
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköpings Universitet Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Examensarbete
LITH-ITN-KTS-EX--07/013--SE

Från dygnstrafik till
timtrafik - Konvertering av

Göteborgs Stad
Trafikkontorets statiska

trafikmodell med stöd av Emme/2
Per-Olof Bratthammar

2007-05-04



LITH-ITN-KTS-EX--07/013--SE

Från dygnstrafik till
timtrafik - Konvertering av

Göteborgs Stad
Trafikkontorets statiska

trafikmodell med stöd av Emme/2
Examensarbete utfört i kommunikations- och transportsystem

vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus
Norrköping

Per-Olof Bratthammar

Handledare Kristina Schmidt
Examinator Clas Rydergren

Norrköping 2007-05-04



 

Rapporttyp
Report category

  Examensarbete
       B-uppsats
       C-uppsats
       D-uppsats

    _ ________________

Språk
Language

       Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel
Title

Författare
Author

Sammanfattning
Abstract

ISBN
_____________________________________________________
ISRN
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

Datum
Date

URL för elektronisk version

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology

2007-05-04

x

x

LITH-ITN-KTS-EX--07/013--SE

Från dygnstrafik till timtrafik - Konvertering av Göteborgs Stad Trafikkontorets statiska trafikmodell
med stöd av Emme/2

Per-Olof Bratthammar

Genom att Göteborgs Stad Trafikkontorets statiska dygnstrafikmodell konverteras till en timtrafikmodell
kommer arbetet med att studera Göteborgstrafiken kring morgonens maxflödestimma avsevärt att
förenklas.   

Nätutläggningar som görs med den nya timtrafikmodellen kommer kunna svara på frågor om restider
och trafikflöden i nätverket kring maxflödestimman. Antalet länkar och resande mellan olika områden
kan också förändras i systemet, vilket är lämpligt för att studera olika scenario.   

Detta exjobb är inriktad på att ta fram den statiska timtrafikmodell som Trafikkontoret eftersöker. För
detta ändamål har de ursprungliga O/D-matriserna, V/D-funktionerna och nätverket fått anpassas för de
nya förhållandena.   

Testresultat presenteras och diskussioner om vad som återstår och hur man bör gå vidare för att
ytterligare öka kvaliteten på den nya timtrafikmodellen behandlas också.

trafik, timtrafik, statisk trafikmodell, V/D-funktioner, O/D-matris, användarjämvikt, nätutläggning,
restidsfunktion, konvertera, Emme/2, Enif, VISUM, trafikflöden, rutter, länkar, noder, skaft, zoner,
områden, dämpningsfunktioner, trängselfunktioner,



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Per-Olof Bratthammar



Från dygnstrafik till timtrafik 
KONVERTERING AV 

GÖTEBORGS STAD TRAFIKKONTORETS STATISKA TRAFIKMODELL 
MED STÖD AV EMME/2 

 

Per Bratthammar 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 

ITN, maj 2007

 





Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet har varit att konvertera Göteborg Stad Trafikkontorets 
statiska trafikmodell för dygnstrafik till en timtrafikmodell. Trafikmodellen har an-
vänts av Trafikkontoret för att göra analyser och prognoser av Göteborgstrafiken. 
Trafikkontoret har i detta arbete haft önskningar om att framöver även kunna 
genomföra analyser runt morgonens maxflödestimma, då belastningen på stadens 
vägnät är som störst. 

Arbetet med att utveckla Trafikkontorets trafikmodell har gjorts i Emme/2. Då 
Trafikkontoret använt sig av VISUM, har dygnsmodellen först fått konverterats till 
Emme/2-format. Modellen har sedan testats och jämförts med Trafikkontorets VI-
SUM-modell. Det har funnits vissa avvikelser, men i sin helhet har konverteringen 
till Emme/2-formatet varit lyckad, och har kunnat ligga till grund för en timmodell. 

För att kunna omvandla dygnsmodellen till en timtrafikmodell har O/D-matrisen 
anpassas till timtrafik, och som nya V/D-funktioner har Vägverkets TU71-familj 
valts. Vid anpassningen av modellen till de nya förutsättningarna har Emme/2:s 
möjligheter till att använda makro utnyttjas. En genomgång av nätverket i kvalitets-
höjande syfte har därför genomförts. 

Resultatet av konverteringen har blivit en medeltimtrafikmodell som motsvaras av 
den trafikmängd som ges under morgonens maxflödestimma. För att simulera 
morgonens maxflödestimma måste först ärendematriser införas i modellen, något 
som inte varit möjligt under projektet. 

Nätutläggningar med timtrafikmodellen har genomförts och resultaten har jämförts 
med nätutläggningsresultat från Trafikkontorets VISUM-modell. Detta har gjorts 
genom att timtrafikmodellens värden justerats upp på ett sätt som möjliggjort jäm-
förelser. Resultaten visar en O/D-matris motsvarande 8 procent av dygnsflödet 
bäst efterliknar morgonens maxflödestimma. 

Modellen har bedömts vara värd att arbeta vidare med. I första hand behövs ären-
dematriser införas, modellen behöver sedan kalibreras och nya V/D-funktionerna 
från TU06-familjen införas i modellen. Metoder för kalibrering och tips för att ar-
beta vidare med modellen tas upp i diskussionsavsnittet.
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Förord 

Examensarbetet har genomförts vid WSP Samhällsbyggnad i Göteborg i samarbete 
med Göteborgs Stad Trafikkontoret. Då jag åtog mig uppdraget att utveckla Tra-
fikkontoret statiska trafikmodell till en timtrafikmodell hade jag först svårt att se att 
det skulle täcka ett helt examensarbete. Ingenting kunde vara mer fel. Som oinvigd i 
praktiskt trafikmodelleringsarbete har jag sakta sätt hur detta till synes enkla pro-
blem har växt under fötterna på mig. 

Det skulle visa sig att det under projektets gång inte varit möjligt att införa det kan-
ske mest vässenliga för att göra låta modellen spegla morgonens maxflödestimma, 
nämligen införandet av ärendematriser. 

Slutligen har dock trafikmodellen kunnat omvandlas till en fungerande timtrafik-
modell, även avsaknaden av ärendematriser har varit en stor brist. Det finns dock så 
mycket material att bygga vidare på, så utan vidare skulle täcka ett examensarbete 
till där timtrafikmodellen kunde förbättras. Rapporten har därför skrivits med åtan-
ke på att det ska vara lätt att ta vid där detta examensarbete slutar. Ett sådant exa-
mensarbete kan jag i så fall varm rekommendera, eftersom det skulle omfattar flera 
mycket intressanta trafiktekniska moment. Införandet av ärendematriser är ett så-
dant moment och utformandet av metoder för kalibrering ett annat; kunskaper i att 
hantera Emme/2 som ett rinnande vatten skulle dessutom fås dessutom på köpet.  

Jag önska att jag haft all den praktiska kunskap om trafikmodellering med mig i ba-
gaget som jag fått under projektets gång, redan när jag startade mitt examensarbete. 
Denna kunskap har gett alla trafiktekniska bakomliggande teoretiska resonemang 
mycket kött på benen. Nu hoppas jag i stället att kunna denna kunskap ska ge en 
skjuts in i ett framtida trafiktekniskt arbete.  

Till sist vill jag passa på att tacka de personer som jag haft runt omkring mig och 
möjliggjort genomförande av mitt examensarbete. Inte mist min handledare Kristi-
na Schmidt som tålmodigt väglett mig genom hela projektet och WSP Samhälls-
byggnad för att de ställt upp med lokal och utrusning, och då inte minst programva-
ran Emme/2. Andra personer som betytt mycket för examensarbetets framgång har 
varit Lisbeth Rönnstedt vid Trafikkontoret, Pontus Matstoms vid VTI och min ex-
aminator Clas Rydergren vid ITN, Linköpings tekniska högskola. 
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1 Inledning 

1.1 Projektets syfte och målsättning 

1.1.1 Bakgrund 
Göteborgs Stads Trafikkontor använder sig av trafikmodeller för att analysera trafi-
ken i Göteborg. Resultatet av analyserna används som beslutsunderlag vid trafikre-
gleringar, för planering av underhåll samt vid byggnation och av gator och vägar i 
stadsmiljön. Det handlar i första hand om att uppfylla de trafikpolitiska målen med 
fokus på förbättrad miljö och ökad framkomlighet mellan exempelvis bostäder och 
arbetsplatser. Analyser utförda med hjälp av trafikmodellerna kan ge svar på frågor 
om hur den rådande trafiksituationen med en viss sannolikt kommer att förändras 
vid en trafikomläggning, hur den framtida problematiken med trängsel i trafiken 
kommer att uttrycka sig vid en fortsatt årlig trafikökning eller hur miljön kommer 
att påverkas av fordonens utsläpp.  

Trafikkontoret använder sig för ändamålet av en statisk trafikmodell som omfattar 
Göteborgstrafiken. Modellen som endast berör personbilstrafiken i Göteborgsom-
rådet är uppbyggd av trafikalstrande områden, korsningar (noder) och vägar (län-
kar). Till de trafikalstrande områdena kopplas information om storleken på den alst-
rande trafiken och vart denna avser att ta vägen. Sådana områden kan bestå av bo-
stadsområden arbetsplatser eller köpcentra. Informationen i dessa trafikalstrande 
områden finns bevarade i så kallande O/D-matriser. Till korsningarna finns infor-
mation om hur trafiken får färdas genom dessa. Vägavsnitten har information om 
hastighetsbegränsning, antal körfält, vägtyp (t ex landsväg eller motorväg), distans, 
tillåtna trafikslag (t ex biltrafik eller kollektivtrafik), kapaciteter samt restidsfunktio-
ner, så kallade V/D-funktioner, kopplade till sig. För en fullständig genomgång av 
de V/D-funktioner som berörs i projektet, hur dessa byggs upp samt vilka krav 
som bör ställas på dem hänvisas till kapitel 2.4 V/D-funktioner. 

V/D-funktionernas syfte är att med hjälp ett känt (uppmätt) länkflödet beräkna 
medelhastigheten eller restiden på länken. I Trafikkontorets fall utnyttjades kapaci-
teter och maxflödeshastigheter som länkspecifika parameterdata för att fastställa 
länkens restidsfunktion. 
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Då modellen körs exekveras en speciell nätutläggningsalgoritm, vilken har till upp-
gift att simulera ett antal ruttval av den områdesalstrade trafiken och lägga ut den i 
nätverket. Nätutläggningen kan sägas vara beräknad då restiderna i nätverket nått 
en optimal nivå enligt en viss princip. Som resultat erhålls då uppgifter om trafik-
flöden och hastigheter på de olika vägavsnitten. För uppgiften använder sig Trafik-
kontoret av trafikmodelleringsprogrammet VISUM. 

Eftersom trafikmodellen är statisk till sin karaktär beskriver den medeltrafiken un-
der ett visst tidsintervall. Trafikkontorets modell beskriver i nuläget trafiken under 
ett dygn. Analyser på dygnsnivå är lämpliga för ett stort antal tillämningar, som att 
prognostisera trafikflödet för ett årsmedeldygn (ÅDT) eller för att beräkna omfatt-
ningen av miljöutsläpp i ett område. Att använda dygnsmodellen för att analysera 
den tilltagande trängselsituationen i morgontrafiken är det dock mindre lämpligt ef-
tersom trafikflödet markant skiljer sig för morgonens rusningstimma och för andra 
delar av dygnet som under natten. För denna typ av analys bör enbart maxflödes-
timman betraktas; en trafikmodell på timnivå fungerar därför bättre här.  

Idag måste Trafikkontoret göra trängselanalyser av morgonens maxflödestimma 
med sin dygnstrafikmodell. Detta innebär i nuläget att de vid varje modellkörning 
måste skatta hur stor andel av den totala medeldygnstrafiken som trafikerar länken 
just under maxflödestimman. Trafikkontoret önskar därför att kunna få en trafik-
modell som på enklare sätt kan hantera trafiken under en maxflödestimma. 

Om Trafikkontorets får sin statiska dygnstrafikmodell konverterad till en timtra-
fikmodell kommer Trafikkontoret därmed att lättare kunna beräkna restider och 
trafikflöden för Göteborgstrafiken kring maxflödestimma, något som uppfattas 
som mycket värdefullt (Rönnstedt, 2004). 

1.1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt från Göteborgs Stad Trafik-
kontorets statiska trafikmodell över Göteborgregionen, konvertera denna trafikmo-
dell från att beakta trafikflödet på dygnsnivå, till att istället beakta det på timnivå. 
Speciellt efterfrågas att timtrafikmodellen till att spegla morgonens maxflödestim-
ma. 

Det ska poängteras att en viktig del av syftet med examensarbetet, är att dokumen-
tera hela projektet och sammanfatta det i en rapport. 

1.1.3 Målformulering 
För att syftet ska kunna uppnås gäller det att följande mål måste uppfyllas: En 
O/D-matris på timnivå som motsvarar den gamla dygnsmatrisen tas fram, V/D-
funktioner på timnivå tas fram, nätverket kvalitetssäkras samt att slutligen att resul-
taten ifrån nätutläggningarna med timtrafikmodellen får god överensstämmelse med 
trafikmätningar som motsvarar modellens syfte. Allt som görs ska sammanfattas i 
en examensrapport. 

En viktig del av målet är därför att examensrapporten ska vara lättläst och göra det 
enkelt för andra att ta över utvecklingsarbetet där detta projekt slutar. Om något av 
de ovanstående momenten till sin helhet inte kommer att kunna genomförs under 
projektet är målet att detta ska tas upp och behandlas i diskussionsavsnittet. 

I bilagan längst bak i kommer de programkonstruktioner som använts under rap-
portens gång att kunna beskådas, för att underlätta fortsatt arbete med modellen. 
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1.1.4 Avgränsning 
Den generella metod för konvertering av statiska trafikmodeller från dygnstrafik till 
timtrafik grundar sig på de erfarenheter och slutsatser som dragits vid arbetet med 
en specifik trafikmodell, nämligen Göteborgs Stad Trafikkontorets dygnstrafikmo-
dell över Göteborg. Det gäller också att de O/D-matriser och de trafikflödesdata 
som finns tillgängliga är hämtade ifrån Trafikkontoret. 

Arbetet bygger i sin helhet på data som finns i det tillgängliga utgångsmaterialet. Så-
ledes har inte funnits någon möjlighet till att göra några egna jämförelser gentemot 
verkligheten genom egna mätningar eller studier av Göteborgstrafiken på plats. 
Däremot har ett samarbete med Trafikkontoret lett till att uppenbara brister i ur-
sprungsmodellen eller i det tillgängliga materialet justerats i den nya timtrafikmodel-
len. Detta kan röra sig om felkodningar i ursprungsmodellen som att ett vägavsnitt 
har angetts med felaktigt antal körfält, att trafik är kodat som tillåtet i båda körrikt-
ningarna på ett vägavsnitt där det i verkligheten ska vara enkelriktat eller att hastig-
hetsbegränsningarna varit felkodade. 

V/D-funktionerna som studerats i rapporten kommer att tillhöra de mest frekvent 
förekommande på området. Inga nya V/D-funktioner kommer att utvecklas. 

För modellering och analyser har trafikmodelleringsprogrammet Emme/2 från 
INRO har använts tillsammans med dess grafiska analysmodul Enif. En stor del av 
examensarbetet har därmed varit att praktiskt lära sig bygga upp trafikmodeller med 
hjälp av Emme/2. Detta har stäckt sig från områden som berör hantering av indata 
i form av O/D-matriser, inmatning av V/D-funktioner, manipulation av nätverket i 
Emme/2:s databas, makroprogrammering till tolkning av analysresultaten. 

Modellbyggandet och diskussioner kring detta kommer därför helt att göras med 
utgångspunkt från de erfarenheter och de resultats som genererats av trafikmodelle-
ringsprogrammet Emme/2 från INRO. Således kommer inte hanteringen eller 
kodning i olika programvaror för trafikmodellering att beaktas i någon större ut-
sträckning. Detta såvida inte avvikelserna uppenbart skiljer sig från dem i VISUM, 
det trafikmodelleringsprogram som Göteborgs Trafikkontor använder sig av. 

Den trafikmodell som studeras här (Trafikkontorets statiska dygnstrafikmodell över 
Göteborgstrafiken) omfattar endast privat personbilstrafik. Således omfattas inte 
tung kollektivtrafik, övrig tung trafik eller näringslivets transporter; dessa kommer 
därför inte heller att påverka restiderna i de V/D-funktioner som berörs. Inte heller 
kommer det finnas någon möjlighet att inom exjobbets ramar utvidga modellen till 
att omfatta dessa trafikslag. 

1.1.5 Rapportens upplägg 
Rapporten består i stort av fyra delar: inledning, genomförandefas och diskussions-
del samt en del med bilagor. 

Kapitel 1 Inledning är uppdelad i två avsnitt: 1.1 Projektets syfte och målsättning samt 
1.2 Metod och projektupplägg. Här behandlas projektets bakgrund, syfte och en över-
blick över projektupplägget ges också. 

Kapitel 2 Teori är uppdelat i tre avsnitt: 2.1 Trafikmodeller, 2.2 Trafikteori, 2.3 An-
vändarjämvikt samt 2.4 V/D-funktioner.  
I detta kapitel avhandlas alla bakomliggande teoretiska resonemang som används i 
projektet. Teoriavsnitten om användarjämvikten (2.3 Användarjämvikt) och restids-
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funktionerna (2.4 V/D-funktioner) har lagts i var sitt eget avsnitt för att understry-
ka vikten av dessas betydelse för att förstå projektets teoretiska bakgrund.  

Kapitel 3 Projektets genomförandefas behandlar projektgenomförandet och är 
uppdelat i fem delar: 3.1 Inledning av projektgenomförandet, 3.2 Överföringen av nätet, 3.3 
Delmoment för konvertering till en timtrafikmodell, 3.4 Från dygnstrafik till timtrafik samt 3.5 
Nätutläggningsresultat. 
I 3.1 Inledning av projektgenomförandet beskrivs projektgenomförandet och de 
verktyg som används i projektet. I 3.2 Överföringen av nätet beskrivs konvertering-
en av dygnstrafikmodellen mellan VISUM- och Emme/2 systemen.  

I 3.3 Delmoment för konvertering till en timtrafikmodell och 3.4 Från dygnstrafik 
till timtrafik behandlas vad som kommer att tas upp inom ramen för projektet, vilka 
metoder som kommer att användas och här beskrivs också tillvägagångssätten och 
resultaten av varje delmoment. 

I 3.5 Nätutläggningsresultat sammanställs nätutläggningsresultat på dygns- och tim-
nivå och jämförelse görs av nätutläggningarna med ett jämförande datamaterial. 

Kapitel 4 Diskussion är uppdelat i fyra avsnitt: 4.1 Allmänna reflexioner under arbetets 
gång, 4.2 Resultaten, 4.3 Att arbeta vidare – utveckling av trafikmodellen samt 4.4 Avslut-
ning.  
Diskussionsavsnittet avser att behandla de problem och funderingar som uppkom-
mit under arbetets gång samt hur en vidareutveckling av trafikmodellen kan komma 
till stånd. Här diskuteras hur modellen kan kalibreras och hur införandet av ären-
dematriser kan påverka trafikmodellen. Speciellt är 4.3 Att arbeta vidare – utveck-
ling av trafikmodellen tillägnat den som framöver ska arbeta med att vidareutveckla 
timtrafikmodellen ytterligare. 

Kapitel 5 Referenser innehåller referenserna till de hänvisningar som görs i rap-
porten, såväl muntliga som skriftliga. 

Kapitel 6 Bilaga innehåller koden till de programkonstruktioner som använts un-
der projektets gång och som det finns hänvisningar till i rapporten. Till övervägan-
de del består dessa programkonstruktioner av Emme/2-makron. 
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1.2.1 Projektets uppdelning i faser 
Projektets genomförandefas är uppdelat i tre faser där varje fas står för ett tydligt 
avskiljt område. Tillsammans med dokumenteringen och författandet av exjobbs-
rapporten bildar dessa faser och den helhet som ligger till grund för projektets syfte. 
Dessa tre faser är: 

(i) Överföringen av nätet till Emme/2-systemet 

(ii) Konverteringen av trafikmodellen från dygnstra-
fik till timtrafik 

(iii) Tester och kalibrering av timtrafikmodellen 

Överföringen av nätet till Emme/2-format 
I den första fasen kommer Trafikkontorets dygnstrafikmodell på VISUM-format 
att konverteras till Emme/2-format. Detta innebär att Trafikkontorets dygnsmatris, 
trafiknät och tillhörande restidsfunktioner måste omvandlas och anpassas för att 
kunna användas för analys och modellutveckling med Emme/2. 

Konvertering av trafikmodellen från dygnstrafik till timtrafik  
I den andra fasen kommer arbetet att inriktas på att konvertera dygnmodellen till en 
timtrafikmodell. Under denna fas kommer timmatrisen att konverteras och anpas-
sas till timnivå enligt metodik ifrån Dirigentprojektet (Refsnes, 2003). Vidare kom-
mer lämpliga restidsfunktioner för timtrafik att fastställas och nätverket måste an-
passas för att fungera med dessa funktioner. Efter genomförandet av fas 2 kommer 
modelleringsprogrammet Emme/2 att vid en nätutläggning leverera resultat på 
timbasis. 

Tester och kalibrering av timtrafikmodellen 
Under den tredje fasen ska modellen att testas och utvärderas. För detta ändamål är 
det väsentligt att rimliga kvalitetskrav fastställs. Utvärderingsarbetet uppnås främst 
genom att upprätta en strategi för modifiering och kalibrering av trafikmodellens 
V/D-funktioner.  

1.2.2 Ansatser och metoder för modellutveckling 
Vid modelleringsarbetet krävs att ansatser görs för modellutvecklingen. Dessa an-
satser ligger till grund för de metoder som används inom projektet och kan bygga 
på såväl praktiska erfarenheter som mer teoretiska resonemang. En stor erfarenhet 
av modelleringsarbete ökar naturligtvis möjligheterna till att bidra med goda ansat-
ser. Därför har en viktig och resursbesparande del i modelleringsarbetet varit att 
kontinuerligt föra diskussioner om rimligheten i de ansatser som ställs upp med de 
erfarna trafikingenjörer som finns att tillgå, innan dessa testas på trafikmodellen. 

1.2.3 Arbetsgången för projektet 
Vid utvecklingsarbetet av timtrafikmodellen har olika möjligheter för projektge-
nomförandet beaktas tillsammans med Trafikkontoret. Den linje som slutligen valts 
har bedömts kunna leverera en intuitiv modell av hög kvalitet. Nedan förklaras någ-
ra av de viktiga inslag som funnits i den valda arbetsgången för att kunna uppnå de 
önskvärda resultat som funnits med projektet. 

Viktiga inslag i examensarbetet har varit att studera olika typer av V/D-funktioner 
på timnivå, undersöka hur O/D-matriser på ärendenivå kan införas i modellen samt 
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hur det kvalitetssäkrande arbetet med modellen kan utvecklas. För att skapa förstå-
else för de praktiska handgrepp och metoder som använts vid modellutvecklingen, 
har kraft lagts på att utveckla de teoretiska sammanhangen som ligger bakom varje 
tanke till det praktiska handlandet. 

Eftersom Trafikkontorets dygnstrafikmodell är anpassad till modelleringssystemet 
VISUM, har det krävts att metoder utvecklats för att kunna överföra trafikmodellen 
till Emme/2-format, då detta är det verktyg som kommit att användas vid arbetet 
med utvecklingen av trafikmodellen. 

Det har därför varit extra viktigt att beakta de kvalitetshöjande aspekter som kunnat 
vidtas. Dessa har sträckts sig från analys av enskilda kodningsfel hos modellen till 
metoder för hur denna ska kalibreras. 

Samtliga resultat som framkommit under arbetet med modellen har valts att redovi-
sas i rapporten. Redovisningen sker genom förklarande text, tabeller, listor, illustra-
tioner samt genom grafik genererad av trafikmodellerna via Emme/2 och 
Emme/2:s grafikmodul Enif. Meningen har varit att rapportredovisningarna till-
sammans med diskussioner om modellutvecklingen ska ha bidragit till ett bra ut-
gångsläge om det blir aktuellt att återigen ta upp arbetet med att vidareutveckla mo-
dellen vid ett senare tillfälle. 

Konvergeringen av VISUM-modellen till Emme/2-format har omfattat såväl O/D-
matris som nätverk med länkar och noder samt V/D-funktioner på dygnsnivå. Då 
modellen väl överförts har metoder för att säkerställa modellen kvalitet utarbetats 
så att oacceptabla avvikelser kan undvikas. Detta har kunna testats genom att jäm-
föra nätutläggningar från de båda modellsystemen. Att modellen håller hög kvalitet 
har varit en förutsättning för att kunna konvertera modellen till en timtrafikmodell. 

Efter det att dygnstrafikmodellen blivit överförd till Emme/2-systemet har arbetet 
med att utveckla modellen till en timtrafikmodell kunnat startas. För detta har det 
krävs det att V/D-funktioner på timnivå utprovats, att metoder utvecklats för att 
konvertera O/D-matrisen till en timnivåmatris, samt att de förändringar i som 
krävs i modellen för att anpassas till de nya förutsättningarna genomförts. 

Möjligheter till att införa ärendematriser i modellen i modellen har utretts. Ärende-
matriserna möjliggör att morgonens maxflödestimma kan simuleras på ett trovär-
digt sätt genom att dessa speglar trafiksituationen vid en viss tid på dygnet och inte 
trafiksituationen utslaget över hela dygnet som de ursprungliga som den ursprungli-
ga dygnsmatrisen gör. 

Metoder för att höja kvaliteten på trafikmodellen har undersökts och genomförts i 
de fall det varit möjligt. En modell med nya V/D-funktioner måste kalibreras för 
att kvaliteten på modellen ska höjas och tillförlitligheten ökas för nätutläggningsre-
sultaten. Metoder för detta har därför beaktats utarbetas. 

Ett sätt att möjliggöra kvalitetshöjande åtgärder är att fastställas indikatorer i model-
len. Sådana indikatorer kan bestå av lämpliga mätpunkter som fångar upp resultatet 
från trafikmodellens nätutläggning. Meningen är att dessa sedan ska jämföras med 
tillgängliga mätdata. Selekteringen bör ske genom att lämpliga makron skrivs för 
ändamålet i Emme/2. Hur detta kan gå till behandlas i diskussionsavsnittet. Det har 
dock inte funnits någon möjlighet att genomföra kalibreringsfasen inom ramen för 
projektet.  



 

2 Teori 

2.1 Trafikmodeller 

2.1.1 Trafikmodellens grundkomponenter 
En generell statisk trafikmodell med syftet att modellera stadstrafik är uppbyggd av 
länkar, noder och zoner (Bonsall et al, 2000). Länkarna är modellavbildningar av de 
vägavsnitt som kopplar ihop zoner och noder i det beskrivna stadstrafiknätverket. 
Noderna används främst för att avbilda vägtrafikkorsningar, men också för att 
sammanbinda övergången från en vägtyp till en annan. Zonerna avbildar de trafik-
alstrande platserna i staden såsom bostadsområden, köpcentra och arbetsplatser. 

Dessa fundamentala byggstenar har sedan ett antal parametrar kopplade till sig 
(Ortúzar och Willumsen, 1998) för att beskriva specifika egenskaper för trafiknätet. 
Till länkarna finns uppgifter kopplade om friflödeshastigheter och länkkapaciteter. 
Till noderna finns uppgifter om tillåtna svängriktningar i korsningarna. Varje länk 
har dessutom en restidsfunktion kopplad till sig. Dessa betecknas vanligen som 
V/D-funktioner (Ortúzar och Willumsen, 1998), efter engelskans volym – delay. 
Funktionerna används för att beskriva hur restiden förändras med länkens trafik-
flöde. 

Till modellens zoner kopplas indata som dels beskriver hur stor den alstrade trafi-
ken i zonerna är och dels hur dels hur den alstrade trafiken fördelas mellan de olika 
zonerna. Dessa data samlas i en resematris, vanligen kallad O/D-matris (Ortúzar 
och Willumsen, 1998), efter engelskans orgin – destination.  

2.1.2 Statiska trafikmodeller 
Statiska trafikmodeller används i modelleringssammanhang för att studera problem 
av makrotyp (Holmberg et al, 1996), där de tidsaspekter som berörs behandlar sta-
tionära tillstånd av relativt långa tidsperioder såsom timmar eller dygn. Problem 
som studeras med dessa modeller behandlar i första hand kapacitetsutnyttjande av 
infrastruktur, långsiktig miljöpåverkan eller kostnader i trafiksystemet. 
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2.1.3 Dynamiska trafikmodeller 
Dynamiska trafikmodeller skiljer sig vässenligt åt från statiska trafikmodeller genom 
att de i allmänhet betraktar betydligt kortare tidsintervaller (Björketun et al, 2002) 
än vad statiska trafikmodeller gör. Dynamiska trafikmodeller studeras lämpligen 
med hjälp av teorin för diskret simulering/mikrosimulering, och kan användas för 
att studera trafiksituationer i en enskild korsning eller för att studera hur tillgänglig-
heten och trafiksituationen runt en parkeringsplats varierar med tiden på dagen. 
Dynamisk simulering är därför lämplig för att studera hur köer byggs upp och av-
vecklas för enskilda trafikplatser. Att studera stationära förlopp i trafiken görs dock 
bättre med de statiska trafikmodellerna. 

2.1.4 Brister hos trafikmodeller 
Det är viktigt att påpeka att det för trafikmodeller inte finns något enkelt sätt att av-
göra hur allvarliga bristerna i modellen är. Modelleringsarbetet utgår ifrån ett visst 
antal kriterier (Beser et al, 1996) som senare ligger till grund för framtida modell-
prognoser. En validering av modellen speglar också de kriterier som ansetts som vi-
tala för modellen. Många parametrar som också kan påverka framtida parametrar 
måste väljas bort, trots att dessa kan påverka modellernas prognoser. 
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2.2.1 Trafikflödesteori 
För en vägsträcka gäller den ibland så benämnda allmänna tillståndslagen för väg-
trafik (Holmberg et al, 1996) där hastigheten är satt i relation dels till trafikflödet 
och dels till avståndet mellan fordonen: 

 
Figur 2.1 V/Q-samband i det dynamiska fallet  
Typexempel på Trafikflödet(q) – hastighetsgraf (v). Grafen ovan illustrerar hur hastigheten för-
ändras med ökad trafikflödet och illustrerat också varför detta samband inte kan hanteras som 
en ordinär funktion; då trafikflödet ökar på ett sätt så att länkkapaciteten överskrids uppnås ett 
instabilt läge som får hastigheten på länken att börja reduceras och därmed börjar trafikflödet 
att minska. Detta händer samtidigt som densiteten på länken kontinuerligt ökar. 

q = v/d       (2.1) 

där q  = flödet [fordon/h] 

 v  = hastigheten [km/h] 

 d  = avståndet mellan fordonen [km/fordon] 

Flödet q betecknar det enkelriktade totala trafikflödet för en länk i nätverket. v be-
tecknar trafikens medelhastighet på länken. d anger det medelavstånd som finns 
mellan två närliggande fordon som trafikerar länken, mätt från en punkt på fordo-
net till motsvarande punkt på det närliggande fordonet. 

Länkkapacitet Q, anger det maximala trafikflödet som länken klarar att hantera. Om 
trafikefterfrågan på länken är större än vad kapaciteten tillåter kommer avståndet d 
mellan fordonen kontinuerligt att reduceras. Detta som en effekt av att fler fordon 
än vad länken klarar hantera pressar sig in på länken. En konsekvens blir att hastig-
heten sjunker ytterligare och bidrar därmed till att det maximala flödet på länken 
uppnås. Flödet på länken kommer nu istället att börja reduceras i takt med att has-
tigheten fortsätter att sjunka. Länken har hamnat i ett vad som betecknas som ett 
överbelastat tillstånd (se figur 2.1). Det finns således en skillnad mellan det efterfrå-
gade flödet och länkens genomströmmande trafikflöde i det överbelastade tillstån-
det. Ett hastighets – flödessamband benämns ofta för ett V/Q-samband. Mer om 
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Figur 2.2 Densitet – hastighetsgraf 
Typexempel på densitet (k) – hastighetsgraf (v). Grafen ovan illustrerar hur hastigheten redu-
ceras med ökad fordonstäthet på vägavsnittet. 

det överbelastade tillståndet går det att läsa om i kapitel 2.4.2 V/D-funktionens 
struktur. 

I trafikteoretiska sammanhang används begreppet densitet (tätheten på trafiken) för 
att beskriva avståndet mellan fordon på en länk. Det gäller att (May, 1990): 

q = k v,       (2.2) 

där k  = densiteten (tätheten) [fordon/km] 

Densiteten k är i trafiksammanhang ett intressantare begrepp att använda än medel-
avståndet d som användes i formel 2.1. Ett typexempel på hur densiteten påverkar 
hastigheten kan studeras i figur 2.2.  

2.2.2 Egenskaper vid statisk trafikmodellering 
I statisk trafikmodellering kommer hastighets – flödesgrafen att få ett annat, konst-
lat utseende. Detta beror på att trängsel/kostnadsfunktion för varje länk i nätverket 
på analytisk väg ska kunna finna ett optimum enligt Wardrops jämviktsprincip. Den 
hastighet – flödesgraf som illustreras i figur 2.1 går inte att beskriva som en mate-
matisk funktion (Bergström, 2001) eftersom den antar två hastighetsvärden för var-
je annat trafikflöde annat än då flödet antar länkens kapacitetsmaximum. För att ett 
optimum ska vara möjligt att finna krävs därför att en matematisk funktion definie-
ras och som kan beskriva händelseförloppet.  

Den nya funktionen antas se ut som den gamla flödes – hastighetsgrafen i det om-
rådet av grafen där hastigheten ligger över halva friflödeshastigheten (i det stabila 
området). Flödet i denna del är under länkens kapacitetsmaximum. Eftersom hän-
delseförloppet i det statiska fallet måste beskrivas med hjälp av en matematisk funk-
tion, är det fördelaktigt att tänka sig att den del av kurvan som överstiger kapaci-
tetsmaximum snarare beskriver efterfrågan än genomströmmande flöde. Funktion 
illustreras i figur 2.3. 
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Figur 2.3 V/Q-samband i det statiska fallet (typexempel) 
Funktionsutseendet på en möjlig flödes – hastighetsgraf som en statisk trafikmodell måste 
anta för att en användarjämvikt ska bli möjlig att finna. Den streckade delen av grafen visar 
hur det dynamiska fallet, för de lägre hastigheterna. Den översta delen är oförändrad.

I den unika punkt som tidigare antogs av kapacitetsmaximum (Q, ½ v0), bildar nu 
den nya delen av grafen för v < ½ vo, en spegling av den gamla grafen i linjen 
q = Q, dvs för den del av grafen där hastigheten är lägre än halva friflödeshastighe-
ten.  

Utseendet i figur 2.3 bygger på en idealisering av mätningar som Vägverket har 
gjort (Matstoms, 2004a), där det går att visa att en flödes – hastighetsgraf ser ut som 
i figuren ovan, men där efterfrågan ersatts med det genomströmmande flödet och 
hastigheten för efterfrågan fortfarande motsvara det genomströmmande flödets 
hastighet. Vid skapandet av V/D-funktioner kan det finnas anledning att anta funk-
tionsuttryck som skiljer sig åt från denna stiliserade bild, vilket diskuteras nedan. 

Ett nytt tankesätt måste till för att förklara hur maxflödeskapaciteten kan överskri-
das. I realiteten kan naturligtvis inte länkens kapacitetsgräns överskridas, men tan-
kesättet bygger på att den kö som i verkligheten skulle byggas upp genom att densi-
teten kraftigt tilltar vid låga hastigheter istället släpps igenom. Därmed förskjuts kön 
till nästkommande länkavsnitt där samma procedur upprepas.  

