftet med examensarbetet att genom trafiksimuleringar utreda det framtida resecentrumets 
kapacitet i form av hållplatskapacitet och systemkapacitet. Systemkapaciteten syftar till att 
utreda hur den allmänna trafiksituationen påverkas vid olika lösningar. Exempelvis hur 
restiderna och medelhastigheterna i systemet påverkas. Med hållplatskapacitet menas: 
Kommer alla bussar att få plats med samma kriterier som gäller idag, stopptider och liknande? 
Om inte: Vad krävs det för förändringar? Alternativa utformningar? Förändrade stopptider? 
Eller en kombination av de två? Ett tredje alternativ vore att använda sig av ett dynamiskt 
hållplatssystem, där busslinjerna avgår från olika hållplatser beroende på var det finns ledigt 
utrymme. Detta alternativ är bra i ett systemoptimerat perspektiv, förutsatt att all 
bakomliggande teknik i form av informationstavlor och liknande fungerar. Ur ett 
resenärsperspektiv är det betydligt sämre. Dels för att attraktiviteten för bussresor skulle 
minska om resenärer hela tiden måste leta efter busshållplatsen och dels för att avstånden i 
Uppsalas fall är alldeles för stora. Det krävs en betydligt kompaktare terminal för att detta 
alternativ skall vara värt att utreda och därför uteslöts det i ett tidigt skede. 
 
Hållplatsfördelningen för landsortstrafiken har utförts genom att utgå från dagens 
hållplatslägen, dvs. de bussar som idag avgår ifrån samma hållplats gör det även i möjligaste 
mån i framtiden. I de fall det inte varit möjligt att följa den principen har avgångstider 
studerats för att på så sätt fördela ut bussarna på bästa sätt. Vid studierna av avgångstider togs 
enbart hänsyn till avgångarna under den simulerade timmen. Det betyder att det är möjligt att 
vissa hållplatser blir fulla under andra tider på dygnet. Sannolikheten för detta är dock relativt 
liten då den simulerade timmen är den mest trafikerade.  
 
Stadsbussarna har i första hand tilldelats hållplatser som anses passa deras rutter. I andra hand 
har bussarnas avgångstider studerats. Stadsbussarna kommer till skillnad från nuläget enbart 
att stanna på en hållplats i simuleringsområdet. Deras stopptider varierar relativt kraftigt i 
dagsläget. Vissa bussar anländer flera minuter för tidigt, vilket innebär att de kan bli stående 
mer än fem minuter. Det är någonting som, av kapacitetshänsyn, inte kommer att accepteras i 
framtiden.  
 
Vissa bussar har ingen avgång under simuleringsperioden och information om vilken hållplats 
de ska avgå ifrån finns inte i rapporten. Det är dock rimligt att anta att de kan avgå ihop med 
samma bussar som i nuläget.  
 
Om inget annat anges så är bussarnas stopptider nittio sekunder för landsortsbussar och sextio 
sekunder för stadsbussar. Anledningen till att landsortsbussarna har en längre stopptid än 
stadsbussarna är att landsortsbussarna har sin startpunkt i resecentrum. Andelen påstigande 
borde därför rimligtvis vara mer koncentrerad kring resecentrum för landsortsbussarna än för 
stadsbussarna som enbart passerar resecentrum. Att stopptiderna har minskats från nuläget 
beror på utrymmesminskningen. Det finns helt enkelt inte möjlighet att använda sig av samma 
stopptider som i nuläget. Stopptiderna togs fram genom en diskussion med UL om vad som 
ansågs som lämpligt och rimligt. 
 
Swebus-express till och från Stockholm (899) och Gävle (897) samt Arlandabussen (801) har 
flyttats ut ur modellen pga. deras långa stopptider. Att minska deras stopptider ansågs 
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orimligt, dels för att bagagehanteringen tar extra tid och dels för att pengahanteringen tar 
längre tid än den gör för övriga bussar. Nämnda bussar kommer istället att kunna avgå från en 
terminal på andra sidan stationen. 

6.2 Scenariobeskrivning 
Ursprungsförslaget innehåller ca en tredjedel av den totala hållplatslängd som dagens tre 
knutpunkter* har, vilket skapar problem. Detta går till viss del att åtgärda genom att minska 
bussarnas stopptider vid hållplatserna. Ett annat problem med den tänkta lösningen är att vissa 
delar av terminalen ligger längsmed Kungsgatan. Gatan är redan idag hårt belastad och med 
mer busstrafik kommer situationen att försämras ytterligare. Det totala antalet bussar på 
Kungsgatan kommer att öka med ca 40 % under den simulerade maxtimmen, från 137 till 223 
stycken. Ökningen består uteslutande av stadsbussar vilket innebär att de är ledbussar och 
således tar upp mer utrymme än de traditionella bussarna. 
 
Utformning 

Tanken är att det ska byggas en ny in- och utfart vid Smedsgränd. Infarten riktar sig dels till 
bilar, som ska till och från stadshuset och till bussar som ska trafikera den nya bussgatan. 
Bussgatan är enkelriktad i sydlig riktning, sträcker sig mellan stadshuset och Bäverns gränd 
och innehåller tolv busshållplatser med en sammanlagd längd på 193 meter. Gatan tillåter 
enbart busstrafik, men i och med att den korsar infarten till tågstationen så kommer 
busstrafiken till viss del påverkas av biltrafik. Det är även planerat för busshållplatser i 
nordgående riktning på Kungsgatan. Mellan Bäverns gränd och Stadshuset ryms tio 
busshållplatser, med en sammanlagd längd på 185 meter. Därutöver finns det också möjlighet 
att bygga ytterligare två, precis utanför stadshuset. 
 
Det kommer också att byggas en ny gång- och cykelpassage under järnvägen, 
Centralpassagen. Denna kommer att attrahera en stor mängd gång- och cykeltrafikanter som 
idag väljer andra vägar för att korsa järnvägen. Centralpassagen förbinder Uppsalas östra 
stadsdelar med resecentrum, strax söder om tågstationen. Den fortsätter förbi och över den 
nya bussgatan och därefter vidare över Kungsgatan för att sedan leda in till Uppsalas 
citykärna. Enligt de prognoser som Uppsala kommun gjort kommer gång- och cykeltrafiken 
genom Centralpassagen att vara mycket stor. Sammanlagt uppskattas ca 3000 personer 
passera platsen under den simulerade timmen.  Centralpassagens korsning med bussgatan har 
modellerats med en hastighetsnedsättning till 10 km/h för busstrafiken vilket gör att 
interaktionen mellan gång-, cykel och busstrafik blir verklighetstrogen. Vid Kungsgatan har 
en trafiksignal skapats. Gröntidsfördelningen för denna är samma som gång- och 
cykelöverfarten vid Bredgränd. I figur 20 och tabell 5 framgår hur ursprungsförslaget är tänkt 
att se ut och vilka bussar som stannar på vilka hållplatser.  
 

 

                                                 
* Med knutpunkter avses Stora Torget, Dragarbrunnsgatan och bussterminalen. 
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Bangårdsgatan 

Kungsgatan 

Centralpassagen 

 
Figur 20 Ursprungsförslag 

Tabell 5 Hållplatslägen och prestanda för scenario 1 

Busshållsplats Längd (meter) Kapacitet (antal*) Busslinje 
G1 19 1: S 1, 3, 5, 8  
G2 40 2: SS 2, 4, 6, 9, 14, 17, 18, 20, 22, 35, 110, 111, 115                
G3 58 4: LLLL Ankommande bussar 
G4 76 5: LLLLL 802, 807, 808, 809, 847, 882, 910 
H1 59 3: SSL 2, 9, 22, 805, 811, 815, 816, 842, 845, 886, 887  
H2 48 3: SLL 4, 6, 574, 821, 823, 874, 888, 823                                  
H3 78 4: SSSL 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 20, 804, 848, 849, 877, 895  
Totalt 7 st.  Totalt 378 m.   
*   S= Stadsbuss 
     L= Landsortsbuss 

6.3 Resultat 

6.3.1 Bakgrund 
Eftersom kalibreringsarbetet bara till viss del gjorts mot uppmätt data i form av 
medelhastigheter, kölängder och restider etc. bör värdena på desamma tolkas med en viss 
försiktighet. Resultaten beror till viss del på hur busstrafiken fungerar, dvs. vilka rutter 
bussarna kör. I programmet finns det inte någon möjlighet för bussarna att välja färdväg 
beroende på trafiksituation. Det innebär att de alltid kör samma väg, trots att den kan vara 
blockerad. En buss kan i verkligheten göra små förändringar i sin färdväg beroende på den 
rådande trafiksituationen. Problemen är särskilt uppenbara i de mest trafikerade områdena 
kring Bangårdsgatan och Bäverns gränd.  
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Resultaten presenteras på två sätt: 
 

• Visualiseringstolkningar t.ex. hur köer byggs upp och avvecklas.  
• Analys och sammanställning av utdata. Utdata är uppdelat i fyra kategorier: 

 
• Flöde. Medelflödet under en timme per vägetapp (fordon/timme).  
• Restid. Restiden på den aktuella sträckan (sekunder). För busstrafiken anges 

restiden per kilometer. 
• Medelhastighet. Medelhastigheten på den aktuella sträckan (km/h) 
• Antal stopp. Antal stopp per fordon och aktuell sträcka. Ett stopp definieras som 

stopp då hastigheten understiger 1m/s. 
 
All utdata är insamlad under tiominutersintervall. För varje tiominutersintervall räknas t.ex. 
ett timflöde ut. Därefter har tiominutersintervallen slagits samman och skapat ett nytt 
timflöde. Det nya timflödet behöver således inte vara det faktiska timflödet i och med att varje 
tiominutersintervall ger ett genomsnittligt timflöde. För varje scenario har tio simuleringar 
genomförts, därefter har ett medelvärde räknats ut. Genom att utföra flera simuleringar 
minimeras risken för att utdata ska bli felaktig. 
 
Biltrafikvolymen är initialt densamma som i nuläget. Skillnaden är att det lagts till ytterligare 
busslinjer. Det innebär att medelhastigheten sjunker, samtidigt som restiden ökar i nätverket. 
Lokala förändringar i ett nätverk leder ofta till globala förändringar i hela nätverket. Det är 
därför inte sannolikt att samma antal bilar väljer att köra på Kungsgatan som idag. För att 
utreda effekterna på hela nätverket krävs ett betydligt större nätverk än det simulerade. Det 
skulle vara möjligt att bygga ut simuleringsmodellen för att utreda det nya trafikflödet, men 
bristen på tid, inom ramen för detta examensarbete, och indata för att bygga ut modellen gör 
detta alternativ omöjligt. Ett annat alternativ vore att använda sig av ett makro-
simuleringsprogram för att utreda de nya flödena i området. På det sättet skulle det vara 
möjligt att göra en jämförelse mellan de olika scenarierna med flöden som är sannolika. Inte 
heller detta alternativ har varit möjligt att genomföra inom ramen för detta examensarbete 
utan istället har ett tredje alternativ utarbetats.  
 
Alternativet innebär att man gör en jämförelse mellan nulägesmodellens och 
ursprungsförlagets trafikflöden. Med hundraprocentiga flöden blir trafiksituationen betydligt 
sämre än nulägets. Genom att minska det inkommande flödet kommer dock trafiksituationen 
att förbättras. Metoden går ut på att stegvis minska inflödet för att på så sätt erhålla samma 
restider och medelhastigheter etc. som nuläget. På så sätt går det att utreda scenariots 
prestanda både i form av hållplats- och systemkapacitet.  
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Utdata presenteras för sex vägetapper samt för busstrafikens restider: 
 

• Kungsgatan i nordlig riktning mellan Strandbodgatan och Vaksalagatan 
• Kungsgatan i sydlig riktning mellan Vaksalagatan och Strandbodgatan.  
• Fjalars gränd- Bäverns gränd 
• Bäverns gränd- Bangårdsgatan 
• Bangårdsgatan- Bäverns gränd 
• Vaksalagatan- Bangårdsgatan 
• Busstrafikens restider 

 

6.3.2 Analys 
Precis som nämns i scenariobeskrivningen i kapitel 6.2, är hållplatsutrymmet i scenario 1 
mycket knappt. Det innebär att många bussar inte kan angöra sin hållplats när de anländer 
utan får vänta på ledigt utrymme. I figur 21 framgår att två bussar väntar på ledigt utrymme i 
hållplats H3. Det får till följd att köbildningen bakom de väntande bussarna blir mycket 
omfattande, i detta fall sträcker sig kön på Kungsgatan ända till Strandbodgatan. De väntande 
bussarna kör in i bussfickan när de ges utrymme, vilket får till följd att bakomvarande kö 
minskar. Samma problem uppstår vid ett flertal hållplatser. 
 

Bäverns gränd

Bangårdsgatan

Kungsgatan

 
 

Figur 21 Överfulla hållplatser 
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Problemet ger upphov till mer problem, exempelvis blir busstrafiken kraftigt försenad. För att 
åtgärda problemet användes följande strategi: 
 
1. Minskning av bussarnas stopptider. Minskningen genomfördes stegvis, genom att 

minska stopptiden med tio sekunder per steg och busstyp, från 90 sekunder för 
landsortsbussar och 60 sekunder för stadsbussar.  

 
2. Minskning av trafikvolymen. Minskningen gjordes genom att minska biltrafikflödet 

stegvis, med tio procent per steg från hundraprocentiga flöden till sextioprocentiga. 
Minskningen av biltrafikflödet gjordes med 60 respektive 30 sekunders stopptid för 
busstrafiken.  

 
Som synes i tabell 6 gav minskningen av stopptiderna enbart marginella förändringar i den 
allmänna trafiksituationen. Därför gjordes minskningen bara i fyra steg, från nittio till sextio 
sekunders stopptid för landsortsbussar och från sextio till trettio för stadsbussar. Dessa tider 
visade sig dock inte tillräckliga, framförallt blir stadsbusstrafiken avgående i sydlig riktning 
på bussgatan lidande. Hållplats G1 och G2 blir fulla med jämna mellanrum, vilket leder till 
köbildning bakom väntande bussar. Att minska stopptiderna ytterligare skulle kunna leda till 
förbättrad hållplatskapacitet. Det finns dock två anledningar till att detta inte testades. Den 
första är att stopptiderna i sådana fall skulle bli mycket korta och leda till att passagerare inte 
hinner kliva på bussen. Den andra anledningen är att bussarna anländer till hållplatserna 
stötvis, beroende på att de samlas upp vid trafiksignalerna. Det betyder att det ibland anländer 
två bussar till G1, som bara rymmer en, eller tre bussar till G2 som bara rymmer två.  
 

Tabell 6 Effekter av minskade stopptider i scenario 1 

  Nuläge 90/60 80/50 70/40 60/30 
Flöde 292 224 221 227 222 
Restid/ Std avv. 189/ 16 426/ 30 463/ 41 410/ 41 444/ 28 
Hastighet 14,8 6,6 6,1 6,9 6,3 

 
Kungsgatan 
norrut 
 Antal stopp 2,3 6,5 7,2 6,5 7,0 

Flöde 446 419 407 412 426 
Restid/ Std. avv. 147/ 7 151/ 3 152/ 11 157/ 6 147/ 6 
Hastighet 18,9 18,3 18,3 18,0 18,9 

 
Kungsgatan 
söderut 
 Antal stopp 2,3 2,5 2,5 2,4 2,3 

Flöde 748 643 631 629 639 
Restid 72 237 248 224 239 
Hastighet 10,5 3,2 3,1 3,5 3,2 

 
Fjalars gränd- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 1,1 2,6 2,7 2,6 2,7 

Flöde 676 564 550 559 561 
Restid 51 107 118 110 118 
Hastighet 13,8 6,5 5,9 6,3 5,9 

 
Bäverns gränd- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,9 2,9 3,2 3,0 3,3 

Flöde 703 598 587 590 603 
Restid 32 39 40 41 40 
Hastighet 22,0 17,8 17,6 18,2 17,7 

 
Bangårdsgatan- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 

Flöde 814 767 752 751 763 
Restid 44 40 42 40 40 
Hastighet 19,1 21,4 20,4 21,0 21,2 

 
Vaksalagatan- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Busstrafik  Restid - 593 619 562 571 
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Utifrån tabellens värden är det rimligt att dra slutsatsen att det inte är bussarnas stopptider 
som begränsar kapaciteten, utan deras närvaro. Bil- och busstrafikens restider visar inga 
tecken på att minska, utan pendlar mellan förbättringar och försämringar. Troligtvis mycket 
beroende på slumpen.   
 
I tabell 7 redovisas resultaten för minskningen av trafikvolymen. Denna genomfördes med 
sextio sekunders stopptid för landsortsbussarna respektive trettio sekunder för stadsbussarna. 
Anledningen till det var att möjligheten att rymma alla bussar förbättras jämfört med nittio 
respektive sextio sekunders stopptid. Resultatet visade sig dock bli att utrymmet trots detta 
inte var tillräckligt. 
 
Restiden påverkas, precis som nämndes tidigare, inte nämnvärt av att bussarnas stopptider 
minskar. Det är först när biltrafikvolymen minskar som resultaten förändras. På Kungsgatan 
norrut minskar restiden sammanlagt med 283 sekunder, eller 63 % då biltrafikvolymen 
minskar till 60 %. Restider och medelhastigheter är beroende av varandra och således 
förändras dessa på samma sätt mellan trafikvolymminskningarna. I tabellen framgår det att 
det krävs en minskning av trafikvolymen till sjuttio procent av den ursprungliga för att 
åstadkomma nulägets restider på Kungsgatan norrut. 
 

 
Tabell 7 Effekter av minskad  trafikvolym i scenario 1 

  Nuläge 100% 90% 80% 70% 60% 
Flöde 292 222 220 211 186 168 
Restid/ Std. avv. 189/ 16 444/ 28 362/ 46 218/ 26 178/ 8 161/ 5 
Hastighet 14,8 6,3 7,9 13,0 15,7 17,4 

 
Kungsgatan 
norrut 
 Antal stopp 2,3 7,0 6,2 3,5 2,4 1,9 

Flöde 446 426 364 342 302 261 
Restid/ Std. avv. 147/ 7 147/ 6 144/ 5 135/ 3 129/ 3 126/ 2 
Hastighet 18,9 18,9 19,3 20,6 21,5 22,1 

 
Kungsgatan 
söderut 
 Antal stopp 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 

Flöde 748 639 620 596 524 448 
Restid 72 239 180 88 67 61 
Hastighet 10,5 3,2 4,4 8,7 11,2 12,5 

 
Fjalars gränd- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 1,1 2,7 2,4 1,5 1,2 1,0 

Flöde 676 561 546 515 458 396 
Restid 51 118 116 71 50 44 
Hastighet 13,8 5,9 6,1 10,1 13,8 15,9 

 
Bäverns gränd- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,9 3,3 3,3 1,7 0,9 0,7 

Flöde 703 603 531 485 425 371 
Restid 32 40 39 36 35 35 
Hastighet 22,0 17,7 17,9 19,4 19,9 20,0 

 
Bangårdsgatan- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

Flöde 814 763 676 615 535 493 
Restid 44 40 40 39 39 38 
Hastighet 19,1 21,2 21,1 21,8 21,8 22,2 

 
Vaksalagatan- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 
Busstrafik Restider - 571 511 412 365 350 

 
Tabellen ovan visar tydligt att trafiken i nordlig riktning på Kungsgatan är den som påverkas 
mest i scenario 1. I sydlig riktning blir förhållandena snarare bättre, mycket beroende på att de 
befintliga busshållplatserna försvunnit och att bussarna därför använder den nya bussgatan för 
att transportera sig söderut i området. Sträckan mellan Bangårdsgatan och Bäverns gränd får 
dock, beroende på Centralpassagens överfart, något längre restid. 
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I figur 22 visas hur flöde, restid, hastighet och antal stopp förhåller sig till varandra mellan 
trafikvolymminskningarna på Kungsgatan norrut. Förändringarna anges som procentuella 
förändringar mellan minskningarna, exempelvis hur mycket restiden minskar då 
trafikvolymen minskar från hundra till nittio procent. Figuren visar tydligt att förändringar i 
trafikvolymen har stor inverkan på hur restiden, hastigheten och antalet stopp påverkas. Den 
visar också att förändringarna är oproportionella mot förändringen i trafikvolym. Restiden 
minskar t.ex. med ca fyrtio procent trots att trafikvolymen bara minskar med 10 %, från nittio 
till åttio procent. 
 