I praktiken ökar restiderna avsevärt på den vägsträcka där köer börjar uppstå. De 
V/D-funktioner som byggs upp för att modellera processen kommer därför att ha 
en brytpunkt i just kapacitetsflödesmaximum. Om flödet överstiger denna punkt 
kommer kostnaden (restiden) för länken att kraftigt tillta med ökat flöde. 

Då flödet överstiger kapaciteten på ett vägavsnitt kommer därför kostnaden att fär-
das på länken drastiskt att öka. Detta medför en kraftig ökning av att sannolikheten 
för att flödet vid nästkommande iteration vid utläggningen kommer utnyttja en an-
nan billigare rutt, där det dyra vägavsnittet utesluts. 

Således kommer några köer i egentlig mening aldrig att uppstå i de statiska trafik-
modellerna på de sätt som det sker ute i verkligheten. I en sådan leder istället ett 
högt tryck på en trafikled till att densiteten på vägavsnittet ökar. Resultatet blir på så 
sätt mera verklighetsförankrat genom att såväl köer byggs upp på vägavsnittet fram-
för länken som att kapaciteten på vägavsnitt efter länken reducerar den totala 
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genomströmningen av trafik. Framförvarande vägavsnitt påverkas därmed inte di-
rekt negativt av köer på bakomvarande vägavsnitt. Snarare minskar trycket på dessa 
framförvarande länkar och trafiken får snarare större möjligheter till att öka avstån-
det mellan fordonen och därmed också öka hastigheten på dessa länkar. 

I det statiska fallet reduceras således inte kapaciteten på bakomvarande vägavsnitt 
som i det dynamiska fallet. Istället släpps flödet igenom, även om det överstiger ka-
pacitetsgränsen, samtidigt som restiden över länken drastiskt ökar. Framförfarande 
vägavsnitt får dock ta del av den överkapacitet som släpptes igenom och riskerar 
därmed att restiden även för dessa länkar kraftigt ökar. 

Det statiska fallet är således ett sätt att matematiskt lösa problemet med att det kan 
finnas flera värden för varje trafikflöde (i det statiska respektive stabila tillståndet). 
Det underlättar därmed möjligheterna med att skapa lämpliga V/D-funktioner och 
på analytisk väg finna ett optimum för trafikmodellen. 
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För att den alstrade trafiken ska kunna ta sig genom nätverket från en zon till en 
annan enligt den fördelning av resor som beskrivs i O/D-matrisen måste den välja 
en lämplig rutt. Detta ske genom att trafiken läggs ut i nätverket. Ett ruttval måste 
då göras enligt någon princip. Vanligen används då den princip om användarjäm-
vikt som formulerades av John Glen Wardrop 1952, i en skrift som har kommit att 
få stor inverkan på den teorin för statisk trafikmodellering.  

Wardrop formulerade sin princip som att varje bilist i nätverket önskar åka den bil-
ligaste, eller om man så vill, den tidsmässigt kortaste rutten mellan två zoner. Hän-
syn tas dels till den kostnad som finns för varje tänkbar rutt mellan de två zonerna 
(som innefattas av distans, kapacitet och hastighetsbegränsningar) och dels den 
mängd trafik som av andra resenärer belägger rutten (Wardrop, 1952). Matematiskt 
formulerades dock principen först flera år senare (Beckman et al, 1956). 

Användarjämvikten är uppnådd då det inte lägre finns någon billigare rutt att välja 
för någon resenär i nätverket (Lundgen, 1989). Om det vid användarjämvikt finns 
två eller fler rutter som används mellan två zoner så är kostnaden för dessa rutter 
identisk. De rutter som får en högre kostnad (för samma zonpar) används inte av 
någon resenär.  

För statiska trafikmodeller har principen om användarjämvikt på ett utmärkt sätt 
gått att formulera matematiskt. På så sätt kan den lösas med hjälp av en optime-
ringsalgoritm. Vanligtvis används Frank – Wolfe-algoritmen (Frank och Wolfe, 
1956) för ändamålet, och det är också den algoritm som används i trafikmodelle-
ringsprogrammet Emme/2 (INRO, 1991) för att finna nätverkets användarjämvikt.  

2.3.1 Den generaliserade kostnaden 
Kostnaden för rutten är att betrakta som en generaliserad kostnad. Vanligtvis mäts 
denna kostnad i en tidsenhet. För timtrafik kan vara lämpligt att denna kostnad 
mäts i minuter. Denna tidsenhet kommer att användas för kostnaden då timtrafik-
modellerna diskuteras längre fram. Med hjälp av restidsfunktioner kan den generali-
serade kostnaden beräknas hos en trafikmodell. I kapitel 2.4 V/D-funktioner nedan 
finns exempel på hur en restidsfunktion kan byggas upp. 

Den generaliserade kostnaden (eller generaliserade restiden) kan ses som den upp-
offring varje individ i nätverket måste göra för att färdas en viss sträcka. I trafikmo-
delleringssammanhang är det därför viktigt att alla trafikanter i nätverket värderar 
tiden på samma sätt. Tidsvärderingen är ett av de grundläggande beteendeantagan-
dena i Wardropos första princip. Dessa beskrivs i detalj i avsnitt 2.3.3. 

Kostnaden för att köra på en länk behöver dock inte enbart avse att spegla den ex-
akta restiden för att köra på länken. Det kan finnas skäl, som vi snart ska se, att läg-
ga till ett kostnadstillägg för vissa länkar för att på bättre sätt spegla ett mer realis-
tiskt och rationellt förarbeteende. Ofta handlar det då om att lägga till på ett tids-
tillägg (Sheffi, 1985) för att spegla den ökade körkostnaden för långa färdvägar, där 
en lång och kort rutt kan ta samma tid att färdas. Detta kan lösas genom att låta den 
generaliserade kostnaden bestå dels av en den rena restiden för att färdas på länken 
samt dels av en kostnadsfunktion som beror på länklängden. 

2.3.2 Matematisk formulering av användarjämvikten 
De statiska trafikmodellerna har fördelen att de kan lösas som ett optimeringspro-
blem. Användarjämvikten kan erhållas genom att nätutläggningen optimeras enligt 
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den algoritm som bygger på Wardrops princip. Algoritmen kan härledas från den 
matematiska modell som tecknas i problem 2.3 nedan (Lundgren, 1989): 

(2.3)      Aa ,hδ  q                

1,...Jj I;1,...,i ;Rr             0,  h              

1,...Jj I;1,...,i             ,T  h         då

(x)dxt   z(q) min
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där qa = länkflödet på länk a i nätverket 

 ta(qa) = kostnadsfunktionen för länk a 

 hijr =  ruttflödet mellan i (trafikalstrande 
zon) och j (destinationszon) 

 Tij  = det fasta flödet mellan trafikalst-
rande zon i och destinationszon j 

 δaijr  = 1 om länk a inkluderas i rutt r mel-
lan trafikalstrande zon i och desti-
nationszon j; i övriga fall = 0 

Målfunktionen i problem 2.3, 

∑ ∫
∈

=
Aa

q

0

a(x)dxt   z(q)
a

 ,   (2.4a) 

utgörs av en summa av integraler, vilken ska minimeras under ett antal bivillkor. 
Dessa bivillkor kan kategoriseras i tre huvudgrupper, vilka beskrivs nedan. I mål-
funktionen (se 2.4a) uttrycks V/D-funktionerna formaliserat som ta(qa), där ta utgör 
länkkostnaden som funktion av länkflödet qa, för den länk som motsvaras av index-
variabeln aЄA. Det finns ett index aЄA för varje länk i nätverket, där indexerings-
mängden A motsvaras av mängden av alla länkar i nätverket. Det gäller för varje 
länk aЄA att den enbart tillåter trafik i en riktning; en dubbelriktad trafik kräver 
därmed alltid en länk i vardera riktningen. För att underlätta, kommer namnen på 
indexen här att användas synonymt med det som de pekar på.  

Det finns ett index iЄI för varje trafikalstrande zon i nätverket och på samma sätt 
finns det finns ett index jЄJ för varje destinationszon i nätverket; dessa index mot-
svaras av de O/D-par (i, j) mellan vilken trafiken flyter via nätverkets länka. Indexe-
ringsmängderna I och J motsvaras av O/D-parets samtliga trafikalstrande zoner re-
spektive O/D-parets destinationszoner. 

En rutt rЄRij från den trafikalstrande zonen iЄI till destinationszonen jЄJ för något 
O/D-par (i, j) i nätverket, kännetecknas av att det finns en unik sekvens, i en kedja 
sammankopplade länkar aЄA, som möjliggör transport mellan zon iЄI och zon jЄJ. 
För varje O/D-par (i, j) i nätverket finns ett index rЄRij så att varje möjlig rutt mel-
lan zon iЄI och zon jЄJ kan identifieras, där indexeringsmängden Rij motsvaras av 
samtliga möjliga rutter mellan trafikalstrande zon i och destinationszon j för iЄI och 
jЄJ. 
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Tij beskriver det totala trafikflödet från zon iЄI till zon jЄJ och återfinns på plats 
(i, j) i O/D-matrisen. Ruttflödet för rutt rЄRij från zon iЄI till zon jЄJ betecknas hijr 
och utgör en andel av det totala trafikflödet Tij. 

Den första bivillkorsgruppen i problem 2.3,  

1,...Jj I;1,...,i  ,Th ij
Rr

ijr

ij

===∑
∈  ,  (2.4b) 

beskriver att summan av ruttflödena hijr för samtliga rutter rЄRij, från zon iЄI till 
zon jЄJ, är identiskt med det totala trafikflödet Tij från zon iЄI till zon jЄJ. 

Den andra bivillkorsgruppen i problem 2.3,  

1,...Jj I;1,...,i ;Rr0,h ijijr ==∈≥         
, (2.4c) 

beskriver att några negativa ruttflöden hijr inte tillåts för någon rutt rЄRij i hela nät-
verket. Detta ickenegativitetsvillkor omöjliggör också negativa värden på länkflöde-
na qa, för samtliga länkar aЄA i nätverket. 

∑∑ ∑
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ijr
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ijra

ij

Aa  ,hδ q

,  (2.4d) 

Den tredje bivillkorsgruppen i problem 2.3 beskriver att länkflödet qa för en länk 
aЄA är identiskt med summan av de för länken bidragande ruttflödena δa

ijrhijr. För 
rutt rЄRij, från zon iЄI till zon jЄJ, gäller att länkens bidragande ruttflöde δa

ijrhijr är 
uppbyggt som en produkt bestående av ruttflödet hijr och av funktionen δa

ijr. Värdet 
på δa

ijr avgörs av huruvida länk a ingår i rutt r eller inte. 

Om rutt rЄRij utnyttjar länk aЄA i sin rutt sätts δa
ijr = 1, vilket ger att δa

ijrhijr = hijr. 
Om rutt rЄRij däremot inte utnyttjar länk aЄA i sin rutt sätts istället δa

ijr = 0, vilket 
ger att δa

ijrhijr = 0, och därmed bidrar inte ruttflödet hijr till att bygga upp länkflödet 
qa. Genom funktionen δa

ijr kommer ruttflödet hijr att bidra till länkflödet qa, om och 
endas om rutt rЄRij utnyttjar länk aЄA i sin rutt. Summan samtliga O/D-pars bi-
dragande ruttflöden δa

ijrhijr ger sedan det totala länkflödet qa, för länk aЄA. 

Problem 2.3 kan inte tillskrivas någon egentlig ekonomisk tolkning. Däremot går 
det utmärkt att tolka optimalitetsvillkoren till problem 2.3. Det är med hjälp av des-
sa som användarjämvikten kan fastställas: 

hijr > 0 och tijr = uij, r Є Rij  (2.5a) 

hijr = 0 och tijr ≥ uij, r Є Rij  (2.5b) 

tijr i optimalitetsvillkoren 2.5a och 2.5b betecknar den totala ruttkostnaden för att 
utnyttja rutt r Є Rij från den trafikalstrande zonen iЄI till destinationszonen jЄJ. 
Länkkostnaden ta för länk aЄA, utgör en andel av ruttkostnaden tijr för rutt rЄRij, 
om och endast om rutt rЄRij utnyttjar länk aЄA. Summan av samtliga länkkostnader 
ta, vars länkar aЄA utnyttjas i den rutt rЄRij som sträcker sig från zon iЄI till zon 
jЄJ, utgör hela ruttkostnaden tijr för rutt rЄRij. 

uij betecknar den dualvariabel som tillhör det första bivillkoret i problemet 2.3. uij är 
därmed att betrakta den minkostnad (Lundgren, 1989) som finns för minst någon 
rutt rЄRij i O/D-paret (i, j). Minkostnaden uij ska därmed tolkas som den billigaste 
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existerande ruttkostnaden tijr bland samtliga av de rutter rЄRij som sträcker sig från 
den trafikalstrande zonen iЄI till destinationszonen jЄJ. 

Optimalitetsvillkor 2.5a kan tolkas som att om det existerar ett positivt ruttflöde hijr 
för rutt rЄRij från zon iЄI till zon jЄJ för O/D-paret (i, j), så är ruttkostnaden tijr för 
rutten (alltid) identisk med den minkostnad uij som finns för någon trafikerad rutt 
mellan O/D-parets trafikalstrande zon och dess destinationszon. Att rutten har ett 
positivt ruttflöde innebär att rutten trafikeras av minst något fordon. 

Optimalitetsvillkor 2.5b kan tolkas som att om ruttkostnaden tijr för rutt rЄRij från 
zon iЄI till zon jЄJ för O/D-paret (i, j) överstiger den minkostnaden uij som finns 
för någon trafikerad rutt mellan O/D-parets trafikalstrande zon och dess destina-
tionszon, så är ruttflödet hijr för rutten (alltid) identiskt med noll. Att rutten saknar 
ett positivt ruttflöde hijr innebär att rutten inte trafikeras av något fordon.  

Optimalitetsvillkor 2.5a och 2.5b speglar det beteendeantagandet i Wardrops första 
princip som säger att samtliga trafikanter kommer att välja den billigaste rutten från 
den trafikalstrande zon till destinationszonen i ett O/D-par (se 2.3.3 Beteendeanta-
ganden för Wardrops princip). För en fullständig härledning av optimalitetsvillko-
ren hänvisas till Sheffi (1985). 

Det går att visa att det existerar en unik lösning till problem 2.3 (Lundgren, 1989) 
med avseende på länkflödena qa, förutsatt att V/D-funktionerna ta(qa) är strikt väx-
ande. Någon unik lösning med avseende på ruttflödena hijr går dock inte att garan-
tera (Lundgren, 1989), utan här finns vanligen flera möjliga lösningar till problemet. 
Detta beror på att nätutläggningsproblemet inte är strikt konvext med avseende på 
ruttflödena hijr. Till formen är dock problem 2.3 ett konvext minkostnadsflödes-
problem med en icke linjär målfunktion och linjära bivillkor (Lundgren et al, 2003), 
vilket gör att det passar bra för att lösas med hjälp av Frank Wolfealgoritmen (se 
2.3.5 Matematisk formulering av Frank – Wolfe-algoritmen).  

2.3.3 Beteendeantaganden för Wardrops princip 
Wardrops första princip om användarjämvikt (Wardrop, 1952) fungerar under för-
utsättningen att följande beteendeantagande uppfylls vid nätutläggningen (Lund-
gren, 1989): 

(i) Samtliga trafikanter väljer den billigaste 
(snabbaste) rutten 

(ii) Samtliga trafikanter har fullständig information 
om restider för nätverkets rutter 

(iii) Samtliga trafikanter värderar tiden på samma 
sätt 

(iv) Det tillstånd som observeras är stationärt, vil-
ket innebär att trafiken antas se samma ut under 
den tidsperiod som studeras 

Under dessa förutsättningar kommer trafiken att läggas ut. Trafikflöden och hastig-
heter för nätverkets samtliga länkar vid optimum (användarjämvikt) kan därefter 
bestämmas. Det är viktigt att komma ihåg att det är optimum för användarjämvikt 
som beaktas här. Detta kan bäst förklaras som ett optimum sätt ur användarnas 
perspektiv. Den totala kostnaden för alla resenärers resor är vid användarjämvikt 
lika med eller (oftast) högre än den är för systemoptimum (Sheffi, 1985). Ett sy-
stemoptimum kan då ses som ett optimum betraktat ur samhällets synvinkel. Be-
traktelsesättet brukar gå under benämningen Wardrops andra princip (Wardrop, 
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1952) och ligger till grund för synen om lönsamheten med att styra trafiken (Sheffi, 
1985), t ex med hjälp av vägtrafikavgifter. 

Den fjärde punkten gör att det med statiska trafikmodeller kan te sig lite absurt att 
studera trafik över långa tidsperioder som för dygnstrafik. Detta kan dock vara mo-
tiverbart för vissa tillämpningar, som t ex vid studier av miljöföroreningar orsakade 
av trafiken. Å andra sidan ligger det i de statiska modellernas natur att inte studera 
för korta tidsintervall då allt för stora fluktrationer ger för stor osäkerhet hos mo-
dellerna. Korta händelseförlopp som av hur trafiken beter sig i en signalkorsning 
studeras därför lämpligen med dynamiska trafikmodeller medan statiska trafikmo-
deller gör sig lämpliga vid studier av morgonens maxflödestimma. 

2.3.4 Den praktiska innebörden av Wardrops princip 
Vid evalueringen av den statiska trafikmodellen flyttas trafiken om i nätverket i en 
iterativ process. Detta sker tills dess att en användarjämvikt har uppnåtts enligt 
Wardrops princip. 

I utgångsläget är all trafik utlagd enligt ett billigaste vägenkoncept (se 2.3.5 Matema-
tisk formulering av Frank – Wolfe-algoritmen). De länkkostnader som använts vid 
beräkningen av denna billigaste vägenrutten har gjorts med antagandet att ingen tra-
fik funnits i nätverket, vilket har gett länken den lägsta tänkbara länkkostnaden.  

Detta föranleder till att endast en rutt rBVЄRij i varje zonpar (i, j) mellan zon iЄI och 
zon jЄJ trafikeras, där rBV då betecknar den billigaste vägenrutten för respektive tra-
fikerat zonpar. Detta innebär i utgångsläget att ruttflödet hijr = Tij för varje trafike-
rad rutt i nätverket, dvs att ruttflödet består av all trafik som zonparet (i, j) genere-
rar. 

Rent praktiskt innebär det att rutt rBV mellan zon iЄI och zon jЄJ har valts ut som 
den snabbaste färdvägen på grundval av att ingen trängsel funnits på länkarna, dvs 
ruttflödet hijr = 0 för alla rutter rЄRij, samtidigt som den totala trafiken Tij för varje-
zonpar (i, j) för zon iЄI och zon jЄJ som funnits utlagd i nätverket, omfördelas på 
den billigaste vägenrutten rBVЄRij  för varje trafikerat zonpar (i, j). Till detta kommer 
att trafikflöden från andra zonpars rutter mycket väl sammanfalla under vissa bitar 
av rutten.  

Detta betyder sannolikt att restiden för rutten rBVЄRij mellan zon iЄI och zon jЄJ 
förhållandevis blir mycket hög, jämfört med om trafiken fördelande sig på ett mera 
optimalt sätt mellan zonparets olika rutter rЄRij. Detta eftersom länkkostnadsfunk-
tionen ta(qa) som används för att beräkna länkens restid vid ett visst länkflöde är en 
strikt växande funktion (se kapitel 2.4 V/D-funktioner).  

För att åstadkomma en mera optimal situation beräknas därför nya länkkostnader 
ta(qa), baserade på nätverkets verkliga länkflöden qa. Med hjälp av de nya länkkost-
naderna kan en ny billigaste vägenrutt rBV2ЄRij mellan zon iЄI och zon jЄJ beräknas. 

För att komma närmare användarjämvikten överförs en del av det totala ruttflödet 
hijr = Tij från rBVЄRij till den nya billigaste vägenrutten rBV2ЄRij för varje zonpar (i, j) 
som trafikeras. Hur stor del av flödet som ska läggas över på den nya billigaste vä-
genrutten rBV2ЄRij bestämmas t ex med Frank – Wolfe-algoritmen (se 2.3.5 Matema-
tisk formulering av Frank – Wolfe-algoritmen).  

Genom att en del av de trafikerade zonparens ruttflöde hijr fördelas på nya länkar så 
kommer nya länkkostnader att åter igen kunna beräknas. Dessa kommer i sin tur att 
kunna generera en ny billigaste vägenrutt, och nya överföringar av trafikflöden 
kommer att kunna göras. Desto längre denna procedur pågår, desto närmare kom-
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mer nätverkets optimallösning. Processen avslutas då önskvärd noggrannhet är 
uppfylld. 

Optimallösningen motsvarar av att resenärernas antas välja den snabbaste rutten i 
ett zonpar (i, j) mellan zon iЄI och zon jЄJ. Optimallösningen innebär också att re-
senärerna som fattar besluten antas vara ekonomsikt rationella och att samtliga re-
senärer som gör valen antas besitta likvärdig information. 

Innebörden av det ovanstående innebär att det inte finns någon krav på att den kor-
taste rutten alltid väljs. Rutter med längre distanser kan i vissa fall ta lika lång tid el-
ler kortare tid att färdas på, än för en rutt med kortare distans. I samtliga fall kom-
mer dock resenären att välja de alternativ som tar den kortaste tiden att färdas på. 
Detta kan påvisas genom de optimalitetsvillkor som tidigare diskuterats i 2.5a och 
2.5b, och kan sammanfattas som (Lundgren, 1989): 

hijr (tijr - uij) = 0   (2.6) 

där tijr betecknar kostanden för att färdas på rutt rЄRij mellan zon iЄI och zon jЄJ, 
där tijr betecknar den del av de totala trafikflödet Tij som går via rutt rЄRij mellan 
zon iЄI och zon jЄJ, och där uij betecknar dualvariabeln tillhörande det första bi-
villkoret i nätutläggningsproblemet (se problem 2.3), dvs den betecknar den min-
kostnad som finns för att färdas mellan zon iЄI och zon jЄJ. 

I praktiken är det oftast de centralt belägna länkarna som beläggs hårdast jämfört 
med perifera länkar. Detta bidrar till att restiden för att färdas på en kort rutt ge-
nom staden kan ta lika lång tid eller längre än en distansmässigt lång rutt som går 
runt om staden. 

Om vi antar att trängsel uppstår på ett sådant sätt i vägnätet att det lönar sig färdas 
via en rutt som är längre än den kortaste stäckning, kommer bilisten enligt Ward-
rops jämviktsprincip att välja en sådan rutt. Om alla bilister agerar efter samma 
princip, så kommer så småningom alla rutter som trafikeras i ett zonpar (i, j) att 
anta samma restid; den så kallade användarjämvikten är därmed uppnådd. Det finns 
då inte längre någon outnyttjad kedja av länkar som ger kortare restid mellan de två 
zonerna i nätverket. Matematiskt innebär det att algoritmen har funnit ett optimum. 
I praktiken bestäms antalet iterationer i algoritmen av den önskade noggrannheten. 
För rutter där restiden överstiger den för användarjämvikten gällande restiden blir 
därmed flödet noll, dvs hijr = 0. För en mer detaljerad matematisk beskrivning av 
det ovanstående hänvisas till Sheffi (1985). 

Det är därmed V/D-funktionernas förtjänst att de statiska trafikmodellerna kan lö-
sas enligt Wardrops jämviktsprincip. Främst genom att dessa påverkar fördelningen 
av flödet på olika rutter mellan ett O/D-par, beroende på de i rutten ingående län-
karnas trafikflöden (se gärna formuleringen av målfunktionen i 2.4 ovan). 

Det är därför viktigt att V/D-funktionerna väl avspeglar trafikens beteende på de 
olika vägavsnitten. Förutom att V/D-funktionerna är unika för en viss vägtyp, ex-
empelvis för vägtypen landsväg: 90 km/h, så bör de ges möjlighet att kalibrera dem 
så att de mera länkspecifikt kan beskriver restidsbeteendet vid ökat trafikflöde. Där-
med kan också de olika typerna av V/D-funktioner drastiskt hållas nere till antalet. 
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2.3.5 Matematisk formulering av Frank – Wolfe-algoritmen  

Att finna Wardropjämvikten vid nätutläggning 
Wardropjämvikten löses normalt genom att ta hjälp av Frank – Wolfe-algoritmen 
(Lundgren, 1989). Genom att linjärisera målfunktionen i nätutläggningsproblemet 
och lösa det uppkomna linjärprogrammeringsproblemet (LP-problemet), kan en 
sökriktning tas fram. Sökriktningen hjälper till att komma lösningen närmare och 
avsikten är att utnyttja denna för att göra en linjesökning mellan den aktuella punk-
ten och LP-problemets optimallösning. För en mer detaljerad beskrivning av hur 
sökriktningar bestäms hänvisas till Lundgren et al (1989). 

Det LP-problem som uppkommer vid lösningen av nätutläggningsproblemet är ett 
billigaste vägenproblem (BV-problem), vilket ingår i klassen av LP-problem.  

Billigaste vägenproblemet 
För att finna användarjämvikten hos nätutläggningsproblemet krävs i varje iteration 
att ett LP-problem löses. Detta gör som en del av Frank-Wolfemetoden som pre-
senteras nedan. För nätutläggningsproblemet består detta LP-problem av ett billi-
gaste vägenproblem (BV-problem). 

Syftet med att lösa BV-problemet är att finna lägsta kostnaden i nätverket mellan 
nod na och nod nt. Algoritmen för BV-problemet (Lundgren et al, 2003) kan stude-
ras i figur 2.4 där den finns uppställd. 

Steg 0 Låt A = {mängden avsökta noder} = Ø, D = {mängden av 
ännu ej avsökta noder} = N (nodmängden). Märk alla 
noder nj = (pj, yj) så att = ns = (ps, ys) = (föregåen-
de nod, nodpris) = (-, 0), och sätt för övriga noder 
yj = ∞. yj betecknar billigaste vägen från nod ns till 
nod nj, och tij betecknar länkkostnaden för länk 
(i, j) Є B = bågmängden. 

Steg 1 Sätt yj = min{yk }för i, k Є D. 

Steg 2 Avsök samtliga utgående bågar från nod nj: Om 
(yi + tij) < yj,  så märk nod nj med 
(pj, yj) = (i, yi + tij) 

Steg 3  Flytta över nod nj från mängden D till mängden A. 

Steg 4  Avbryt om då alla noder är avsökta, dvs då mängden   
A = mängden D; annars gå till steg 1. 

Figur 2.4 Algoritmen för Billigaste vägenproblemet 
Algoritmen löser ett allmänt Billigaste vägenproblem och ingår som en del i den algoritm som 
krävs för att lösa ett jämviktsproblem med Frank – Wolfe-metoden. 

Genom att följa algoritmen kan slutligen den billigaste vägen nystas upp med hjälp 
av de gjorda nodmarkeringarna.  

Frank – Wolfe-metoden 
Målet är att finna en optimallösning, dvs en användarjämvikt, till nätutläggnings-
problemet. Benämn målfunktionen till nätutläggningsproblemet som: 

( )∑ ∫
∈

=
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q
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a
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(k)
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dxxt)z(q
     (2.7) 
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Då z(q) är en konvex funktion kommer en linjärisering f(q) av z(q), 

)q(q)z(q)z(qf(q) (k)T(k)(k) −∇+=   (2.8) 

att ge att f(q) < z(q) för alla q, vilket utnyttjas vid sökandet av optimallösningen. 
z(qa

(k)) ger en undre gräns LBD (lower bound) medan f(y(k)) ger en övre gräns; y(k) 
fås genom att lösa ett BV-problem. Optimallösningen z(q*) kommer därför alltid 
att ligga mellan UBD och LBD, där UBD (upper bound) betecknar en övre gräns. 

Som avbrottskriterium används (UBD - LBD)/UBD < ε, för något lämpligt värde 
på ε. Om restidsfunktionerna ta(qa) är strikt växande för alla länkar a, så kommer 
lösningen successivt konvergera mot en optimallösning; algoritmens avbrottskrite-
rium uppnås, eftersom optimallösningen då är funnen (Lundgren et al, 2003). 

För en mer djupgående och detaljerad redogörelse av hur användarjämvikten upp-
nås och vilka effekter som uppkommer i nätverket vid optimering av jämviktspro-
blemet, hänvisas till Sheffi (1985). 

Frank – Wolfe-algoritmen finns beskriven (Lundgren et al, 2003) i figur 2.5 nedan.  

Steg 0 Sätt qa(0) = 0. Denna nollvektor som nu representerar 
friflödeshastigheten användes för att bestämma 
ta(0) = ta(qa(0)). 

 ta(0) utnyttjas nu för att beräkna qa(1) genom att lösa 
ett BV-problem för samtliga O/D-par. Iterationsräkna-
ren sätts nu till k = 1. Gränserna sätts sedan till 
LBD = -∞ och UBD = z(qa(1)). 

Steg 1 Utnyttja qa(1) för att uppdatera länkkostnaderna till 
ta(k)(qa(k)). 

Steg 2 Utnyttja ta(k) för att bestämma optimallösningen y(k) 
genom att lösa ett BV-problem. Uppdatera den optimis-
tiska uppskattningen av z(q*) genom att enligt LBD = 
max{LBD, f(y(k)). Kontrollera avbrottskriteriet; om 
avbrottskriteriet är uppfyllt är q(k) en optimallös-
ning, annars gå vidare. 

 Definiera sökriktning som d(k) = y(k) - q(k). Sätt sedan 
q(k+1)(s) = q(k) + s(k) d(k). 

Steg 3 Utför linjesökning mellan q(k) och y(k). Sök 
 min{ f(q(k)(s)) }    då 0 ≤ s ≤ 1. Detta ger stegläng-
den för s(k). 

Steg 4 Bestäm den nya punkten som q(k+1) = q(k) +s(k) d(k). Upp-
datera sedan UBD genom att beräkna den pessimistiska 
uppskattning av z(q*) som UBD = z(q(k+1)). Kontrollera 
avbrottskriteriet; om avbrottskriteriet är uppfyllt 
är punkten q(k) en optimallösning; annars gå vidare. 

Steg 5 Uppdatera iteratorn: sätt k = k + 1. Gå sedan till 
steg 1 

Figur 2.5 Algoritmen för Frank – Wolfe-metoden 
Frank – Wolfe-metoden används för att lösa jämviktsproblemet vid nätutläggningarna. I Frank 
– Wolfe-metoden ingår som en del av algoritmen att lösa ett Billigaste vägenproblem. Algorit-
men går att lösa med önskad noggrannhet, förutsatt att lösningar existerar.  
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2.4.1 Allmänna egenskaper hos V/D-funktioner 
V/D-funktionens uppgift är att beskriva den generaliserade kostnaden för att färdas 
på en specifik länk vid ett givet flöde. Eftersom ett trafiknätverk kan bestå av tusen-
tals länkar är det viktigt V/D-funktionen definieras på ett sätt som gör att det en-
kelt att koppla dem till nätverket. Det finns flera olika sätt att göra detta på. Exem-
pelvis kan detta göras genom att V/D-funktionerna kategoriseras enligt skyltad has-
tighet, länkens maximala flödeskapacitet, antalet körfält hos länken eller genom att 
beskriva vilken länktyp länken avser att spegla. Länktypen kan t ex utgöras av en 
motorväg, landsväg eller tätortsgata av med en viss störningsgrad. 

Genom en väldefinierad kategorisering av vägarna blir det enklare att klassificera 
länkarna i nätverket. Framför allt bidrar kategoriseringen till att det inte behövs 
skapas lika många V/D-funktioner som det finns länkar i nätverket. Ju finare indel-
ningen av V/D-funktioner blir, ju större krav ställs det på att trafikingenjören har 
god lokalkännedom om området som ska kodas (Schmidt, 2004). Utöver den gäng-
se uppsättningen av V/D-funktioner, bör också finnas möjlighet att kunna kalibrera 
varje V/D-funktion för sig. 

Till varje länk i nätverket finns en uppsättning attributdata kopplade. Dessa kan 
skilja sig lite åt beroende på hur trafikmodellen och V/D-funktionerna är uppbygg-
da, men det är vanligt att följande data finns kopplade till varje specifik länk: 

(i) Länkdistans 

(ii) Friflödeshastighet 

(iii) Antalet körfält  

(iv) Tillåtna trafikslag  

(v) Vägtypsklassificering 

Länkarnas attributdata går att utnyttja vid klassificeringen av V/D-funktionerna och 
i vissa fall även utnyttjas som parametervärden i V/D-funktionerna. En länk avser 
normalt enbart trafik och attributdata i en färdriktning; en dubbelriktad vägsträcka 
utgörs därför normalt av två separata länkar. Andra namn på V/D-funktionen är 
restidsfunktion eller dämpningsfunktion (Rönnstedt, 2004). Ibland används även 
trängselfunktion synonymt med V/D-funktion, även den här har fått beteckna en 
speciell inre del av V/D-funktionen.

2.4.2 V/D-funktionens struktur 

Länkkostnad 
V/D-funktionen har ett nära samband till den tidigare nämnda artificiella flödes – 
hastighetsfunktionen v(q), avsedd beskriva det statiska fallet. Denna kan utnyttjas 
för att bygga upp den artificiella restidsfunktionen T(q). 

I en statisk trafikmodell anger restidsfunktionen T(q) normalt länkrestiden i minuter 
som funktion av flödet på länk av längden L, och byggs upp på följande vis: 
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T(q) = 60 L/v(q),     (2.9) 

där q = flödet [fordon/km] 

 L  = längden på vägavsnittet [km] 

 v(q) = hastighetsfunktion (statiska       
modeller) [km/h] 

Till friflödeshastigheten v0 finns ett motsvarande begrepp som är lämplig att an-
vända i diskussionen av V/D-funktioner. Motsvarigheten går under beteckningen 
friflödestid t0 och är den uppskattade medeltiden som det tar för ett fordon att fär-
das på en specifik länk om ingen trängsel finns, och anges normalt i minuter: 

T(0) = t0       (2.10) 

Den fördröjning som uppkommer på länken till följd trängseln på länken, dvs då 
q > 0, kan därför beräknas som: 

linkDelay(q)= t0 – T(q)   (2.11) 

Vi definierar nu V/D-funktionen t(q) i sin enklaste uppbyggnad genom att låta den 
vara identisk med restidsfunktion T(q) för en länk med distansen L: 

t(q) = T(q)       (2.12) 

T(q) kan ses som en generaliserad kostnad, vilken sammanfaller med restiden för att 
färdas på länken. Eftersom t(0) = t0, så kan vi förutsätta att alltid t0 på något sätt all-
tid finns med i uppbyggnaden av V/D-funktionen. 

 
Figur 2.6 Flödes – restidsgrafen för en specifik länk med distansen L 
Typexempel på V/D-funktionen t(q), där den generaliserade kostnaden anges i minuter. Ob-
servera att funktionen stiger mycket kraftigt vid kapacitetsgränsen. I viss trafikteknisk litteratur 
används beteckningen c(v) för att ange V/D-funktionen (kostnadsfunktionen) i vissa formler, 
där då v då användes för att beteckna länkflödet. 
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Kostnader relaterade till länkens längd. 
I modelleringssammanhang kan det finnas anledning att i V/D-funktionerna även 
ta hänsyn till de kostnader som kan uppstå till följd av länkens längd, som t ex for-
donets drivmedelkostnad (Schmidt, 2004). Detta kan motiveras av att en rationell 
fordonsförare inte enbart beaktar tidsaspekten. Om två rutter tar exakt lika lång tid 
att åka, men den ena rutten är betydligt längre, väljer den rationella fordonsföraren 
att färdas den kortare rutten, eftersom detta ger en lägre totalkostnad. 

Korsningsfördröjning 
En stor del av den totala restiden i tätort kan förklaras genom fördröjningar orsa-
kade av korsningar. Om trängsel i statiska trafikmodeller ska kunna modelleras på 
ett meningsfullt sätt måste dessa fördröjningar därför fångas upp av V/D-
funktionerna (Faber et al, 1998) i nätverket. Storleken på de uppkomna fördröj-
ningarna beror på vilken typ av korsning det rör sig om.  