En annan slutsats som kan dras från figuren är att Kungsgatan inte klarar av nulägets 
trafikflöden. Trots att trafikvolymen minskar med tio procent i varje steg minskar flödet på 
Kungsgatan med motsvarande siffror först då trafikvolymen minskar från åttio till sjuttio 
procent. 
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Figur 22 Förändringen av flöde, restid, hastighet och antal stopp per trafikvolymminskning i scenario 1 

 
Sammanfattning 

Scenario 1 är inte ett genomförbart förslag. Att minska bussarnas stopptider ger inga 
märkbara resultatförbättringar. Det är bussarnas närvaro som begränsar kapaciteten och inte 
deras stopptider. Med en minskad trafikvolym förbättras resultaten för biltrafiken och vid 
sjuttioprocentiga trafikflöden uppnås samma restider som i nuläget. En minskad trafikvolym 
minskar också bussarnas restider men hållplatsutrymmet är fortfarande för litet. 
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7 Alternativa utformningar 
Arbetet med att bygga Uppsala resecentrum har redan påbörjats, men hur den slutgiltiga 
lösningen kommer att se ut är ännu inte helt fastställt. Den ursprungliga idén, vilken 
presenteras i kapitel 6, visade sig otillräcklig. Det uppstod kapacitetsbrist p.g.a. att det inte 
fanns tillräckligt med hållplatsutrymme. Ursprungsförslagets kapacitets var för låg och för att 
uppfylla syftet byggdes därför ett antal alternativa modeller, där det laborerades med olika 
dimensionering och stopptider. Ett flertal av dessa förkastades, men de hjälpte ändå till i 
arbetet att hitta acceptabla lösningar. I detta kapitel presenteras de alternativa lösningar som 
ingår i analysen. 
 
För de alternativa utformningarna, scenario 2 till 5, gäller samma förutsättningar som 
presenterades i kapitel 6.1. En sammanfattning av dessa följer nedan: 
 

• Hållplatsfördelningen för landsortstrafiken har utförts genom att utgå från dagens 
hållplatslägen, dvs. de bussar som idag avgår ifrån samma hållplats gör det även i 
möjligaste mån i framtiden.  

• Stadsbussarna har i första hand tilldelats hållplatser som anses passa deras rutter. I 
andra hand har bussarnas avgångstider studerats.  

• Om inget annat anges så är bussarnas stopptider nittio sekunder för landsortsbussar 
och sextio sekunder för stadsbussar. 

• Swebus-express till och från Stockholm (899) och Gävle (897) samt Arlandabussen 
(801) har flyttats ut ur modellen pga. deras långa stopptider. 

 

7.1 Sammanfattning av scenarierna 
De scenarion som kommer att presenteras i följande avsnitt är: 

 
• Scenario 2- Ursprungsförlaget med fler hållplatser på Kungsgatan. Förslaget har 

samma fysiska utformning som ursprungsförslaget men nya hållplatser längs med 
Kungsgatan i sydlig riktning. 

• Scenario 3- Dubbelriktad bussgata, den planerade bussgatan breddas och trafiken 
dubbelriktas. 

• Scenario 4- Lamell, den befintliga bussterminalen, söder om stationshuset, utnyttjas 
till viss del. Bussgatan sträcker sig endast mellan Bangårdsgatan och Bäverns gränd. 

• Scenario 5- Bilfri Kungsgata, ingen biltrafik är tillåten på Kungsgatan mellan 
Strandbodgatan och Vaksalagatan. 

7.2 Scenario 2- Ursprungsförslag med fler hållplatser på Kungsgatan 
I ursprungsförslaget är busshållplatskapaciteten starkt begränsad vilket diskuteras ingående i 
kapitel 6.3.2. Tanken med förslaget i scenario 2 är att förbättra kapaciteten genom att skapa 
fler hållplatser. Förslaget bör innebära att alla bussar ges möjlighet att angöra sin hållplats 
utan att behöva vänta på utrymme. Förhoppningen är också att deras stopptider inte ska 
behöva vara orimligt korta. Med fler bussar på Kungsgatan kommer troligtvis den allmänna 
trafiksituationen att försämras. Framkomligheten borde minska och restiderna kommer 
troligtvis att öka. 
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Utformning 

Utformningen påminner mycket om ursprungsförslagets. Det innebär att planerade parkytor 
och cykelparkeringar etc. kan byggas som tänkt. På Bussgatan och Kungsgatan är 
utformningen identisk med ursprungsförslagets men däremot har vissa justeringar gjorts i 
hållplatsfördelningen. Som framgår av figur 23 har det tillkommit tre nya hållplatser jämfört 
med ursprungsförslaget. Dessa har placerats på Kungsgatan i sydlig riktning. I tabell 8 
framgår vilka bussar som stannar var. 
 

 

Bangårdsgatan 

Kungsgatan 

Centralpassagen 

 
 

Figur 23 Ursprungsförslag med fler hållplatser på Kungsgatan 

Tabell 8 Hållplatslägen och prestanda för scenario 2 

Busshållsplats Längd (meter) Kapacitet (antal) Busslinje 
G1 19 1: S 842, 821, 888 
G2 40 2: SS 2,  110, 111, 115                         
G3 58 4: LLLL Ankommande bussar 
G4 76 5: LLLLL 802, 807, 808, 809, 847, 882, 910 
H1 59 3: SSL 2, 9, 805, 811, 815, 816, 845, 886, 887  
H2 48 3: SLL 4, 5, 17, 574, 821, 823, 874, 888, 823                              
H3 78 4: SSSL 1, 3, 6, 7, 8, 14, 20, 22, 18, 804, 848, 849, 877, 895   
I1 38 2: SS 9, 17, 20, 22, 35  
I2 39 2: SS 3, 5, 6, 14  
I3 66 3: SSS 1, 4, 7, 8, 18 
Totalt 10 st.  Totalt 521 m.    
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7.3 Scenario 3- Dubbelriktad bussgata 
För att öka flexibiliteten och hållplatslängden samt för att minska belastningen på 
korsningarna Bangårdsgatan och Bäverns gränd testas ett alternativ där den nya bussgatan är 
dubbelriktad. I och med att trafiksituationen försämras kraftigt av den stora mängden bussar 
som stannar på Kungsgatan är tanken med detta alternativ att flytta vissa av dem till den 
dubbelriktade bussgatan. Försämringen är som störst för trafik i nordlig riktning på 
Kungsgatan. Av den anledningen flyttas all nordgående landbygdsbusstrafik till bussgatans 
norrgående körfält.  
 
Med detta alternativ borde även trafiksituationen söder om Bäverns gränd förbättras. Detta 
beroende på att bussar som ska ta sig till sin avgångshållplats, från rastplatsen kan köra via 
Fjalars gränd och inte behöver trafikera Kungsgatan. En annan fördel med detta alternativ är 
att mängden hållplatser ökar vilket leder till bättre förhållanden för busstrafiken. Nackdelarna 
är att centralpassagen blir mer trafikerad, vilket leder till fler konflikter mellan buss-, gång- 
och cykeltrafik. Det finns även begränsningar i hur mycket yta det nya körfältet och dess 
hållplatser kan och får ta upp. 
 
Utformning 

I scenario 3 har den nya bussgatan dubbelriktats och försetts med en utfart i norra änden, vid 
Smedsgränd. Det har skapats fyra nya hållplatslägen, med en sammanlagd längd på 108 
meter, vilket ger gatan en total hållplatslängd på 435 meter och utrymme för 26 bussar. 
Korsningen Centralpassagen- ”den nya bussgatan” har, för att minska konfliktytan, byggts 
som ett körfält. Det innebär att bussar enbart kan passera korsningen i en riktning i taget. 
Simuleringsmässigt har detta gjorts genom att skapa en fiktiv, trafikstyrd, trafiksignal. Denna 
ger grönt för den buss som anländer först, dock som längst nittio sekunder. Figur 24 visar hur 
nätverket ser ut med denna lösning.  
 
På Kungsgatan finns det sex hållplatslägen med en sammanlagd längd på 290 meter och 
tretton uppställningsplatser. Från ursprungsalternativet har det alltså tillkommit fem nya 
uppställningsplatser, i sydlig riktning. Kungsgatan trafikeras i detta förslag enbart av 
stadsbussar. Anledningen till det är att de flesta av dem enbart passerar resecentrum, till 
skillnad från landsortsbussarna som har resecentrum som mål- eller startpunkt. Tabell 9 visar 
vilka bussar som stannar var. 
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Figur 24 Dubbelriktad bussgata 

Tabell 9 Hållplatslägen och prestanda för scenario 3 

Busshållsplats Längd (meter) Kapacitet (antal) Busslinje 
H1 59 3: SSS  2, 9, 110, 111, 115  
H2 48 2: SS  1, 5, 14, 20 
H3 78 3: SSS 3, 8, 17, 18, 22  
H4 39 2: SS 3, 5, 14, 20, 22  
H5 66 3: SSS 1, 8, 17, 18, 35  
G1 19 1: S 2, 7      
G2 40 2: SS 4, 6, 9  
G3 58 4: LLLL Ankommande landsortsbussar 
G4 76 5: LLLLL 802, 807, 808, 809, 847, 882, 910 
G5 58 4: LLLL 821, 845, 848, 849, 888 
G6 76 5: LLLLL 574, 805, 811, 816, 823, 874, 877, 886 
G7 52 2: SS 4, 6, 7 
G8 56 3: LLL 804, 815, 842, 887, 895 
Totalt 13 st.  Totalt 725 m   
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7.4 Scenario 4- Lamellösning 
Tanken med detta förslag är, precis som med den dubbelriktade bussgatan, att i rimlig 
utsträckning separera busstrafiken från biltrafiken. Förhoppningen med förslaget är att 
Kungsgatan ska belastas mindre på sträckan mellan Fjalars gränd och Bangårdsgatan i och 
med att minimalt antal bussar trafikerar sträckan. Det borde innebära kortare köer, och 
restider, framförallt i nordgående körriktning. Tanken är också att skapa mer 
hållplatsutrymme för busstrafiken. Den stora nackdelen med lösningen är att ca 1900 
cykelparkeringar, planerade att ligga i terminalområdet, försvinner. Lösningen innebär att ca 
370 meter extra hållplatsyta skapas jämfört med ursprungsförslaget, scenario 1, vilket innebär 
en dubblering av ytan. Som figur 25 visar så finns möjligheter att skapa ännu fler hållplatser 
men detta har inte ansetts nödvändigt. 
 
Utformning 
Lösningen påminner till viss del om nulägets utformning med en lamellterminal söder om 
stationshuset. Själva terminaldelen har dock minskats ner i och med att Centralpassagen tar 
upp en del av dess gamla utrymme. Med lamellplattformar i resecentrumets södra del samlas 
landsortsbussarna på ett och samma ställe. Stadsbussarna kommer däremot fortfarande att 
trafikera Kungsgatan. Alla landsortsbussar kan använda sig av Fjalars gränd för att ta sig 
mellan terminalen och rastplatsen vid Lindvalls. De ges också möjlighet att använda 
bussgatan, mellan terminalen och Bangårdsgatan. Bussgatans korsning med Centralpassagen 
är löst på samma sätt som med den dubbelriktade bussgatan. Trafiken är dock inte lika 
omfattande i och med att de flesta landsortsbussar som anländer till Uppsala norrifrån gör sitt 
avsläpp utanför stadsteatern. Tabell 10 tydliggör vilka bussar som stannar var. Hållplatserna 
utanför stadsteatern ligger i Kungsgatans norra ände. Stadsteatern 1 ligger längst norrut med 
Stadsteatern 2 strax söder om sig. 
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Figur 25 Lamellösning 

Tabell 10 Hållplatslägen och prestanda för scenario 4 

Busshållsplats Längd (meter) Kapacitet (antal) Busslinje  
H1 52 3: SS 2, 6, 7, 9, 110, 111  
H2 48 3: SS 1, 5, 14, 20, 115                                   
H3 78 4: SSS 3, 4, 8, 17, 18, 22  
H4 39 2: SS 3, 5, 6, 14, 20, 22 
H5 66 3: SSS 1, 4, 7, 8, 17, 18, 35 
A2 62 4: LLLL 821, 888 
B3 60 4: LLLL 574, 848, 849 
B4 60 4: LLLL 805, 807, 808, 816, 882, 886  
C3 60 4: LLLL 804, 811, 877, 895  
C4 60 4: LLLL 809, 815, 823, 842, 874   
D2 40 3: LLL Ankommande landsortsbussar söderifrån 
D3 30 2: LL 802, 845, 847, 880, 910 
Stadsteatern 1 45 3: LLL Ankommande landsortsbussar norrifrån 
Stadsteatern 2 45 2: SS 2, 9 
Totalt 14 st. Totalt 745 m.   

 

7.5 Scenario 5- Bilfri Kungsgata 
Genom att förbjuda genomfartstrafik på Kungsgatan, mellan Vaksalagatan och 
Strandbodgatan, erbjuds busstrafiken i stort sett fritt spelrum på hela sträckan. I praktiken 
skulle det alltså vara möjligt att bygga hållplatser längsmed hela Kungsgatan. Kapaciteten 
skulle i sådana fall bli mycket stor och hållplatsutrymmet skulle inte längre vara ett problem. 
Det skulle dock innebära att planerna på ett kompakt resecentrum frångås. Av den 
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anledningen används i stort sett samma lösning som i scenario 2. Den enda skillnaden är att 
ytterligare en hållplats, H0, tillkommit, se figur 26 och tabell 11. Interaktionen mellan buss 
och biltrafik kommer att utebli och hela miljön runt resecentrum kommer att förbättras. 
Biltrafiken kommer istället att flyttas till Dragarbrunns- och Östra Stationsgatan. 
Dragarbrunnsgatan verkar idag som bussgata vilket innebär att den helt enkelt byter funktion 
med Kungsgatan. Skillnaden är att Dragarbrunnsgatan har en betydligt lägre kapacitet än 
Kungsgatan. Östra Stationsgatan kommer därför också att få biltrafik som idag åker på 
Kungsgatan. 
 

Bangårdsgatan 

Kungsgatan 

Centralpassagen 

 
Figur 26 Bilfri Kungsgata 

Tabell 11 Hållplatslägen och prestanda för scenario 5 

Busshållsplats Längd (meter) Kapacitet (antal) Busslinje 
G1 19 1: L 821, 842, 888 
G2 40 2: SS 2, 9, 110, 111, 115                         
G3 58 4: LLLL Ankommande bussar 
G4 76 5: LLLLL 802, 807, 808, 809, 847, 882, 910 
H0 22 1: S 2, 9  
H1 59 3: SSL 8, 805, 811, 815, 816, 845, 886, 887  
H2 48 3: SLL 4, 17, 574, 823, 874  
H3 78 4: SSSL 1, 3, 6, 7, 14, 18, 20, 22, 804, 848, 849, 877, 895   
I1 38 2: SS 17, 20, 22, 35  
I2 39 2: SS 3, 5, 6, 14  
I3 66 3: SSS 1, 4, 7, 8, 18 
Totalt 11 st. Totalt 543 m.   
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8 Resultat 
En stor del av arbetet har gått ut på att dimensionera busshållplasternas utformning och 
placering. Att redovisa siffror för olika utformningsalternativ är i stort sett omöjligt. Det 
skulle t.ex. vara intressant att jämföra beläggningsgrad per hållplats för de olika alternativen, 
men några sådana möjligheter ges inte med programvaran. Dimensioneringsarbetet har 
genomförts genom att visuellt studera effekter av olika alternativ. Målet har varit att ingen 
buss ska behöva vänta på ledigt utrymme i hållplatsen. Det lämnade i praktiken bara ett 
alternativ: Test av olika stopptider. Resultaten från scenario 1 visade dock att det inte var 
möjligt att enbart laborera med detta. Det skulle innebära orimligt korta stopptider och av den 
anledningen har de olika utformningsalternativen utretts. I och med att minskningen av 
stopptider inte gav några märkbara resultatförbättringar gjordes inte denna förändring i 
scenario 2 till scenario 5. Däremot utfördes minskningen av trafikvolymen för samtliga 
scenarion enligt samma princip som i scenario 1.  
 
I stort gäller samma förutsättningar som beskrivs i kapitel 6.3. Samtliga scenarier bygger på 
den indata, parametervärden, hastighetsbegränsningar etc. som erhållits från den kalibrerade 
och validerade nulägesmodellen. Den enda skillnaden är, om inte annat anges, utformningen.  
 
Som nämndes i kapitel 6.3.1 har kalibreringsarbetet bara till viss del gjorts mot uppmätt data i 
form av medelhastigheter, kölängder och restider etc.  Av den anledningen bör värdena på 
desamma tolkas med en viss försiktighet. Det är däremot möjligt att göra jämförelser mellan 
de olika scenarierna för att finna resultatförändringar. 
 
Resultaten från respektive scenario presenteras på två sätt: 
 

• Visualiseringstolkningar t.ex. hur köer byggs upp och avvecklas.  
• Analys och sammanställning av utdata. Utdata är uppdelat i fyra kategorier: 

 
• Flöde. Medelflödet under en timme per vägetapp (fordon/timme).  
• Restid. Restiden på den aktuella sträckan (sekunder). För busstrafiken anges 

restiden per kilometer. 
• Medelhastighet. Medelhastigheten på den aktuella sträckan (km/h) 
• Antal stopp. Antal stopp per fordon och aktuell sträcka. Ett stopp definieras 

som stopp då hastigheten understiger 1m/s. 
 
Utdata presenteras för sex vägetapper samt för busstrafikens restider: 
 

• Kungsgatan i nordlig riktning mellan Strandbodgatan och Vaksalagatan 
• Kungsgatan i sydlig riktning mellan Vaksalagatan och Strandbodgatan.  
• Fjalars gränd- Bäverns gränd 
• Bäverns gränd- Bangårdsgatan 
• Bangårdsgatan- Bäverns gränd 
• Vaksalagatan- Bangårdsgatan 
• Busstrafikens restider 
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8.1 Scenario 2 
Scenario 2 har en utformning som påminner om ursprungsförslagets men med skillnaden att 
Kungsgatan försetts med hållplatser i sydlig körriktning. Tanken med förslaget är att förbättra 
kapaciteten genom att skapa fler hållplatser. Förslaget bör innebära att alla bussar ges 
möjlighet att angöra sin hållplats utan att behöva vänta på utrymme. Förhoppningen är också 
att deras stopptider inte ska behöva vara orimligt korta. Med fler bussar på Kungsgatan 
kommer troligtvis den allmänna trafiksituationen att försämras. Framkomligheten borde 
minska och restiderna kommer troligtvis att öka.  
 
Scenario 2 ger en förbättrad hållplatskapacitet för sydgående bussar, vilket innebär att dessa 
aldrig behöver vänta på utrymme vid sina hållplatser, däremot kvarstår problemen i 
nordgående riktning. Precis som i scenario 1 blir hållplatserna fulla, med långa köer som 
följd. Den allmänna trafiksituationen blir överlag sämre än i scenario 1, vilket troligtvis beror 
på att restiderna blir längre på Kungsgatan söderut. Det får till följd att bilar i nordgående 
riktning får sämre förutsättningar vid t.ex. vänstersvängar och restiderna blir således längre än 
i scenario 1.  
 
Med ett ökat antal hållplatser i sydlig körriktning ges möjligheten att låta nordgående bussar 
avgå i sydlig körriktning, t.ex. från den nya bussgatan. I sådana fall skulle troligtvis 
problemen med fulla hållplatser försvinna. 
 
I tabell 12 redovisas resultaten för en minskning av trafikvolymen. Tabellen visar att det krävs 
sextioprocentiga flöden för att understiga nulägets restider på Kungsgatan i både nordlig och 
sydlig riktning. Restiden minskar med sammanlagt 300 sekunder på Kungsgatan norrut vilket 
motsvarar en restidsminskning med 64 %. I tabellen framgår att standardavvikelsen för 
restiden på Kungsgatan norrut är relativt stor. Det tyder på att systemet är instabilt och 
därmed känsligt för störningar. Trots att det krävs en sextioprocentig minskning även i sydlig 
riktning på Kungsgatan, är inte förseningen lika påtaglig vid hundraprocentiga flöden. 
Sammanlagt minskar restiden med 55 sekunder eller 29 % då trafikvolymen minskar från 100 
% till 60 %. 
 