Vid en signalreglerad korsning utgår man ifrån i första hand av den signalställning 
som är kopplad till signalverket. Vid en icke signalreglerad korsning tas i första 
hand hänsyn till det egna trafikflödet. Detta trots att den omgivande trafiken i kan-
ske större utsträckning påverkar restiden än vad det egna flödet gör. Anledningen är 
framför allt att restidfunktionerna då går att modellera som symetriska restidsfunk-
tioner, vilket beräkningsmässigt är enklare att hantera än de asymmetriska restids-
funktioner som annars uppkommer då andra flöden än det egna beaktas.  

Symmetrin avser den uppställningen av inre derivator av länkrestidsfunktioner i den 
jacobian som uppkommer vid nätutläggningen. För att jacobianen ska vara symmet-
risk krävs att samliga länkflöden påverkar varandra i lika stor utsträckning. 

Varför jacobianen inte längre blir symmetrisk kan inses om målfunktionen i nätut-
läggningsproblemet Lagrange-relaxeras med avseende på hr: 
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Då restidsfunktionen ta beror på flödet kommer en inre derivata att bildas: 
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Det är dessa inre derivator som bidrar till svårigheterna genom att den jacobian 

som de inre derivatorna ger upphov till inte längre ger en symmetrisk matris, 
dvs det gäller för matrisen att: 
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Då restidsfunktionerna beror på mer än ett flöde kan jacobianens asymmetri ge 
upphov till konvexitetsproblem (Fisk och Nguyen, 1982) vid sökandet efter en op-
timallösning. För att lösa problemet kan istället vid varje iteration låsa alla länkflö-
den utom ett, och optimera lösningen efter detta flöde. Vid nästa iteration låses 
istället nästa länkflöde. Eftersom jacobianen i varje iteration blir symmetriskt kom-
mer lösningen därmed att konvergera. Dessa iterationer utförs sedan till önskad 
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noggrannhet erhållits. Det ska dock poängtera att asymmetriska restidfunktioner 
inte används i Trafikkontorets trafikmodell, vare sig på dygns- eller timnivå.  

Korsningsfördröjningen kan explicit läggas till som en (separat) del i V/D-
funktionen. Fördelen blir att det är enkelt att justera korsningsfördröjningen för sig, 
oberoende av länkrestiden, vilken påverkas av bland annat länken längd.  

I Emme/2 finns det möjlighet att separat koppla enskilda länkfunktioner till en viss 
svängriktning. Detta är välkommet eftersom det i de flesta korsningar, med avseen-
de på den motande trafiken, tar mer tid i anspråk att göra en vänstersväng än att 
köra rakt fram (Matstoms, 2004a). Rent praktiskt används endast denna möjlighet 
till att tilldela nätverket tillåtna respektive otillåtna svängriktningar hos Emme/2. 

Korsningsfördröjning kan också implicit läggas in i V/D-funktionen genom att bil-
da en totalfunktion, vilken omfattar såväl länkfördröjning som korsningsfördröj-
ning. Detta är fallet för de TU71-funktioner som använts flitigt i Emme/2-modeller 
på vissa håll i Sverige, inte minst i Stockholm. En stor fördel med denna typ av 
V/D-funktion att kodningen av nätet blir enklare med fördröjning inbäddad i länk-
kostnadsfunktionen. Om länkarna avsevärt skiljer sig åt i längd kan det dock vara 
svårt att fånga korsningsfördröjningarna på ett bra sätt. 

V/D-funktion kan därmed ytterligare byggas ut genom att fånga upp korsningsför-
dröjningarna: 

t(q)= T(q) + juncCost(q)   (2.16) 

 JuncCost(q)  = korsningsfördröjningen som funktion 
av flödet q 

 T(q) = länkrestiden som funktion av flödet q 

Tillgång och efterfrågan 
Trafiksystemet består av vägnätet, fordonen samt individerna som framför fordo-
nen. Med terminologi hämtad ifrån ekonomin kan man tala om en tillgång och ef-
terfrågan (Bonsall et al, 2000) i trafiksystemet. Tillgången representeras av den till-
gänglighet som infrastrukturen har att erbjuda trafikanterna. De representerar i sin 
tur efterfrågan på infrastrukturens tillgänglighet. 

Den stora skillnaden mellan tillgången och efterfrågan är att vägens kapacitet är 
konstant; då vägarna en gång byggts finns de alltid där och erbjuder trafikanterna 
att passera längs vägen med en viss kapacitet. Kapaciteten finns där, utnyttjad eller 
inte. Trafikanternas efterfrågan är däremot starkt varierande; under nattens timmar 
är efterfrågan låg medan den är mycket hög under morgonens rusningstrafik.  

Nu är det inte riktigt sant att vägkapaciteten är konstant. Också om vi bortser ifrån 
eventuella snöoväder och olyckor är vägens kapacitet högst dynamisk. I vilket fall 
som helst gäller detta inom ett visst efterfrågeintervall. Åtminstone om vi betraktar 
tillgången på infrastrukturen ur ett statiskt trafikmodelleringsperspektiv. 

Visserligen ligger vägen där och erbjuder möjligheten att utnyttjas maximalt, men 
efter det att efterfrågan blir större än tillgången, så hamnar trafiksystemet i ett insta-
bilt läge och vägkapaciteten börjar drastiskt avta. Detta kan förhindra till viss del 
genom att på olika sätt försöka styra om trafiken på olika sätt så att vägens maxka-
pacitet hela tiden upprätthålls. 
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Tillåtna flöden 
Mätningar som gjorts på den i vardera riktningen fyra körfälts breda Essingeleden 
mellan Solna och Stockholm visar att hastigheten kan variera ganska mycket för 
flöden strax under kapacitetsmaximum (Matstoms, 2004a). 

Essingeleden har ett uppskattat kapacitetsmaximum på ca 6 000 fordon per timme. 
Redan vid flöden runt 5 000 fordon per timma har det visat sig att hastigheterna 
kunde variera mellan 40 km/h och 70 km/h (Matstoms, 2004a). De lägre hastighe-
terna kan förklaras med att flödet i ett tidigare tillstånd fortsatt att öka trots att ka-
pacitetsgränsen var nådd. Vägen lämnar nu sitt stabila tillstånd och köer börjar nu 
byggas upp bakåt; densiteten ökar, hastigheten sänks, och flödet minskar. Detta till-
stånd är därmed att betrakta som överbelastad. För att få en bild av hur en sådant 
V/Q-samband, dvs hastighet – flödessambandet, kan se ut hänvisas till figur 2.3, 
där den streckade linjen illustrerar det dynamiska fallets överbelastade tillstånd. 

Vid statisk modellering måste V/Q-sambanden däremot beskrivas genom en artifi-
ciell monoton funktion på grund av de konvexitetskrav som ställs vid nätutlägg-
ningen. Också detta V/Q-samband illustreras i figur 2.3 genom den heldragna kur-
van i figuren. Detta gör att flöden i det statiska fallet tillåts överstiga kapacitetsmax-
imum, eller den brytpunkt q = Q det dynamiska fallet motsvarar kapacitetsgränsen. 
I figur 2.6 illustreras hur det statiska fallets motsvarande V/Q-samband ser ut be-
traktat ur et restidsperspektiv t(q) för länken i fråga.  

Överbelastade tillstånd 
Tolkning: Vid statisk modellering ska V/D-funktionerna kunna fånga upp det in-
stabila tillståndet som uppkommer då länkkapaciteten överskrids (Matstoms, 
2004a). Då detta sker bör därför flödesvariabeln q tolkas som om den beskriver ef-
terfrågan på länken, snarare än dess flöde. Detta samtidigt som flödet under kapaci-
tetsgränsen kan sägas bli tillgodosedd. 

Det resulterade flödet som uppkommer efter att kapacitetsgränsen överskridits be-
skrivs därför inte av den statiska trafikmodellen, även om det finns ett starkt sam-
band mellan det resulterande flödet (det flödet som en dynamisk trafikmodell skulle 
beskriva) och det efterfrågade flödet för flöden större än länkkapaciteten.  

Då efterfrågan överskrider kapacitetsgränsen har den maximala kapaciteten som 
länken kan betjäna överskridits. Den totala restiden för länken kan därför ses som 
uppdelad i två delar: en del som består av den restid som uppkommer vid länkens 
maximala belastning (färdtiden) och en del som uppkommer på grund av den kö-
bildning som uppstår på grund av överbelastningen på länken (kötiden). 

V/D-funktionernas sätt att fungera gör att det blir svårt att intuitivt föreställa sig 
hur trafikfördelningen påverkas då länkkapaciteten överskridits. Om efterfrågan är 
högre än kapaciteten för flera länkar efter varandra i nätverket kommer samtliga 
länkar att betecknas som överbelastade eftersom samtliga länkflödena släpps ige-
nom. Detta skapar vid nätutläggningen orealistiskt höga restider på de efterföljande 
länkarna. I figur 2.7 ovan illustreras det överblastade tillståndet i det statiska fallet 
och en jämförelse kan göras med dynamiska fallet.  

I realiteten är det inte alls troligt att köbildning på en länk resulterar i ett kapacitets-
överskridande på länkar nedströms i nätverket (Matstoms, 2004a). Detta kan hante-
ras matematisk i modellen genom att halvera den del av restiden som är att beteck-
na som kötid. Detta tankesätt ska ha tillämpats vid konstruktion av de så kallade 
TU71-funktionerna (Matstoms, 2004a).  
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Figur 2.7 Jämförelse av statiska versus dynamiska flödessamband 
Överst till vänster illustreras typexempel på det dynamiska v(q)-sambandet för de stabila om-
rådet; i mitten illustreras det instabila v(q)-sambandet för det dynamiska området; till höger 
syns v(q)-sambandet som det uppenbarar sig vid statisk modellering; det streckade området 
betecknar här det instabila området.  
Under varje v(q)-samband finns typexempel på dess motsvarighet uppritat som ett t(q)-
samband (från vänster: det dynamiskt stabila fallet, det dynamiskt instabila fallet och längst till 
höger det t(q)-sambandet för det statiska fallet med det instabila området streckmarkerat. 

De överbelastade tillstånden kan alltså uppkomma dels som en effekt av att ett 
jämviktsläge ännu ej uppnåtts under de iterationer som görs genom nätutläggnings-
proceduren, och dels genom att ett speciellt vägavsnitt faktiskt är överbelastat vid 
jämvikt. 

Design: I enlighet med det ovanstående så måste V/D-funktionerna designas för 
flöden/efterfrågan som överstiger länkkapaciteten. Hur detta görs får stor praktisk 
betydelse för hur modellens efterfrågan tillgodoses på de olika rutterna vid nätut-
läggningen (Matstoms, 2004a). Denna definition kan vara besvärlig att fastställa, ef-
tersom avsaknaden av inutivitet gör den svårtolkad i det överbelastade tillståndet.  

Gemensamt för samtliga definitioner är dock att marginalkostnaden drastiskt 
kommer att öka då den brytpunkt som representeras av kapacitetsgränsen 
överskrids. Detta innebär att det blir så mycket dyrare att färdas på länken vid kapa-
citetsöverskridande, dvs att den ytterligare efterfråga som finns på länken vid nästa 
iteration i nätutläggningen kommer att söka efter andra billigare ruttalternativ. 

För att beakta detta vid design av V/D-funktionerna torde det enklaste sättet vara 
att extrapolera länkens V/Q-samband (Matstoms, 2004a) så att de avtar med sam-
ma lutning som kurvan vid gör vid kapacitetsgränsen q = Q, tills dess att den når en 
lägsta hastighet vmin för något flöde q = qv-min. Vid denna lägsta hastighet låter man 
sedan funktionen bibehålla hastigheten, så att v = vmin för alla q ≥ qv-min, oavsett hur 
mycket som flödet ökar. Nackdelen med denna funktionsuppbyggnad är att det inte 
straffar sig på marginalen att öka flödet ytterligare på länken (Matstoms, 2004a) då 
väl vmin har uppnåtts. 

VTI använde tidigare denna metod (Carlsson et al, 1996) för att bygga upp sina 
V/Q-samband. Metoden reviders senare och istället använde de en princip ifrån 
EVA-modellen (Björketun och Matstoms, 2003), Vägverkets modell för effektbe-
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räkningar vid väganalyser (Vägverket, 2001). Metoden innebar att en extra punkt 
(v, q) = ((1.2 Q), 10) infördes, och till vilken kurvan anpassades, där q = Q avser 
länkkapaciteten. Efterfrågan efter denna punkt ger fortfarande en konstant hastig-
het på 10 km/h.  

Uppbyggnad av nya V/D-funktioner 
I princip finns det två sätt att ta fram nya V/D-funktioner. Det ena sättet utgår 
ifrån att en ny modell baserad på den totala fördröjningen skattas ifrån nya tätorts-
mätningar av flöde och restider. Det andra sättet utgår ifrån att tidigare modeller för 
länkfördröjningar och korsningsfördröjningar utnyttjas för att ta fram den nya 
V/D-funktionen. 

För det andra fallet kan Vägverkets V/Q-samband (Vägverket, 2001) användas för 
att bygga upp V/D-funktionen i det stabila området där flödet q är mindre än länk-
kapaciteten. Vägverkets V/Q-samband anger hastighets – flödessambanden för ett 
stort antal vägtyper, dock enbart inom det stabila området. För det att göra upp-
skattningar av det överbelastade tillståndet då flödet q är strikt större än länkkapaci-
teten, finns flera olika metoder. Eftersom det är ett artificiellt tillstånd är det inte 
helt uppenbart hur detta ska göras. Hur V/D-funktionen ser ut i det överbelastade 
tillståndet påverkar i hög grad modellens beteende vid nätutläggningen.  

2.4.3 Normer för V/D-funktioner 

Normerad V/D-funktion 
För att kunna diskutera de normer som en V/D-funktion bör anta utvecklas reso-
nemanget kring funktionen ytterligare. Idén är att normerade V/D-funktioner på 
ett enklare sätt kan jämföras med varandra. Detta görs genom att bryta den norme-
rad trängselfunktion f(x) ur reskostnadsfunktionen t(x). 

Enligt tidigare resonemang för dynamiska flödes – hastighetssamband gäller att 
v(0) = v0, där v0 betecknar friflödeshastigheten. Då v(q) är symmetrisk runt 
v = v(Q) (Holmberg, 1996), kan vi dra slutsatsen att v(q) = ½ v0, för q = Q, där Q 
betecknar flödet vid kapacitetsgränsen för länken, då detta är det enda flödet med 
ett unikt hastighetsvärde. 

Ett liknande resonemang kan nu föras kring det dynamiska flödes – hastighetssam-
bandet t(0), som av symmetriskäl ger att t(q) = 2 t0, för q = Q. Också här gäller att 
t(q) har ett unikt värde enbart för q = Q. Detta resonemang går direkt att överföra 
till statiska fallet eftersom denna punkt är gemensam i såväl det statiska som det 
dynamiska fallet. 

Den normerade trängselfunktionen f(x) bör ha egenskapen att den sakta växer i det 
stabila området för flöden under kapacitetsgränsen, dvs då q ≤ Q, och kraftig växer 
då flödet överstiger länkkapaciteten, dvs då q > Q (Spiess, 1989). 

Då målet är att kunna jämföra olika normerade trängselfunktioner f(x) med var-
andra är det därför rimliga låta x(q) = (q/Q). Friflödestiden t0 bör däremot hamna 
utanför den normerade trängselfunktionen f(x(q)), så att t(q) = t0 f(x(q)). 

Vid flödet q = 0 är det önskvärt att restidsfunktionen t(0) = t0, varför funktionen 
x(0) = (0/Q) = 0. Detta ger i sin tur att t(0) = t0 f (0) = t0. Vidare gäller det att om 
flödet q = Q, kommer restidsfunktionen t(Q) = 2 t0, och  x(Q) =  (Q/Q) = 1. Då 
t(q) = t0 f(x(q)) leder därför detta till att t(Q) = t0  f(1) = 2 t0. Av detta kan vi nu dra 
slutsatsen att den för den normerade trängselfunktionen f(x) gäller att: 
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t(q)= t0 f(x(q)),     (2.17) 

där x(q) = (q/Q) 

Alltså gäller att: 

 t(0) = t0 f(0/Q) = 

  = t0

Således måste det gälla att: 

 f(x)  = 1, 

för x = 0 

Vidare gäller att: 

t(Q)  = t0 f(Q/Q) =  (2.18) 

  = 2 t0 

Slutligen leder detta till att: 

 f(x)  = 2, 

för x = 1 

Normer för den normerade trängselfunktionen 
Heinz Spiess har satt upp sju normer (Spiess, 1989) som för den normerade träng-
selfunktionen f(x) bör uppfyllas för att V/D-funktionerna ska uppnå optimal funk-
tion och effektivitet. Kritiker menar (Horowitz, 1991) att det inte alltid är lika vik-
tigt att samtliga av normerna uppfylls i alla sammanhang. 

Föra att sätta in funktionerna i ett bredare matematiskt sammanhang hänvisas till 
Fransk – Wolfe-metoden längre upp i teoriavsnittet. Trängselfunktionen anges där 
som ta(qa). Det är också bra att ha i minnet att de funktioner som här redovisas är 
normerade. 

De sju normer som bör finnas på den normerade trängselfunktionen är enligt 
Spiess: 

(i) f(x) är strikt växande 

(ii) f(0) = 0 och f(1) = 2 

(iii) Derivatan f’(x) existerar och är strikt ökande 

(iv) Derivatan f’(1) = β 

(v) Derivatan f’(x) < β M, för någon lämpigt M, M >0 

(vi) Derivatan f’(0) > 0 

(vii) Kort evalueringstid av f(x) 

Kommentarer till de av Spiess upprättade normerna 
Vid upprättandet av nedanstående normer använder sig Spiess av V/D-funktioner 
ur BPR-familjen. För en fullständig genomgång av BPR-funktionerna hänvisas till 
BPR-familjen i kapitel 2.4.4 Befintliga V/D-funktioner. På samma sätt hänvisas 
också till formulering 2.19 och 2.20 i kapitel 2.4.4 för en redovisning av uppbygg-
naden av funktionen fBPR(x) som tas upp i texten nedan. 

Det första villkoret är ett nödvändigt villkor för att nätutläggningsalgoritmen ska 
konvertera mot en unik lösning. 
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Det andra villkoret säkerställer kompabilitet med BPR-funktionerna (se 2.4.4 ned-
an). Kapaciteten är därmed definierad som det flöde som ger halva friflödeshastig-
heten, dvs då restiden är 2 t0.  

Det tredje villkoret garanterar konvexitet, vilket är en önskvärd egenskap, om än 
ej nödvändig. 

Det fjärde villkoret anger konstanten β hur snabb förändringen av trängseleffek-
ten ska vara efter det att kapacitetsbegränsningen är uppnådd, och har samma värde 
som exponenten i fBPR(x) (se formulering 2.19 och 2.20 nedan).  

Det femte villkoret begränsar lutningen hos V/D-funktionen, vilket, speciellt för 
värden där x >1, kan orsaka problem vid försök att finna en jämviktslösning vid 
nätutläggningen. 

Det sjätte villkoret garanterar ett unikt värde för ett givet länkflöde. Det ser också 
till att hålla nätutläggningen stabil avseende små kodningsfel hos restiden och dis-
tribuerar flöden på konkurrerande rutter proportionell till deras kapacitet.  

Det sjunde villkoret säger att evalueringen av f(x) inte bör överstiga den beräk-
ningstid som krävs för att vid nätutläggning evaluera BPR-funktionen.  

Med ovanstående normer uppfyllda kommer användarjämvikten att kunna erhållas 
med hjälp av Frank – Wolfe-metoden, en för sammanhanget enkel, beräkningsef-
fektiv och vida använd optimeringsmetod. Andra fördelar är att funktionerna 
kommer att vara enkla att kalibrera samt att de för sammanhanget ges en kort eva-
lueringstid (Horowitz, 1991). Det formidabla mångfaldigandet av beräkningskapaci-
tet för datorer under de sista 15 åren gör att Spiess sjunde normen vägde betydligt 
tyngre då Spiess formulerade den 1989, än vad den gör idag. Det hindrar dock inte 
att det fortfarande är önskvärt att funktionerna är enkla och beräkningseffektiva. I 
Emme/2 finns det t ex begränsningar (INRO, 1991) för hur många operationer ett 
funktionsuttryck får innehålla. 

Önskemål för svenska förhållanden 
För V/D-funktioner för nätverksanalys i tätortsmiljö inriktade på svenska förhål-
landen har följande önskemål uppräknats: Funktionerna ska (Transek, 1998): 

(i) vara lätta att överföra till och från andra mo-
deller 

(ii) ha koppling till dygnsfunktioner 

(iii) vara utvärderade och pålitliga  

(iv) underlätta kategorisering 

(v) underlätta relevant och naturlig klassificering  

(vi) klassificeras med koppling till Vägverkets data-
baser 

Vidare har krav för Emme/2-användarna formulerats där det framgår att speciella 
krav bör ställas på applicerbarhet och förståelighet (Schmidt, 1998). Med applicer-
barhet avses att funktionerna ska vara lätta att tillämpa på såväl nya som gamla mo-
deller samt att det i princip ska kunna räcka med att se gatan för den länk som ska 
kodas för att kunna välja rätt V/D-funktion. Med förståeligheten avses att kapacite-
ter och länkflöden ”åtminstone” ska kunna identifieras direkt i funktionen samt att 
det ska finnas möjlighet till att justera länklängden för varje given V/D-funktion. 
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2.4.4 Befintliga V/D-funktioner 
BPR-familjen (Bureau of Public Roads, 1964) som tidigare nämnts och som i nästa 
avsnitt beskrivs mer ingående, har blivit lite av standardfunktioner (default func-
tions) bland V/D-funktionerna. Detta visas t ex genom hur Spiess använder sig av 
dessa för att specificera sina normer för V/D-funktioner (se kapitel 2.4.3 Normer 
för V/D-funktioner). Dessa funktioner finns också som standardfunktion i vissa 
trafikmodelleringsprogram, som t ex VISUM. Dessa förvalda standardfunktioner 
som BPR-familjen utgör, gör det enkelt att skriva in funktionsuttryck i trafikmodel-
leringsprogram; i princip behövs bara funktionens parametervärde matas in. 

BPR-familjen 
Nedan syns den normaliserade trängselfunktionen för BPR-familjen, fBPR(x), uppri-
tad för olika värden få på konstanten β. Funktionen kan sägas utgöra en del av 
V/D-funktionen och har följande utseende: 

t = t0 fBPR(x),      (2.19) 

där fBPR(x) = 1 + x^β 

 x = q/Q 

Den går dock att utveckla den något ytterligare. Vanligen är V/D-funktionen defi-
nierad så att det finns möjlighet till att justera tre parametrar för BPR-familjens 
medlemmar: 

 
Figur 2.8 BPR-funktionen för uppritad för olika parametervärden 
Figuren visar fBPR(x) = 1+x^β, där β varierar: 2 (blå), 4 (grön), 6 (röd) och 8 (svart). Horisontell 
axel anger förhållandet mellan flöde och kapacitet x och vertikal axel kostnaden f(x). Då β = 8 
antas den snabbast stigande funktionen för x >1. Lägg märke till att fBPR(1) = 2, vilket beteck-
nar den punkt då kapacitetsbegränsningen på länken är nådd. 
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t = t0 (1 + α (q/Q)^β) + γ L,  (2.20) 

där t0 = friflödestid [min] 

 q = länkflödet [fordon/h] 

 Q = kapaciteten [fordon/h] 

 L = länkens längd [m] 

och där  α, β och γ parametrar 

BPR har som standardvärden (default value) på parametrarna föreslagit α = 0.15 
och β = 4, för BPR-funktioner som enbart ska uttrycka länkfördröjning (Matstoms, 
2002 samt Matstoms, 2004a).  

Det bör idag anses att samtliga av de Spiess uppsatta normer ovan är uppfyllda för 
funktionerna på grund av den med tiden ökade beräkningskapaciteten hos datorer. 
Då normerna formulerades i början på 90-talet menade Spiess (Spiess, 1989) att den 
sistnämnda normen rörande snabba evalueringstider inte uppfylldes på ett önskvärt 
sätt. Spiess hänvisade istället till de koniska V/D-funktionerna (Spiess, 1989) som 
ett exempel på V/D-funktioner där samtliga normer uppfylldes. Inte bara dagens 
höga beräkningskapacitet utan också BPR-funktionerna enkla form och deras all-
männa acceptans, gör samtliga av Spiess normer idag måste betraktas som uppfylld 
även för BPR-funktionerna. 

Familjen av koniska V/D-funktioner 
Funktionen har fått sitt namn genom en tänkt tredimensionell kon beskärs av ett 
plan, i vilket den koniska V/D-funktionen då avbildas. Familjen av koniska V/D-
funktioner har egenskaper som starkt påminner om BPR-familjen. De uppfyller 
samtliga av de Spiess sju formulerade normerna (Spiess, 1989). Dock finns fördelar 
gentemot BPR-familjen, som att de ger betydligt effektivare exekveringstider 
(Spiess, 1989). Spiess som har utvecklat de koniska V/D-funktionerna hävdar 
(Spiess, 1989) att dessa framgångsrikt använts i praktiska sammanhang. Framför allt 
menar Spiess att en dramatisk förbättring avseende uppnådd konvergens erhållits 
vid nätverksutläggningar då de koniska funktionerna används jämfört med BPR-
funktionerna. Utöver detta utan att några signifikanta skillnader har konstaterats i 
det resulterande flödet i nätverket. Detta trots att Branston redan 1976 (Branston, 
1976) uttryckt tveksamheter till om V/D-funktioner med denna (koniska) form 
skulle kunna användas i ett bredare sammanhang. 

Antag att tconic = t0 f(x), där x = (q/Q) betecknar Spiess koniska V/D-funktioner. 
Då har den normerade trängselfunktionen fconic följande utseende: 

Fconic(x) = 2 + sqrt(α^2 (1 - x)^2 + β^2) 
 – α (1 - x) – β,  (2.21) 

där  β  = (2 α - 1) / (2 α - 2) 

 α > 1, och α reellt 

Horowitz menar dock (Horowitz, 1991) att Spiess med sin andra norm rörande att 
hastigheten vid kapacitetsgränsen ska anta halva friflödeshastigheten, bortser från 
den resterande delen av hastighets – flödesfunktionen. Han anser därför att denna 
norm bör revideras till att istället uttryckas på följande sätt: 
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Funktionen bör sörja för att realistiska fördröjningar 
över hela flödesområdet, från nollflöde till kapaci-
tetsgränsen, och då speciellt vid nollflödet och kapa-
citetsgränsen. 

Denna revidering är enligt Horowitz nödvändig för att kunna bibehålla realistiska 
utläggningar och för att sörja för goda ruttider. Horowitz menar vidare att man 
dessutom bör undertrycka Spiess tredje och sjätte norm rörande att noggrannheten 
är av överordand betydelse. Han visar också att Spiess koniska funktioner ger ett 
förbättrat resultat vid en jämförelse med BPR-funktionerna, men säger samtidigt att 
dessa just håller fast vid Spiess andra norm, vilket kanske inte alltid är önskvärt. 

TU71-familjen 
Funktioner i TU71-familjen är framtagna i samband med trafikundersökningen i 
Stockholm 1971 och är de mest använda funktionerna för modellering av tätorter i 
Sverige idag (Transek, 1998). Som tidigare nämnts ställer den långa tiden från dess 
uppkomst till ett problem, eftersom trafiken markant har förändrat sin karaktär un-
der de mer än 30 år som gått. Funktionerna har dock modifierats med tiden, bland 
annat av Jonson (1995). Modifieringarna är framför allt gjorda för att snabba upp 
restidsökningen (Matstoms, 2004b) efter det att kapacitetsgränsen överskridits. 

Funktionerna är uppbyggda med ett polynomsamband som bas (Matstoms, 2002): 

t = l/Pn(q), för n < 9,   (2.22) 

där t = restiden för länken  

 q = flödet per körfält 

och Pn(q) = a1[q] q + a2[q] q^2 + … + an[q] q^n, är 
ett polynom av grad n 

och där   a1[q], a2[q], …,an[q] är parametrar med 
specifika värden för olika intervall 
a flödet q 

För flöden lägre än ett visst brytpunktsvärde är tiden konstant. För flöden högre än 
kapacitetsgränsen är derivatan konstant och positiv.  

V/D-funktionerna i TU71-familjen är uppdelade i fyra vägtyper. Vissa av vägtyper-
na är dessutom uppdelad i upp till tre störningsklasser. Totalt utgör dessa sju funk-
tionsgrupper: 

Grupp ID Klass Hastighet Störning Anmärkning 

 1 Fd50 (1) 50 km/h (1) Ej störd  

 2 Fd51 (1) 50 km/h (2) Störd  

 3 Fd52 (1) 50 km/h (3)  Mycket störd 

 4 Fd70 (2) 70 km/h (1) Ej störd  

 5 Fd71 (2) 70 km/h (2) Störd  

 6 Fd90 (3) 90 km/h (0) ---- 

 7 Fd99 (4) 110 km/h (0) ---- 
  

Tabell 2.1 Klassificeringen för V/D-funktionerna i TU71 
I de nya klassificeringarna är det enklare att inse vilken hastighet och störningsgrad som av-
ses. Grupp 3 ersätter skyltad hastighet för 30 km/h. Grupp 6 och 7 har ingen störningstyp. 
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Figur 2.9 Funktionskurvor: V/D-funktionerna i TU71-familjen t(q, L) 
Under varje funktion finns en graf som visar skillnaden mellan två närliggande värden 
abs(t(q+1) – t(q)). Speciellt vid flödet q = Q, där Q betecknar kapacitetsgränsen, märks att 
funktionen är styckvis uppdelad. Grafen är konstruerad i Matlab (se bilaga: Plot_TU71.M). 

 ID C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Q 
Fd50 0 4 743 1.2767 1 162 6 2.719 0.013 1 150 
Fd51 0.2 2 083 1.4283 928 4 3.835 0.015 1 050 
Fd52 0.2 1 267 2 802 3 5.24 0.0172 800 
Fd70 0 4 870 0.895 1 700 4 3.02 0.0097 2 000 
Fd71 0 4 870 0.895 1 400 4 2.558 0.0097 1 500 
Fd90 0 18 808 0.7133 2 091 7 1.342 0.0073 2 000 
Fd99 0 7 500 0.5933 2 091 8 1.276 0.0073 2 000 

Tabell 2.2 V/D-funktionerna i TU71 
Tabellen visar koefficienternas värde för TU71-familjen av V/D-funktioner (Matstoms, 2002). 
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Koefficienterna i tabell 2.2 ovan är framtagna för de speciella omständigheter som 
rådde då TU71-projektet genomfördes för mer än trettio år sedan (Matstoms, 
2002). De har dock reviderats på senare år för att på ett bättre sätt anpassas till da-
gens trafiksituation. Funktionernas åldersstigna ursprung bidrar ändå till att göra 
funktionerna opålitliga (Transek, 1998).  

TU71-funktionerna kan utryckas på följande sätt för att uppskatta restiderna för en 
länk: 

(i) t(q, L)  = (q/c1) + c2 (1 + (q/c3)^c4)) L + c0,
 för q ≤ Q,  (2.23a) 

(ii) t(q, L) = (c5 L) + c6 (q - Q), 
 för q > Q,  (2.23b) 

och där  q  = flödet per körfält 

 Q = kapaciteten per körfält (brytpunkten 
för stabilitet) 

 cn = konstanter, för n = 1, ..., 6 

Koefficienternas värde kan utläsas i tabell 2.2 ovan. Den första delen (formulering 
2.23a) av den styckvis uppdelade funktionen ovan används för att beskriva flödet 
under kapacitetsgränsen, medan den andra delen (formulering 2.23b) används för 
att simulera flödet vid trängsel över kapacitetsgränsen (Transek, 1998). Konstanten 
c6 i formulering 2.23b är kopplad till kapacitetsöverskridande, medan den andra 
konstanten är kopplad till länkens längd. Det blir dock svårtolkade resultat då flödet 
överskriver kapaciteten enligt tidigare resonemang. Korsningsfördröjningen är ock-
så inbäddad i denna funktionstyp vilket slår olika för länkar av olika längd. Utöver 
detta finns det enbart möjlighet att klassificera länkarna med sju olika vägkategorier 
(Transek, 1998), vilket inte anses ge tillräckliga möjligheter vid kodning av trafiknät.  

Differensen mellan två närliggande värden i en TU71-funktion: 

Diff_tTU71(q) = t(q+1) – tTU71(q)  (2.24) 

bör vara litet, speciellt om q är strikt mindre än länkkapaciteten Q, eftersom ett ex-
tra fordon inte ensamt kan påverka restiden i någon större utsträckning. Differen-
sen kan studeras tillsammans med V/D-funktionerna i figur 2.9 ovan. 

TU71 vid jämförelse med BPR-funktioner 
TU71-funktionerna kan konverteras till det mera allmänna formen som BPR-
funktionerna som kan sägas utgöras. Pontus Matstoms, VTI,  menar att detta kan 
göras på olika sätt. Ett sätt är att först skippa den styckvisa funktionsdefinitionen. 
Detta kan göras genom att bortse ifrån den del av TU71-funktionen som simulerar 
situationen vid trängsel. Den första delen av funktionen får därmed även gälla flö-
det q är strikt större än länkkapaciteten Q. Efter detta elimineras de termer som in-
nehåller konstanterna c0 och c1. c0 används enbart i fd51 och fd52, vilket gör att det 
i princip endast är en linjär term som försvinner (Matstoms, 2002) från den ur-
sprungliga funktionen.  

Hänsyn måste nu tas till att flödet i BPR-funktionerna avser det totala länkflödet i 
en riktning, varför q, flödet per körfält, måste ersättas med (f/n), det totala länkflö-
det genom antalet körfält. Detta ger att t, efter elimineringar enligt ovan, får följan-
de utseende (Matstoms, 2002) då q = (f/n): 
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tTU71 = (c2 L) (l+((f/n)/c3)^c4)  = 

 = (c2 L) (l+(f/(c3 n)^c4) (2.25) 

En jämförelse med BPR-funktionen: 

tBRP  =  t0 (1 + a (f/Q)^b),  (2.26) 

där   a och b är konstanter,  

ger följande värden:  

  a = 1 

  b  = c4

  Q  = c3 n 

  t0  = c2 L 

Eftersom det kan vara signifikanta skillnader mellan de båda funktionerna vid en 
jämförelse, krävs att någon metod tillämpas för att uppskatta konstanterna a och b. 
Matstoms nämner metoder som interpolering, extrapolering eller minsta kvadrat-
metoden för att lösa problemet (Matstoms, 2002). Matstoms exemplifierar också 
hela förfarandet genom att välja två punkter (Matstoms, 2002) för vilka interpola-
tion tillämpas på. Punkterna som väljs är där hastigheten är 70 procent av kapacite-
ten respektive där hastigheten är 150 procent av kapaciteten. I det ovanstående ex-
empel har Matstoms kommit fram till att konstanterna a och b får följande utseen-
de (Matstoms, 2002) med metoden för interpolering: 

a = (v0 – vT150)/vT150) vT150 (v0 – vT70)  
 /vT70 (v0 – vT150)^0.5320086604,
     (2.27a) 

b= –1.312094801 ln(vT150 (v0 – vT70))  
 /vT70 (v0 – vT150), (2.27b) 

där v0  = friflödeshastigheten 

 vTn  = TU71 – hastigheten, 

för n  = 70, dvs för den hastighet, 
 då q = 70 % av Q 

respektive n  = 150, dvs för den hastighet, 
 då q = 150 % av Q 

Interpoleringen gör inte kurvorna mera följsamma, men garanterar i alla fall att två 
punkter har exakt matchning. Detta visar att det är fullt möjligt att framgångsrikt 
konvertera TU71-funktioner till BPR-funktioner (Matstoms, 2002). I de allra flesta 
fall är det dock bristen på goda data som sätter begränsningar när det gäller att ta 
fram nya funktioner. 