Restiden för busstrafiken minskar när trafikvolymen minskar. Problemen med fulla hållplatser 
minskar men kvarstår till viss del i nordlig riktning. Detta beror bl.a. på att trängseln och 
interaktionen mellan bussar och bilar gör att bussar blir trängda och därför får problem att ta 
sig till och från sin hållplats. Problemen är, precis som i scenario 1, speciellt påtagliga vid 
hållplats H3. En anledning till det är att bilar tvingas att köra i busskörfältet närmast utanför 
hållplatsen. Det beror på att två körfält övergår till ett busskörfält och ett vanligt körfält i 
korsningen Bäverns gränd- Kungsgatan. Bilar i det högra körfältet ges, p.g.a. trängseln, inte 
möjlighet att svänga in i det vänstra efter korsningen och kör därför i busskörfältet. Detta 
bidrar till att busstrafiken blir lidande. Med en minskad trafikvolym minskar också antalet 
bilar i busskörfältet och bussarnas förhållanden förbättras. 
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Tabell 12 Effekter av minskad trafikvolym i scenario 2 

  Nuläge 100% 90% 80% 70% 60% 
Flöde 292 223 221 214 189 169 
Restid/ Std. avv. 189/ 16 468/ 68 366/ 99 299/ 89 216/ 44 168/ 8 
Hastighet 14,8 6,1 8,2 9,9 13,4 16,7 

 
Kungsgatan 
norrut 
 Antal stopp 2,3 7,8 6,2 5,4 3,5 2,2 

Flöde 446 441 395 360 322 272 
Restid/ Std. avv. 147/ 7 192/ 21 187/ 14 162/ 19 150/ 10 137/ 5 
Hastighet 18,9 14,6 15,1 17,3 18,5 20,3 

 
Kungsgatan 
söderut 
 Antal stopp 2,3 3,5 3,4 3,0 2,7 2,4 

Flöde 748 616 617 591 524 448 
Restid 72 221 159 110 71 58 
Hastighet 10,5 3,6 5,8 8,1 11,1 12,9 

 
Fjalars gränd- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 1,1 2,5 1,9 1,5 1,0 0,9 

Flöde 676 555 540 514 458 394 
Restid 51 151 137 125 88 53 
Hastighet 13,8 4,6 5,0 5,8 8,5 12,9 

 
Bäverns gränd- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,9 4,1 3,7 3,3 2,3 1,1 

Flöde 703 667 601 541 482 405 
Restid 32 58 59 56 49 43 
Hastighet 22,0 12,2 12,0 13,4 14,7 16,4 

 
Bangårdsgatan- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 0,5 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 

Flöde 814 754 677 608 543 460 
Restid 44 63 56 47 45 41 
Hastighet 19,1 14,4 15,7 18,0 18,9 20,8 

 
Vaksalagatan- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,8 1,7 1,5 1,2 1,1 0,9 
Busstrafik Restid - 593 521 488 424 379 

 
I figur 27 visas hur flöde, restid, hastighet och antal stopp förhåller sig till varandra mellan 
trafikvolymminskningarna på Kungsgatan norrut. Precis som i scenario 1 minskar flödet med 
10 % först då trafikvolymen minskar från 80 % till 70 % vilket tyder på att Kungsgatans flöde 
bör minska till åtminstone 70 % för att tillfredsställa sin efterfrågan. Restidsminskningen 
pendlar mellan 18 % och 27 % i den stegvisa trafikvolymminskningen, vilket precis som 
tidigare visar att små förändringar ger stora resultat. Restiden och medelhastigheten är 
beroende av varandra. Antalet stopp förändras något annorlunda, med en kraftigare minskning 
då trafikvolymen minskar från 80 % till 70 % och från 70 % till 60 %. Det beror troligtvis på 
att köande fordon tenderar att förflytta sig en kort sträcka för att sedan stanna osv. Det betyder 
att fordonen gör många stopp vid långa köer och därför blir minskningen mer påtaglig när 
köerna minskar.  
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Figur 27 Förändringen av flöde, restid, hastighet och antal stopp per trafikvolymminskning i scenario 2 

 
Sammanfattning 
Scenario 2 ger en förbättrad hållplatskapacitet för bussar avgående i sydlig riktning. Den 
allmänna trafiksituationen blir överlag sämre än i scenario 1 vilket troligtvis beror på att 
restiderna på Kungsgatan söderut blir längre.  Det krävs en minskning av trafikvolymen till 60 
% för att restiderna på Kungsgatan skall understiga nulägets. Problemen med överfulla 
hållplatser försvinner men belastningen är fortfarande hög. 

8.2 Scenario 3 
I scenario 3 har den nya bussgatan dubbelriktats, med hållplatser i båda riktningarna och 
försetts med en utfart i norra änden, vid Smedsgränd. På Kungsgatan är utformningen 
densamma som i scenario 2 med hållplatser i både nordlig och sydlig körriktning. I scenario 1 
försämrades trafiksituationen av den stora mängden bussar som stannar på Kungsgatan och 
tanken med detta alternativ var att flytta vissa av dem till den dubbelriktade bussgatan. En 
annan fördel borde vara att mängden hållplatser ökar vilket leder till bättre förhållanden för 
busstrafiken. Nackdelarna bör vara att centralpassagen blir mer trafikerad, vilket leder till fler 
konflikter mellan buss-, gång- och cykeltrafik. Det finns även begränsningar i hur mycket yta 
det nya körfältet och dess hållplatser kan och får ta upp. 
 
Med en dubbelriktad bussgata minskar belastningen av hållplatserna på Kungsgatan i nordlig 
riktning. Samtidigt minskar köerna, precis som förutspåtts vid Kungsgatans korsningar med 
Bangårdsgatan och Bäverns gränd. Mindre busstrafik på Kungsgatan leder till att den 
allmänna trafiksituationen förbättras jämfört med tidigare scenarion. Scenariot 3 ger relativt 
bra resultat även vid hundraprocentiga flöden. I sydlig riktning försämras resultaten enbart 
marginellt och beror på överfarten vid centralpassagen. I nordlig riktning är 
restidsförsämringen vid hundraprocentiga flöden 16 sekunder. I stort innebär detta att scenario 
3 klarar av hundraprocentiga flöden och att resultaten påminner mycket om nulägets.  
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Hållplatskapaciteten är mycket god och ger utrymme för en ökad busstrafik. Simuleringar 
med nulägets stopptider, 300 sekunder för landsortsbuss och 90 sekunders för stadsbuss, 
genomfördes och visade sig fungera. För den simuleringen genomfördes dock bara en visuell 
analys och därför visas inga siffror. 
 
Centralpassagen ger upphov till köbildning för busstrafiken på den nya bussgatan. 
Köbildningen uppstår i båda riktningarna och bidrar till förseningar för busstrafiken, se figur 
28, röda bussar. Trots köbildningen vid passagen blir bussarnas restider betydligt lägre i 
scenario 3 än i de två föregående scenarierna vid hundraprocentiga flöden. Scenariot tillåter 
en ökad busstrafik. Det är dock viktigt att ha centralpassagen i åtanke vid en eventuell ökning. 
Längre köer där leder till en försämring, både för busstrafik och gång- och cykeltrafik.  
 

Bangårdsgatan

Bäverns gränd

Kungsgatan

 
Figur 28 Bussköer vid centralpassagen 

 
I tabell 13 redovisas resultatet för minskningen av trafikvolymen. Den visar att det krävs en 
minskning till 80 % för att åstadkomma nulägets restider mellan Bäverns gränd och 
Bangårdsgatan. Sett till hela Kungsgatan norrut behöver trafikvolymen endast minskas till 90 
%. Vid en sextioprocentig trafikvolym har restiden minskats med 70 sekunder vilket 
motsvarar 35 procents restidsminskning. 
 
Restiden för bussarna förbättras med minskad trafikvolym, men inte i lika stor utsträckning 
som i tidigare scenarion. Det visar också att busstrafiken fungerar bra vid höga biltrafikflöden. 
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Tabell 13 Effekter av minskad trafikvolym  i scenario 3 

  Nuläge 100% 90% 80% 70% 60% 
Flöde 292 269 249 229 196 172 
Restid/ Std. avv. 189/ 16 205/ 28 174/ 16 158/ 9 144/ 6 135/ 4 
Hastighet 14,8 13,9 16,2 17,8 19,4 20,8 

 
Kungsgatan 
norrut 
 Antal stopp 2,3 3,6 2,6 1,98 1,66 1,48 

Flöde 446 414 369 325 283 249 
Restid/ Std. avv. 147/ 7 155/ 10 152/ 5 142/ 3 136/ 2 130/ 3 
Hastighet 18,9 17,9 18,2 19,5 20,4 21,4 

 
Kungsgatan 
söderut 
 Antal stopp 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 

Flöde 748 719 670 602 515 441 
Restid 72 72 58 59 56 55 
Hastighet 10,5 10,5 13,2 12,8 13,4 13,7 

 
Fjalars gränd- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 

Flöde 676 648 600 545 463 396 
Restid 51 85 64 48 40 37 
Hastighet 13,8 8,4 10,9 14,3 17,1 18,6 

 
Bäverns gränd- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,9 2,2 1,4 0,8 0,6 0,5 

Flöde 703 713 643 570 500 428 
Restid 32 46 44 42 41 40 
Hastighet 22,0 15,3 15,9 16,5 16,9 17,4 

 
Bangårdsgatan- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 0,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 

Flöde 814 765 683 600 521 460 
Restid 44 40 39 39 38 38 
Hastighet 19,1 22,7 23,4 23,5 23,8 23,7 

 
Vaksalagatan- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 
Busstrafik Restid - 432 406 394 384 378 

 
I figur 29 visas hur flöde, restid, hastighet och antal stopp förhåller sig till varandra mellan 
trafikvolymminskningarna i scenario 3. Flödet minskar betydligt mer i de två första stegen av 
trafikvolymminskningen än det gjorde i de två föregående scenarierna. Det är ändå först vid 
trafikvolymsminskning från 80 % till 70 % som flödet minskar med mer än 10 %. Restiden 
och hastigheten minskar i varje steg, men inte i lika stor utsträckning som i scenario 1 och 2. 
Restiden minskar, från 15 % då trafikvolymen minskas från 100 % till 90 %, till totalt 6 % då 
minskningen sker från 70 % till 60 %. Vid ytterligare minskning av trafikvolymen skulle 
minskningen troligtvis bli ännu lägre. Detta är ytterligare ett bevis på att scenario 3 ger en 
betydligt bättre kapacitet både ur ett system- och hållplatsperspektiv än de två föregående 
scenarierna. 
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Figur 29 Förändringen av flöde, restid, hastighet och antal stopp per trafikvolymminskning i scenario 3 

 
Sammanfattning 

Mindre busstrafik på Kungsgatan leder till att den allmänna trafiksituationen på Kungsgatan 
förbättras. Hållplatskapaciteten är mycket god  och ger utrymme för en ökad busstrafik. 
Centralpassagen ger upphov till köbildning för busstrafiken på den nya bussgatan. För att 
åstadkomma nulägets restider på Kungsgatan krävs endast en minskning av trafikvolymen till 
90 % av nulägets. 