VTI:s familj av V/D-funktioner 
VTI tog 1996 på Vägverkets begäran fram ett stort antal V/D-funktioner för 
dygnstrafik baserade på ÅDT för såväl landsväg som tätort (Carlsson et al, 1996). 
Antalet funktioner uppgår till 70 vägtyper, där såväl olika typer av tätortsgator som 
landsvägar och motorvägar med olika bredd eller körfält, hastigheter och siktförhål-
landen finns klassificerade. Vägtyp 1 till 37 är avsedda för landsbygd medan vägtyp 
38 till 70 är avsedda för tätort. För varje vägtyp finns dessutom en unik uppsättning 
med funktionskoefficienter beroende på om fordonsslag. Dessa fordonsslag är 
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uppdelade i personbil, lastbil, lastbil med släp samt en sammanvägning av de två 
sistnämnda typerna. 

Funktionen har följande utseende (Matstoms, 1998): 

v(Q) =  min(v(0), c0 + (c1 + (c2 exp(c3 Q))) 
/(1 + (c4 exp(c3 Q)))), (2.28) 

där Q = dygnsflödet 

 cn = funktionskonstanter, 
 för n = 1, ..., 4 

Funktionerna anpassades senare för att även gälla timtrafik och ett korsningstillägg 
utvecklades (Matstoms, 1998). Korsningstilläggen finns för tio stycken av tätorts-
funktionerna. För vissa situationer ansågs inte exponentialfunktionerna tillräckligt 
följsamma (Carlsson et al, 1996). Några av funktionerna utvecklades därför med ett 
fjärdegradspolynom. Polynomen skulle ge bättre följsamhet till de underliggande 
hastighetssambanden. Detta skedde också, med bekostnad av Spiess norm rörande 
funktionernas monotonitet.  

Problemet med polynomfunktionernas monotonitet har gjort att timfunktionerna  
efter en revidering genomgående baseras på exponentialuttryck (Björketun och 
Matstoms, 2003). Vidare har antalet vägtyper utökats till att omfatta 107 st. Bland 
annat motiveras detta med att flera vägtyper kommit till som exempelvis på ”två 
plus ett-vägar”, där trafiken omväxlande får dela på två respektive ett körfält.  

Funktionerna kategoriseras på samma sätt som i Vägverkets planeringsverktyg EVA 
(Vägverket, 2001): 

(i) Trafikmiljö (vägens omgivning/närmiljön): {yt-
terområden, mellanområden, centrumområde} 

(ii) Funktion vid tätort (karaktär på trafiken): {in-
fart/genomfart, tangent, citygata} 

(iii) Referenshastighet: {…,50 km/h, 70 km/h,…} 

(iv) Körfält: {1, 2, 3,…} 

En nackdel som anges med timfunktionerna för tätort är dels att denna kategorise-
ring kan kännas ovan för Emme/2-användare och dels att funktionerna tidigare inte 
används vid tätortsanalys (Schmidt, 1998). Speciellt kan funktionerna misstänkas ge 
problem vid höga flöden, då funktionerna i sig själva inte fångar upp de korsnings-
fördröjningar som i kan vara en stor del av den totala restiden. De korsningstillägg 
som finns för att täcka korsningsfördröjningen då flödet ökar, har av erfarenhet vi-
sat sig att inte tillräckligt väl beskriva restidsökningen (Björketun och Matstoms, 
2003).  

Vid funktionsanpassning bör ett relativt stort flödesintervall täckas in för att V/D-
funktionerna ska få sitt karaktäristiska asymptotiska utseende (Björketun och Mats-
toms, 2003). Med detta avses att funktionsgrafen närmar sig en asymptot med ett 
växande flöde. Detta utseende kommer sig av att restidsfunktionen har en markant 
påverkan på marginalen (jmf figur 2.8) då efterfrågan överskridit länkkapaciteten; 
hastighen på länken går då ner mot 0 km/h, vilket då motsvarar V/D-funktionens 
asymptot. 

I praktiken designas dock oftast V/D-funktionen så hastighetsbegränsningen ligger 
något högre än vid 0 km/h. V/D-funktionen lägsta hastighet kan istället nedåt be-
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gränsas av en asymptot vid 10 km/h oavsett hur mycket länkflödet överskrids 
(Björketun och Matstoms, 2003). Nackdelen är att ytterligare efterfrågat flöde inte 
får några ökade marginalkostnader med praktisk påverkan vid mycket stora efter-
frågeöverskridanden av länkkapaciteten. Genom viktning bör dock tyngd läggas till 
området under kapacitetsgränsen (Björketun och Matstoms, 2003) eftersom funk-
tionsöverensstämmelsen för detta område är speciellt viktig. 

 





 

3 Projektets genomförandefas 

3.1 Inledning av projektgenomförandet 

3.1.1 Trafikkontorets behov av en timtrafikmodell 
Trafikkontoret har idag endast tillgång till en dygnsmatris, vilket gör att de får an-
passa resultatflödena till timtrafik för att kunna studera den för trafikanalyser så vik-
tiga maxflödestimman. Detta tar dels tid i anspråk och dels går på detta sätt inte att 
få fram restiderna under trängseltimman. Behovet av en timtrafikmodell är därför 
stort hos Trafikkontoret. 

3.1.2 Formalisering av problemen och lösningsförfarandet 
Trafikkontoret har behov av att kunna modellera maxflödestimman vid statisk tra-
fikmodellering med trafikmodelleringsprogrammet VISUM. Trafikmodellen som 
idag är anpassad till medeldygnsdata ger inte tillräcklig/önskvärd noggrannhet och 
utläggningarna på dygnsnivå ger mer svårtolkade resultat på grund av trafikintensi-
tetens ojämna fördelning över dygnet. Genom att utnyttja metodik från det så kal-
lade Dirigentprojektet (Refsnes, 2003), finns det möjlighet att konvertera dygnstra-
fikdata till timtrafikdata. Därigenom kan dessa data användas för att på ett enklare 
sätt modellera den eftersöka maxflödestimman.  

I samband med konverteringen av data har Trafikkontoret begärt att en översyn ska 
göras av de så kallade V/D-funktionerna som är kopplade till trafikmodellen. Dessa 
beskriver hur restiden på en länk förändras med avseende på länkens trafikflöde 
och eventuellt också till länkarna i dess omgivning. Genom att testa modellen med 
funktioner från olika teorier om hur dessa bör se ut, och jämföra resultaten med 
uppmätta data, kommer en rekommendation att kunna ges för vilken typ av V/D-
funktion som är att föredra. 

Genomförandet är uppdelat i de tre faserna: 

 39
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(i) Överföringen av nätet från VISUM-format till 
Emme/2-format 

(ii) Konvertering av nätet från dygnstrafik till tim-
trafik  

(iii) Kalibrering och tester av nätet 

3.1.3 Verktyg till förfogande

Emme/2 
Emme/2 är ett program för statisk trafikmodellering från det kanadensiska företa-
get INRO (INRO, 1991). Programmet är väletablerat i trafikmodelleringskretsar 
och består av en uppsättning moduler som används för att manipulera nätverket 
och göra nätutläggningar samt en databank, emme2ban, vilken används för lagring 
av indata (trafikmodellen) samt för beräkning av resultatdata (länkflöden och resti-
der). 

Det finns tre typer av indata som Emme/2 använder sig av: 

(i) Områdesfördelade resmatriser (O/D-matriser) 

(ii) Trafiknätverk med zoner, noder och länkar, färd-
medelstyper samt tillhörande attributdata. 

(iii) Kostnadsfunktioner (V/D-funktioner). 

För att ge en mer ingående bild av hur Emme/2 är uppbyggt kommer en kort över-
sikt av de olika modulernas användningsområden att ges nedan: 

Modul 1 – scenariomanipulation: Modul 1 används för scenariomanipulation. 
Modulen används vid exempelvis kopiering av scenarier samt för att lägga till eller 
ändra titel på scenarier eller projekt. I de olika scenarierna kan olika typer av analy-
ser göras. Jämförelser mellan de olika scenarierna är sedan möjliga att studera. 

Modul 2, modul 3 och modul 4 – indataredigering: Modulerna används för re-
digeringsmoduler av indata.  

Modul 2 används för nätverksredigering. Denna utnyttjas vid manipulering av data 
tillhörande nätverket; färdmedel, zoner, länkar och noder samt dataattribut koppla-
de till dessa. Modulen innehåller också en nätverkskalkylator, vilket är ett viktig 
verktyg vid datamanipulation och lagring av värden i Emme/2 extraattribut.  

Modul 3 används för redigering av O/D-matriser. Flera typer av O/D-matriser är 
möjliga att lagra. Detta kan utnyttjas vid t ex införande av ärendematriser, där flera 
olika O/D-matriser utnyttjas för att kunna representera trafiken för speciella ären-
den, såsom arbetsresor eller fritidsresor.  

Modul 4 används för redigering av V/D-funktioner. V/D-funktioner av olika typ 
går att lagra. För varje typ finns möjlighet att ange en uppsättning V/D-funktioner. 
En speciell uppsättning av matematiska funktioner finns i Emme/2, vilka kan ut-
nyttjas vid uppbyggnaden av nya  V/D-funktioner. Speciella upprepningskomman-
don kan utnyttjas för att beräkna återkommande matematiska uttryck. Detta an-
vänds dels för att begränsa antalet operationer i ett funktionsuttryck och dels för att 
minska beräkningstiderna vid en nätutläggning. 

I samtliga redigerarmoduler går det att lägga till, ta bort, ändra, lista eller rita upp 
datan. Redigeringsmodulerna är kraftfulla så till vida att det går att villkora fram 
önskvärda resultatdata för utskrifter eller grafisk presentation. Nätverksdata går att 
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ändra såväl på grafisk väg som genom en menystyrd process. Redigering av stora 
datamänger kan genom att så kallade t-card buntas ihop och matas in i systemet 
samtidigt (batch data). Ett t-card innehåller förutom data, kommandon vilka beskri-
ver hur Emme/2 ska behandla den inmatade datan. 

Genom den grafiska presentationen ges möjligheter till att såväl rita upp funktioner 
som att studera resultaten av en utläggning direkt i Emme/2. För detta ändamål är 
dock Emme/2 grafiska tilläggsmodul Enif att föredra. 

Modul 5 och modul 6 – nätutläggning: Modul 5 används dels till att göra de för-
beredande inställningar som krävs för att kunna göra en nätutläggning, och dels 
genomföra själva nätutläggningen. Vid nätutläggningen använder sig Emme/2 av 
Frank – Wolfe-metoden för att finna en användarjämvikt i systemet. Denna exekve-
ras till det att önskad noggrannhet är uppnådd. För en mer ingående genomgång av 
Frank – Wolfe -algoritmen hänvisas till teoriavsnittet eller Emme/2 Users’s manual 
(INRO, 1991).  

Modul 6 används för att studera utläggningsresultatet. I denna modul kan restider, 
hastigheter och flöden för samtliga länkar fås listade eller grafiskt presenterade. 

Modul 0 – grundinställningar av systemet: I modul 0 kan grundinställningar för 
systemet göras. Denna modul används dock mera sällan. 

Emme/2 är uppbyggd kring en hierarkisk struktur och har ett helt textbaserat me-
nysystem. På varje nivå i den hierarkiska strukturen visas en vy som omfattar en 
meny och en kommandorad. I menyn presenteras de möjliga val som går att göra 
på den aktuella hierarkiska nivå som promptern för tillfället befinner sig på. Varje 
möjligt menyval representeras av ett värde (heltal) på menyn. För att exekvera ett 
önskvärt menyval matas motsvarande värde in på kommandoraden och exekveras.  

På den översta hierarkiska nivån finns huvudmenyn. Här kan önskvärd modul an-
ges. Väl inne i önskvärd modul visas en meny med möjliga funktionsval. Önskvärd 
funktion kan därmed väljas. Beroende på funktionens uppbyggnad exekveras denna 
efter hand. Ofta finns ytterligare nivåer av menyer med olika typer av inställningar 
som görs under respektive funktion. Här väljs t ex vilka datavärden som ska mani-
puleras, hur dessa värden ska behandlas, på vilket sätt datan ska matas in och hur 
resultatet ska visas.  

Kommandot kan också exekveras direkt ifrån huvudmenyn. Den första siffran i 
kommandot motsvaras då av den modul kommandot är kopplat till. Modulvärdet 
avskiljs med en punkt, omedelbart följt av den önskvärda funktionen.  

Det hierarkiska menybaserade arbetssättet i Emme/2 är mycket arbetskrävande i 
jämförelse de vanliga fönsterstyrda som vanligtvis används idag. Speciellt gäller det-
ta i de fall där en funktion ideligen behöver upprepas; samtliga inställningar måste 
då göras om gång på gång. 

Den hierarkiska programstrukturen innebär dessutom att det inte finns någon di-
rekt återvändo vid en fullständigt inmatad kommandosekvens. Vid felaktig datain-
matning måste hela kommandosekvensen avbrytas och göras om igen. Detta förut-
sätter dock att inte kommandot har förändrat datan i Emme/2:s databank 
emme2ban. Det finns visserligen möjlighet till ”roll back”, dvs att kommandose-
kvensen kan backas tillbaka. Detta är dock en något krånglig procedur, vilket gör att 
det eventuellt kan vara smidigare att utnyttja en back up av emme2ban. Databanken 
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är ofta relativt stor, ofta över 100 MB, vilket gör att det tar både tid och diskut-
rymme att göra en back up. 

Möjligheten att skriva och köra makron underlättar dock användningen av 
Emme/2 avsevärt. Makrot är en inspelning av en kommandosekvens som går att 
återanvända gång på gång. Det förenklar, snabbar upp och ökar säkerheten vid an-
vändningen av Emme/2. Långa sekvenser av kommandon som måste genomföras 
upprepade gånger blir därmed identiskt utförda och ger därmed en ökad kvalitativ 
effekt och högre säkerhet. Ett exempel på ett makro som kommit till stor använd-
ning är makrot transfvar.mac som varit oumbärligt för att snabbt kunna kopiera in-
formation mellan olika attribut (se bilagan: transfvar.mac). Till Emme/2 finns också 
den oumbärliga dokumentationen Emme/2 User Manual (INRO, 1991). 

Enif 
Enif används för grafisk presentation av informationen i Emme/2:s databank 
emme2ban. Programmet är Windows-baserat och informationen som presenteras 
läggs ut i olika lager, vilka sedan kan välja att visas eller döljas.  

Enif är ett viktigt redskap för analys av såväl indata som resultatdata. Med Enif kan 
nätverk ritas ut, kostnader (restider) och länkflöden i olika scenarier studeras och 
jämföras, V/D-funktioner rits upp och O/D-matriser granskas. Enif ger betydligt 
större möjligheter till grafisk analys än vad Emme/2 gör. Dock kan Enif inte an-
vändas för att manipulera Emme/2:s databas. 

Mycket av i idéerna till hur resultaten kan redovisas med hjälp av Enif har hämtas 
från rapporter skrivna på WSP Samhällsbyggnad i Göteborg (se t ex Schmidt & 
Refsnes, 2004). 

Övriga programvaror 
Vid projektet har en rad andra programvaror utnyttjats. För ren datamanipulering 
har MS Excel använts flitigt, såväl som MS Anteckningar. För studier av V/D-
funktioner och uppritning av dessa har framför allt matematikprogrammet Matlab 
från MathWorks använts. MS Word har använts för textbearbetning och rapport-
skrivning. För bild- och figurbearbetningar har MS Paint och Adobes Photoshop 
använts. 
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3.2.1 Förutsättningar  
Det visade sig ganska snabbt att Trafikkontoret och WSP arbetade med trafiktek-
niska frågor med något olika utgångspunkter. Detta märks bland annat i frågor som 
rör såväl trafiktekniska begrepp som arbetssätt. Ett visst trafiktekniskt begrepp kan 
därmed få något olika innebörd. Det kan också innebära att den ena partens data i 
vissa fall måste omarbetas innan de kan användas av den andra parten. 

En anledning till skillnaderna i arbetssätt beror på valet av olika programvaror för 
trafikanalyser. WSP använder sig av Emme/2 för statisk trafikmodellering medan 
man på Trafikkontoret använder sig av VISUM för detta ändamål. 

Trafikkontorets trafikmodell har i grunden sett likadan ut under ett stort antal år. 
Några direkta förändringar av modellens V/D-funktioner har därför inte skett, med 
undantag från de kalibreringar som gjorts för att anpassa V/D-funktionerna till rå-
dande förhållanden.  

Detta bidrar också till att det på förhand kan vara svårt att se på vilka sätt data kan 
komma till användning i de olika modellsystemen. Som ett exempel kan nämnas att 
Trafikkontorets V/D-funktioner inte är skrivna med utgångspunk från en vägklassi-
ficering. Ett annat exempel är att antalet körfält inte har angetts i kodningen av Tra-
fikkontorets nät. Detta ställer till problem vid överföring av trafikmodellen från VI-
SUM till Emme/2. 

Trafikkontoret har i vid uppbyggnaden av sin trafikmodell valt att endast använda 
sig av en V/D-funktion, eller dämpningsfunktion som Trafikkontoret föredrar att 
kalla dem. Istället har kapaciteter och hastigheter använts vid kalibrering av model-
len. Parameterinställningar för en uppsättning givna vägklasser utnyttjas därför inte 
i detta avseende. Vidare är alla vägar kodade för dubbelriktad/mötande trafik. En-
kelriktade vägsektioner har istället kodads för annat färdmedel än biltrafik i den av-
stängda riktningen eller genom att med hjälp av svängandelar (turns) tvinga trafiken 
att köra enbart i vissa riktningar. 

Att alla vägsektioner har kodats som dubbelriktade kan dock vara en effekt av hur 
VISUM fungerar. Då antalet körfält aldrig lagts in i VISUM-modellen har dessa 
som ett resultat blivit kodade som exakt ett (1) körfält i varje riktning i Emme/2. 
Detta gör att antalet körfält för en viss länk måste skattas genom att till exempel av-
läsa länkkapaciteterna. 

3.2.2 Konvertering av O/D-matrisen till Emme/2-format 
Den O/D-matris Trafikkontoret bistått med till projektet är den senaste uppdate-
rade totaltrafikmatrisen för dygnstrafik över Göteborgsregionen. Den bygger på en 
Trafikkontorets resvansundersökning från 1989 (RVU89) och har sin grund i ett in-
tervjuutskick till ca 13 000 personer varav ca 10 000 svarade. Frågeställningarna be-
rörde hur en person hade rest en speciell dag.  

Det dataformat som Trafikkontoret levererat O/D-matrisen på måste i ett första 
skede konverteras till ett format som är går att tolka av Emme/2. Formatet anpas-
sas därför till Emme/2:s t-cardformat, vilket är ett format som möjliggör inmatning 
till Emme/2:s databank emme2ban på ett smidigt sätt. Emme/2:s t-card talar om 
för Emme/2 hur systemet ska behandla och lägg till data i databanken. Flera upp-
gifter kan därmed läggas in i databanken vid ett och samma tillfälle. 
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Trafikkontoret levererade O/D-matrisen i form av en ASCII-kodad textfil på ett 
format som gjorde att filen uppgick till 6 MB. Textfilens storlek gjorde datan något 
svårbehandlad i Excel. Rådata hade från början följande format: 

1 1 0 
1 2 586 
1 3 58 
… 
2 1 586 
2 2 0 
2 3 196 
… 

Lista 3.1 Utdrag ur Trafikkontorets O/D-matris 
Listan är given på VISUM-format. 

I första kolumnen anges den trafikalstrande zonen (orgin) och i andra kolumnen 
anges destinationszonen (destination). Den tredje kolumnen anger dygnsflödet mel-
lan centroiderna. Centriod kallas den ändnod som utgörs en trafikalstrande zon eller 
destinationszon och som sammankopplas med det övriga nätverket via de länkar 
som då betecknas som skaft. För att kunna hanteras som ett t-card i Emme/2 mås-
te datan anta följande format: 

1 1: 0 2: 586  3: 58 … 
… 
2 1: 586 2: 0 … 
2 3: 196 … 
… 

Lista 3.2 Utdrag ur O/D-matrisen efter bearbetning av VISUM-formatet 
Listan är anpassad till Emme/2-format. 

I första kolumnen längst till vänster i lista 3.2 syns den trafikalstrande zonen. Övri-
ga kolumner grupperas grupper om tre. Den första kolumnen anger destinations-
zon, den andra består av ett skiljetecken och den tredje kolumnen i gruppen består 
av dygnsflödet mellan den trafikalstrade zonen (kolumn 1) och destinationszonen. 
Emme/2 klarar att hantera 31 kolumner. Således går det att placera 10 destinations-
zoner och deras dygnsflöde på samma rad. 

Då den ursprungliga datan var uppställd i tre kolumner, blev det enklast att enbart 
använda sig av de fyra första kolumnerna inklusive skiljetecknet, vid konverteringen 
till Emme2-formatet. 

Då antalet centroider i nätverket uppgår till 332 stycken, ger detta 110 224 (dvs 
332^2 ) möjliga kombinationer av O/D-par, då visserligen inkluderat resor från och 
till en och samma destination. Detta vara anledningen till den stora filstorleken på 
den ursprungligt levererade O/D-matrisen. Då det finns flera O/D-par utan något 
dygnsflöde, innehöll det ursprungliga filformatet också mycket redundant informa-
tion. 

Konverteringen utfördes i Excel, vilket gjordes att datan fick delas upp i två delar, 
eftersom Excel inte klarar att hantera mer än 65 000 kolumner i taget. Datan kopie-
rades in i Excel och sammanfogades genom att följande kommando exekverades:  

=SAMMANFOGA([text1], [text2]…, [textN]) (3.2) 

Kommandot användes för att lägga in skiljetecken (kolon) och mellanslag på lämp-
liga ställen. Cellernas värde kopierades och sparades i blankstegsformat. En så kal-
lad PRN-fil skapas, vilken enkelt kan behandlas med hjälp av en textredigerare.  
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Till sist redigerades filens texthuvud och gjordes om till ett t-card. O/D-matrisen 
kunde nu utan problem matas in i Emme/2 databank (batch data). Efter konverte-
ringen har filstorleken minskats från 6,2 MB till 2,8 MB. Framför allt har reducer-
ingen av antalet mellanslagen bidragit till det komprimerade formatets minskade fil-
storlek.  

Efter det att data matats in systemet kan den skrivas ut till en fil ut igen (punch 
data). Datan skrivs då ut snyggt och prydligt och alla överflödiga nollflöden har ute-
slutits. Detta bidrar till att storleken på O/D-matrisen är reducerad till endast 1,1 
MB vilket är önskvärt ur hanteringssynpunkt. 

Att antalet centroider uppgår till så många som 332 stycken beror delvis på att Tra-
fikkontoret har delat upp vissa större trafikalstrande områden i sin statiska Göte-
borgsmodell till i mindre delområden. Dessa delområden har då tilldelats var sin 
centroid. På så vis hanteras resefördelningen på ett sätt som ger mera realistiska re-
sultat vid en nätutläggning. 

3.2.3 Konvertering av nätverket till Emme/2-format 
Konverteringen av nätverket syftar till att anpassa VISUM-modellen till ett för 
Emme/2 tolkningsbart format och berör länkar, noder, svängriktningar och färd-
medel. VISUM:s autoformatering har använts för ändamålet vilket gett ett hyfsat 
resultat. För basnätet har VISUM genererat filen basnet_km, vilken innehåller ett t-
card för inläsning av noder och ett t-card för inläsning av länkar med tillhörande at-
tribut. För tillåtna svängriktningar har VISUM genererat ett t-card med filnamnet 
turns. Ytterligare automatgenererade filer som veh och modes har levererats av Trafik-
kontoret. Dessa filer lägger till uppgifter om vilka typer av fordon som får framfö-
ras i nätverket. För en mera ingående genomgång av Emme/2:s t-card hänvisas till 
Emme/2:s dokumentation (INRO, 1991 ). 

basnet_km  
Filen innehåller noder och länkar i nätverket formaterat som ett t-card. Ett utdrag 
ur filen ser ut på följande sätt: 

c created by VISUM 
t nodes init 
a*     1 107340.000  104310.000  0   0   0 
a*     2 107547.000  104577.000  0   0   0 
. . .  
a*  1188 109076.000  89688.000   0   0   0 
a*  1189 108095.000  92355.000   0   0   0 
a    291 108462.000  104565.000  0   0   0 
a    293 103453.000  101177.000  0   0   0 
. . .  
a   1186 107459.000  106359.000  0   0   0 
a   1187 104115.000  115404.000  0   0   0 

Lista 3.3 t-card för noder 
Utdrag ur t-cardet för noder (nodes) 

I textfilens början står det att filen är skapad av VISUM. Bokstaven c längst upp till 
vänster möjliggör en sådan kommentar. På den andra raden talar den inledande 
bokstaven t om för Emme/2 att inläsningen av noderna (nodes) ska påbörjas och 
init innebär att eventuella tidigare värden i databanken ska överskrivas.  

Dataraderna inleds med bokstaven a, vilket innebär att informationen på raden ska 
läggas till (add) och en följande asterisk (*) innebär att noden är en centroid. Först 
efter det att centroiderna listats, listas övriga noder. 
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De noddata som läggs till är uppräknat från vänster kolumn: id-nummer, x-
koordinat, y-koordinat. Koordinaterna används för att det ska vara möjligt att gra-
fiskt återspegla nätverket. De sista nollorna i listan är användardata, vilka inled-
ningsvis inte har tilldelats några värden. 

Efter det att samtliga noder har listats, listas länkarna. Ett t-card för länkar (links) 
påbörjas direkt efter det att den sista raden med noder listats, utan att någon tom 
rad lämnas emellan. Ur detta t-card för länkar visas ett utdrag nedan: 

t links init 
a      1    321 0.25  c           0   1.0   0  0   0   0 
a    321      1 0.10  c           0   1.0   0  0   0   0 
a      2    313 0.25  c           0   1.0   0  0   0   0 
a    313      2 0.10  c           0   1.0   0  0   0   0 
. . . 
a   1189    648 1.30  c           0   1.0   0  0   0   0 
a    648   1189 1.30  c           0   1.0   0  0   0   0 
a    291    365 0.10  c          41   1.0   41 0   0   0 
a    365    291 0.10  c          41   1.0   41 0   0   0 
a    293    294 0.15  u          41   1.0   41 0   0   0 

Lista 3.4 t-card för länkar 
Utdrag ur t-cardet för länkar (links). 

Detta t-card är uppbyggt på samma sätt som det t-card som finns för noder. Datan 
som läggs till är uppräknat från vänster kolumn: avresenod, destinationsnod, länk-
längd i km, tillåtet färdmedel; beträffande färdmedel avser kodningen c (car) och u 
avser att länken inte används för trafik (unused). 

Följande kolumn i ordningen avser länktypen. För skaften gäller det att dessa har 
fått länktypen 0 (noll). Skaften definieras av att en av noderna i nodparet utgörs av 
en centroid.  

Efterföljande kolumn används för att beteckna antalet körfält (lanes). Samtliga kör-
fält är i Trafikkontorets modell kodade som lanes = 1.0. Antalet körfält kan använ-
das som parametervärde till V/D-funktionen och behöver inte vara något heltal. 

Nästkommande kolumn anger V/D-funktionens id-nummer. I Trafikkontorets 
modell har id-numret tilldelas samma värde som för länktypen.  

De tre sista kolumnerna är reserverade för användardata för länkar och betecknas 
ul1, ul2 och ul3 (user link n, n = 1, 2, 3). Ursprungligen finns inga värden tilldelade 
till dessa användarvariabler, men kan tilldelas data vid behov. Det speciella med ul1, 
ul2 och ul3 är att deras värden kan användas som parametervärde vid uppbyggna-
den av V/D-funktionerna; således finns möjligheten att utnyttja tre specifika värden 
per länk vid uppbyggnaden av V/D-funktionerna. Användardata går också att ska-
pa för andra nätverkstyper som t ex noder. Andvändardata för noder betecknas då 
som un1, un2 och un3. Användardata för noder kommer dock inte att utnyttjas här. 

Det går att koppla betydligt fler värden till en enskild länk än vad de tre länkanvän-
darattributen tillåter. Detta görs genom att lagra dessa värden som extraattribut i 
Emme/2. Dessa känns igen genom att de börjar med ett @, t ex @type. Extralänk-
attributen sparar då ett unikt värde för varje definierad länk. Detta kan vara prak-
tiskt för att kunna identifiera vissa grupper av länkar eller för att lagra någon typ av 
resultatdata för villkorande eller jämförande ändamål. Dock kan dessa värden inte 
användas direkt i de formler som bygger upp V/D-funktionerna i Emme/2. 

Antalet noder uppgår i Trafikkontorets nätverk till 1 172 stycken. Av dessa utgör 
332 stycken nätverkets centroider. Centroiderna är numrerade från 1 – 290 samt 
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från 1 050 – 1 189. I den senare gruppen finns dock även vanliga noder inblandade. 
Det högsta nodnumret som inte är en centroid är 1 187.  

Antalet enkelriktade länkar uppgår till uppgår till 3 224 stycken. Detta innebär att 
det finns 1 612 dubbelriktade länkar. Av dessa är 773 stycken skaft. Samtliga av län-
karna används dock inte för persontrafik. VISUM har skapat samtliga länkar som 
dubbelriktade, för att sedan koda de enkelriktade länkar som inte används som 
mode = u, dvs att länken inte tillåter persontrafik. Det kan finnas flera skäl till var-
för vissa länkar inte är dubbelriktade. Det vanligaste är att en gata eller väg endast är 
tillåten för enkelriktad personbilstrafik. Länkarna identifieras enklast genom att de-
ras nodnummerpar anges som frånnod – tillnod.  

turns_km 
Turns kan användas för att tilldela svängandelar. Dessa beskriver hur stor andel av 
flödet som ska välja en viss riktning i en korsning. Här kommer dock endast turns 
att användas för att markera förbjudna svängriktningar. Kodning i turns är därför 
starkt kopplad till det för länken tillåtna färdmedlet. Informationen är därmed re-
dundant i de fall kodningen i turns enbart används för att inte leda in trafik på en-
kelriktade vägar, eftersom dessa också är kodande som mode = u. I de fall då kod-
ningen används för att modellera förbjuden vänstersväng och liknande situationer 
är informationen däremot inte redundant. 

I det första fallet innebär det att om mode = u (dvs att personbilstrafik ej tillåts), 
kommer alla länkar som är kopplade till dennes frånnod, eller från dennes tillnod 
att listas i turns. Ett utdrag ur turns (t-card) ser ut på följande vis: 

c created by VISUM 
t turns init 
a    294    293    548     0 
a    294    293    550     0 
a    294    293    992     0 

Lista 3.5 t-card för svängandelar 
Utdrag ur t-cardet för svängandelar (turns).   

De tre första datakolumnerna i lista 3.5 ska tolkas som noder. Noden längst till 
vänster betecknar korsningsnoden, den mittersta betecknar tillnoden till korsningen 
och noden längst till höger betecknar frånnoden från korsningen. Den översta ra-
den i lista 3.5 ovan ska därför tolkas som att det är förbjudet att köra från nod 293 
via nod 294 till nod 548. Andelen trafik som får passera här bestäms av den fjärde 
datakolumnen, vilken är satt till noll i det ovan beskrivna exemplet; därmed tillåts 
inte att någon trafik släpps igenom i denna riktning. Vid en jämförelse i motsvaran-
de länklänklista kan det observeras att minst ett av nodparen 293 – 294 eller 294 – 
548 kommer att ha färdmedlet satt till mode = u (ej tillåtet för personbilstrafik). Ett 
utdrag ur länklistan visar följande: 

a    293    294  0.15  u          41   1.0   41 0   0   0 
... 
a    294    548  0.10  c          41   1.0   41 0   0   0 

Lista 3.6 Länklista förbjudna svängandelarna 
Utdrag ur länklistan motsvarande de förbjudna svängandelarna i exemplet ovan.  

Ur lista 3.6 ovan kan det utläsas att det är nodpar 293 – 294 som inte tillåter per-
sonbilstrafik på länken. 
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modes   
I modes definieras de färdmedel som sedan ska tillåtas i modellen. Det t-card som 
finns i filen modes definierar två trafikslag för modellen: dels att personbilstrafik c 
(car) ska existera, och dels att ”ett annat färdmedel” u (unused) ska existera. 

I praktiken används enbart färdmedlet för personbilstrafik. Det andra ”färdmedlet” 
används i Trafikkontorets modell enbart för att hindra trafik från att åka på vissa 
länkar, t ex sådana länkar som är enkelriktade med trafik tillåten enbart i motsatta 
färdriktningen eller för att beteckna fiktiva länkar. De länkar som är därför är koda-
de som mode = u skulle därför kunna plockas bort utan att det blev någon skillnad 
i resultatet.  

Det generella typen för personbilar är auto i Emme/2. I modellen är alltså c definie-
rad som typen auto. Flera olika personbilstyper med olika egenskaper kan därmed 
samtidigt definieras i modellen. Detta kan utnyttjas vid studier där olika grupper av 
fordon på olika sätt påverkar nätverksutläggningen. 

Det andra färdmedlet som i modellen fått beteckningen u är av den generella färd-
medelstypen transit (kollektivtrafik). Färdmedlet påverkar därmed inte nätutlägg-
ningarna, eftersom enbart färdmedel av typen auto beaktas i Trafikkontorets mo-
dell. Nedan syns det t-card som finns i filen modes_km: 

c created by VISUM 
t modes init 
a c 'Car       ' 1   2   0.00   0.00   0.00   0.00 
a u 'Unused (du' 2   2 

Lista 3.7 t-card för färdmedelsdefinition 
Listan visar t-card:et för färdmedelsdefinition som finns i filen modes . 

Filen modes innehåller ett t-card som är uppbyggt på samma sätt som för övriga t-
card. I den andra kolumnen i lista 3.7 definieras det färdmedel (c eller u) som ska 
antas. I den tredje kolumnen ges en förklaringstext till den egendefinierade färdme-
delskodningen. I den fjärde kolumnen fastställs vilken typ av generellt färdmedel 
som färdmedelskodningen avser: 1 avser auto; 2 avser transit. Det finns även andra 
typer av generella färdmedel, som t ex gång- och cykeltrafik, med det är inget som  
används i Trafikkontorets VISUM-modellen. 

3.2.4 Återskapandet av Trafikkontorets V/D-funktioner 
I det av Trafikkontorets levererade material fanns inga färdiga V/D-funktioner att 
tillgå. Trafikkontoret använder sig i sin VISUM-modell en V/D-funktion där olika 
parametervärden hämtades från länkspecifika data. En beskrivning av vilken typ av 
V/D-funktion Trafikkontoret använde sig av, samt en uppsättning parametervär-
den fanns i att tillgå som ett kompletterande material till Trafikkontorets VISUM-
data. I materialet framgick det att Trafikkontoret använde sig av en BPR-funktion 
som V/D-funktion. Dock fanns ingen exakt formel för BPR-funktionens utform-
ning. Därmed fick en rekonstruktion av Trafikkontorets V/D-funktioner utföras 
från grunden. Målet med att utnyttja samma V/D-funktioner som Trafikkontoret 
använder sig av är kunna stämma av Emme/2-modellen med Trafikkontorets VI-
SUM-modell. 

Den V/D-funktion som Trafikkontoret använder sig av i sin statiska trafikmodell är 
en BPR[1,2,1]-funktion, vilket kan ses som något av en standardfunktion för ändamå-
let. För ytterligare information om BPR-funktioner hänvisas till teoriavsnittet om 
V/D-funktioner. 
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I VISUM finns BPR-funktionen inlagd som en standardfunktion. Den enda infor-
mationen som vid uppbyggnad behöver tillföras är den specifika parameteruppsätt-
ningen, här angiven som [1, 2, 1]. I Emme/2 finns inte möjligheten med att välja 
standardfunktioner, utan dessa måste byggas upp från grunden. 

BPR-funktionen återskapades därmed enligt den struktur som tidigare presenterats i 
teoriavsnittet för V/D-funktioner och funktionens parametervärden ansattes enligt 
den ovan nämnda parameteruppsättningen. 

3.2.5 Kompletterande datamaterial 
En uppsättning kompletterande länkattribut från Trafikkontoret innehållande bland 
annat friflödeshastigheter och länkkapaciteter tillfördes projektet. Materialet möjlig-
gjorde därmed återskapandet av Trafikkontorets BPR-funktion. Värt att nämna är 
att det i materialet fanns noder som inte var definierade i basnätverket. Detta gäller 
ca 115 länkar mellan noder i nodintervallet 1 194 – 1 254. 

De kapaciteter och friflödeshastigheter som krävdes för BPR-funktionens upp-
byggnad var länkspecifika och lades därför in som användarlänkattribut i Emme/2-
modellen. 

Trafikkontorets kompletterande material innehöll även data från en nätutläggning 
med Trafikkontorets VISUM-modell. I denna har samma O/D-matris, nätverk och 
V/D-funktioner använts som funnits att tillgå i projektet. Dessa data som främst 
bestod av länkflöden, har därför kunnat användas för en jämförelse mellan VISUM- 
och Emme/2-systemen. En korrekt överföring av nätverket bör idealt ge en mini-
mal åtskillnad i resultat mellan de båda systemen. 

$+LINKTYPE: NrNAME Cap-PrT TSysCode v0-PrT vMax-PrT Tv-PuT 
 0 tSys C 99999 C 100 200 50 
 1 -- 99999 CU 50 200 50 
 6 SEKUNDÄRLED 10000 C 50 100 50 
31 C1 99999 C 100 200 50 
32 C2 99999 C 100 200 50 
33 C3 99999 C 100 200 50 
34 C4 99999 C 100 200 50 
35 -- 99999 CU 50 200 50 
36 C6 99999 C 100 200 50 
vMax-PrT(C) skylt 30 99999 CU 30 40 80 
41 skylt 50 99999 CU 50 60 80 
42 skylt 70 99999 CU 70 80 80 
43 skylt 90 99999 CU 90 100 80 
44 skylt 110 99999 CU 110 120 80 
99 Default Link T 99999 -- 100 200 50 

Tabell 3.1 Länktyper kopplade till VBB/SWECO:s vägtypsklassificering 
Tabell för identifiering av länktyper kopplad till VBB/SWECO:s vägtypsklassificering. 

Klassningen av länkar 
Den vägtypsbeteckning som Trafikkontoret använder vid klassificering av länkarna 
är i grunden kopplad till VBB-SWECO:s vägtypsklassificering. Vissa av länkarna är 
dock inte längre överensstämmande med den önskvärda klassificeringen där varje 
vägtyp är kopplad till en skyltad hastighet. Dessa udda länkar är klassificerade som 
typ 31 – 36 samt 99. De har därför från Trafikkontorets sida därför varit önskvärda 
att få omklassificerade till någon av klasserna 41 – 44. Skyltad hastighet för 30 
km/h har inte funnits tillgängliga utan tillförda till någon annan klass. Flera av de 
länkar som i Trafikkontorets VISUM-modell är klassificerade som 31 – 36 har 
dessutom ingen motsvarighet i verkligheten. De har snarare endast fungerat som ett 
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förslag på framtida länkar eller önskvärda länkar (fiktiva länkar) som Trafikkontoret 
haft. 

Hastigheterna har i det kompletterande datamaterialet har satts till 0 km/h för dessa 
udda länkar. En typomvandling av dessa udda länktyper görs i 3.4.4 Omkodning av 
speciella länktyper nedan. Ett utdrag ur den tabell som ska identifiera länktyperna 
ses i tabell 3.1 ovan: 

Makron 
För att kunna överföra värden med hög bibehållen kvalitet och säkerhet har möjlig-
heten till att skriva makron i Emme/2 utnyttjas. Då makrot väl är framtaget leder 
användning av makrona också till en kraftigt ökad effektivisering av inmatningspro-
ceduren för data. Speciellt har makrona varit användbara för att lägga in kapaciteter 
och friflödeshastigheter i Emme/2:s olika användar- och extraattribut. 

Makron för kopiering av data eller datauttryck till användarattribut har också ut-
vecklats. Makron har även används vid all inmatning av kapaciteter och friflödes-
hastigeter vid nyskapande eller ändringar av Emme/2:s extraattribut. 

Observationer vid inläsning av data i systemet 
Vid inläsningen av den kompletterande datan för basnätet i Emme/2:s fanns 19 
noder som ursprungligen kunde läsas in i systemet. Detta berodde på att kodningen 
av färdmedel inte varit angiven för dessa länkar. En mer ingående analys av dessa 
länkars betydelse görs under avsnittet 3.4.2 Omklassificering av tillåtna färdmedel. 

Länkkapaciteterna har kopierats till @cap, friflödeshastigheten v0 till @v0 och Tra-
fikkontorets ursprungliga typbeteckningar kopierades till @type. Detta eftersom det 
finns stora fördelar med att kunna avgöra vilka av länkarna som tilldelats det kom-
pletterande datamaterialet. De noder som är centroider men som inte finns med i 
det kompletterande datamaterialet har därför tilldelas vägtypen noll (0). De länkar 
som är skaft har kodats med vägtypen ett (1). Således går dessa länkar därmed att på 
ett enkelt sätt urskilja från mängden. Vidare kopierades Trafikkontorets VISUM-
utläggningen bestående av länkflöden till Emme/2:s extraattribut under beteck-
ningen @Trafikkontoretvol. Makron har använts (se bilaga: addattr.mac samt de-
lattr.mac) vid kopieringen. 

Efter det att länkspecifika data för kapaciteter och friflödeshastigheter lagts in i da-
tabanken har tillräckligt med information funnits för att kunna bygga upp V/D-
funktionerna enligt den modell som Trafikkontoret använder sig av. Det visade sig 
dock att datan i extraattributen inte direkt kunde hanteras av de inlagda V/D-
funktionerna. Dessa fick först kopieras till Emme/2:s användarattribut för länkrela-
terade data (ul1 – ul3); @cap kopierades till ul2, medan @v0 kopierades till ul3. En 
fördel med att ha med att ha datan i ul2 och ul3 är att dessa nu kan manipuleras ef-
ter behag, samtidigt som dess originaldata ligger kvar orörda i extraattributen. 

3.2.6 Trafikkontorets Göteborgsnät för statisk trafikmodellering 
Inmatningen av basnätverk, O/D-matriser och V/D-funktioner i Emme/2-
systemet möjliggjorde en studie av Trafikkontorets Göteborgsnät. Nätverket omfat-
tar de flesta större gator och vägar i Göteborgsområdet och stäcker sig från Kung-
älv i norr till Kungsbacka i söder. 

Länkarna i nätet omfattar de flesta större gator och vägar. Smågator kring arbets-
platser, affärscentrum och i bostadsområden är ersatta av centroiderna. Centroider-
na är i sin tur kopplade till den tillhörande O/D-matrisen där data om resefördel-
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ning mellan de olika zonerna i nätverket finns angiven. Centroiderna är sedan kopp-
lade till nätverket via skaften. Trafiknätets struktur och utseende går att beskåda i 
figur 3.1 nedan. Betydelsefylla orter är av orienteringsskäl utsatta i figuren. 

Testning av trafikmodellen med Trafikkontorets data 
Vid en första nätutläggning med Trafikkontorets data visade en resultatanalys att 
någon typ av problem fanns i modellen; flödena lades ut på länkarna men överskred 
på flera ställen länkkapaciteterna med det dubbla. Detta är ett typiskt varningsteck-
en på att något är fel i modellen. Några länkrestider kunde inte heller beräknas vid 
utläggningen.  

Rapportfil som skapades vid utläggningen visar att endas två iterationer kunde 
genomföras innan utläggningen avslutades. Följande värden erhölls vid utläggning-
en: 

 
Figur 3.1 Trafikkontorets trafiknät med förklaringstexter 
De mest betydelsefulla lederna är markerade i grönt (motorväg/motortrafikled), rött (riks-
väg/viktigare trafikled) och brunt (större landsväg). Mellan 45:an och E6:an norröver, ligger 
Göta älv som i princip endast erbjuder Tingstadstunneln för passage av E6:ans norrgående 
trafik till och från Göteborg. Utöver detta utnyttjar en stor del av trafiken till och från Hisingen 
Tingstadstunneln, vilket resulterar i att långa köer uppstår här vid framför allt rustningstrafik. 
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Vol. differance: average per link = 0 

Obj. function: Absolute gap ******** 

New lower bound = 0.306605E+27  

Search for lambda: G = 0.913E+23 

Värdena visade sig vara mycket stora för sammanhanget. Värdet G anger till exem-
pel gradienten för målfunktionen (INRO, 1991). Värde borde vara betydligt lägre 
om algoritmerna hade konvergerat vid nätutläggning. I utläggningen visade sig detta 
framför allt genom att stråk för vilka länkflödena var kända, visade allt för höga 
länkflöden vid utläggningen. Fördelningen av trafikflödena i nätet visade sig dock 
vara rimlig. 

Vid en granskning av datamaterialet upptäcktes brister i kodningen av skaften. För 
att komma till rätt med problemet krävdes att delar av datamaterialet måste kodas 
om. De luckor som tidigare uppkommit för vissa noder vid i vid imatning av kapa-
citeter och friflödeshastigheter hade gett upphov till att nollvärden nu lagrats på de 
platser där datavärden saknades. 

Då V/D-funktionerna för skaften hämtade data från dessa attribut skapades funk-
tioner i Emme/2 som vid evaluering försökte utföra division med noll. Detta ställ-
de till problem vid nätutläggningen och föranledde att nätutläggningsalgoritmen i 
Emme/2 inte kunde finna något optimum; gradienten blev i dessa fall oändligt stor. 
En ändlig och rimlig gradient är en förutsättning för att Emme/2 ska kunna finna 
en optimal lösning. För en mer ingående teoretisk beskrivning av nätutläggningsal-
goritmen hänvisas till avsnittet om Frank – Wolfe-algoritmen i teoriavsnittet. 

Omkodning av skaftens värden 
I resultatet till den genomförda nätutläggningen kunde det utläsas att den gradient 
som används av optimeringsalgoritmen i Emme/2 antagit extrema värden. Proble-
men var kopplade till attributvärden på framförallt vissa av skaften. En metod utar-
betades därför för att komma till rätta med problemen. 

De nollvärde som fanns i användarattributen ul2 och ul3 ersattes först med en kon-
stant av ett högt värde, klart urskiljningsbart i jämförelse med skaftens övriga vär-
den. Nackdelen var att de noder som saknats vid datakompletteringen nu kunde 
förväxlas med attributvärden som tidigare medvetet kodats som nollvärden. Troli-
gast är att dessa värden saknats beroende på att trafiken medvetet varit avstängd på 
dessa länkar och har därför sannolikt inte skapat något problem i VISUM. Således 
fick samtliga länkar höga attributvärden oberoende av vilken anledning som attribu-
ten antagit värdet noll, och därmed heller ingen möjlighet till att senare skilja på or-
sakerna till att dessa attribut kodats med ett nollvärde. 

En ny metod utarbetades där alla länkar som saknat värden vid kompletteringen 
kodades med det negativa värdet minus ett (-1), medan övriga länkar med nollvär-
den i attributet blev dock kodade med samma höga värden som i den första meto-
den. Detta bidrog till att det senare skulle bli enkelt att urskilja dem utan att förväxla 
dem med de länkattribut som från början var tilldelade värdet noll. En ny gransk-
ning av resultatet baserad på en nätutläggning gjord med de omkodade länkattribu-
ten visade att omkodningen löst problemet med nolldivision. Dock bidrog resulta-
ten till misstankar om att det fanns ett fel i V/D-funktionernas nuvarande upp-
byggnad.  
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Justering av V/D-funktionen 
En jämförelse mellan den BPR-funktion som byggts upp för Emme/2-modellen 
och vars uppbyggnad kan skådas i teoriavsnittet om V/D-funktioner och den BPR-
funktion som Trafikkontorets VISUM-modell använder, visade sig inte ha hundra-
procentigt överensstämmelse (se även Spiess, 1989). Vissa omformuleringar fick 
därför göras. Bland annat tog Trafikkontorets V/D-funktion enbart till hänsyn till 
tidsåtgången och inte till länkens längd, vilket de uppbyggda V/D-funktionerna för 
Emme/2-systemet gjorde. Det visade sig också att VISUM-modellens parameter-
värden haft en något annorlunda innebörd än de vad de fått då de tilldelats i 
Emme/2-systemets modell. VISUM-systemets BPR-funktion visade sig ha följande 
utseende: 

tCur = t0 (1 + (a sat)^b),  (3.3) 

där sat = q/(Q c) 

 tCur = beräknad länkrestid [h] 

 t0 = friflödestid,  
 i Emme/2 som t0 = length/v0

 length = länklängd [km] 

 v0 = friflödeshastighet [km/h] 

 q = länkflödet [fordon/dygn] 

 Q = länkkapaciteten [fordon/dygn] 

 a = 1 (parametervärde) 

 b = 2 (parametervärde) 

 c = 1 (parametervärde) 

Eftersom Emme/2-systemet kräver länkrestiderna i minuter, och inte i timmar, har 
följande omvandling gjorts: 

fd1 = 60 tCur    (3.4) 

3.2.7 Resultat efter justering av modellen 
En ny nätutläggning med de justerade V/D-funktionerna visade att det fortfarande 
fanns partier där avvikelser var relativt höga i jämförelse med Trafikkontorets VI-
SUM-utläggning. Avvikelserna kring ett antal av de stora stråken visade sig dock 
vara acceptabla liksom fördelningen i nätverket (se figur 3.2 nedan). De avvikelser 
som ändå förekom, var återkommande för speciella korsningstyper. Detta kan vara 
en indikation på att Trafikkontoret använt sig av någon form av svängstraff i sin 
VISUM-utläggning kring dessa korsningar. 

Vid upprepade nätutläggningar med Emme/2 krävs att samma procedurer hela ti-
den upprepas. Det har därför varit bra att kunna använda sig av Emme/2:s möjlig-
heter till att utnyttja makron (se bilagan: assign.mac). 

Resultatet av en nätutläggning efter de genomförda förändringarna har bedömts 
som godkänd och därmed får verifieringen av nätet betraktas som avklarad. De gra-
fiska analyserna av nätutläggningen har granskats med hjälp av Enif och en resul-
tatutskrift av nätutläggningen kan betraktas i lista 3.8 nedan:  
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AUTO ASSIGNMENT 
 *************** 
 
 Scenario:                  2001: TRAFIKKONTORET Gbg (VISUM), 24 h.                     
 Network size:               332  centroids      838 reg. nodes  
                            3047  auto links       0 turn entries 
 
 Demand:                    mf01: dygn      Dygnsmatris: TRAFIKKONTORET, Gbg; 2001kal_od 
 
 Stopping criteria:           15  iterations   0.50% gap    0.50 min norm.gap 
 
 -------------------------------- Iteration   0 -------------------------------- 
 
 Number of trips:  Total persons:     1093923.00 
                   Total automobiles: 1093923.00   Additional veh.:         0.00 
                   Total vehicles:    1093923.00   Not assigned:        46133.00 
 
 Obj. function:    Initial value:   0.427894E+12 
 
 CPU time:         Subproblem:    0.5 (     0.5)   Steplength:    0.0 (     0.0) 
                   Update:        0.1 (     0.1)   Total:         0.6 (     0.6) 
 
_- - - 
 
-------------------------------- Iteration   8 --------------------------------- 
 
 Number of trips:  Total persons:     1093923.00 
                   Total automobiles: 1093923.00   Additional veh.:         0.00 
                   Total vehicles:    1093923.00   Not assigned:        46133.00 
 
 Search for lambda:L= 0.000000  0.046695  0.093391  0.186781  0.373563  0.747125 
                   G=-.515E+06-0.389E+06-0.256E+06 0.252E+05 0.659E+06 0.221E+07 
                   Appr. optimal lambda:0.178729   Estimated error:     0.000000 
 
 Avg trip times:   Currently on network:   20.78   On shortest paths:      20.28 
 
 Vol. difference:  Average per link:       -7.05   Avg absolute diff:     269.00 
                   Minimum difference:  -4158.91   (on link          442    444) 
                   Maximum difference:   3087.87   (on link          366    367) 
 
 Obj. function:    Absolute gap:     514765.4062   Normalized gap:        0.4913 
                   New lower bound: 0.165173E+08   Best lower bound:0.166095E+08 
                   Current value:   0.169848E+08   Best relative gap:     2.21 % 
 
 CPU time:         Subproblem:    0.5 (     4.7)   Steplength:    0.0 (     0.3) 
                   Update:        0.1 (     0.6)   Total:         0.6 (     5.6) 
 
 --------------------- Stopping criterion: Time difference --------------------- 

Lista 3.8 Utläggningen av det överförda nätet 
Utdrag ur nätutläggningen av det överförda nätet; den första iterationen respektive den sista 
iterationen kan studeras i listan. 

Avvikelser i nätet 
De finns starka kvalitativa skäl till att utreda vad som orsakar de kvarvarande avvi-
kelserna i nätet. Dessa kan ha många förklaringar från rena fel i kodningen av nätet 
till fel som direkt beror på att VISUM- och Emme/2-systemen i grunden fungerar 
på något olika sätt. I första hand ska kraft läggas på att åtgärda de mest påtagliga 
avvikelserna. En viss avvikelse mellan de båda utläggningarna blir dock sannolikt 
svårt att komma ifrån. 

Vid en jämförelse med Trafikkontorets utläggning syns tydligt vilka stråk som i för-
sta hand behöver åtgärdas. I figur 3.3 syns den VISUM-utläggning som Emme/2-
utläggningen kommer att jämföras mot I figur 3.4 och 3.5 nedan syns hur Enif kan 
användas för att på ett enkelt sätt finna de länkar med stor procentuell avvikelse ge-
nom att länkarnas bredd studeras. Ju bredare länken är desto större är avvikelsen. 



ÖVERFÖRINGEN AV NÄTET 

 55

 

 

Figur 3.2 En första utläggning med dygnsmodellen 
Den första nätutläggningen med acceptabelt resultat. Genom justeringar i nätverket kan dock 
kvaliteten på nätet ytterligare förbättras. 

. 

 

Figur 3.3 Göta älv med älvförbindelser 
Trafikkontorets VISUM-utläggning, mot vilka Emme/2-modellerna kommer att jämföras, i syfte 
att finna avvikelser, sätta in åtgärder och på så sätt höja modellen kvalitet. 
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Figur 3.4 Procentuell avvikelse mellan VISUM- och Emme/2-modellen 
Figuren visar den procentuella avvikelsen mellan Trafikkontorets utläggning och Emme/2-
utläggningen. Det syns tydligt vid vilka länkar som åtgärder bör sätta in. 

  

  

 

Avvikelsernas storlek speglas i bredden på 
länken. Där av den breda röda länken 
mellan nod 444 och nod 445. Anledningen 
till dessa avvikelser är svåra att avgöra. 
Trots dessa avvikelser, får Emme/2- utlägg-
ningen i sin helhet anses vara godkänd och 
överföringen av nätet därmed avklarad. 

Figur 3.5 Procentuell avvikelse i nätet kring nod 444 
Den procentuella avvikelsen mot Trafikkontorets VISUM-utläggning. Figuren visar ett detaljut-
drag ur figuren ovan. Kommando i Enif: (volau-@Trafikkontoretvol)/@Trafikkontoretvol*100. 
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Trots att dessa avvikelser finns i nätet och justeringar bör göras visar nätutläggning-
arna att trafiken läggs ut med en rimlig fördelning, och likaså gäller detta flödena 
länks de stora stråken. De extrema avvikelser som ändå finns beträffande flöden på 
vissa länkar mellan VISUM och Emme/2-utläggningarna påverkar sannolikt inte ut-
läggningen i sin helhet, även om områden kring de utsatta platserna påverkas lokalt. 
Det har visat sig att dessa lokala platser oftast består av speciella korsningar. Sam-
mantaget betyder det att överföringen av nätet bedömts som lyckad och att det där-
för varit värt att arbeta vidare med modellen för att konvertera den till en timtra-
fikmodell 

Sammanfattning beträffande överföringen av nätet 
Nätverk: En analys av det till Emme/2 överförda Göteborgsnätet visar att vissa av 
länkarna inte har någon motsvarighet i verkligheten utan är att betrakta som fiktiva. 
För dessa länkar har friflödeshastigheten tilldelats värdet v0 = 0, eller så har vägty-
pen blivit klassificerad som mode = u. Det gäller också att vissa av skaften tilldelats 
värdet v0 = 0. Detta må fungera i VISUM, men ställer till problem vid nätutläggning 
i Emme/2. Främst därför att den V/D-funktion som används innehåller länkens 
friflödestid, t0 = length/v0, vilket gör att det här uppstår en division med noll, något 
som på ett godtagbart sätt inte är hanterbart i Emme/2.  

O/D-matris: O/D-matrisen är en totalmatris och innefattar samtliga personbils-
transporter som inte är näringslivstransporter. Samtliga länkar i Emme/2-modellen 
är dubbelriktade.  

Noder: Noderna 1 – 290 är centroider. Bland noderna 1 050 – 1 189 återfinns även 
en del centroider. Övriga noder anger korsningar eller fungerar som ett gränssnitt 
mellan en vägtyp till en annan och kan utnyttjas t ex för att fånga upp hastighetsför-
ändringar längs ett stråk. 

Länkar: Genom att i ena riktningen koda länken för personbiltrafik (mode = c) 
och i den andra riktningen för kollektivtrafik (mode = u) har trafiken på en dubbel-
riktad länk kunnat enkelriktas. De kollektivtrafikkodade länkarna påverkar inte nät-
utläggningen; Emme/2 tolkar dessa som om de inte funnits. Samtliga länkar är i 
Emme/2-modellen tilldelade ett körfält (lane = 1) för att kunna anpassas till model-
lens V/D-funktioner. Antalet körfält justeras i stället genom anpassning av V/D-
funktionerna.  

Vägtypsklassificering: Typklassningen av länkarna är huvudsakligen kopplad till 
de skyltade länkhastigheterna och inte till friflödeshastigheterna v0. Länkarna bör 
enligt Trafikkontoret ha sin grund i SWECO/VBB typklassificering och omfatta 
typerna 41 – 44. Länkar typklassificerade som 31 – 36 samt 99 har därför omklassi-
ficeras till någon av de övriga typerna.  

Skaften har kodats som typklass @type = 0. Några länkar har kodats som 
@type = 99. Dessa länkar har företrädesvis varit tilldelade mode = u. Ursprungli-
gen har V/D-funktionerna varit kodade på samma sätt som vägtypen, vilket har ju-
sterats eftersom endast en V/D-funktion används: fd1 har valt som funktionsnamn 
för V/D-funktionen i Emme/2. 
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Grön: 90 km/h (43) samt 110 km/h (44) 
Gul: 70 km/h (42) 
Röd: 50 km/h (41)  [vägtyp i parentes] 

Figur 3.6 Trafikkontorets hastighetsklassificering 
Figuren visar Trafikkontorets hastighetsklassificering. Klassificeringstyperna syns inom paren-
tes. 

V/D-funktioner: Trafikkontoret har valt att i sin VISUM-modell använda sig av 
endast en V/D-funktion. Funktionen är av BPR[1,2,1]-typ och finns som standard-
funktion i VISUM. För att anpassa funktionen till de olika länkarnas egenskaper, 
används länkarnas kapacitet och friflödeshastighet som parameterdata. Standard-
funktionen i VISUM skiljer sig något till formen jämfört med de funktioner som 
vid en första uppbyggnad används i Emme/2-modellen. Detta föranledde till att 
dessa fick modifieras något. I figur 3.6 ovan syns Trafikkontorets hastighetsklassifi-
cering. 

V/D-funktioner: Trafikkontoret har valt att i sin VISUM-modell använda sig av 
endast en V/D-funktion. Funktionen är av BPR[1,2,1]-typ och finns som standard-
funktion i VISUM. För att anpassa funktionen till de olika länkarnas egenskaper, 
används länkarnas kapacitet och friflödeshastighet som parameterdata. Standard-
funktionen i VISUM skiljer sig något till formen jämfört med de funktioner som 
vid en första uppbyggnad används i Emme/2-modellen. Detta föranledde till att 
dessa fick modifieras något. I figur 3.6 ovan syns Trafikkontorets hastighetsklassifi-
cering. 

Extraattribut: @cap och @v0 används för att kunna beräkna V/D-funktionen fd1. 
Trafikkontoret har använt dessa data vid kalibrering av sin VISUM-modell. Attribu-
tet @type innehåller vägklassificeringen för en enskild länk.  

Extraattribut: @cap och @v0 används för att kunna beräkna V/D-funktionen fd1. 
Trafikkontoret har använt dessa data vid kalibrering av sin VISUM-modell. Attribu-
tet @type innehåller vägklassificeringen för en enskild länk.  

Extraattributet @Trafikkontoretvol innehåller Trafikkontorets egen VISUM-
utläggning (länkflöden på dygnsnivå), vilka användas för att göra jämförelser med 
Emme/2-utläggningen. Om uppgifter har saknas har värdet minus ett (–1) tilldelats. 

Extraattributet @Trafikkontoretvol innehåller Trafikkontorets egen VISUM-
utläggning (länkflöden på dygnsnivå), vilka användas för att göra jämförelser med 
Emme/2-utläggningen. Om uppgifter har saknas har värdet minus ett (–1) tilldelats. 

@cap  Cap-PrT (VISUM) Kapacitet för V/D-fkn fd1. @cap  Cap-PrT (VISUM) Kapacitet för V/D-fkn fd1. 
@v0  v0=PrT (VISUM) Friflödeshastighet (för fd1) 
@type   (VISUM) Trafikkontorets vägklassificering 
@Trafikkontoretvol VolVeh-Pr (VISUM) Trafikkontorets egen utläggning 

Tabell 3.2 Sammanställning av extraattribut 
Sammanställning av extraattributen med förklaringar. 

Användarattributen: För att data ska kunna kopplas till V/D-funktionen i 
Emme/2 har det krävts att dessa ligger i användarlänkattributen ul1, ul2 eller ul3. 
@cap är därför kopierad till ul2 och @v0 är kopierad till ul3. ul1 har inte används 
för lagring av data.  

Länkar vilka ej varit skaft, men ursprungligen varit kodade med värdet v0 = 0 har 
kodats om till v0 = 1, för att undvika problem vid nätutläggningen. 
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En beskrivning av timtrafikmodellens användarattribut ul2 och ul3 finns i tabell 3.3 
nedan: 

ul2: Lagring av länkkapaciteter (Q) 

 Länkkapaciteterna för skaften har kodats om från vär-
det Q = 0 till värdet Q = 8 888. Länkar med den ur-
sprungliga kapaciteten Q = 0 har kodats om till Q = 1 
(dessa har oftast varit kodade för färdmedlet mode = 
u {transit}). 

ul3: Lagring av friflödeshastigheter (v0) 

 Friflödeshastigheten för skaften har kodats om till 
från värdet v0 = 0 till v0 = 88 

Tabell 3.3 Sammanställning användarattribut 
Sammanställning och förklaring av användarattributen för i Emme/2-modellen 
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3.3 Delmoment för konvertering till en timtrafikmodell 
Nedan följer en presentation av, som de bedömts, de mest betydelsefulla delmo-
menten vid en konvertering av dygnstrafikmodellen till en timtrafikmodell. Ut-
gångspunkten har dels varit att trafikmodellen ska anpassas för en maxflödestimme 
och dels att uppfylla de speciella önskemål som Trafikkontoret haft på en ny timtra-
fikmodell. 

Metoderna som används vid konverteringen har haft som avsikt att ge den nya mo-
dellen hög kvalitet och tillförlitlighet. Samtliga av delmomenten är därför att betrak-
ta som viktiga, även om vissa av delmomenten av resursskäl varit tvungna att ute-
slutas från projektet. Delmoment som inte kunnat genomföras i detta projekt re-
kommenderas därför att fullföljas inom ramarna för framtida projekt.  

3.3.1 Projektets olika delmoment 

A: Konvertering av O/D-matrisen från dygnsflöden till timflöden 
För att dygnstrafikmodellen ska kunna konverteras till en timtrafikmodell krävs att 
en metod för att jämföra timtrafikflöden med dygnstrafikflöden utarbetas och dess 
innebörd diskuteras. 

B: Införande av ärendematriser  
Ärendematriser bör införas i modellen. Dessa är att betrakta som en uppdelning av 
existerande O/D-matris i olika delmatriser, t ex för arbetsresor, fritidsresor och 
tjänsteresor. Ärendematriser är mycket viktiga för att kunna modellera en maxflö-
destimma på ett realistiskt sätt. Delmomentet berör hur ärendematriser kan utarbe-
tas och vilka effekter dessa har på en trafikmodell. 

C: Val av V/D-funktioner 
Vid konvertering av dygnstrafikmodellen till en timtrafikmodell krävs att nya V/D-
funktioner anpassade för timtrafik införs. Motiveringen av detta val och dess kon-
sekvenser diskuteras under detta delmoment. Trafikkontoret har dessutom uttalat 
önskemål om att V/D-funktionerna på ett enklare sätt än i dag ska kunna anpassas 
till länkarnas egenskaper. För detta krävs en tydlig klassificeringsstrategi. 

D: Analys och kodning av länkar 
Länktyperna används för att klassificera länkarna och är viktiga för kodningen av 
nätet. Delmomentet omfattar val av klassificeringssystem och utformning av metod 
för klassificering av länktyper. De udda länktyperna, kodade som 31 – 34, 36 och 99 
omklassificeras och anpassas till det valda klassificeringssystemet i detta delmo-
ment. 

Vissa typer av V/D-funktioner använder uppgifterna om antalet körfält för en länk 
som en indataparameter vid beräkning av restider. En metod för att uppskatta anta-
let körfält för respektive länk måste därmed utarbetas för att detta ska kunna fast-
ställas. 

E: Utvärdering av skaftens inverkan på nätutläggningen 
Skaften är tilldelade en generell typklassificering. Genom att utvärdera skaftens in-
verkan på nätutläggningens resultat kan därför detta delmoment svara på om en så-
dan klassificering är lämplig. 

F: Kvalitetssäkring av nätet 
Större avvikelser förkommer mellan Trafikkontorets VISUM-utläggning och 
Emme/2-utläggningen, vilket är speciellt tydligt för vissa korsningstyper. Delmo-
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mentet omfattar därför en genomgång av nätet med syftet att kunna rätta till de 
eventuella avvikelser (felkodade länkar) som finns.  

3.3.2 Rangordning av delmomenten 
Projektets begränsade resurser har lett till att en rangordning av delprojektet har va-
rit tvungen att göras. Vissa av delmomenten har därmed prioriterats framför andra. 
Detta innebär dock inte att de övriga delprojekten är mindre viktiga för trafikmo-
dellens funktionella och kvalitativa egenskaper. Snarare att dessa delprojekt bedöms 
vara så pass resurskrävande att de bäst genomförs som separata projekt. Vid rang-
ordningen har följande punkter beaktats:    

(i) Projektrelevans 

(ii) Beräknad genomförandetid 

(iii) Risk för misslyckande med färdigställande 

(iv) Vikt för projektframgång 

(v) Direkt kvalitetshöjande eller kvalitetssäkrande 
åtgärd 

3.3.3 Resultat av delmomentsanalys 
Efter en genomgång av de delmoment som ansetts som mest prioriterande och 
rimliga för genomförandet av detta projekt, konstaterades att samtliga delprojekt 
uton delprojekten B – Införande av ärendematriser och F – kvalitetssäkring av nätet 
borde kunna genomföras inom ramen för projektet. 

Införandet av ärendematriser  
Införandet av ärendematriser har bedömts kräva betydligt mer resurser till förfo-
gande än vad det funnits tillgång till i projektet. Avsaknad av källdata för genomfö-
randet har också varit ett problem; det hade krävts minst något frö av resemönstren 
för de olika ärendetyperna för att en mera avancerad uppskattning av resemönstren 
skulle kunna göras.  

Att ärendematriser inte har kunnat införas har varit en stor brist eftersom detta är 
en förutsättning för att maxflödestrafiken ska kunna studeras på ett realistiskt sätt. 
Detta eftersom O/D-matrisen för maxflödestimman sannolikt starkt skiljer sig åt  
jämfört med den mera symetriska dygnsmatrisen.  

Kvalitetssäkringen av nätet 
För kvalitetssäkringen av nätet gäller det att detta är ett stort och omfattande områ-
de. Inom projektet har delar av detta område berörts. Speciellt gäller detta för de 
områden där det från Trafikkontorets haft speciella önskemål om att kvalitetssäk-
ringar eller där det funnits misstankar om brister i nätet. Framför allt gäller detta 
kodningen av vissa korsningar samt kodningen av svängandelar i Lundbytunneln. 

Någon möjlighet till en total kvalitetssäkring av nätet som innefattar samliga länkar 
och korsningar har dock inte varit möjlig att genomföra. En sådan uttömmande 
genomgång av nätet skulle dessutom kräva att modellen måste avstämmas mot 
verkligheten; utöver att detta är ett tidskrävande arbete krävs god kännedom om 
stadens trafiknät och fullständig tillgång till källdata om utformningen av stadens 
vägar och korsningar. 
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3.4 Från dygnstrafik till timtrafik 

3.4.1 Konvertering av O/D-matrisen 

Metod och tillvägagångssätt 
För att kunna fastställa storleken på det flöde som uppkommer under morgonens 
maxflödestimme har en metod utarbetats som baseras på kännedom om ett redan 
existerande dygnsflöde. Trafikdata och grunderna i metoden är hämtade ifrån Diri-
gentprojektet (Refsnes, 2003). 

Avsaknaden av ärendematriser kommer att leda till att trafiken bli något underskat-
tad för de stråk där morgontrafiken är som mest intensiv, dvs där andelen bostad 
arbetsresor är mycket hög. För de stråk där andelen resor mellan bostad och ar-
betsplatser är låg förvändas däremot trafiken bli något överskattad.  

Efter en genomgång av hur den totala trafikmängden i Göteborg fördelar sig över 
dygnet kunde en uppskattning av andelen trafik kring morgonens maxflödestimma 
fastställas till 8.0 procent av dygnsflödet. Värdet framräknades med stöd av teorin 
för Dirigentprojektet och bygger på en uppskattning av medeltrafiken i Göteborg 
under en maxflödestimma. (Refnes, 2003). 

Det är rimligt att anta att det generella trafikflödet fördelar sig över dygnet som det 
illustreras i figur 3.7 nedan (Refnes, 2003). Med stöd av Dirigentprojektet visar for-
mel 7.1 nedan hur trafikmängden vid en viss tidsperiod då kan beräknas: 

Tn = pn D,      (7.1) 

där  Tn = mängden trafik som startar 
 vid period n 

 pn = andel trafik vid period n 

 D = dygnsflödet 

 

Periodtid [min]: 00:05 
Dygnsflöde (D): 50000 
 
period (n) tid- 
punkt Andel (pn) (Tn) 
1 07:00 0.6 300 
2 07:05 0.61 305 
3 07:10 0.62 310 
4 07:15 0.63 315 
5 07:20 0.64 320 
6 07:20 0.65 325 
7 07:30 0.66 330 
8 07:35 0.69 345 
9 07:40 0.71 355 
10 07:45 0.72 360 
11 07:50 0.705 352.5 
12 07:55 0.675 337.5 
 
Timflöde: 3955 

Tabell 3.4 Andel trafik per tidsperiod under maxflödestimman 
Tabellen rör Göteborgstrafiken och uppgifterna är hämtade från Dirigentprojektet. 
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I tabell 3.4 kan det utläsas ett flöde på 3 955 fordon/dygn för maxflödestimman i 
ena riktningen på en led med dygnsflödet 50 000 fordon/dygn. Detta ger att unge-
fär 8 procent av dygnsflödet utnyttjar trafiknätet under maxflödestimman och vär-
det har efter jämförelser med trafikmätningar valts att generaliseras till att gälla hela 
trafiknätet. Värdet är rimligt att använda vid denna typ av generalisering (Schmidt, 
2004). 
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Figur 3.7 Medlevariation i biltrafiken fördelat över del av dygnet. 
I tabell 3.4 ovan, redovisas datan för dygnsflödet vid olika tidpunkter till figuren ovan. 