8.3 Scenario 4 
Med lamellplattformar i resecentrumets södra del samlas landsortsbussarna på ett och samma 
ställe. Stadsbussarna kommer däremot fortfarande att trafikera Kungsgatan. Den primära 
tanken med scenario 3 och 4 är att uppnå bättre trafiksituation på Kungsgatan vid nulägets 
trafikvolym, att ge busstrafiken bättre förutsättningar i allmänhet och möjligheter för en 
expansion i synnerhet. Förhoppningen med förslaget är att Kungsgatan ska belastas mindre på 
sträckan mellan Fjalars gränd och Bangårdsgatan i och med att minimalt antal bussar 
trafikerar sträckan. Det borde innebära kortare köer, och restider, framförallt i nordgående 
körriktning. Tanken är också att skapa mer hållplatsutrymme för busstrafiken.  
 
Vid en jämförelse mellan scenarierna uppnås bäst resultat i scenario 3, troligtvis beroende på 
att korsningarna vid Bäverns gränd och Bangårdsgatan trafikeras av färre bussar i det 
scenariot. Utan infarten vid stadshuset försämras trafiksituationen på Kungsgatan. Bilar och 
bussar måste istället svänga vid Bangårdsgatan, en korsning som är mycket hårt belastad. 
Längre köer där leder till att förutsättningarna på Kungsgatan försämras vilket innebär sämre 
resultat för scenario 3 än scenario 4.  
 
Fördelen med scenario 3 är att all stadsbusstrafik kör på Kungsgatan. Således blir köerna på 
den nya bussgatan kortare vid centralpassagen. Givetvis beror resultaten till stor del på 
hållplatsfördelningen, men bussar i nordgående riktning är inte tvungna att passera 
centralpassagen på den nya bussgatan, som de är i scenario 3. Istället kan de köra ut på 
Kungsgatan vid Bäverns gränd. 
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I tabell 14 visas resultaten av den minskade trafikvolymen. För att åstadkomma nulägets 
restid på Kungsgatan i nordgående riktning krävs en minskning till ca 80 % av nulägets 
trafikvolym. Restiden minskar med sammanlagt 168 sekunder, eller 54 %, då trafikvolymen 
minskar från 100 % till 60 %. I sydlig riktning måste trafikvolymen sänkas till 60 % för att 
komma under nulägets restider. Sträckan mellan Bangårdsgatan och Bäverns gränd uppnår 
aldrig nulägets restider och sannolikt kommer de aldrig att uppnås, även om trafikvolymen 
skulle minskas avsevärt. 
 
Precis som i scenario 3 minskar bussarnas restider med minskad trafikvolym, men inte i 
samma utsträckning som scenario 1 och 2. 

Tabell 14 Effekter av minskad trafikvolym i  scenario 4 

  Nuläge 100% 90% 80% 70% 60% 
Flöde 292 282 273 265 236 213 
Restid/ Std. avv. 189/ 16 314/ 77 218/ 19 177/ 13 152/ 9 146/ 9 
Hastighet 14,8 9,3 12,9 15,8 18,3 19,2 

 
Kungsgatan 
norrut 
 Antal stopp 2,3 6,5 4,0 2,5 1,8 1,6 

Flöde 446 436 400 351 302 260 
Restid/ Std. avv. 147/ 7 190/ 15 177/ 15 157/ 8 148/ 9 140/ 5 
Hastighet 18,9 14,7 15,8 17,7 18,8 19,9 

 
Kungsgatan 
söderut 
 Antal stopp 2,3 3,7 3,4 2,8 2,5 2,2 

Flöde 748 721 665 597 515 436 
Restid 72 118 65 60 55 55 
Hastighet 10,5 7,3 11,6 12,6 13,7 13,6 

 
Fjalars gränd- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 1,1 1,7 1,1 0,9 0,8 0,8 

Flöde 676 630 594 541 460 394 
Restid 51 92 69 50 41 38 
Hastighet 13,8 7,6 10,1 13,9 16,8 17,9 

 
Bäverns gränd- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,9 2,8 1,7 1,0 0,6 0,6 

Flöde 703 683 626 553 476 413 
Restid 32 48 47 44 43 42 
Hastighet 22,0 14,8 14,9 16,1 16,5 16,6 

 
Bangårdsgatan- 
Bäverns gränd 
 Antal stopp 0,5 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Flöde 814 787 731 645 555 486 
Restid 44 73 65 53 51 45 
Hastighet 19,1 12,1 13,3 16,0 17,1 18,8 

 
Vaksalagatan- 
Bangårdsgatan 
 Antal stopp 0,8 1,7 1,6 1,2 1,0 0,8 
Busstrafik Restid - 459 421 396 382 373 

 
I figur 30 visas hur flöde, restid, hastighet och antal stopp förhåller sig till varandra mellan 
trafikvolymminskningarna. Flödet minskar med 4 % i de två första stegen men precis som i de 
föregående scenarierna blir minskningen 10 % i de resterande. Restidens minskning är som 
mest påtaglig vid trafikvolymminskning från 100 % till 90 %, då den uppgår till drygt 30 %. 
Därefter minskar inte restiden lika påtagligt och då trafikvolymen minskas från 70 % till 60 % 
blir minskningen endast 4 %. Precis som i scenario 3 tyder detta på att kapaciteten är god, 
både ur ett system- och hållplatsperspektiv. 
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Figur 30 Förändringen av flöde, restid, hastighet och antal stopp per trafikvolymminskning i scenario 4 

 
Sammanfattning 

Hållplatskapaciteten i scenario 4 är mycket god. I och med att all stadsbusstrafik kör på 
Kungsgatan blir köerna på den nya bussgatan kortare vid centralpassagen än i scenario 3. 
Trafiksituationen på Kungsgatan i sydlig riktning försämras jämfört med tidigare scenarion. 
Det innebär att trafikvolymen måste minskas till 60 % av nulägets för att uppnå nulägets 
restider i sydlig riktning på Kungsgatan. I nordlig behöver minskningen bara vara 
åttioprocentig. 

8.4 Scenario 5 
Utan biltrafik mellan Vaksalagatan och Strandbodgatan uppnås liknande resultat för 
busstrafiken som dem i scenario 2. Det innebär att hållplatskapaciteten för bussar i 
nordgående färdriktning fortfarande är begränsad. Problemet kan åtgärdas genom att låta 
nordgående bussar avgå i sydlig riktning. Det finns även möjlighet att bygga fler hållplatser i 
nordgående riktning, men planerna på ett kompakt resecentrum går då om intet. 
 
Bussarnas restid blir i scenario 5, 340 sekunder per kilometer, alltså något lägre än vid 
sextioprocentiga flöden i de föregående scenarierna. Lösningen är således den bästa, sett ur ett 
hållplatsperspektiv. Ur ett systemperspektiv är det svårare att uttala sig om resultatet. 
Biltrafiken kan, som nämndes tidigare, ledas om via Dragarbrunnsgatan och Östra 
stationsgatan. Men vad detta får för konsekvenser på situationen i trafiknätet i stort visar inte 
denna studie. 
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8.5 Resultatjämförelse   
Resultatjämförelsen presenteras för samtliga fem scenarion i form av en restidsjämförelse där 
trafikvolymen minskats stegvis från 100 % till 60 %. Resultatet presenteras både för hela 
Kungsgatan i nordlig och sydlig riktning samt då Kungsgatan delats upp i mindre vägsträckor 
för att på så sätt identifiera var problem uppstår. Som omskrivs i kapitel 6.3.1 är det nulägets 
restider som eftersträvas. 

8.5.1 Kungsgatan norrut 
Ur figur 31 kan det utläsas att restiderna för scenario 1 och 2 ökar med över 250 sekunder, 
d.v.s. ca 130 % med en hundraprocentig trafikvolym. Vid minskning av trafikvolymen sker 
det stora förändringar med restiderna för scenario 1 och 2. Scenario 3 har de kortaste 
restiderna, endast 13 sekunder längre vid dagens trafikvolym. Scenario 4 klarar inte av en 
hundraprocentig trafikvolym men understiger nulägets restider vid en minskning till 80 %. 
Vid en trafikvolymminskning till 60 % skiljer det 33 sekunder scenarierna emellan, vilket 
indikerar att trafiken flödar fritt. 

 

Figur 31 Restidsjämförelse Kungsgatan norrut 

Genom att dela upp Kungsgatan norrut i mindre vägsträckor har de etapper med mest problem 
identifierats. Figur 32 visar sträckan mellan Bäverns gränd och Bangårdsgatan där de största 
problemen uppstår. Scenario 3 och 4 ger de kortaste restiderna, men det krävs en minskning 
av trafikvolymen till 80 % för att restiderna ska vara de samma som nulägets. Problemen i 
scenario 1 och 2 sprider sig även till bakomvarande vägsträcka, mellan Fjalars gränd och 
Bäverns gränd. Effekterna av en minskad trafikvolym är påtagliga och vid 70 % understiger 
restiden nulägets restider.  
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

100 90 80 70 60

Trafikvolym (%)

re
st

id
 (s

)

Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Nuläge



 
Resultat 

64 

 

Figur 32 Restidsjämförelse mellan Bäverns gränd och Bangårdsgatan 

 
I figur 33 visas att restiden i scenario 1 och 2 är påtagligt längre vid nulägets trafikvolym 
precis som de tidigare diagrammen visat. Restidsökningen vid hög trafikvolym är väldigt stor, 
vid nulägets trafikvolym överstiger den 200 %. Scenario 3 och 4 visar betydligt bättre resultat 
och det är enbart scenario 4 som ger längre restider än nuläget vid hundraprocentiga flöden. 

Figur 33 Restidsjämförelse mellan Fjalars gränd och Bäverns gränd  
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8.5.2 Kungsgatan söderut 
På Kungsgatan i södergående riktning är det inte lika stora skillnader scenarierna emellan som 
i nordlig riktning. Restiderna är i nuläget 42 sekunder kortare på Kungsgatan i sydlig riktning 
jämfört med motsvarande i nordlig riktning. Ur figur 34 kan det utläsas att Scenario 1, utan 
några hållplatser på Kungsgatan har kortare restid än i nuläget. Längst restider ger scenario 2 
och 4, som vid dagens trafikvolym har ca 40 sekunder längre restid och en brytpunkt vid 70% 
där restiden understiger dagens.  

Figur 34 Restidsjämförelse för Kungsgatan söderut  

Den vägsträcka som ger upphov till längst restidsökning är den mellan Bangårdsgatan och 
Bäverns gränd. Figur 35 visar att samtliga scenarion har längre restid än dagens. Det beror på 
att det i samtliga scenarion tillkommit en trafiksignal på vägsträckan.  

Figur 35 Restidsjämförelse mellan Bangårdsgatan och Bäverns gränd 
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8.5.3 Busstrafik 
I figur 36 jämförs bussarnas restid per kilometer. Jämförelsen görs mot scenario 5, bilfri 
Kungsgata, som visar vilken restid bussarna får då de ensamma trafikerar simuleringsområdet. 
Scenario 1 har kortare påstigningstider, 60 respektive 30 sekunder för landsbygds- och 
stadsbussar istället för 90 respektive 60 sekunder i övriga scenarion. Scenario 1 och 2 
påverkas precis som tidigare mest av en minskad trafikvolym och restiden minskar från att 
vara nästan 100 % längre till ca 10 % lägre då trafikvolymen minskats från 100 % till 60 %. 
Scenario 3 och 4 klarar den högre trafikvolymen bättre med ca 30 % längre restid vid 
hundraprocentiga trafikflöden.  
 
Vid en trafikvolym på 60 % skiljer sig restiderna enbart marginellt från varandra. Att scenario 
1 får lägre restider beror på att stopptiderna är lägre i detta scenario. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

100% 90% 80% 70% 60%
Trafikvolym (%)

R
es

tid
 (s

) Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 5

 
Figur 36 Jämförelse av bussarnas restid 
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9 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras följden av de antaganden, förenklingar och avgränsningar som är 
gjorda. Det finns även förslag på hur fortsatt arbete skulle kunna utformas. 
 
Samtliga scenarier ger upphov till en försämrad trafiksituation på Kungsgatan jämfört med 
nuläget. Att minska trafikvolymen stegvis, för att på så sätt kvantifiera systemkapaciteten är 
ingen självklar metod. Metoden blir väldigt statisk och leder enbart till att inflödet minskar i 
modellen. Troligtvis förändras inte inflödet lika mycket vid alla infarter och det är även 
sannolikt att svängandelarna förändras i korsningarna. Detta skulle vara möjligt att utreda med 
hjälp av AIMSUN, men skulle kräva ett betydligt större nätverk. Ett annat alternativ är att 
använda en makrosimuleringsmodell. Också då skulle ett betydligt större nätverk behöva 
användas. Detta skulle sedan ge ny indata i form av flöden och svängandelar. Problemet är att 
dessa båda alternativ skulle kräva stora mängder indata och således mycket mer arbete. Av 
den anledningen har trafikvolymsminskningen genomförts. Trots att den inte ger de faktiska 
flödena så anses den ge en bra indikation på hur varje scenario skulle fungera i verkligheten. 
 
Gång- och cykeltrafik förekommer enbart vid övergångsställen och signalreglerade 
korsningar. I programvaran finns begränsade möjligheter att enkelt simulera cyklister och 
fotgängare som rör sig på andra platser i modellen. Anledningen är att varje fordonstyp 
(inklusive gång- och cykeltrafikanter) upptar ett helt körfält i bredd, vilket leder till att 
framkomligheten begränsas mer än vad som skulle vara fallet i verkligheten. Resultatet 
kommer inte att påverkas av den förenklingen. Det finns många gång- och cykelbanor vilket 
betyder att gång- och cykeltrafik till största delen är separerad från fordonstrafik. Interaktioner 
mellan gång-, cykel- och övrig fordonstrafik sker till största delen vid korsningar och dessa är 
med i simuleringen. I vissa fall väljer cyklister att köra i bilkörfälten. I verkligheten påverkar 
detta inte trafiken i någon större utsträckning vilket det skulle göra i simuleringsmodellen.  Av 
dessa anledningar bör simuleringens resultat stämma relativt bra överens med verkligheten. 
 
Simuleringen genomfördes enbart för eftermiddagens maxtimme, mellan 16.00 och 17.00. 
Trafiken har egentligen tre maxtimmar, en på morgonen, en vid lunchtid och en på 
eftermiddagen. Under eftermiddagens maxtimme är antalet avgående bussar som störst och 
därför är denna timme den mest intressanta att simulera. Vid en simulering av morgontrafiken 
är antalet ankommande bussar större än antalet avgående men den sammanlagda summan är 
mindre. Dessutom tar det längre tid att fylla en avgående buss med passagerare än det tar att 
tömma den. Av kapacitetshänsyn är det därför mer intressant att simulera 
eftermiddagstrafiken.  
 
Modellen är kalibrerad och validerad mot nulägets trafiksituation. I samtliga scenarion blir 
trafiksituationen sämre än nulägets vid hundraprocentig trafikvolym. Exempelvis blir 
restiderna mångdubbelt längre. Vid besvärliga trafikförhållanden ändras förares beteenden. 
Tålamodet minskar och aggressiviteten ökar. Samtliga simuleringar är genomförda med exakt 
samma parameterinställningar, trots att dessa egentligen varierar beroende på trafiksituation. 
Vid besvärliga trafiksituationer kan därför resultaten vara något sämre än de egentligen borde 
vara. Motsvarande resonemang gäller även då trafiksituationen är bättre än nulägets. 
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Ett fortsatt arbete bör gå igenom följande tre steg: 
 

1. Uppsala kommun beslutar om vilken utformning de vill ha. 
2. Simuleringsmodellen byggs så att alternativa färdvägar till Kungsgatan inkluderas i 

simuleringen. 
3. Den framtida kollektivtrafiken, tidtabeller och hållplatslägen, läggs till i modellen. 

 
Simuleringarna ger indikationer på hur mycket trafikvolymen måste minska i respektive 
scenario för att åstadkomma nulägets restider på Kungsgatan. Kungsgatan upplevs i nuläget 
som mycket hårt belastad. Den lösning som slutligen kommer att byggas bör ha en 
trafiksituation som är bättre än nulägets. Hur detta skall uppnås har inte varit möjligt att 
utreda i examensarbetet. Som nämnts tidigare i rapporten kommer Dragarbrunnsgatan och 
Östra stationsgatan att öppnas för genomfartstrafik. Det ger möjligheter för trafiken att sprida 
ut sig och på så sätt minska belastningen på Kungsgatan. Vid ett fortsatt arbete är det viktigt 
att utreda hur trafiken omfördelas och framförallt hur mycket den minskar på Kungsgatan. 
Detta kan göras på två sätt. Antingen byggs mikrosimuleringsmodellen ut, så att alla 
alternativa färdvägar till Kungsgatan tas med i modellen. Det andra alternativet är att med 
hjälp av en makrosimulering utreda Kungsgatans nya flöden för att därefter lägga in dessa i de 
redan existerande simuleringsmodellerna.  
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10 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att genom trafiksimuleringar utreda det framtida 
resecentrumets kapacitet i form av hållplatskapacitet och systemkapacitet. För att uppfylla 
syftet simulerades det ursprungliga förslaget, scenario 1, för att därefter identifiera eventuella 
brister. Med bristerna som utgångspunkt har sedan alternativa lösningar, scenario 2 – 5 byggts 
upp, även de med sina för- och nackdelar. För att analysera hållplats- och systemkapaciteten 
utfördes först tester där det laborerades med olika stopptider för busstrafiken. Dessa visade sig 
ha en mycket liten betydelse för resultaten. Istället utfördes trafikvolymsminskningar, där 
trafikvolymen stegvis minskades. Resultaten av dessa; restider, medelhastigheter, antal stopp 
och flöde har analyserats scenariovis. För varje scenario har sedan ett rekommenderat 
trafikflöde, baserat på nulägets restider, föreslagits. Därefter genomfördes en analys då alla 
scenarier jämfördes mot varandra. På det sättet åskådliggörs scenariernas för- och nackdelar. 
 
Scenario 1 är inte en acceptabel lösning. Hållplatskapaciteten är inte tillräcklig vilket leder till 
att många bussar får vänta på ledigt utrymme då de anländer till sin hållplats. Vid höga 
biltrafikflöden får det till följd att långa köer bildas på Kungsgatan och att den genomsnittliga 
restiden i nordlig riktning överstiger sju minuter på den ca 800 meter långa sträckan. 
Hållplatskapaciteten är för liten för både nord- och sydgående trafik, trots att stopptiden är 60 
sekunder för landsortsbuss och 30 sekunder för stadsbuss. Att ändra hållplatsfördelningen 
skulle inte innebära några förbättringar. 
 
Scenario 2 och 5 liknar varandra till stor del men med skillnaden att scenario 5 inte innehåller 
någon biltrafik. Båda scenarierna ger en acceptabel lösning, förutsatt att vissa förändringar 
genomförs. I modellen avgår alla nordgående bussar i nordlig riktning och alla sydgående i 
sydlig riktning. Det finns betydligt fler hållplatser i sydlig riktning och om nordgående bussar 
kan avgå från dessa kommer bussarna att rymmas.  
 
Scenario 3 och 4 skapades för att kunna erbjuda en högre kapacitet. Båda dessa uppfyller sitt 
syfte och det visade sig att scenario 3 gav bäst resultat. Det beror på att det är den mest 
flexibla lösningen med tre in- och utfarter mellan Kungsgatan och den nya bussgatan. Båda 
scenarierna har ett hållplatsutrymme som räcker till och ger utrymme för en eventuellt ökad 
busstrafik. Nackdelen med de båda scenarierna är att de tar ett större utrymme i anspråk. Det 
betyder att parkytor och cykelparkeringar får ett minskat utrymme. Det betyder också att 
området kring tågstationen blir betydligt mer trafikerat vilket kan upplevas som störande för 
gång- och cykeltrafikanter 
 
Alla scenarion behöver en minskning av trafikvolymen för att uppnå liknande 
trafikförhållanden som råder på Kungsgatan i nuläget. Hur minskningen skall åstadkommas 
utreds inte i examensarbetet, men till viss del är systemet självreglerande. Det innebär att 
bilister kommer att välja alternativa vägar om framkomligheten på Kungsgatan anses för 
dålig. Om scenario 5 blir verklighet så måste troligtvis Dragarbrunnsgatan öppnas för 
biltrafik. Att Östra Stationsgatan kommer att byggas är redan klart. Hur mycket trafik denna 
och Dragarbrunnsgatan kommer att ta från Kungsgatan utreds inte heller i examensarbetet, 
men är ett ämne för fortsatta studier. 
 