Nättutläggningar har förutom att de gjorts med 8.0 procent av dygnstrafiken, också 
gjorts med 4.0 procent, 6.0 procent respektive 12.0 procent av dygnstrafiken för att 
sedan jämföras med Trafikkontorets utläggning. Jämförelsen har kunnat göras ge-
nom att resultatsflödena i Trafikkontorets VISUM-modell först justerats upp till 
timtrafik. 

Timtrafikresultaten har skapats i Emme/2 genom att göra en nätutläggning av mo-
dellen efter det att V/D-funktioner på timnivå valts och justeringar av O/D-
matrisen gjorts på timnivå. Trafikkontorets dygnsresultat har dock endast justeras 
till timtrafikdata för att efterlikna en maxflödestimma, enligt den ovan nämnda tek-
nik som används bland trafikingenjörer för att göra likartade jämförelser (Schmidt, 
2004). Lämpligheten av att använda en sådan metod har dock inte varit utan kritik 
(Rydergren, 2005). Det optimala är naturligtvis att jämförelsen av timtrafikdata görs 
direkt mot trafikmätningar, vilket inte har varit möjligt här. 

Fastställande och resultat 
Den jämförelse som ändå gjorts med ovanstående metod visar att den O/D-matris 
som justerats till 8 procent av dygnsflödet bäst överensstämmer med den utlägg-
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Figur 3.8 Resultat av timutläggning, med 8.0 procent av dygnsflödet 
Procentuell jämförelse mot Trafikkontorets utläggning, med 8.0 procent av dygnsflödet 

ning som motsvarar Trafikkontorets utläggning. Jämförelsen har kunnat genomfö-
ras först efter det att V/D-funktioner och typklassificering genomförts, eftersom 
timtrafikmodellen måste fungera för att en nätutläggning skulle vara möjlig att 
genomföra. Att åttaprocentutläggningen har bäst överensstämmelse utmärker sig 
genom att denna O/D-matris ger de minsta flödesavvikelserna betraktat ur ett hel-
hetsperspektiv. Resultatet går att studera i figur 3.8. Flera timutläggningar med 
andra andelar av dygnsmatrisen finns i kapitel 3.5.2.  

Vidare ska det ännu en gång framhållas att den framtagna O/D-matrisen på timnivå 
inte ger en realistisk fördelning av trafiken. För att fördelningen ska bli mera realis-
tisk krävs att delprojektet omfattande ärendematriser genomförs. Den framtagna 
timmatrisen kan dock användas som grundmatris i ett sådant projekt. Genom att 
komplettera grundmatrisen med trafikmätningar från Trafikkontoret kan denna 
stämmas av under O/D-estimeringen (Bell & Iida, 1993). Dessa mätningar har inte 
funnits att tillgå på något hanterbar format under arbetets gång, men datamaterialet 
finns hos Trafikkontoret och formaten går att passa av för ändamålet (Rönnstedt, 
2004). 

3.4.2 Omklassificering av tillåtna färdmedel 

Analys av fyra specialfall 
Vissa länkar har varit tilldelade färdmedel på ett icke önskvärt sätt. En felaktig kod-
ning av detta slag kan ställa till problem vid en nätutläggning eftersom detta riskerar 
att trafik släpps fram på ett felaktigt sätt i nätverket, något som i sin tur kan leda till 
felaktig beräkning av jämvikten. Kodningen avgör nämligen om länken får trafike-
ras av persontrafik eller ej. Det är därför av stort intresse att studera hur kodningen 
av färdmedel har tilldelats på dessa länkar. 
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Följande fyra fall kommer därför att studeras: 

(i) Mode = C och @v0 = 0 

(ii) Mode = CU 

(iii) Mode = U 

(iv) Mode saknas (ej fastställt färdmedel) 

Fall 1  –  Mode = C och @v0 = 0 
Mode = C och @v0 = 0 
Orsak:  Länkarna används inte – eller så existerar de inte. 

Länkarna kännetecknas av att hastigheten @v0 = 0, 
samt att mode = C. 

Konsekvens: Ingen trafik går via dessa länkar. 

Åtgärd: Koda om som: mode = u, samt sätt: @tkod = 80001 

Fall 2  –  Mode = CU  
Mode = CU  
Orsak: Okänd anledning till dubbelkodningen. 

Konsekvens: Färdmedlet för länken klassificeras både som tillåtet 
och otillåtet (för bil), vilket är orimlig.  

Åtgärd: Länkarna satta till mode = C i samtliga fall ovan, 
utan i fallet där @v0 = 0; det sistnämnda fallet 
klassificeras enligt punkt 1. 

 Koda om som: mode = C, samt sätt: @tkod = 80002. 

Fall 3  –  Mode = U 
Mode = U 
Orsak: Det finns i detta läge ingen anledning att vidta nå-

gon åtgärd då den nuvarande kodningen uppfyller till-
räckliga krav. Kan användas vid enkelriktning av dub-
belriktad länk.  

Konsekvens: Trafiken passerar ej via länken. 

Åtgärd: Inga åtgärder vidtas här. 

Fall 4  –  Mode saknas 
Mode saknas 
Orsak: I de flesta fall rör det sig här om enkelriktade län-

kar, där trafiken endast går i motsatt riktning. 

Konsekvens: Länkarna kan ej läsas in i Emme/2. 

Åtgärd: Koda om som: mode = C, samt tilldela ul2 = ul3 = 
0.01, samt sätt @tkod = 80 004. 

 Justeringen av ul2 och ul3 görs istället för att sät-
ta länkarna till mode = u.  

 

Att länkarnas extraattribut @tkod tilldelas ett speciellt värde görs av identifierings-
skäl. 

De 19 utritade länkarna i figur 3.12, saknar kodning av mode (färdmedel) och kunde 
vid ett första skede inte matas in i systemet vid överföringen av nätet. Efter det att 
orsaken till problemet uppdagats, kunde den för länken korrekta färdmedelstypen 
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matas in is systemet. Dessa länkar borde dock inte ha haft någon avgörande bety-
delse för nätutläggningsresultatet. En analys baserade på en jämförelse mellan Tra-
fikkontorets nätutläggning och 24-timmarsutläggningen visar att flödena inte skiljer 
sig nämnvärt åt för de båda fallen. 

Figur 3.9 Omklassificering av länktyper: Fall 1 
Fall 1: mode = c && @v0 = 0. 

Figur 3.10 Omklassificering av länktyper: Fall 2 
Fall 2: mode = cu. 
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I figurerna 3.9 – 3.12 illustreras de udda länktyperna genom att de fyra fallen gra-
fiskt ritas upp i nätverket. De rödmarkerade områdena representerar de länkar som 
berörs av det speciella färdmedelsvalet. 

 

Figur 3.11 Omklassificering av länktyper: Fall 3 
Fall 3: mode = u. 

Figur 3.12 Omklassificering av länktyper: Fall 4 
Fall 4: Figuren visar de fall där Mode saknas (mode =  ). 
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3.4.3 Omkodning av speciella länktyper 

Metod för omkodning av vissa udda länktyper 
De speciella länktyper som berörs, och som här benämnas som udda länktyper för 
nätverket, omfattar länktyperna 31 – 36 samt 99. Dessa har på Trafikkontorets be-
gäran kodats om till någon av länktyperna 41 – 44. Detta har gjorts genom att de 
udda länkars omgivningar och deras lokalisering först studerats. Med denna ut-
gångspunkt som grund har klassificeringen av länktyperna sedan kunnat genomfö-
ras. Omkodningen av de udda länktyperna var tvungen att genomföras innan den 
generella klassificeringen av länktyper för timtrafikmodellen kunde genomföras, ef-
tersom de udda länkarna utgör en delmängd av dessa. 

Genomförande för omkodning av de udda länktyperna 
Omklassificeringen av de udda länktyperna omfattar vägtypklasserna 31 – 36 samt 
99. Trafikkontoret har tidigare använt beteckningarna för speciella ändamål men 
dessa är inte längre aktuella. Länkarna har därför omkodats till någon av de övriga 
vägtypsklassificeringarna, vilka haft sin grund i SWECO/VBB typklasskodning 
(Rönnstedt, 2004). 

Typ 33 klassificeras som väg skyltad för 50 km/h: 
 
 FROM- TO-    Cap- TSys- v0- 
 NODE NODE TYPE LENGTH PrT Code PrT NAME 
 796 797 33 1500 6000 C 30 ARENDALSVÄGEN 
 797 796 33 1500 6000 C 30 ARENDALSVÄGEN 
 1036 1037 33 50 10000 C 40  
 1037 1036 33 50 10000 C 40  
 647 1162 33 1300 5000 C 50  
 1162 647 33 1300 5000 C 50  

Tabell 3.5 Typomvandling av udda länktyper: Typ 33 
Länktyp 33 klassificeras som 50-väg. 
 

Typ 34 klassificeras som väg skyltad för 70 km/h: 
 
 FROM- TO-    Cap- TSys- v0- 
 NODE NODE TYPE LENGTH PrT Code PrT NAME 
 748 749 34 500 70000 C 50  
 749 748 34 500 70000 C 50  
 878 1123 34 1200 10000 C 60  
 1123 878 34 1200 10000 C 60  
 701 702 34 550 70000 C 60  
 702 701 34 550 70000 C 60  
 763 764 34 5000 10000 C 70  
 764 763 34 5000 10000 C 70  

Tabell 3.6 Typomvandling av udda länktyper: Typ 34 
Länktyp 34 klassificeras som 70-väg. 
 

Typ 99 klassificeras som väg skyltad för 30 km/h: 
 
 FROM- TO-    Cap- TSys- v0- 
 NODE NODE TYPE LENGTH PrT Code PrT NAME 
 401 402 99 110 10000 C 20 SÖDRA ALLÉGATAN 

Tabell 3.7 Typomvandling av udda länktyper: Typ 99 
Länktyp 99 klassificeras som 30-väg. 
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Typ 36 klassificeras som väg skyltad för 50 km/h:  
 
 FROM- TO-    Cap- TSys- v0- 
 NODE NODE TYPE LENGTH PrT Code PrT NAME 
 305 313 36 250 3300 C 10  
 313 314 36 250 3300 C 10 SPANNMÅLSGATAN 
 382 381 36 190 8000 C 10  
 381 382 36 190 8000 C 20  
 921 923 36 110 4000 C 20  
 314 313 36 250 6000 C 25 SPANNMÅLSGATAN 
 313 940 36 120 6000 C 25  
 313 305 36 250 7300 C 25  
 312 940 36 120 3300 C 25  
 940 312 36 120 3300 C 25  
 400 401 36 110 10000 C 40  

Tabell 3.8 Typomvandling av udda länktyper: Typ 36 
Länktyp 36 klassificeras som 50-väg, även om det i vissa fall också skulle kunna ha klassifice-
rats som 30-väg. 

En analys av de udda länktyperna ovan har som resultat lett till att dessa kodas om 
enligt tabell 3.9 nedan. Länkar kännetecknas av att de dels haft en udda typkodning 
och dels använts för personbilstrafik, dvs de är länkar som trafikeras vid en nätut-
läggning. Vid omkodningen har både länkens typ omgivning beaktats. 

För att det ska vara möjligt att koppla V/D-funktioner till länkarna med hjälp av 
skyltad hastighet för länken, har de udda länktypernas vid anpassning fått utgå ifrån 
rådande hastighetsskyltning.   

Med ovanstående i baktanken har klass 33 valts att klassificeras som 50-väg, trots 
att friflödeshastigheterna ibland varit lägre än 50 km/h. 

Klass 34 har valts att klassificeras som 70-väg, dvs väg skyltad för 70 km/h. Denna 
klassificering är dock inte uppenbar eftersom nästan alla vägtyper som är klassifice-
rade som 34 ligger omsluten av 50-länkar. De friflödeshastigheter som har utgåtts 
ifrån vid klassningen talar dock för att klass 34 ska omkodas till en 70-väg. 

Klass 36 skulle eventuellt kunna klassificeras som 70-väg, speciellt om hänsyn tas 
till de fiktiva länkarna som är satta till v0 = 0. Det mest rimliga har ändå ansets vara 
att klassificera denna som 50-väg. 

Ovanstående klassning har lett till att det nu enbart finns fyra klasser att ta hänsyn 
till vid tilldelning av länkarnas V/D-funktioner. Övriga egenskaper att beakta vid 
tilldelningen är länkens friflödeshastighet v0 samt länkens maxflödeskapacitet Q. 
Resultatet kan sammanfattas på följande sätt: 

Från typ    Till typ Skyltad hastighet 
Typ 33  omvandlas till  typ 41 50 km/h  

Typ 34  omvandlas till  typ 42 70 km/h  

Typ 36  omvandlas till  typ 41 50 km/h  

Typ 99  omvandlas till  typ 41 50 km/h  

Tabell 3.9 Sammanställning typomvandlingen udda länktyper 

3.4.4 Klassificering av ordinära länktyper 

Metod och tillvägagångssätt vid typklassificeringen 
Utseendet på klassificeringstyperna fastställdes i samarbete med Trafikkontoret och 
skulle spegla nätverkets vägtyper. Det var också rimligt att ge kodningen en logisk 
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innebörd, vilket kunde lösas genom att den första siffran i koden fick ange länkens 
hastighetsbegränsning medan den sista siffran fick ange länkens störningsgrad. På 
detta sätt skulle länkens egenskaper på ett naturligt sätt kunna avläsas genom att 
enbart dess typkodning studerades. 

För klassificeringen har följande data funnits tillgängliga: friflödeshastighet v0 
(@v0), skyltad hastighet vskyltad (@type), kapacitet Q (@cap). Extraattributen inom 
parentes anger var respektive information funnits lagrad. 

Då vägklassificeringen ska spegla vägens egenskaper är det lämplig att den skyltade 
hastighet vskyltad används som en parameter. Utöver denna parameter har det visat 
sig lämplig att dela in vägmiljön i olika störningsnivåer. Dessa ska då beakta fram-
komligheten genom att t ex olika stadsmiljöers störningsgrad värderas. För ändamå-
let har det visat sig att upp till tre störningsnivåer är lämpligt för att beskriva stads-
trafik (Schmidt, 1998). Störningsnivåerna sammanfaller med dem som finns be-
skrivna för V/D-funktionerna i TU71-familjen: 

Störningsklass Egenskap 
Klass A:   mycket störd 

Klass B:   måttligt störd samt 

Klass C:   ej störd 

En tätortsgata med hög trafikintensitet och många utfarter är ett typexempel på en 
väg med mycket hög störningsnivå; detta påverkar även valet av V/D-funktionen. 

För varje fastställd skyltad hastighetsklass vskyltad gjordes därmed en indelning i de 
olika störningsnivåerna. Länkens friflödeshastighet jämfördes därmed med länkens 
skyltade hastighet. För indelningen i de olika klasserna togs hjälp av en 20-
procentsregel som empiriskt visat sig fungera väl i liknande sammanhang (Schmidt, 
2004): 

Intervall för friflödeshastighet Störningsklass 
   v0 < 0.8 vskyltad tillordnas klass A 

vskyltad 0.8 <  v0 < 1.2 vskyltad tillordnas klass B 

   v0 > 1.2 vskyltad  tillordnas klass C 

Länktyperna från VISUM-modellen var skyltade för följande hastigheter (någon 
skyltning för 30 km/h fanns således ej definierad): 

Vägtyp   Skyltad hastighet 
41   50 km/h 

42   70 km/h 

43   90 km/h 

44   110 km/h 

Trafikkontoret ursprungliga vägklassificering som fanns lagrad i extraattributet 
@type, ersattes därmed av de nya klasserna enligt principen: 
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vskyltad/10 = första siffran/siffrorna i koden, 

f[störningsklass] = sista siffran i koden, 

där   f[A] = 1  

  f[B] = 2 

  f[C] = 3 

Det blev således enkelt att inse vilken vägtyp som avsågs: 

Exempel 
Typ 52 ger då: 50-väg, måttligt störd 

Genomförande och resultat av länkklassificeringen 
En första tabell togs fram som stöd för klassificeringen i enlighet med vad som 
framkommit ovan. Vissa av de nedanstående koderna i tabellen skulle dock inte be-
höva komma till användning. För att kunna svara på vilka av tabellens hastighets-
klasser som behövde utnyttjas och till vilka länkar som dessa skulle kopplas behöv-
des en analys av länkarna i nätverket göras: 

@type X: klass A om  v0 <  24 Saknas km/h => kod  31 
[skylt 30] klass B om 24 < v0 <  36 Saknas km/h => kod  32 
 klass C  om  v0 >  37 Saknas km/h  => kod  33 
 
@type 41: klass A om   v0 <  40   km/h => kod  51 
[skylt 50]   klass B om 40 < v0 <  60  km/h => kod  52 
 klass C  om     v0 >  61  km/h  => kod  53 
 
@type 42: klass A om  v0 <  56   km/h => kod  71 
[skylt 70] klass B om 56 < v0 <  84  km/h => kod  72 
 klass C  om  v0 >  85  km/h  => kod  73 
 
@type 43: klass A om  v0 <  72   km/h => kod  91 
[skylt 90] klass B om 72 < v0 < 108  km/h => kod  92 
 klass C  om  v0 > 109  km/h  => kod  93 
 
@type 44: klass A om  v0 <  88  km/h => kod 111 
[skylt 110] klass B om 88 < v0 < 132  km/h => kod 112 
 klass C  om  v0 > 133 Olämplig km/h  => kod 113 

Tabell 3.10 Stödtabell vid framtagandet av klassificeringstyper. 
Vid analysen användes ett antal diagram i vilka friflödeshastigheternas klasstillhörighet kunde 
utläsas. Ur diagrammen går det att utläsa andelen länkar med en viss antagen hastighet. 

Tillsammans med länkens skyltade hastighet, vskyltad, kunde sedan en omvandling ske 
till ett antal hastighetsintervall. För varje intervall var en kvalitativ bedömning av 
länkens störningsnivå kopplad. 

I figurerna 3.14 – 3.16 nedan visas diagram av hastighetsspridningen för respektive 
ursprunglig klassificering. Lägg märke till hur spridningen av hastigheterna följer 
typkodningen. Av de längre stolparna i diagrammet kunde slutsatsen dras till att 
dessa hastigheter sannolikt varit ursprungshastigheter vid modelluppbyggnaden för 
de flesta av länkarna. De små korta stolparna däremot, har troligen fått sina hastig-
heter tilldelade i samband med kalibreringen av modellen; i VISUM-modellen har 
kalibreringen kunnat ske genom justering av bland annat friflödeshastigheten. 
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Figur 3.14 Histogram över typ 41 
Histogram som visar antalet länkar av typ 41 (y-axel), vilka antar en viss hastighet (x-axeln). 

En analys av diagrammen visade på att en klassificering av den ansatta metoden var 
möjlig att genomföra. Klassificeringarna anpassades därefter till det aktuella nätver-
ket och inte efter något generell kvalitativ bedömning. Därmed fastställdes vilka 
länkar som tillhört en viss störningstyp genom att länkarnas friflödeshastigheter 
jämfördes med länkarnas skyltade hastighet. 

Genom upplägget av klassificeringstyper uppdelade i olika hastighetsgrupper och 
störningsgrader underlättades också för ett eventuellt val av V/D-funktioner inom 
TU71-familjen. Genom införa de tidigare diskuterade logiska benämningarna på 
klassificeringstyperna blir det också enklare att direkt av kodningen dra slutsatsen 
om vilken hastighet och störningsgrad som länken i fråga har. 

 
Figur 3.13 Histogram över typ 42 
Histogram som visar antalet länkar av typ 42 (y-axeln), vilka antar en viss hastighet (x-axeln).  
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Figur 3.16 Histogram över typ 43 
Histogram som visar antalet länkar av typ 43 (y-axeln), vilka antar en viss hastighet (x-axeln). 

 

 

 
Figur 3.15 Histogram över typ 43 
Histogram som visar antalet länkar av typ 44 (y-axeln), vilka antar en viss hastighet (x-axeln). 
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Störningsgrad  Kodning 
 Ej störd    0 

 Störd    1 

 Mycket störd  2 

Tabell 3.11 Kodning av störningsgrad 
Kodningen anger den sista siffran i typkodningen, och bidrar till att störningsgraden är lätt att 
identifiera. 

Koden för störningsgraden applicerades vid kodningen av typklasser enligt nedan. 
Lägg märke till att kodningen är något förändrad resultatet av typklassificeringen 
nedan, jämför med tabellerna ovan: 

Skyltad väg 50 km/h (@type = 41) 
klass A om   v0 < 30 km/h => kod 52 (mkt störd) 

klass B om  30 ≤ v0 < 50 km/h => kod 51 (störd) 

klass C om   v0 ≥ 50 km/h => kod 50 (ej störd) 

Skyltad väg 70 km/h (@type = 42) 
klass B om   v0 < 60 km/h => kod 71 (störd) 

klass C om   v0 ≥ 60 km/h =>  kod 70 (ej störd) 

Skyltad väg 90 km/h (@type = 43) 
klass C   för alla v0  km/h => kod 90 (ej störd) 

Skyltad väg 110 km/h (@type = 44) 
klass C  för alla v0  km/h => kod 110 (ej störd) 

Tabell 3.12 Sammanställning av resultatet för klassificeringen av länktyper 
Tabellens beteckningar är enkla att koppla till TU71-familjen av V/D-funktioner. Detta gör att 
om TU71-funktionerna väljs som V/D-funktioner kommer dessa automatiskt att kopplas till 
länkarna, genom endast en minimal justering av typnamnen. 

För att undgå större avvikelser i nätverket beträffande hastighetsindelningen, har en 
översyn gjorts med jämförande material från Vägverket. Resultaten visar att över-
ensstämmelsen varit god. I Vägverkets hastighetsmaterial har TU71-funktioner an-
vänts, vilket gjorde att jämförelsen fungerat bra. 

Samtliga klassificeringar har genomförts genom att utnyttja Emme/2 möjlighet att 
skriva makron (se bilagan: changetype.mac). Typklassningen kunde därmed automa-
tiseras och sparades i länkattributet type. Därmed kommer Emme/2 att identifiera 
länkens V/D-funktion genom den typklassning som finns lagrad i attributet type. 
Trafikkontorets ursprungliga typklassificering finns dock fortfarande lagrad i extra-
attributet @type. 

3.4.5 Fastställande av antal körfält  

Metod och tillvägagångssätt 
En uppskattning av antalet fordon per timme som kan utnyttja ett körfält för en 
normalbelastad medeltrafikled kan uppskattas till 1 800 fordon (Schmidt, 2004). I 
exemplet nedan visas hur dessa uppgifter kan användas för att fastställa antalet kör-
fält hos länkarna i modellen: 
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Anta att antalet fordon som kan passera ett körfält på 
en länk begränsas till max 1 800 (fordon/h)/körfält, 
dvs: 

 qlane ≤ qmax = 1 800,  

där qlane avser trafikflödet på en viss länk och qmax av-
ser körfältets kapacitetstak. Låt lane vara den attri-
butvariabel som speglar antalet körfält hos länken och 
ansätt variabeln lane med antalet körfält enligt föl-
jande enkla modell: 

Körfältsflöde (intervall) Antal körfält 
    0  ≤ qlink ≤ 1 800  => lane = 1 

1 800  < qlink ≤ 3 600  => lane = 2 

3 600  < qlink ≤ 5 400  => lane = 3 

         qlink > 5 400  => lane = 4 

Om vi antar att maxflödestimman utgör 8 % av dygnsflö-
det och vi har ett dygnsflöde på 50 000 fordon/dygn, 
vilket motsvarar qlink = 4 000 (fordon/h)/körfält. En-
ligt tabellen ovan kommer alltså länkattributet att 
tillsättas som lane = 3 körfält.  

Detta kommer i sin tur innebära att innebära att: 

 qlane = qlink / lane 

  = 1 333 (fordon/h)/körfält 

Om t(q) betecknar restidsfunktionen (V/D-funktionen) 
för länken i fråga så kommer alltså: 

 t(qlane) = tqlane, 

där tqlane då betecknar länkens restid. Det är alltså    
qlane som avgör hur ”trångt” det kommer att bli på län-
ken och inte qlink. qlink avgör alltså endast hur många 
körfält som länken tilldelas. Att tilldelningen av kör-
fält görs med så få körfält som möjligt är naturligtvis 
en resursfråga. I praktiska sammanhang så brukar dock 
mycket hög efterfrågan på körfälten betyda en avsevärd 
hastighetsreducering, speciellt under maxflödestimman, 
snarare än att antalet körfält byggs ut. 

Det visar sig dock ganska snart att detta maxflöde på 1 800 (fordon/h)/körfält en-
bart gäller länkar med goda förutsättningar och mycket liten störningsgrad (se t ex 
Janson Olstam, Johan och Matstoms, Pontus, 2006). De flesta länktyper kräver att 
fler körfält tilldelas redan långt innan detta maxflöde på 1 800 (fordon/h)/körfält 
har uppnåtts för att trafiken ska flyta .  

För att göra det möjligt att automatiskt tilldela länkarna i nätverket ett rimligt antal 
körfält har erfarenheten bland trafikingenjörer visat en brytpunkt vid tilldelningen 
av antalet körfält med fördel redan bör sättas vid 10 000 fordon/dygn. En sådan 
tilldelning i kombination med en manuell översyn av antalet körfält kan ge ett gott 
resultat (Schmidt, 2004). Det betyder att en brytpunkt sätts redan vid c:a 800 (for-
don/h)/körfält, istället för vid 1 800 (fordon/h)/körfält. 

Automatiseringen av tillsättningen antalet körfält för nätverkets länkar görs sedan 
genom att lämpliga Emme/2-makron skrivs för ändamålet. 
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Figur 3.17 Automatkodning av antalet körfält 
Figuren visar antalet körfält: smal (brun) anger 1 körfält, mellanbred (röd) anger 2 körfält och 
bred (grön) anger 3 körfält för länk. Klassningen är gjord med utgångspunk från det trafikflöde 
som länken uppvisat vid nätutläggningen.  

Genomförande och resultat 
Dygnsflödet kodas med denna ansats till n antal körfält om kapaciteten är q for-
don/dygn. Observera att ansatsen innebär att klassificeringen av antalet körfält per 
länk avser dygnsnivå: 

  q <  10 000 kodas som 1 körfält  

10 001 <  q <  20 000   2 

  q >  20 001   3 

Trots att inte varje länk har varit individuellt fastställd, visar en grafisk analys av re-
sultatet att fastställandet av antalet körfält överrensstämmer med verkligheten på ett 
hyggligt sätt.  

I figur 3.17 syns resultatet av den automatiska tilldelningen av antalet körfält. De 
smalaste länkarna (bruna) är kodade som ett körfält, de mellanbreda länkarna (röda) 
är kodade som två körfält och de breda länkarna (gröna) är kodade som tre körfält. 

Antalet körfält är av stor betydelse för resultatet vid en nätutläggning om de V/D-
funktioner som antagits använder antalet körfält som ett parametervärde. Detta är 
vanligt inom trafikmodellering och innebär att antalet körfält kan användas för att 
kalibrera modellen. I Emme/2 möjliggörs detta genom att antalet körfält inte behö-
ver anges som heltal (INRO, 1991).  

Manuell justering av antalet körfält 
Även om körfältsanalysen visar på att resultatet av den automatiska tilldelningen av 
antalet körfält varit tillfredsställande kan kvaliteten höjas genom manuell justering 
av nätverket. För varje manuell justering av en felkodad länk höjs kvaliteten på tra-
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Figur 3.18 Manuell justering av antal körfält 
Nätverkets utseende efter det att antalet körfält har justerats på manuell väg. Hjalmar Bran-
tingsledens västra del har kodats om från 1 till 2 körfält, och södra Allén, väster ut har kodats 
om från 2 till 3 körfält. Val av V/D-funktioner. Göta älv syns som i figuren som ett diagonalt vitt 
band och Göta älvbron sys korsande Göta älv (röd). Göta älvbron övergår i Hjalmar. Bran-
tingsleden norr över (röda). Allén syns som väst – östgående (gröna), lätt böjda länkar i mitten 
av figurens bredd, långt söder ut, omgiven av korsande (bruna) länkar. 

fikmodellen. Speciellt är det viktigt att manuellt verifiera antalet körfält längst de 
stora stråken i modellen. 

Vid okulärbesiktning upptäcktes det att länkar i anslutning till Hjalmar Brantingsga-
tans västra del samt länkar vid södra Allén behövde justeras manuellt. Hjalmar 
Brantingsledens västra del har på manuell väg kodats om från 1 körfält till två kör-
fält och vid södra Allén har antalet körfält kodats om från 2 körfält till 3 körfält. I 
figur 3.18 visas resultatet av de manuellt justerade körfälten. 

De felkodade länkar som upptäcktes är ett resultat av den lokalkunskap som fanns 
för området. För att kunna göra en fullständig kvalitetssäkring av antalet körfält 
krävs att en förteckning finns tillgänglig med dessa uppgifter och att en systematisk 
genomgång av nätverket genomförs. Någon sådan förteckning har inte funnits att 
tillgå under detta projekt. Figur 3.18 visar nätverket efter genomförda justeringar. 

3.4.6 Val av V/D-funktioner 

Metoder och tillvägagångssätt 
Det har funnits flera sätt att gå tillväga för att uppfylla Trafikkontorets önskemål 
om att införa V/D-funktioner som på ett enkelt och naturligt sätt ska kunna kopp-
las ihop med länkens egenskaper i den nya timtrafikmodellen. En väg var att ut-
veckla Trafikkontorets befintliga BPR-funktion för att passa de nya länktyperna. En 
annan väg var att utveckla och införa en helt ny typ av V/D-funktioner. 

För att nätutläggningsalgoritmen entydigt ska kunna finna en lösning enligt Ward-
rops jämviktsprincip och samtidigt anta rimliga exekveringstider bör ett antal krite-
rium vara uppfyllda (Spiess, 1989). Det finns dock en ansenlig mängd funktionsty-
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per som uppfyller just dessa normer. En idé har därför varit att studera vilka typer 
av V/D-funktioner som använts på andra håll vid statisk trafikmodellering; det kan 
dessutom vara värdefullt ur ett jämförandeperspektiv mellan olika modeller. 

Trafikkontoret har tidigare använd länkarnas kapaciteter och friflödeshastigheter 
vid utformningen av V/D-funktioner för VISUM-modellen. Detta har föranlett till 
att i grunden enbart en V/D-funktion av BPR-typ har behövts användas. De 
kodande vägtyperna har dock inte förknippats med de olika vägtyperna på ett till-
räckligt tydligt sätt. Detta har som konsekvens lett till att det varit besvärligt att vid 
behov koda om ett vägavsnitt. Ett mer naturligt sätt hade varit att använda en viss 
V/D-funktion för en viss vägtyp, och istället för att ange länkens kapacitet, ange 
antalet körfält som parameterdata. Därmed skulle de gå att använda samma V/D-
funktion för samtliga länkar av samma vägtyp oavsett om dessa antagit olika antal 
körfält, kapaciteter eller friflödeshastigheter. Att kunna arbeta på detta sätt måste 
betraktas som en stor fördel i modelleringssammanhang; ändras länkens skyltade 
hastighet, byts enbart V/D-funktionen ut till en som speglar den nya vägtypen. 

Nya V/D-funktioner från VTI 
Vägverkets TU71-funktioner har funnits tillgängliga för användning på WSP Sam-
hällsbyggnad. Funktionerna uppfyller flertalet av de ovan nämna fördelarna och är 
också väl beprövade i modelleringssammanhang. En nackdel är att funktionerna har 
många år på nacken även om de vid flera tillfällen har uppgraderats (Matstoms, 
2004). Detta gör att ett mera modernt alternativ som i större utsträckning speglar 
dagens trafiksituation skulle vara mer attraktivt då ett sådant finns att tillgå 
(Schmidt, 2004). 

VTI håller vid detta arbetes gång på att utveckla en ny uppsättning V/D-funktioner 
för tätort. Tanken är att dessa ska spegla ett brett omfång av olika trafikmiljöer. 
Hela 27 olika V/D-funktioner för tätortsmiljö ska finnas tillgängliga för att täcka ett 
framtida behov (Matstoms, 2004). En uppenbar risk med en sådan uppsjö av olika 
V/D-funktioner är dock att trafikmodelleraren kan få svårt med att på ett enkelt 
sätt avgöra vilken av de olika trafikmiljöerna som motsvarar den länk som ska ko-
das (Schmidt, 2004). Det skulle trots detta finnas stora fördelar med att anta VTI:s 
nya V/D-funktioner, vilka går under beteckningen TU06 (Janson Olstam och Mats-
toms, 2006); dessa är moderna och anpassade för dagens trafik. Intresset för dessa 
nya funktioner har visat sig vara stort bland trafikmodellerare i Sverige (Matstoms, 
2004). Om de nya funktionerna framöver dessutom kommer att väljs som en natur-
lig ersättare till TU71-familjen, kommer också olika trafikmodeller på ett smidigt 
sätt kunna jämföras med varandra.  

Fastställande och resultat 
Fördelen med att ha tillgång en färdig uppsättning V/D-funktioner är att de inte 
måste byggas upp från grunden, något som kan vara ett mödosamt och krävande 
arbete (se t ex Matstoms, 2004). Den färdigställda klassificeringen av länktyperna 
samt projektets begränsade resurser gjorde det därför till ett naturligt val att välja de 
TU71-funktioner som sedan tidigare funnits tillgängliga på WSP Samhällsbyggnad, 
till timtrafikmodellens nya V/D-funktioner. 

Funktionerna är en uppgradering av de TU71-funktioner som beskrivs i teoriavsnit-
tet. Det innebär att vissa koefficienter har justerats för att anpassas till 2004 års tra-
fiksituation. Funktionerna kommer ursprungligen från Vägverket, och har varit be-
tecknade som version v9.01. Funktionerna har stora likheter med både de ur-
sprungliga TU71-funktionerna (se tabell 2.2 ovan), men också med de nya TU06-
funktionerna (Janson Olstam och Matstoms, 2006), där vissa av funktionerna fak-
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tiskt är helt identiska de i lista 3.9 nedan. De uppritade TU71-funktionerna i figur 
2.9 kan dock fortfarande användas för att studera funktionsbeteendet för TU71-
familjen. En utskrift av de nya TU71-funktionerna i form av ett t-card för 
Emme/2, kan studeras i lista 3.9 nedan: 

c EMME/2 Module:  4.14(v9.01)  Date: 04-01-27 15:54   User: E301/Vagverkt...ks 
c Project:        V„st                                                   
t  functions 
a fd71 =((put((volau + volad) / lanes) / 1267 + 2 * (1 + (get(1) / 802)  
        ** 3)) * ((get(1)) .le. 870)) * length + ((get(1)) .gt. 870) * ( 
        5.24 * length + 3 / 174 * (get(1) - 870)) 
a fd73 =((put((volau + volad) / lanes) / 2083 + 1.4283 * (1 + (get(1) /  
        928) ** 4)) * ((get(1)) .le. 1000)) * length + ((get(1)) .gt.    
         1000) * (3.835 * length + .015 * (get(1) - 1000)) 
a fd74 =((put((volau + volad) / lanes) / 4743 + 1.2767 * (1 + (get(1) /  
        1162) ** 6)) * ((get(1)) .le. 1150)) * length + ((get(1)) .gt.   
         1150) * (2.719 * length + 3 / 230 * (get(1) - 1150)) 
a fd75 =((put((volau + volad) / lanes) / 4870 + .895 * (1 + (get(1) /    
         1400) ** 4)) * ((get(1)) .le. 1550)) * length + ((get(1)) .gt.  
        1550) * (2.558 * length + 3 / 310 * (get(1) - 1550)) 
a fd77 =((put((volau + volad) / lanes) / 4870 + .895 * (1 + (get(1) /    
         1700) ** 4)) * ((get(1)) .le. 2000)) * length + ((get(1)) .gt.  
        2000) * (3.02 * length + 3 / 310 * (get(1) - 2000)) 
a fd78 =((put((volau + volad) / lanes) / 18808 + .7133 * (1 + (get(1) /  
        2091) ** 7)) * ((get(1)) .le. 2000)) * length + ((get(1)) .gt.   
         2000) * (1.342 * length + 30 / 4136 * (get(1) - 2000)) 
a fd79 =((put((volau + volad) / lanes) / 7500 + .5933 * (1 + (get(1) /   
         2091) ** 8)) * ((get(1)) .le. 2000)) * length + ((get(1)) .gt.  
        2000) * (1.276 * length + 30 / 4136 * (get(1) - 2000))   

Lista 3.9 TU71-funktionerna hos timtrafikmodellen 
Emme/2utskrift av TU71-funktionerna, avsedda för användning i timtrafikmodellen. 

Om t-cardet i lista 3.9 studeras upptäcks att TU71-funktionerna behöver tre typer 
av indata för att beräkna ett funktionsvärde. Funktionsnamnet, fdxx, är det som 
står direkt efter a (add) på t-cardet på vanligt Emme/2-vis. Kommandot put  an-
vänds för att krympa funktionsuttrycket; det som står innanför uttryckets parentes 
kan sedan hämtas upp med kommandot get. Kommandona le och gt används för att 
ange en strikt olikhet; med hjälp av kommandona kan villkor ställas upp som ut-
trycker hur en viss del av funktionsuttrycket ska beräknas, beroende på i vilket in-
tervall en viss variabel befinner sig.  

Den första indatatypen betecknas av volau och är V/D-funktionens oberoende vari-
abel (volad används inte här). I volau fångas länkflödet upp för den gällande itera-
tionen. De andra två indatatyperna består av länkparametrar: lanes hämtar informa-
tion om den beräknade länkens antal körfält, och length hämtar information om 
länkdistansen. För ytterligare information hänvisas till Emme/2:s användarmanual 
(INRO, 1991).  

I Emme/2-modellen lagras V/D-funktionens funktionsnummer (pekare) i varia-
beln vdf . Det är alltså koden i vdf som avgör vilken V/D-funktion som ska beräk-
nas.  V/D-funktionen betecknas alltid med bokstäverna fd följt av koden i vdf. Me-
ningen är att denna sedan ska vara unik för varje speciell vägtyp. Det finns dock 
inget som säger att funktionsnumret och koden för klassificeringstypen behöver 
anta samma värde.  

V/D-funktionen har kodats så att denna bär TU71-funktionens orginalnummer en-
ligt lista 3.9, medan länktypen har tilldelats klassificeringskoden enligt vad som tidi-
gare har beskrivits. Således är det enkelt att både kunna läsa av funktionens orginal-
nummer och att toka innebörden av denna. I tabell 3.13 nedan syns hur de olika 
funktionsnumren och klassificeringstyperna hänger samman: 
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Figur 3.19 Tilldelning av TU71-funktioner: Centrum 
Länkarna är tilldelade V/D-funktioner enligt färgkodningen (se tabell 3.13). 

Vdf Färgkod   Länktyp  Skyltning  Störningsgrad 
71 gul =>  52  50-skyltad väg  mycket störd 

72 orange =>  51  50-skyltad väg  störd 

74 röd =>  50  50-skyltad väg  ej störd 

75 ljusgrön =>  71  70-skyltad väg  störd 

77 mörkgrön =>  70  70-skyltad väg  ej störd 

78 ljusblå =>  90  90-skyltad väg (enda fallet) 

79 mörkblå => 110 110-skyltad väg (enda fallet) 

Tabell 3.13 Konverteringstabell V/D-funktionens kodning 
Konverteringstabell från TU71-kod till en mera intuitiv kodning. Färgkodningen används vid 
identifiering av V/D-funktionerna i nätverket, där trafiknätet är uppritat med hjälp av Enif. 

Tilldelningen av V/D-funktioner till de olika länktyperna har gjorts genom att an-
vända möjligheten till att utnyttja makron i Emme/2 (se bilagan: newvdf.mac). 
Nedan kan en resultatet av tilldelning av V/D-funktioner i nätverket beskådas. 
V/D-funktionerna identifieras med hjälp av den färgkodning som är angiven i ta-
bell 3.13 ovan.  

I figur 3.19 – 3.21 syns resultatet av tilldelningen i av V/D-funktioner i nätverket, 
färgkodade enligt tabell 3.13. Figur 3.19 visar Göteborgs mest centrala delar, figur 
3.20 en mellannivå, medan 3.21 visar en vy som omfattar hela nätverket. 



FRÅN DYGNSTRAFIK TILL TIMTRAFIK 

 81

 

 

 

Figur 3.20 Tilldelning av TU71-funktioner: Göteborg stad 
Länkarna är tilldelade V/D-funktioner enligt färgkodningen (se tabell 3.13). 

Figur 3.21 Tilldelning av TU71-funktioner: Översiktsbild 
Översiktsbild över nätverket:Länkarna är tilldelade V/D-funktioner enligt färgkodningen (se ta-
bell 3.13). 
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3.4.7 Kvalitetssäkring av timtrafikmodellen 

Tillvägagångssätt 
Införandet av V/D-funktioner för timtrafik fulländade konverteringen till en tim-
trafikmodell. Från denna punkt var därmed nätutläggningar på timnivå möjliga att 
genomföra. Innan resultatsutläggningar genomfördes med timmodellen behövde 
dock vissa kvalitetshöjande åtgärder genomföras på nätverket. Åtgärderna var av 
varierande slag och sträckte sig från att undersöka misstankar om rena kodningsfel, 
till verifieringar av vissa länktyper. Efter genomförda åtgärder kunde resultatsut-
läggningar göras med den nya timtrafikmodellen. En bedömning av timtrafikmodel-
len kunde därmed göras genom att ställa utläggningarna mot ett jämförelsematerial. 
Resultatet av utläggningarna finns i kapitel 3.5. 

Skaftens inverkan på nätutläggningen  
Skaftens uppgift är att koppla de trafikalstrande zonerna till nätverket. Analyser av 
nätutläggningar där skaftens värden varierats har visat att dessa inte påverka resulta-
tet i någon nämnvärd utsträckning. Detta är positivt eftersom skaften ursprungligen 
inte har haft några värden tilldelade i det material som levererats från Trafikkonto-
ret. Dock måste skaften ha värden tilldelade till sig för att modellen ska fungera. 
Skaften har därför att tilldelas generella värden som bygger på en uppskattning av 
hur denna typ av länkar kan se ut. Följande generella värden har tilldelats skaften:  

Generella värden tilldelade skaft: 
vdf   = 74  (TU71: 50-skyltad väg, ej störd) 

type  = 11 (kod för identifieringen av skaften) 

lanes = 1.0 

modes = c 

ul3   = 50 (dock av underordnad betydelse) 

Radering av fiktiva länkar 
De länkar som ursprungligen hade friflödeshastigheten satt till v0 = 0, har tilldelats 
värdet type = 99. Efter detta har samtliga länkar som var klassificerade som mode 
= c && type = 99 raderats ur timtrafikmodellen, då dessa endast varit fiktiva. 

Kvalitetssäkring korsningar kring Olskroken 
Trafikkontoret har haft misstankar om att det funnit kodningsfel för vissa kors-
ningar kring Olskroken. Kodningsfelen skulle sannolikt, om de existerar, gå att fin-
na bland svängandelarna kopplade till dessa länkar. Trots att problemet tekniskt sätt 
är enkel att lösa har det varit svåra att lösa inom projektet. 

Svårigheterna har bestått i att det krävts antingen lokalkännedom eller detaljerade 
förteckningar över trafikplatsernas utseende för att kunna lösa det på ett fram-
gångsrikt vis. Det har under projektet inte funnits tillräckliga resurser för att pro-
blemet ska kunna lösas. Några fältstudier i närmiljön kring trafikplatserna har inte 
heller varit möjliga att genomföra. 

Kvalitetssäkring av Lundbytunneln 

Det fanns misstankar hos Trafikkontoret om att om att trafikmodellen kan ha tillå-
tit u-sväng på ett felaktigt sätt inne i Lundbytunneln. Detta skulle i så fall kunna på-
verka nätutläggningsresultatet på ett negativt sätt. En analys av tabellen för sväng-
andelar (turns) visar tillsammans med tester gjorda i Emme/2, att några sådana u-
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Figur 3.22 Analys av otillåten u-sväng i Lundbytunneln 
Lundbytunneln, Göteborg. Noder och utlagda länkflöden kring Lundbytunneln utmärker sig av 
de bredare rödmarkerade stråket via följande noder: 561, 1099, 937, 1098 och 1106. Trafik-
flödet genom tunneln är utskrivna längst stråket. 

svängar varken förekommit i eller kring Lundbytunneln som befarats. I figur 3.22 
kan trafikflödet genom tunneln studeras. De längst stråket utskriva länkflödet visar 
att inflödet är identisk med utflödet i båda riktningarna, vilket visar att kodningen är 
riktig: inga u-svängar görs som befarat inne i tunneln. 

Översiktlig genomgång av nätverket 
Modellen skulle behöva en allmän genomgång i ett kvalitetshöjande syfte. Upptäck-
terna av de felaktigt kodade körfälten på Hjalmar Brantingsleden och i Södra Allén 
visar på hur viktigt en genomgång av nätet är. En sådan genomgång av nätet är 
dock ett tidsödande jobb. Sannolikt kommer det dock att betala sig i form av höjd 
kvalitet på trafikmodellen.  
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3.5 Nätutläggningsresultat 

3.5.1 Nätutläggningar med dygnstrafikmodellen 
Nedan redovisas resultatet av dygnstrafikmodellen efter det att samtliga förändring-
ar av modellen är genomförda. Resultatet speglar hur väl överföringen av nätet varit 
från vid konverteringen från VISUM-formatet till Emme/2-formatet.  

Kvaliteten hos dygnsmodellen kan bedömas genom att en jämförelse görs mellan 
Trafikkontorets VISUM-utläggning (originalutläggningen) och den utläggning som 
är skapad av Emme/2 modellen efter genomförd konvertering. Modellkvaliteten 
studeras bäst genom att studera flödesavvikelserna mellan de båda utläggningarna.  

De breda rödfärgade banden som följer stråken i figur 3.23 visar på att det fortfa-
rande finns avvikelser i nätet. Det är dock naturligt att avvikelserna är större längs 
de stora stråken. De är framför allt de större avvikelser som går att observera mel-
lan VISUM-modellen och Emme/2-modellen är speciellt anmärkningsvärda. Om 
avvikelserna beror på felkodningar i nätet finns en påtaglig risk att dessa har följt 
med dygntrafikmodellen då denna konverteras till en timtrafikmodell. Om avvikel-
serna istället beror på orsaker kopplade till restidsfunktionerna skulle dessa kunna 
kalibreras bort i timtrafikmodellen.  

I timutläggningen som redovisas i nästa avsnitt har istället de nyinförda TU71-
funktionerna använts i modellen vid nätutläggningen. Det är dock svårt att helt 
komma ifrån avvikelser då en trafikmodell överflyttas från ett system till ett annat. I 
det stora hela får dock överföringen av nätet betraktas som godkänd (Schmidt, 
2004)  

Figur 3.23 Dygnsutläggning: Analys större avvikelser 
Större avvikelser går fortfarande att upptäcka vid en dygnsutläggning, trots att vissa justering-
ar i modellen är gjorda. 
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Figur 3.24 Avvikelser speciella nodpar: 313 – 314  
Avvikelser i dygnsutläggningen är upptäckta på länken mellan nod 313 och nod 314. Avvikel-
sen är markant i förhållande till avvikelsen på omkringliggande länkar. 

 

 

Figur 3.25 Avvikelser 24-timmarsutläggning 
Avvikelser i 24-timmarsnätet. Här finns stora skillnader mellan VISUM- och Emme/2-
utläggningarna på dygnsnivå, i de utlagda flödet mellan nod 942 och nod 909. Avvikelserna 
på länkarna omkringliggande länkarna är förhållandevis modest i sammanhanget.  



KAPITEL 3 PROJEKTETS GENOMFÖRANDEFAS 

 86 

Figur 3.26 Avvikelser speciella nodpar: 702 –  703, 703 – 704 
Trafikflödet på länkarna mellan nod 702 och nod 703 samt mellan nod 703 och nod 704 avvi-
ker markant mellan VISUM- och Emme/2-utläggningarna. Flödesavvikelserna på de omkring-
liggande länkarna är mera modest.  

Ytterligare exempel stora lokala avvikelser kan skådas i figurerna 3.24, 3.25 och 3.26 
ovan. Många gånger är det svårt att förklara orsakerna till dessa avvikelser. Oftast 
ger de inte några konsekvenser på utläggningsresultatet (Schmidt, 2004), sätt ur ett 
helhetsperspektiv. 

3.5.2 Nätutläggningar med timtrafikmodellen 

Utläggningar under maxflödestimman 
Den nya timtrafikmodellen omfattas av de nyinförda TU71-funktionerna, justerat 
nätverk och den nya O/D-matrisen på timnivå. Meningen är att O/D-matrisen ska 
spegla dygnets maxflödestimma. Detta har skett genom låta timmatrisen svara mot 
8.0 procent av dygnsflödet. I figur 3.27 kan en utläggning med timtrafikmodellen 
studeras. 

Trafikkontorets VISUM-utläggning har justerats för att efterlikna en timutläggning 
kring maxflödestimman, på det sätt som tidigare beskrivits. Utvärderingen av den 
nya timtrafikmodellen kommer därför att göras genom jämförelser med Trafikkon-
torets justerade timutläggning. 

De nyinförda TU71-funktionerna bidrar till att förutsättningarna för modellen radi-
kalt har förändrats jämfört med för dygnstrafikmodellen. Inte bara V/D-
funktionerna är nya – funktionsargumenten till V/D-funktionerna inhämtas också 
på olika sätt. Detta påverkar både avvikelserna storlek och utseendemönster vid en 
jämförelse mellan VISUM och Emme/2-utläggningarna. 
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Figur 3.27 Nätutläggning med timtrafikmodellen 
Resultatet av en nätutläggning med timtrafikmodellen – dock är modellen okalibrerad. 

För att en jämförelse ska vara möjlig mellan Trafikkontorets dygnsmodell och den 
nya timtrafikmodellen, måste antingen timtrafikmodellens trafikflöden justeras upp 
till dygnstrafik eller så måste dygnstrafikmodellen anpassas till timtrafik. För att 
möjliggöra jämförelserna har här valts att justera upp timtrafiken till dygnstrafik. 

Idén är följande: Trafiken läggs först ut på timnivå. För att sedan simulera dygnstra-
fikens länkflöden justeras därmed timtrafiken upp. Då timlänkflödet anses motsvara 
8.0 procent av dygnslänkflödet görs justeringen på följande vis: 

Nya_dygnslänkflödet = timlänkflödet / 0.08 (3.1) 

Den till dygnsnivå uppjusterade trafiken kan därmed jämföras med Trafikkontorets 
VISUM-utläggning på dygnsnivå. I figurerna kan resultatet av en sådan jämförelse 
studeras för fallet där maxflödestimman speglas. Större avvikelser i timtrafikmodel-
len kan studeras i figur 3.28 och 3.29. I figur 3.28 visas den procentuella avvikelsen 
över Göteborgs mest centrala delar, medan figur 3.29 visar avvikelser i det totala 
trafikflödet i en vy omfattande hela nätverket. 

Figurerna 3.27 ovan visar dock att trafiken fördelar sig på ett förväntat sätt i nätver-
ket. En analys av flödena längst med de stora stråken visar att flödena antar rimliga 
värden. 

Precis som vid jämförelsen av avvikelser på dygnsnivå, finns dock extrema avvikel-
ser kring vissa länkar även i timtrafikutläggningen. I figur 3.28 ovan syns dessa av-
vikelser tydligt som röda breda band längst de länkar som speciellt berörs. 
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Figur 3.28 Avvikelser i trafiknätet med timtrafikmodellen. 
Den nya Göteborgtrafikmodellen för entimmestrafik – dock okalibrerad. De största avvikelser-
na i modellen kartläggs här och tydliggörs som de breda röda banden kring vissa länkar. Figu-
ren visar procentuell avvikelse i maxflödesfallet i jämförelse med Trafikkontorets justerade ut-
läggning. 

 

 

Figur 3.29 Timtrafikutläggning motsvara 8.0 procent av dygnsflödet – Översiktsbild. 
Översiktsbild av trafiknätet som visar en entimmesutläggning med en O/D-matris motsvarande 
åtta procent av dygnsflödet. Åttaprocentsfallet har bäst visat sig stämma överens med trafik-
flödet kring morgonens maxflödestimma. 
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Vid den jämförelse som här har gjorts mellan Trafikkontorets dygnsutläggning och 
den dygnsnivå uppjusterade timtrafikutläggning bör speciellt två aspekter beaktas: 
det första är att timtrafikmodellen inte är kalibrerad, vilket har varit viktigt för att få 
upp kvaliteten på modellen; det andra är att en jämförelse mellan timflöden och 
dygnsflöden helt enkelt kan vara vansklig (Rydergren, 2005), även om det är att be-
trakta som ett vanligt trafiktekniskt handgrepp (Schmidt, 2004). Bättre hade varit att 
en jämförelse av den nya timtrafikmodellen hade skett mot trafikräkningar på tim-
nivå. Någon möjlighet till en sådan jämförelse har tyvärr inte varit möjlig i detta 
projekt. I diskussionsavsnittet nedan behandlas hur en kalibrering av modellen kan 
genomföras. 

En kalibrering av timtrafikmodellen är så gott som nödvändig för att ge den hög 
kvalitet (Schmidt, 2004). För att modellen ska blir mera trovärdig bör naturligtvis en 
sådan kalibrering ske mot trafikräkningar. Innan en kalibrering genomförs bör dock 
de tidigare ovan föreslagna förändringar och genomgångar av nätet genomföras. 

Den O/D-matris som använts har tagits fram genom att utnyttja handgrepp från 
det tidigare nämnda Dirigentprojektet. Dock har det inte funnits någon möjlighet 
till att införa ärendematriser under projektets gång. Detta är en stor brist i ett pro-
jekt där maxflödestimman vill studeras. Denna brist medför att timtrafikmodellen 
snarare speglar en medeltrafiktimme, motsvarande 8.0 procent av dygnsflödet, än 
en maxtrafiktimme. Det kan därför vara av intresse av att veta hur trafiken läggs ut 
om ett annat värde än 8.0 procent av dygnsflödet välj. Detta skulle kunna jämföras 
med att studera trafiknätet vid olika tidpunkter på dygnet. I nästa avsnitt beaktas 
några olika fall för varierande medeltrafikflöden. 

Utläggningar vid varierande tidpunkter på dygnet 
Avslutningsvis kommer en jämförelse mellan olika medeldygnstimmar att studeras. 
Detta för att åskådliggöra hur fördelningen av att trafikflöden i nätverket påverkas 
vid en nätutläggning. 

Den medeldygnstimme som valts för att spegla vår maxflödestimme, gör endast 
detta med avseende på den trafikmängd som är beräknad till ca 8 procent av dygns-
flödet. O/D-matrisen speglar dock fortfarande medeldygnstimmen med en viss gi-
ven trafikmängd. För att få en mera realistisk maxflödestimme måste det införas 
ärendematris, dvs en O/D-matris som speglar trafiken under just maxflödestimman 
enlig vad som tidigare framkommit ovan. Ärendematrisen kan t ex spegla morgon-
trafiken mellan bostäder och arbetsplatser. 

I följande figurer kommer trafikutläggningarna redovisas för O/D-matris som mot-
svara en medeldygnstrafik för 4.0 procent, 6.0 procent respektive 12.0 procent av 
dygnsflödet. 

I figur 3.30 och 3.31 redovisas en nätutläggning motsvarade fyraprocentsfallet, dvs 
motsvarande 4 procent av dygnsflödet, föst lokalt över de mer centrala delarna av 
Göteborg, sedan översiktligt över hela nätverket. På samma sätt redovisas i figur 
3.32 och 3.33 sexprocentsfallet och i figur 3.34 och 3.35 tolvprocentsfallet. 

Det kan observeras att flödet ökar samtidigt som trafikfördelningen bevaras, då tra-
fikalstringen i O/D-matrisen ökar. Mera realistiskt hade varit att trafikfördelningen 
förändrats under dagen, genom att t ex vissa stråk belastats betydligt hårdare då folk 
på morgonen åker till sina arbetsplatser, än mitt under dagen. Denna problematik 
går att lösa med hjälp av O/D-matriser som speglar en speciell del av dygnet, med 
så kallade ärendematriser. 
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Figur 3.30 Avvikelser i timtrafikflödet i fallet 4 procent. Gbg lokalt 
Göteborg lokalt: Entimmesutläggning med en O/D-matris svarande mot fyra procent av dygns-
flödet. 

 

 

Figur 3.31 Avvikelser i timtrafikflödet i fallet 4 procent. Nätöversikt. 
Entimmesutläggning med en O/D-matris svarande mot fyra procent av dygnsflödet. 
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Figur 3.32 Avvikelser i timtrafikflödet i fallet 6 procent. Gbg lokalt. 
Göteborg lokalt: Entimmesutläggning med en O/D-matris svarande mot sex procent av dygns-
flödet. 

 

 

 

Figur 3.33 Avvikelser i timtrafikflödet fallet 6 procent. Nätöversikt. 
Entimmesutläggning med en O/D-matris svarande mot sex procent av dygnsflödet. 
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Figur 3.34 Avvikelser i timtrafikflödet i fallet 12 procent. Nätöversikt. 

 

 

Göteborg lokalt: Entimmesutläggning med en O/D-matris svarande mot tolv procent av dygns-
flödet. 

Figur 3.35 Avvikelser i timtrafikflödet i fallet 12 procent. Gbg lokalt. 
Entimmesutläggning med en O/D-matris svarande mot tolv procent av dygnsflödet. 



 

4 Diskussion 

4.1 Allmänna reflexioner under arbetets gång 

4.1.1 Överföringen av nätet 
Eftersom INRO:s Emme/2-program för statisk trafikmodellering inte klarade av 
att hantera de format som Trafikkontorets VISUM-modell fanns tillgängligt på, var 
den enda utvägen att konvertera VISUM-formatet till Emme/2-format. Att konver-
tera från det ena formatet till det andra har varit en relativt billig lösning i jämförelse 
med att införskaffa en programvarulicens för ytterligare ett trafikmodelleringspro-
gram. 

I VISUM finns möjligheter till att skriva ut data på Emme/2-format, vilket under-
lättar konverteringen, men detta är långt ifrån tillräcklig för att skapa en fungerande 
Emme/2-modell. Varken skaften, O/D-matrisen eller V/D-funktionerna verkar ha 
kunnat konverteras med hjälp av denna automatkonverteringsfunktion utan fick gö-
ras manuellt. Vid automatkonverteringen tas heller ingen hänsyn till hur de olika at-
tributvärdena behandlats av de olika systemen. I Emme/2 kan t ex en division med 
noll vid beräknandet av resefunktionen leda till att systemet inte kan finna någon 
optimal jämviktslösning. En lathund som tog upp och beskrev de vanligaste pro-
blemen vid överföringen mellan nätet hade därför varit på sin plats och sannolikt 
underlättat betydligt vid konverteringen mellan båda systemen.  

Det är också synd att det inte finns något allmän standard för hur olika V/D-
funktioner ska se ut. Detta hade sannolikt varit till stor nytta i modelleringssam-
manhang. Parametervärden och funktionsuttryck hade därmed kunna ha behandlats 
likvärdigt och med samma innebörd vid trafikmodellering. Idag är det vanligt att 
olika typer av V/D-funktioner används för att modellera ungefär samma typ av mil-
jö, vilket gör det svårt att jämföra olika modellalternativ med varandra. 

4.1.2 Konvertering till timtrafik 
Vid konverteringen av modellen från dygnstrafik till timtrafik krävdes först att mo-
dellen först var överförd och anpassad till dygnstrafik för Emme/2-systemet och 
sen att både O/D-matris och V/D-funktioner anpassades för timtrafik.  
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Vid konverteringen av O/D-matrisen till timtrafik var det stora problemet att Tra-
fikkontoret önskade sig kunna göra en analys av maxflödestimman. För att detta 
skulle vara möjligt krävdes dock att det fanns en kärna att utgå ifrån som beskriver 
trafikflödena kring maxflödestimman; en sådan kärna skulle med hjälp av O/D-
estimering ge de ärendematriser som krävs för att beskriva maxflödestimman. 
Ärendematriserna beskriver en speciell trafiktyp vid en speciell för ett speciellt 
ärende. Ett enkelt exempel på en ärendematris är en O/D-matris som beskriver 
morgonens arbetsresor mellan bostad och arbete för gruppen. En annan ärende-
matris skulle t ex kunna beskriva tjänsteresor med personbilar där arbetsresor då 
utesluts.  

Eftersom ärendematriser inte fanns att tillgå fick dygnsmatrisen istället konverteras 
till en O/D-matris på timnivå. Detta kan i bästa fall ge nätutläggningar som beskri-
ver medeltrafiken vid en maxflödestimme, vilket skiljer sig från att beskriva trafiken 
i maxflödestimmen. Medeltrafiken speglar den procentuella trafikmängden i max-
flödestimman, men eftersom inga ärendematriser har använts kommer trafiken att 
beskriva trafikfördelningen över dygnet, fast med en trafikmängd som motsvarar en 
maxflödestimma. Trafikutläggningen kommer därför som resultat att ge att trafiken 
är i ungefär samma storleksordning mellan bostäder och arbetsplatser som i rikt-
ning mellan arbetsplatser och bostäder under morgontimman. Ärendematriser är 
därför mycket viktiga för att kunna spegla en mera realistisk trafiksituation under 
morgonens maxflödestimma. 

4.1.3 Emme/2 som utvecklingsverktyg 
Emme/2 upplevdes till en början som ett mycket stelt och grått program för tra-
fikmodellering. Attityden till programmet förändrades dock allteftersom arbetet 
fortskred. Emme/2 är ett robust program som fungerar mycket bra att arbeta i. 
Den hierarkiska strukturen gör programmet driftsäkert och uppmuntrar till att an-
vända möjligheterna med att skriva makron. Programmet är dock mycket stort och 
det tar lång tid att lära sig att utnyttja alla finesser.  

Eftersom Emme/2 är väletablerat i trafikmodelleringskretsar är det lätt att få tag på 
intressant information om programmet och hur det fungerar för att modellera olika 
slags trafikmiljöer. Den handbok som tillhör programmet är mycket pedagogisk och 
ett måste för att kunna använda sig av Emme/2. Det är dock synd att inlärnings-
tröskeln är så hög som den är; mycket energi har gått åt för att lära sig att använda 
Emme/2 och för att kunna skriva användbara makron. Ett mera intuitivt gränssnitt 
för programmet skulle vara välkommet, men hade förmodligen krävts att Emme/2 
hade fått göras om från grunden. Det finns alternativ på marknaden som är t ex är 
fönsterstyrda; VISUM är ett exempel på ett sådant trafikmodelleringsprogram. 

Enif, Emme/2:s grafiska analysverktyg, är dock ett mycket välkommet tilläggspro-
gram till Emme/2. I detta var det betydligt enklare att göra avancerade grafiska ana-
lyser, som att studera O/D-matriser eller plotta V/D-funktioner. Det fanns dock 
inga möjligheter till att manipulera data i Emme/2 databank med hjälp av Enif, 
utan detta klarade endast av att läsa informationen från Emme/2:s databank. Över-
vägande del av de figurer i rapporten som berör redovisning av grafisk modelldata 
är gjorda med hjälp av Enif. Också i Enif var inlärningströskel ganska så hög och 
inte speciellt intuitivt. 
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4.2.1 Överföringen av nätet till Emme/2 
Överföringen av nätet från VISUM- till Emme/2-format gick slutligen att genom-
föra med ett godkänt resultat trots att det bjöds på en del överraskningar under re-
sans gång. Framförallt var det överföringen av V/D-funktioner till dygnsmodellen 
som ställde en del till problem och osäkerhet kring hur skaften skulle behandlas gav 
upphov till en del funderingar. Också överföringen av O/D-matriserna krävde en 
del arbete innan de var anpassade till Emme/2-format. 

Överföringen av basnätet, tillåtna fordonstyper och svängandelar gick dock förhål-
landevis enkelt eftersom VISUM:s automatkonverteringsfunktion kunde användas. 
Den fungerade bra och lagrade datan på det för Emme/2 lämpliga t-cardformatet.  

Skaften var i det automatkonverterade basnätet definierade som länkar mellan nät-
verket och de trafikalstrande områdena, men hade inga hastighetsuppgifter koppla-
de till sig, vilket ställde till problem vid nätutläggningen. Efter en del tester kunde 
det dock konstateras att länkattribut kopplade till skaften endast i ringa mån kunde 
påverka nätutläggningarna och att dessa därför kunde tilldelas en uppsättning attri-
butvärden, identiska för samtliga skaft, med gott resultat som ett slags standardvär-
de. 

Konverteringen av O/D-matrisen på dygnsnivå till Emme/2-format krävde fram-
för allt en del förberedelser av att kunna hantera stora datamängder. Den stora da-
tafilen som O/D-matrisen utgjorde, medförde att konverteringen till Emme/2-
format blev långsam. Det skulle också visa sig att de t-cardformat som Emme/2 
använder sig av för inmatning av stora datamängder reagerade på om de mellanrum 
som skapades i formatet utgjordes av tabulator eller mellanslag. Detta var något 
förbryllande eftersom resultatet av de båda sätten efter redigering såg identiska ut.  

Ett program avsett för redigering av datafiler hade varit lämpligare att använda sig 
av jämfört med det redigeringsprogram av simpel karaktär (MS Anteckningar) som 
användes vid konverteringen. Säkert hade detta sparat mycket tid. 

För V/D-funktionerna gällde det att det från början endast fanns uppgifter om vil-
ken typ av V/D-funktion som användes och vilka parametervärden som denna 
skulle tilldelas. Informationen antydde att det rörde sig om en BPR-funktion. 
Ganska snart visade det sig att det fanns olika uppfattningar om hur den ”standard-
funktion” som BPR-funktionen utgjorde skulle definieras; parametervärdena fick 
därför olika betydelser i de olika definitionerna av funktionen. Om en definition av 
funktionen redan från början hade fastställts istället för att bara i allmänna ordalag 
förklarat vilken funktionstyp det rörde sig om, hade mycket funderingar kring un-
derliga utläggningsresultat kunna ha besparats. 

Erfarenheten säger också att det hade varit bra om det redan från början funnits en 
lathund som beskrev hur konvertering mellan de olika modellsystemen borde ut-
formas; automatkonverteringsfunktionen i VISUM visar att sådana här konverte-
ringar mellan systemen inte är helt ovanligt.  

4.2.2 Nätutläggningar på dygnsnivå 
Nätutläggningarna på dygnsnivå visade att överföringen mellan VISUM- och 
Emme/2-systemen blev genomförd med godkänt resultat: fördelningen av flödena i 
nätverket var rimlig och flödena kring de stora stråken visade sig stämma överens 
med VISUM-utläggningen på ett godtagbart sätt. 
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Lokala avvikelser finns dock mellan Emme/2- och VISUM-utläggningarna. Dessa 
har ibland varit relativt stora, men verkar ändå inte påverkat resultatet i stort. Det 
verkar också vara svårt att på rak hand säga vad dessa utläggningar kan bero på. 
Kanske kan en bidragande orsak vara att Emme/2 och VISUM fungerar på något 
olika sätt. En genomgång av näten skulle kanske kunna ge några svar på varför det 
finns skillnader i näten. Att överföringen av nätet visar sig ha hög överensstämmel-
se är viktigt eftersom detta ligger till grund för konverteringen av modellen till tim-
trafik.  

4.2.3 Framtagandet av O/D-matris på timnivå 
Vid framtagandet av O/D-matrisen på timnivå har dygnsmatrisen använts som 
grund. Omräknandet har gjorts efter en modell som tidigare använts i Dirigentpro-
jektet och som där visat sig medföra goda resultat. Beräkningsmetoden har varit 
enkel att genomföra och bygger på att det vid maxflödestimman åker en viss känd 
andel av dygnets totala trafik.  

Denna enkelhet medför också vissa allvarliga begränsningar. Visserligen kommer 
utläggningen att grunda sig på den andel av trafiken som åker just under en maxflö-
destimma, men problemet är att alla länkar med denna metod behandlas lika. Så ser 
inte verkligheten ut. Under en maxflödestimma belastas sannolikt länkarnas olika 
riktningar olika mycket, något som under ett dygn jämnar ut sig och därför i princip 
kan generera en symetrisk O/D-matris. Det är därför viktigt att så snart som möj-
ligt ta fram ärendematriser som kan användas för att få ett mer realistiskt sätt kunna 
spegla maxflödestimman. 

4.2.4 Införda V/D-funktioner 
Valet av V/D-funktioner var efter en genomgång av flera olika typer ganska enkelt. 
De TU71-funktionerna som valdes fanns lättillgängliga och var välbeprövade i mo-
delleringssammanhang. Genomgången av olika typer av V/D-funktioner visar 
dessutom att det viktigaste är att en samling (oftast matematiska) grundkrav upp-
fylls för att de ska fungera på ett tillfredställande sätt.  

De flesta av dessa olika funktionstyper uppfyller samtliga av dessa väsentliga krav 
och det blir därför helt andra krav än enbart de matematiska kraven som får avgöra 
vad som kommer att användas i trafikmodellen. Tillgängligheten, kompabiliteten 
med andra modeller, enkelheten hos funktionen och enkelheten vid kodning är 
några av de kraven. Det blev därför ett ganska enkelt val att välja just de TU71-
funktioner som fanns tillgängliga. 

Det betyder dock inte att man bör slå sig till ro med dessa funktioner. TU71-
funktionerna har många år på nacken. Trafikkontoret bör överväga att så snart det 
är möjligt gå över till VTI:s nyutvecklade V/D-funktioner TU06 (Janson Olstam 
och Matstoms, 2006) , eftersom dessa på bättre sätt är anpassade till att spegla da-
gens trafik i vårt samhälle. 

4.2.5 Nätutläggningar på timnivå 
Nätutläggningarna på timnivå har brister av flera skäl. De allvarligaste bristerna har 
varit att det inte funnits trafikmätningar tillgängliga på något användbart format för 
att ordentligt kunna utvärdera modellen i kombination med att ärendematriser inte 
har kunnat införas i modellen. Som läget varit har en delmängd av dygnsmatrisen 
lagts ut för att sedan jämföras med Trafikkontorets mätningar; modellen borde 
istället har jämförts med trafikmätningar på dygnsnivå. Vid kalibrering av modellen 
bör därför trafikmätningar på dygnsnivå användas som jämförelsematerial. Att i nu-
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läget, innan det att ärendematriser införts i modellen, jämföra modellen med tra-
fikmätningar på timnivå skulle däremot ge en missvisande bild av hur modellen 
fungerar. 

Resultaten av utläggningarna visar dock att fördelningen av flödena och flödenas 
storlek är de förväntade, vilket är en indikator på att det är lämpligt på att arbeta vi-
dare med modellen. I ett första skede bör det framför allt satsas på att få modellen 
ordentligt verifierad och kalibrerad. 
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4.3 Att arbeta vidare – utveckling av trafikmodellen 

4.3.1 Avstämning av nätet  
Modellen behöver verifieras så att antalet körfält, tillåtna färd- och svängriktningar 
samt tilldelade V/D-funktioner blir rätt kodade. Sådana fel har justerats i modellen 
då de upptäckts, men hittills endast i begränsad omfattning. 