Samtliga scenarion visade sig vara mycket känsliga för förändringar av trafikvolymen. Små 
förändringar gav generellt sett stora förbättringar för framkomligheten. 
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Förutsatt att hållplats- och systemkapaciteten skall maximeras ger scenario 3 bäst resultat. Vid 
en nittioprocentig trafikvolym ger detta scenario restider som understiger nulägets. Samtidigt 
ger det bra förutsättningar för en utbyggd busstrafik. Om trafikvolymen minskar till 60 % 
visar det sig dock att förhållandena blir likvärdiga i samtliga scenarion. Det innebär att 
scenario 2 är ett gångbart alternativ. Allt som krävs är en trafikminskning. Resultaten visar 
också att en avstängning av Kungsgatan inte är nödvändig. Sextioprocentiga flöden ger bara 
något sämre förhållanden för busstrafiken. 
 
Något specifikt scenario rekommenderas inte som slutlösning. Istället kan analysen användas 
som ett beslutsunderlag för Uppsala kommun. Scenario 2 till 5 är genomförbara och har sina 
för- och nackdelar. För att åstadkomma ett perfekt resecentrum skulle betydligt mer yta 
behövas. Något som inte finns att tillgå i området kring det tänkta resecentrumet. 
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Bilaga A - Gröntidsfördelning på trafiksignalerna 
Samtliga korsningar har en omloppstid på 120 sekunder, d.v.s. tidpunkt 0 och 120 är den 
samma. Starttiden är samma för alla samordnade trafiksignaler. Alla tider, grön- start- och 
sluttider, är angivna i sekunder. I bilden nedan är alla möjliga fordonsströmmar numrerade 
och i efterföljande tabeller anges gröntiderna för respektive trafikström. 

 
 

Figur 37 Möjliga fordonsströmmar i en korsning 

 

Tabell 15 Kungsgatan- Vaksalagatan 

Trafikström Gröntid Starttid Sluttid
8 14 0 14 
9 14 0 14 
14 31 0 31 
1 7 19 26 
2 7 19 26 
3 7 19 26 
16 32 19 51 
7 32 36 68 
13 60 40 100 
6 20 48 68 
4 42 53 95 
5 42 53 95 
11 40 75 115 
10 39 76 115 
15 34 76 110 
12 12 103 115 

Tabell 16 Kungsgatan- Bredgränd* 

Trafikström Gröntid Starttid Sluttid 
14 31 5 36 
16 31 5 36 
5 77 43 120 
11 77 43 120 

                                                 
* Det finns bara fyra strömmar i denna korsning. 
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Tabell 17 Kungsgatan- Bangårdsgatan 

Trafikström Gröntid Starttid Sluttid 
14 40 10 50 
1 38 12 50 
2 38 12 50 
3 38 12 50 
8 38 12 50 
9 38 12 50 
16 38 12 50 
4 65 58 3 
5 65 58 3 
10 41 58 99 
11 41 58 99 
12 41 58 99 
13 65 58 3 
15 41 58 99 
6 19 104 3 
7 62 109 49 

Tabell 18 Kungsgatan- Bäverns gränd 

Trafikström Gröntid Starttid Sluttid
6 33 10 43 
13 80 10 90 
4 76 11 87 
5 76 11 87 
10 36 51 87 
11 36 51 87 
12 36 51 87 
15 49 51 90 
1 25 96 1 
2 25 96 1 
3 25 96 1 
7 77 96 43 
8 25 96 1 
9 25 96 1 
14 28 96 4 
16 28 96 4 

 
Tabell 19 Kungsgatan- Centralpassagen* 

Trafikström Gröntid Starttid Sluttid 
14 31 5 36 
16 31 5 36 
5 77 43 120 
11 77 43 120 

                                                 
* Det finns bara fyra strömmar i denna korsning. 
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Bilaga B – Avgångstider för busstrafiken 
Tabell 20 Avgångstider för stadsbuss 

Linje Destination Starttid Turintervall (min) 
5 Sävja 16.04* 15 
5 Stenhagen 16.01* 10 

14 Fyrislund 16.00* 15 
14 Librobäck 16.13* 15 
17 Gottsunda 15.56* 30 
17 Tunåsen 16.00* 30 
18 Fyrislund 16.05** 15 
18 Gottsunda 15.59** 20 
20 Graneberg 16.05** 30 
20 Bergsbrunna 16.19** 30 
22 Flottsund 16.09** 22 
22 Nåntuna 16.12** 22 
35 Flottsund 16.04** 30 

    
 Dragarbrunn   
1 Ärna 16.01* 12 
1 Sunnersta 15.57* 12 
3 Ultuna 15.43* 30 
3 Gränby Centrum 15.56* 15 
8 Sunnersta 16.01* 10 
8 Ö. Nyby 16.03* 10 
    
 Stora torget   
2 Flogsta 15.55* 10 
2 Gamla Uppsala 15.54* 10 
4 Årsta Centrum 15.56** 20 
4 Biomedicum 15.54** 20 
6 Slavsta  16.00** 10 
6 Hågaby 15.58** 10 
7 Gottsunda 15.58** 10 
7 Årsta Centrum 15.58** 10 
9 Stabby 15.54* 15 
9 Norra Årsta 16.04* 15 

110 Storvreta 15.55* 30 
111 Bälinge 16.00* 15 
115 Storvreta 16.10* 30 

*   Starttid från Dragarbrunn  
** Starttid från Stora torget  
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Bilaga C - Parameterinställningar 
 

Tabell 22 Fordonsparametrar för bilar 

Parameter Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 4 0,5 3,7 5 meter 
Bredd 2 0 2 2 meter 
Maximal önskad hastighet 45 15 35 50 km/h 
Maximal acceleration 2,5 2 2 2,7 m/s² 
Normal retardation 1,9 0,2 1,4 2 m/s² 
Maximal retardation 3,2 0,5 2,5 3,8 m/s² 
Hastighetsacceptans 1,2 0,1 0,8 1,8  
Minsta avstånd mellan fordon 1 0,4 0,7 1,8 meter 
Maximal företrädestid 6 2 5 15 sekunder 

 
 

Tabell 23 Fordonsparametrar för buss 

Parameter Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 12 0 12 12 meter 
Bredd 2,5 0 2,5 2,5 meter 
Maximal önskad hastighet 30 5 25 40 km/h 
Maximal acceleration 1,3 0,3 1 1,5 m/s² 
Normal retardation 1,2 0,2 1 1,4 m/s² 
Maximal retardation 2,8 0,2 2,2 3 m/s² 
Hastighetsacceptans 1 0,1 0,9 1,1  
Minsta avstånd mellan fordon 2 0,5 1,5 3 meter 
Maximal företrädestid 15 0 10 20 sekunder 

 
 

Tabell 24 Fordonsparametrar för ledbuss 

Parameter Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 18 0 18 18 meter 
Bredd 2,5 0 2,5 2,5 meter 
Maximal önskad hastighet 30 5 25 40 km/h 
Maximal acceleration 1,3 0,3 1 1,5 m/s² 
Normal retardation 1,2 0,2 1 1,4 m/s² 
Maximal retardation 2,8 0,2 2,2 3 m/s² 
Hastighetsacceptans 1 0,1 0,9 1,1  
Minsta avstånd mellan fordon 2 0,5 1,5 3 meter 
Maximal företrädestid 15 0 10 20 sekunder 
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Tabell 25 Fordonsparametrar för cykel 

Parameter Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 2 0,3 1,5 2,2 meter 
Bredd 1 0,2 0,8 1,1 meter 
Maximal önskad hastighet 30 10 20 40 km/h 
Maximal acceleration 1,5 0,2 1 2 m/s² 
Normal retardation 2,2 0,2 1,4 3 m/s² 
Maximal retardation 3 0,25 2 4 m/s² 
Hastighetsacceptans 1,1 0,3 0,8 1,2  
Minsta avstånd mellan fordon 0,8 0,2 0,6 1 meter 
Maximal företrädestid 30 10 20 40 sekunder 

 

Tabell 26 Fordonsparametrar för fotgängare 

Parameter Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 0,34 0 0,34 0,34 meter 
Bredd 0,5 0,02 0,47 0,53 meter 
Maximal önskad hastighet 6,5 2 4 8 km/h 
Maximal acceleration 0,5 0,2 0,2 0,7 m/s² 
Normal retardation 1,2 0,2 0,2 1,6 m/s² 
Maximal retardation 1,5 0,2 1 2 m/s² 
Hastighetsacceptans 1 0,75 0,25 1,5  
Minsta avstånd mellan fordon 0,2 0,15 0,05 0,35 meter 
Maximal företrädestid 20 5 10 30 sekunder 

 

Tabell 27 Lokala vägavsnittsparametrar för bilväg 

Parameter Värde 
Hastighetsbegränsning 50 km/h 
Avstånd zon 1 15 sekunder 
Avstånd zon 2 5 sekunder 
Körfältsbredd 3 meter 

 

Tabell 28 Vägavsnittsparametrar för gång- och cykelbana 

Parameter Värde 
Hastighetsbegränsning 12 km/h 
Avstånd zon 1 20 sekunder 
Avstånd zon 2 3 sekunder 
Körfältsbredd 1 meter 

 

Tabell 29 Globala nätverksparametrar 

Parameter Värde 
Simuleringssteg 0,65 sekunder 
Reaktionstid vid stopp 0,7 sekunder 
Köbildningshastighet 1 m/s 
Köavvecklingshastighet 4 m/s 
Omkörningsparameter 90 % 
Återgångsparameter 95 % 
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Bilaga E – Fjalars- och Suttungs gränd 
 

 
 

Figur 39 Bild över Fjalars- och Suttungs gränd
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Bilaga F – Området kring tågstationen 

 
Figur 40 Bild över området kring tågstationen 