Att gå igenom modellen är ett viktigt men tidsödande arbete som kräver stor kän-
nedom om hur olika trafikplatser ser ut och hur trafiken fungerar. Genom att satsa 
på en ordentlig genomgång av modellen kan sannolikt kvaliteten höjas avsevärt på 
modellen. Efter att detta är genomfört bör naturligtvis modellen åter kalibreras. 

Antalet körfält har en avgörande betydelse vid användningen av TU71-funktionerna 
efter som detta är ett attributvärde som används vid beräknandet av V/D-
funktionen. Eftersom körfältsattributet i Emme/2 kan justeras i så små (decimal-) 
steg som tiondels körfält är detta värde också lämpligt att utnyttja vid kalibreringen 
av modellen. 

Det är ofta i anslutning till korsningar som större flödesavvikelser uppenbarar sig. 
Det är därför viktigt att lägga extra kraft på att gå igenom kodningen för tillåtna 
svängandelar. Också tilldelningen av V/D-funktioner behöver gås igenom eftersom 
länkattributet för V/D-funktioner direkt tilldelar modellen en V/D-funktion ur 
TU71-familjen. Innan modellen konverterades till en dygnsmatris var det istället så 
att det endast fanns en V/D-funktion: attributet för V/D-funktioner var då gemen-
samt för samtliga länkar. 

4.3.2 Införandet av ärendematriser  
Det stora problemet med konverteringen av modellen till en timtrafikmodell är av-
saknaden av ärendematriser. Genom att det inte funnits tillgång till något underlag 
för framtagandet av ärendematriser har inte heller detta kunnat göras under projek-
tets gång. Detta är en allvarlig brist om önskan är att kunna använda modellen för 
att studera morgonens maxflödestimma. 

Det verkar inte vara någon brist på datamaterial. Enligt Trafikkontoret finns det 
underlag för ärendematriser tillgängliga, även om det kan behövas konverteras till 
något lämpligt format för ändamålet. Genom att utnyttja dessa ärendematriser och 
timtrafikmätningar kan O/D-estimering användas för att skapa ärendematriser med 
hög kvalitet. O/D-estimeringar kan göras med hjälp av Emme/2. 

4.3.3 Införandet av standardiserade V/D-funktioner 
Samtidigt som arbetet med att konvertera modellen till en timtrafikmodell fort-
skred, höll VTI på att utveckla sina nya V/D-funktioner på timnivå. Dessa fick of-
tast ett positivt gensvar i trafikmodelleringskretsar under utprovningsfasen, framför 
allt eftersom dessa erbjöd ett modernt alternativ till TU71-funktionerna. Dessutom 
var de anpassade för svenska förhållanden precis som TU71-funktionerna. Möjlig-
heterna att modellera ett betydligt större antal trafikmiljöer jämfört med TU71-
funktionerna bidrar också till de positiva sidorna, även om viss kritik också riktats 
på mot detta. Kritiken har gått ut på att ett allt för stort antal V/D-funktioner kan 
göra det svårare för trafikmodelleraren att välja rätt funktion till rätt miljö. Jag tror 
dock att möjligheterna överstiger de nackdelar som detta medför och att denna 
uppsättning av V/D-funktioner har stora möjligheter till att bli en ny ”standardfa-
milj” av V/D-funktioner för framtidens trafikmodellerare Dessa nya funktioner 
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finns idag tillgängliga för användning och går under beteckningen TU06 (Janson 
Olstam och Matstoms, 2006). Min rekommendation är att Trafikkontoret så snart 
det är möjligt satsar på uppgradera sina V/D-funktioner till dessa nya TU06-
funktioner. 

4.3.4 Förutsättningar för kalibrering av modellen 
Timtrafikmodellen behöver kalibreras för att kvaliteten på den ska öka. I kombina-
tion med åtgärder som att verifiera modellen och införa ärendematriser, kommer 
timtrafikmodellens sannolikhet för att leverera pålitliga resultat vid nätutläggningar 
av morgonens maxflödestimma påtagligt att stärkas.  

För att kalibreringen ska kunna genomföras krävs dock att tillgång till trafikmät-
ningar på dygns- respektive timnivå finns tillgängliga, beroende på vilken typ av 
O/D-matriser som modellen baseras på. Utöver detta krävs det att vissa indikatorer 
väljs ut för att kalibreringen ska kunna genomföras. Indikatorerna utnyttjas för att 
avgöra om kalibreringen av modellen leder till att modellen i högre utsträckning av-
speglar verkligheten på ett bättre sätt, genom att differenserna mellan nätutlägg-
ningsresultaten och trafikmätningarna minimeras. 

Rent praktiskt väljs ett antal punkter ut i modellen där någon typ av resultatsvaria-
bel, för vilken det finns mätresultat för, bevakas under kalibreringens gång. Själva 
kalibreringen genomförs genom att förändra attributvärden i en omgivning till de 
punkter som bevakas under kalibreringens gång. Efter en justering av attributvär-
dena görs en nätutläggning och resultatet jämförs med tidigare erhållna resultat. Be-
roende på resultatet justeras sedan attributvärdena. Lämpligen justeras ett attribut-
värde åt gången för att dess effekter ska vara lätta att uppfatta. Detta pågår sedan till 
dess att önskad noggrannhet är uppnådd. För ändamålet skrivs lämpliga makron i 
Emme/2 som underlättar kalibreringsarbetet. 

4.3.5 Problem vid kalibrering 
Det finns dock åtskilliga problem som kan uppkomma vid kalibreringen. Ett pro-
blem innan själva kalibreringen är att välja indikatorerna på ett sådant sätt att t ex all 
trafik nord – sydgående trafik kan fångas upp av indikatorerna. Detta brukar 
benämnas som att ett nord – sydgående snitt väljs ut och bevakas. Om indikatorer-
na då inte täcker upp för hela det nord – sydgående flödet finns risk att en stor del 
av trafiken läggs ut på de länkar som inte bevakas, vilket gör att kalibreringen blir 
svår att genomföra. För Trafikkontorets Göteborgsmodell skulle ett lämpligt snitt 
kunna läggas längst med Göta älv (ett så kallat ”älvsnitt”), vilket skulle göra att all 
trafik som ska passera älven då enkelt kan bevakas. 

Under projektet har försök till att utveckla en metod för att kalibrera modellen 
gjorts. Metoden gick i princip ut på det som ovan beskrivets om kalibrering. Ett 
problem under själva kalibreringen som dock uppmärksammats var inom det lokala 
kalibreringsområde inom vilket länkattributen justerades. I princip var det enkelt att 
göra lokala förbättringar genom att justera enskilda länkattribut. Det fanns dock en 
benägenhet för problemområdet att hela tiden vandra. Detta innebär att tidigare ka-
librerade områden måste kalibreras igen, på ett sätt som lite påminde om att pro-
blemorådet rörde sig i cirklar. Här skulle kraft behöva sättas in för att finna en 
lämplig metod med vilken trafikmodelleraren kunde få denna vandring av problem-
området att sakta men säkert konvergera mot en önskvärd noggrannhet. 
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4.4 Avslutning 

4.4.1 Sammanfattning av resultaten 

Konvertering av O/D-matrisen till Emme/2-format 
Konverteringen av Trafikkontorets O/D-matris på dygnsnivå från VISUM-format 
till Emme/2-format har genomförts med gott resultat. Detta innebär att O/D-
matrisen nu finns tillgänglig på Emme/2:s t-cardformat. 

Konvertering av nätverket till Emme/2-format 
Genom att konvertera VISUM-modellens nätverk till Emme/2-format har Trafik-
kontorets trafikmodell blivit tillgängligt för utveckling med hjälp av Emme/2. Nät-
verket berör trafikmodellens länkar, noder, svängriktningar och färdmedel. Konver-
teringen till Emme/2-format har inneburit att arbetet med att konvertera dygnsmo-
dellen till en timtrafikmodell har kunnat påbörjas.  

Nätverkets noder och centroider 
Totalt uppgår antalet noder i Trafikkontorets nätverk till 1 172 stycken. Av dessa 
utgör 332 stycken nätverkets centroider. Dessa är numrerade från 1 – 290 samt från 
1 050 – 1 189, även om det också finns vissa ordinära noder instoppade i den sena-
re gruppen. Det högsta nodnumret som inte är en centroid är 1 187.  

Länkar, körfält och tillåtna färdmedel i nätverket 
Nätverket innehåller 1 612 dubbelriktade länkar, varav 773 stycken är skaft, dvs 
länkar kopplade till en centroid. Nödvändiga länkattribut har analyserats: Samtliga 
körfält är kodade till att omfatta ett körfält i varje riktning (lane = 1). De länkar för 
vilka trafik tillåts har kodats som färdmedelstypen för personbiltrafik, och har fått 
beteckningen c (mode = c). Övriga länkar har kodats som u (mode = u), vilket i 
egentligen tillhör färdmedelskategorin kollektivtrafik; denna färdmedelskategori an-
vänds dock inte i egentlig mening. För vägtypsklassificeringen (type) gäller att denna 
har fått kodningen direkt överförd från Trafikkontoret VISUM-modell.  

Kompletterade datamaterial 
Ett kompletterande datamaterial från Trafikkontoret har tillförts till dygnsmodellen. 
Materialet innehöll bland annat 115 nya länkar i nodintervallet 1 194 – 1 254. 

I det kompletterande datamaterialet fanns även länkkapaciteter, friflödeshastigheter 
samt en dygnsutläggning. Denna, Trafikkontorets VISUM-utläggning, motsvarar 
den dygnsmodell som nu har överförts till Emme/2-systemet. Modellens länkkapa-
citeter är lagrade i Emme/2:s användarattribut ul2 och friflödeshastigheterna i ul3. 

Återskapandet av Trafikkontorets V/D-funktioner 
Trafikkontorets V/D-funktion på dygnsnivå har återskapats och matats in i 
Emme/2. Funktionen kan i sin helhet studeras i funktionsuppställning (3.3) i kapi-
tel 3.2.6 Trafikkontorets Göteborgsnät för statisk trafikmodellering ovan. 

V/D-funktionen är av BPR-typ och har i VISUM tilldelats genom den möjlighet 
som finns att välja BPR-funktionen som en standardfunktion, genom att enbart 
ange lämpliga värden på funktionens parametrar. Samma parametrar har sedan ut-
nyttjats till samtliga av nätverkets länkar. För att differentiera V/D-funktionerna 
ifrån varandra så att dessa kunnat anpassas till de olika länktyperna har istället länk-
kapaciteter och friflödeshastigheter används som argument. 
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BPR-funktion har sedan byggts upp i Emme/2 och dess attributvärden har då lag-
rats i Emme/2:s användarattribut ul2 och ul3, varifrån värdena hämtats vid upp-
byggnaden av de enskilda länkfunktionen. I figur 3.6 i kapitel 3.2.7 Resultat efter ju-
stering av modellen kan Trafikkontorets hastighetsklassificering studeras. 

Justering av skaftens länkattribut. 
Trafikkontorets data innehöll inga länkvärden för skaften. Kapacitetsvärden och fri-
flödeshastigheter för skaften tilldelades därför automatiskt värdet noll vid inläsning 
av datavärdena i Emme/2. Detta resulterade till att Emme/2-modellen vid evalue-
ring av nätutläggningsalgoritmen genererade orimliga värden. BPR-funktionen som 
användes av dygnsmodellen använde nämligen länkkapaciteter och friflödeshastig-
heter som argument till modellens V/D-funktioner. Detta åtgärdades genom att 
skaften tilldelades höga värden. Jämförelser med olika värden på skaftens attribut 
visade att dessa värden inte nämnvärt påverkade nätutläggningsresultaten, då dessa 
tilldelades värden, tillräckligt stora för att inte radikalt hindrade trafikens framkom-
lighet. 

Nätutläggning med dygnstrafikmodellen 
Efter det att överföringen av nätet slutförts och nödvändig justeringar genomförts 
kunde en nätutläggning med dygnstrafikmodellen genomföras. En jämförelse med 
Trafikkontorets VISUM-utläggning visade att resultatet av överföringen genomförs 
med godkänt resultat. Vissa avvikelser har kunnat konstateras, men dessa bör inte 
påverka utläggningsresultaten i sin helhet. Dessa avvikelser rör bland annat några 
relativt få enskilda länkar med stora avvikelser som är svåra att förklara. Dygnstra-
fikmodellen har dock ansetts vara av sådan god kvalitet att den har bedömts kunna 
ligga till grund för konverteringen till timtrafikmodellen. Utläggningsresultaten går 
att studera i figurerna 3.2 till 3.5 ovan och avvikelser i dygnsutläggningarna kan stu-
deras i figur 3.23 – 3.26. 

Konvertering av O/D-matrisen till timnivå 
Vid konverteringen av Trafikkontorets O/D-matris på dygnsnivå till en O/D-
matris på timnivå har metodik ifrån Dirigentprojektet (Refsnes, 2003) använts. En 
O/D-matris motsvarande 8 procent av dygnsflödet har visat sig kunna användas 
för att beskriva trafikmängden vid morgonens maxflödestimma. För att jämförelser 
med Trafikkontorets VISUM-utläggning på dygnsnivå ska ha varit möjlig att göra 
med Emme/2-utläggningen på timnivå, har dessa utläggningsresultat justerats i för-
hållande till varandra. En jämförelse mellan de båda utläggningarna har visat att god 
överensstämmelse funnits. Jämförelsen mellan de båda utläggningarna kan studeras 
i figur 3.8. 

Det ska dock framhållas att det krävs ett införande av ärendematriser om en äkta 
timtrafikutläggning under maxflödestimma ska vara möjlig att simulera. Ärendema-
triser har inte varit möjliga att införa under projektet, varför O/D-matrisen på tim-
nivå snarare ska se som en medeldygnstimma med den trafikbelastning som råder 
under maxflödestimman. Detta beror på att O/D-matrisen på timnivå är betydligt 
”mindre symmetrisk” än vad en O/D-matris på dygnsnivå är. Enkelt uttryckt beror 
detta på att bilisterna till största delen åker mellan bostad och arbetsplats under 
morgonens maxflödestimma, medan de under ett helt dygn helt enkelt även hinner 
åka hem från arbetsplatsen också; där av blir antalet personfordon som lämnar ett 
visst område på dygnsnivå, ungefär lika stort som de som kommer till området. 
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Omklassificering av färdmedel på vissa speciella länkar 
Färdmedelsvalet för vissa länkar har varit otydligt kodat. Detta har gällt länkar som 
varit kodade som: 

(i) Mode = C och @v0 = 0 

(ii) Mode = CU 

(iii) Mode = U 

(iv) Mode saknas (ej fastställt färdmedel) 

Kodningen under punkt tre visade sig ha funktionen av att ej tillåta trafik på länken. 
Detta kan vara fördelaktigt vid t ex enkelriktning av en gata, då samtliga länkar är 
skapade som dubbelriktade länkar i modellen. De länkar som omfattas av fall (i) har 
omkodats till mode = u. De länkar som omfattas av fall (ii) respektive fall (iv) har 
omkodats till mode = c. I fall (iv) gjorde avsaknaden av kodning att dessa länkar 
inte kunde läsas in i systemet. I fall (iv) har dessutom ul2 och ul3 ansatts till mycket 
små värden (ul2 = ul3 = 0,01). Detta har gjorts istället föra att sätt fall fyra till  
mode = u. 

Länkar med avvikande vägtypsklassificering 
Trafikkontorets länkar har i grunden varit kopplade till VBB-SWECO:s vägtyps-
klassificering. Dessa har till övervägande delen varit kodade till någon av vägtyperna 
41 - 44. Trafikkontoret har dock framhålligt att det är önskvärt att få vägtypsklassi-
ficering på ett intuitivt sätt knuten till den skyltade hastigheten och den omgärdande 
miljön. Ett antal länkar ur den ursprungliga klassificeringen har dock ansetts som 
icke önskvärda. Dessa har då haft en avvikande klassificeringen, vilka omfattats av 
någon av väglänktyperna 31 – 36 eller 99. Dessa länktyper har nu klassificerats om 
till någon av vägtypklasserna 41 – 44. Bland de länkar som haft den avvikande klas-
sificeringen har dessutom flera av länkarna varit fiktiva. Dessa fiktiva länkar har av-
lägsnats från nätverket. Vid omkodningen av vägtyperna har hänsyn tagits till de 
omgivande länkarna (miljön). I princip har typ 33, 36 och 39 omkodats till typ 41 
och typ 34 har omkodats till typ 42. I tabell 3.9 finns en sammanställning över länk-
typomvandlingen. 

Omkodning av ordinära länktyper 
För att på ett enkelt sätt kunna knyta nätverkets länkar till V/D-funktionerna i tim-
trafikmodellen, har det inte räckt med den vägtypsklassificering som funnits till till-
gänglig. Vägtypsklasserna har ursprungligen omfattas av typerna 41 – 44, vilket om-
fattar de skyltade hastigheterna 50 km/h, 70 km/h 90 km/h samt 110 km/h. För 
30 km/h-fallet gäller det att denna inte haft en egen vägtypklass, utan ingått i någon 
av de andra klasserna, t ex den klass som motsvaras av skyltad hastighet för 50 
km/h. I V/D-funktionsfamiljen TU71 har ovanstående hastigheter också funnits, 
med tillägget att 50 km/h kunnat kodas för tre olika stadsmiljöer av olika störnings-
grad och i 70 km/h-fallet har det på liknande sätt funnits två störningsgrader att 
välja bland. Detta har totalt gett sju olika V/D-funktioner.  

Problemet har lösts genom att länkarnas friflödeshastigheter har ställts emot dess 
skyltade hastighet. De länkar som avviket för mycket från sin skyltade hastighet har 
då tillfallit en mer rimlig hastighets-/störningsklass. Resultatet som kan studeras i 
tabell 3.12 ovan, ligger till grund för den automatiserade tilldelningen av V/D-
funktioner som genomförs för timtrafikmodellen. Detta har gjorts möjligt genom 
att skriva lämpliga makron i Emme/2 (se bilagan). 
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Länktypernas har lagrats i Emme/2 attribut type. Kodningen har fastställts så att 
siffran längst till höger anger vägtypens störningsgrad mellan noll och två; noll in-
nebär ingen störning medan två anger den högsta störningsgraden. De övriga siff-
rorna till vänster om störningsgraden bildar ett tal vilket ger den skyltade hastighe-
ten vid multiplikation med tio. Kodningen gör det därför mycket enkelt att avgöra 
vägtypen ifråga, beträffande vägens skyltade hastighet dess störningsgrad. 

Fastställande av antal körfält 
Till skillnad mot dygnstrafikmodellen så använder sig timtrafikmodellen av antalet 
körfält som argument för att beräkna länkrestiden vid nätutläggning med modellen. 
Mängden länkar i nätverket gör att tilldelning av antalet körfält per länk måste au-
tomatiseras (se bilagan). Utgångspunkten för denna automatisering är antagandet 
om att det maximala flödet per körfält uppgår till 10 000 fordon per dygn och kör-
fält (Schmidt, 2004). 

För länkflöden som överstiger detta maximala körfältsflöde har antalet körfält där-
med ökats i samma grad. Tilldelningen av körfält har sedan gjorts med hjälp av 
möjligheten av att använda makro i Emme/2 (se bilagan). Resultatet av automat-
kodningen av antalet körfält kan studeras i figur 3.17. 

En översiktsanalys av körfältstilldelningen visade att denna genererade bra överens-
stämmelse med verkligheten. I det fall där felkodning upptäckts har antalet körfält 
justerat manuellt. Denna justering ska dock inte ses som fullständig, utan ytterligare 
översyn kan vara nödvändig för att komma åt felaktig körfältskodning. Felkodning-
en ska ses som en sidoeffekt av automatkodningen. 

Val av V/D-funktioner på timnivå 
Valet av V/D-funktioner på timnivå har hamnat på de i trafikmodellsammanhang 
för svenska förhållande välbeprövade TU71-funktionerna. De funktioner som har 
används kan studeras i lista 3.9 och är en uppgraderad variant av de ursprungliga 
TU71-funktionerna. Funktionerna har de goda egenskaper som V/D-funktioner 
bör ha (se t ex 2.4.3 Normer för V/D-funktioner) och har dessutom funnits till-
gängliga för användning. 

 type  vdf  
  52  71 

   51  72 

  50  74 

  71  75 

  70  77 

  90  78 

 110  79 

Tabell 4.1 Sambandet mellan länktypen och länkens V/D-funktion. 

Under arbetet med timtrafikmodellen har nya V/D-funktioner utarbetades på VTI, 
mer anpassade för dagens trafik. Dessa funktioner bör så snart det är möjlig upp-
graderas till VTI:s nya timtrafikfunktioner, vilka går under beteckningen TU06 (Jan-
son Olstam och Matstoms, 2006). Tilldelningen av timtrafikmodellens V/D-
funktioner kan studeras i figurerna 3.19 – 3.21 ovan och färgkodningen till figurer-
na kan utläsas ur tabell 3.13. Sambandet mellan länktypen (type) och tilldelningen 
av länkens V/D-funktion (vdf) kan studeras i tabell 4.1 ovan. 
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Kvalitetssäkring av timtrafikmodellen 
Flera kvalitetshöjande åtgärder har genomförts på timtrafikmodellen. De vidtagna 
åtgärderna gör på något sätt inte modellen fullständig. För detta behövs ytterligare 
genomgång av modellen. Vissa kvalitetshöjande åtgärder har redan redovisas ovan. 
De åtgärder som här tas upp är sådana som Trafikkontoret speciellt haft önskningar 
om. Det har främst handlat om att kvalitetssäkra kodningsfel i korsningar kring 
Olskroken samt att undersöka möjligheten till misstänkt u-sväng i Lundbytunneln. 

För kodningsfelen kring Olskroken har det inte funnits underlag tillgängligt för att 
kunna utföra denna begäran. För den misstänkta möjligheten till u-sväng i Lundby-
tunneln har en analys visat att ingen förekost av u-sväng är möjlig i Emme/2-
modellen med nuvarande kodning. Det kan dock inte uteslutas att detta är något 
som varit möjligt i VISUM-modellen. 

Övriga kvalitetssäkrande åtgärder som vidtagits har innefattat manuell justering av 
antalet körfält, manuell justering av länkar med felaktig av hastighetskodning, rader-
ing av fiktiva länkar och en allmän översyn av modellen.  

Nätutläggning med timtrafikmodellen 
Timtrafikmodellens O/D-matris speglar en medeldygnstimme motsvarande 8.0 
procent av det totala dygnstrafikflödet. Detta har här fått motsvara morgonens 
maxflödestimma. För att simulera en äkta maxflödestimma måste dock ärendema-
triser införas i modellen. Utan ärendematriser kommer flödet på vissa länkar att un-
derskattas (där trängseln är stor) och på vissa länkar att kommer det att överskattas 
(länkar där trafiken är modest). 

Nätutläggningarna med timtrafikmodellen har endast kunnat jämföras med Trafik-
kontorets dygnstrafikutläggning. Detta har gjorts genom att timtrafikutläggningen 
har justerats upp till dygnstrafiknivå för att sedan jämföras med Trafikkontorets 
dygnsutläggning. Även om metoden är ett vanligt trafiktekniskt handgrepp 
(Schmidt, 2004), så hade det varit bättre om timtrafikmodellen kunnat jämföras di-
rekt mot trafikräkningar. Detta trots att ärendematriser inte har varit införda.  

Timtrafikmodellen har heller inte varit kalibrerad vid genomförda nätutläggningar. 
Handgrepp för att kalibrera modellen diskuteras i 4.3.3 Förutsättningar för kalibre-
ring av modellen samt i 4.3.4 Problem vid kalibrering. Att modellen kalibreras är en 
förutsättning för att uppnå hög kvalitet och trovärdighet för resultaten.  

En analys av nätutläggningarna visar dock att timtrafikmodellen ger relevanta resul-
tat och att det är värt att vidareutveckla timtrafikmodellen, t ex genom att införa 
nya V/D-funktioner, införa V/D-funktioner, justera eventuella kodningsfel i nätet 
samt att kalibrera modellen.  

Nätutläggningar med timtrafikmodellen samt avvikelser vid jämförelse med Trafik-
kontorets dygnsutläggning enligt ovanstående resonemang kan studeras i figur 3.27 
– 3.29. I figur 3.30 – 3.35 kan avvikelser mot Trafikkontorets dygnsutläggning stu-
deras för nätutläggningar gjorda med O/D-matriser motsvarande 4.0 procent, 6.0 
procent respektive 12.0 procent av dygnstrafikmatrisen. Här syn också tydligt att 
den O/D-matris motsvarande 8.0 procent av dygnsflödet som används till timtra-
fikmodellen, också är den O/D-matris som ger de minsta avvikelserna i jämförelse 
med Trafikkontorets dygnstrafikutläggning.  

4.4.2 Avslutande ord 
Att arbeta med att ta fram en timtrafikmodell i samarbete med WSP och Trafikkon-
toret har varit mycket spännande. Det har visat sig att det med till synes enkla me-



AVSLUTNING 

 105

del tillhands går att komma ganska långt i utvecklingsarbetet av trafikmodellen. 
Dock är tiden i denna typ av projekt helt klart en bristvara. Speciellt gäller det att 
det tar tid att sätta sig in i det tankesätt som behövs för att kunna lösa de problem 
som uppkommer på trafikmodelleringsområdet. I stort är jag mycket nöjd med de 
uppnådda resultat som framarbetats under projektets gång, trots att min ambition 
från början varit att också hinna med att införa ärendematriser och att kalibrera tim-
trafikmodellen. 

Jag hoppas dock att arbetet kan ligga till grund för att någon annan trafikmodellera-
re på ett enkelt sätt ska kunna ta vid där jag avslutat min del av projektet. Min ambi-
tion har varit att skriva rapporten på ett sådant sätt att det ska vara lätt att följa med, 
förstå och sätta sig in i det arbetet som hittills är gjort. Jag tror också att en fortsätt-
ning med arbete som jag avslutat, och som bland annat skulle innefatta att införa 
ärendematriser, en metod för kalibrering och avslutningsvis även innefatta själva ka-
libreringen av timtrafikmodellen, eventuellt med införandet av VTI:s nya V/D-
funktioner, mycket väl skulle uppfylla ett nytt examensarbetet. Detta är i så fall ett 
examensarbete som jag mycket varm kan rekommendera och som kommer att ge 
stor kunskapa och förståelse för hur de bakomliggande trafikteoretiska kunskaperna 
kan omsättas i praktiken. Och inte minst hur dessa teorier kan implementeras i en 
modell avsedda att spegla ett mycket spännande teknikområde, och vars effekter på 
olika sätt dagligen gör sig påmind i vårt samhälle och våra hjärtan – positivt genom 
ta oss hem från jobbet, eller kanske negativ genom att låsa fast oss i någon otrevlig 
och miljöproblematisk bilkö: här finns möjligheten att jobba med verktygen som 
kan hjälpa oss att på bästa sätt lösa dessa problem.
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6 Bilaga: 
Programkonstruktioner 

Bilagan innehåller programkonstruktioner och makron skrivna för 
Emme/2 eller Matlab: 

addattr.mac 
Lägger till nya länkattribut i modellen (Emme/2)  Sidan 113 

assign.mac  
Inställningar för nätutläggning, modul 5 (Emme/2) Sidan 115 

changetype.mac  
Redigerar länkattributet type (Emme/2)  Sidan 117 

delattr.mac 
Raderar icke önskvärda attribut (Emme/2)  Sidan 119 

newvdf.mac 
Adderar nya klassificeringar till modellen (Emme/2) Sidan 121 

transfvar.mac 
Underlättar kopiering av variabler (Emme/2)  Sidan 123 

plot_TU71.m 
Program för att rita upp V/D-funktionerna TU71 (Matlab) Sidan 125 
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BILAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  ADDATTR.MAC 

addattr.mac 
Lägger till nya länkattribut i modellen (Emme/2-marko) 

~# INPUT: {@testa} {1,2,3} {filnamn} 

~x=%0% 

~?!x=3 

~$end1 

2.42 

2 

2 

%1% 

~?e 

~$end3 

 

 

Q 
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BILAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  ASSIGN.MAC 
 

assign.mac 
Inställningar för nätutläggning, modul 5 (Emme/2-makro) 

~# INPUT automatrix (mf--) 

~x=%0% 

~?!x=1 

~$move_1 

5.11 

1 

~?q=2 

2 

1 

1 

%1% 

  

  

  

  

  

  

5.21 

2 

assignedreport.txt 

~$move_2 

~:move_1 

~/INPUT automatrix (mf--) 

~$end 

~:move_2 

~/Reports copied to "assignedreport.txt" 

~$end 

~:end 

~< 
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BILAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  CHANGETYPE.MAC 
 

changetype.mac  
Redigerar länkattributet type (Emme/2-makro) 

~# Makrot changetype.mac redigerar attributet 
type för önskvärd värde via 2.41 

~# Tre indata skall anges: 1) v0-intervallets 
början 2) v0-intevallets slut 

~# 3) Dess värde som skall sättas för det angivna 
intervallet 

~x=%0% 

~?x=3 

~$>jump_1 

~/Du har angivit %x% parametrar. Antalet paramet-
rar skall vara tre! 

~/ 1) v0-intervallets början  

~/ 2) v0-intevallets slut 

~/ 3) Kodningen för det angivna intervallet   

~$>jump_2 

~:jump_1 

2.41 

1 

y 

type 

%3% 

  

@v0=%1%,%2% 

  

2 

1 

~/ Attributet "type" har nu kodats med värdet %3%  

~/ för v0 i intervallet %1% till och med %2%! 

~:jump_2 

~< 
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BILAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  DELATTR.MAC 
 

delattr.mac 
Raderar icke önskvärda attribut (Emme/2-makro) 

2.42 

3 

%1% 

~?e 

~$enderror 

y 

q 

~/%1% deleted! 

~$end 

~:enderror 

~/Error! 

~$end 

~:end 

~< 
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BILAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  NEWVDF.MAC 
 

newvdf.mac 
Adderar nya klassificeringar till modellen. Makrot hjälper till vid tilldelning 
av nya V/D-funktioner. (Emme/2-makro) 

~# Macrot newvdf.mac  selekterar type-värden och 
lägger in en uppgiven klassning via modul 2.41 

~# par1 ska ange TU71-värde, par2 type-värde och 
par3 ska ange hastigehtsintervall 

~x=%0% 

~?x=3 

~$>jump_1 

~/Du har angivit %x% parametrar. Antalet paramet-
rar skall vara tre!   

~$>jump_2 

~:jump_1 

2.41 

1 

y 

vdf 

%1% 

  

type=%2% 

and ul3=%3% 

  

2 

1 

~:jump_2 

~< 
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BILAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  TRANSVAR.MAC 
 

transfvar.mac 
Underlättar kopiering av variabler (Emme/2-makro) 

~# Macrot transfvar.mac kopierar angiven parame-
ter_1 till parameter_2 via modul 2.41 

~x=%0% 

~?x=2 

~$>jump_1 

~/Du har angivit %x% parametrar. Antalet paramet-
rar skall vara två!   

~$>jump_2 

~:jump_1 

2.41 

1 

y 

%2% 

~?q=1 

n 

%1% 

  

* 

2 

1 

~/ %1% har kopieras till %2%! 

~:jump_2 

~< 
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BILGAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  PLOT_TU71.M 
 1(2) 

 
plot_TU71.m 
Ritar upp samtliga av TU71-funktionerna samt differensen mellan två när-
stående värden (se figur 2.9). (Matlab M-fil) 

% PLOT TU71-FAMILY OF V/D-FNC:s 
% TU71          (Author (Matlab code): Per Bratthammar, 2005) 
%               (Ref/Data Source: P. Matstoms, "MATRIX in Stockholm", 
VTI, Linköping, 2002) 
 
% clear fig 
hold off; clf; 
 
% Set index; see INFO bellow 
for i = 1:7  % Loop begin % 
    j = 7+i; 
     
% set parameters (funktionsvariabler: Cn = c(n+1,i) ) 
  %          c0    c1     c2    c3  c4  c5    c6    QBrk      
c        = [ 0    4743  1.2767 1162 6  2.719 0.013  1150 
             0.2  2083  1.4283  928 4  3.835 0.015  1050 
             0.2  1267  2       802 3  5.24  0.0172  800 
             0    4870  0.895  1700 4  3.02  0.0097 2000 
             0    4870  0.895  1400 4  2.558 0.0097 1500 
             0   18808  0.7133 2091 7  1.342 0.0073 2000 
             0    7500  0.5933 2091 8  1.276 0.0073 2000 ]';  
 
q_max    = [ 2000   % uppskattat maximalt flöde (längden på grafens 
x-axel) 
             1800 
             1500 
             3500 
             2700 
             3500           %            I N F O 
             3500 ];        % 
                            %   INFO:     GROUP       ID   DIST  
SPEED(Km/h) 
setTitle = [ 'fd50'         %            i = 1 =>    fd50    1     50 
             'fd51'         %            i = 2 =>    fd51    2     50 
             'fd52'         %            i = 3 =>    fd52    3     50 
             'fd70'         %            i = 4 =>    fd70    1     70 
             'fd71'         %            i = 5 =>    fd71    2     70 
             'fd90'         %            i = 6 =>    fd90    0     90 
             'fd99' ];      %            i = 7 =>    fd99    0    110 
 
L = 1;                      % [km] (link lenght) 
 
% set variables 
c0   = c(1,i); 
c1   = c(2,i);  
c2   = c(3,i); 
c3   = c(4,i); 
c4   = c(5,i); 
c5   = c(6,i); 
c6   = c(7,i); 
QBrk = c(8,i);  
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BILGAGA: PROGRAMKONSTRUKTIONER  PLOT_TU71.M 
 2(2) 

 
%        {fortsättning från förgående sida} 
q1      = 1:QBrk;                  % [veh/(h*lane)], for qi, i = 1, 2 
q2      = (QBrk+1):q_max(i,1); 
q_break = ones(size(q2)).*QBrk;    % Skapar rätt dimension... 
q       = [q1 q2];                 % slår ihop intervallen.% 
% 
% ******************************************************* 
 
% set functions 
t1 = (q1./c1 + c2.*(1+(q1./c3).^c4).*L + c0);   % [min]: t(q) för q 
=<q_break 
t2 = c5.*L + c6.*(q2-q_break);                  % [min]: t(q) för q  
>q_break 
t  = [t1 t2];                                   % slår ihop interval-
len... 
% ******************************************************* 
 
% clear, hold and set fig 
subplot(2, 7, i); 
hold; Grid on; 
title(setTitle(i,:)); 
xlabel('Flow (veh/h)'); ylabel('Mean Speed (km/h)'); 
% ******************************************************* 
 
% plot (plotta en hastighets - flödesgraf): % t(q)[min] => 
v[km/h]=(60[min/h]*L[km])/t(q) 
plot(q , (60.*L)./t , 'g');                 % plottar de båda inter-
vallen som ett i svep 
plot(q1, (60.*L)./t1, 'b');                 % plotta v(q); 
q:[v/(h*lane)], v:[km/h] 
plot(q2, (60.*L)./t2, 'r'); 
% ******************************************************** 
 
% plot diff (beräknar och plottar differensen mellan närliggande vär-
den) 
  % set ranges 
qExt        = [q (q_max(i,1)+1)];               % slår ihop interval-
len... 
tExt        = [t t(1,q_max(i,1))];              % och justerar dimen-
sionen... 
tExtSuc     = [t(1,1) t];                       % tExtSuc(n)=t(n+1), 
0<n<(q_max+1) 
tDif        = ((60.*L)./tExtSuc)-((60.*L)./tExt); 
maxAbs_tDif = max(abs(tDif)); 
   
  % plot 
subplot(2, 7, j); 
plot(qExt, tDif, 'k.'); hold; 
plot(qExt, tDif, 'c'); 
axis([0 q_max(i,1) (-maxAbs_tDif) maxAbs_tDif]); grid on; 
title(['Diff: ' setTitle(i,:)]); 
xlabel('Flow (veh/h)'); ylabel('t(q+1)-t(q)'); 
% ******************************************************** 
 
end  % Loop end  
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