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Europaväg 22 genom Söderköping - En stokastisk köanalys

Gustav Silverin

Huvudsyftet med detta examensarbete är att visa de problem med köbildning som staden Söderköping
har. Denna rapport består i stort av två delar. I den första analyseras dagens trafiksituation och det görs
en beskrivning av de problem som uppstår i staden. I den andra delen analyseras dagens och möjliga
framtida utvecklingar av trafiksituationen i staden med hjälp av en MatLab-modell. En röd tråd genom
hela rapporten är att analysen i huvudsak görs med hjälp av stokastisk köanalys. Ett av målen med
rapporten är att undersöka hur bra denna teknik är att beskriva uppkomsten och avvecklingen av köer i
anknytning till signalljusreglerade korsningar, samt om den mer direkt går att använda till styrning av
flöden genom exempelvis val av styrningsprogram i trafiksignalsanläggningarna. Den korsningen som
valts för analysen är en av de mest problematiska när det gäller köbildning på genomfartsleden. Genom
att använda den stokastiska köanalysen har även nya begrepp för beskrivning av kapaciteter tagits fram.
Brytpunkten i flödesnivå för när en instabil köuppbyggnad uppstår är ett användbart mått i hantering av
flöden i en korsning. 

Det resultaten visar är att det redan idag uppstår stora problem med köbildning under speciellt känsliga
tidsperioder som vid exempelvis broöppningar. Att sedan trafikvolymerna under de kommande åren
antas öka kommer att resultera i så stora problem att trafiksituationen under stora perioder kommer att
vara helt oacceptabla med den infrastruktur som finns idag. Hur mycket olika kombinationer av
trafikflödena kan öka och hur känsliga de olika ökningarna är presenteras även. Analysen visar att
brytpunkten för hur stor ökningen kan bli går vid en allmän ökning av trafikflödet med 52,5% från den
uppmätta maxtimmen i november. Det motsvaras av ett primärt flöde på 950 fordon/timme och ett
sekundärt på 150 fordon/timme. En annan slutsats blir även att mått framtagna med hjälp av den
stokastiska köanalysen är användbara för styrning av fordonsstyrda trafiksignalsreglerade korsningar.

Stokastisk köanalys, trafikinformatik, KTS, köer, signalreglerade korsningar, kapacitet, Söderköping
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Sammanfattning

Huvudsyftet med detta examensarbete är att visa de problem med köbildning som staden
Söderköping har. Denna rapport består i stort av två delar. I den första analyseras dagens
trafiksituation och det görs en beskrivning av de problem som uppstår i staden. I den andra
delen analyseras dagens och möjliga framtida utvecklingar av trafiksituationen i staden med
hjälp av en MatLab-modell. En röd tråd genom hela rapporten är att analysen i huvudsak görs
med hjälp av stokastisk köanalys. Ett av målen med rapporten är att undersöka hur bra denna
teknik är att beskriva uppkomsten och avvecklingen av köer i anknytning till
signalljusreglerade korsningar, samt om den mer direkt går att använda till styrning av flöden
genom exempelvis val av styrningsprogram i trafiksignalsanläggningarna. Den korsningen
som valts för analysen är en av de mest problematiska när det gäller köbildning på
genomfartsleden. Genom att använda den stokastiska köanalysen har även nya begrepp för
beskrivning av kapaciteter tagits fram. Brytpunkten i flödesnivå för när en instabil
köuppbyggnad uppstår är ett användbart mått i hantering av flöden i en korsning.

Det resultaten visar är att det redan idag uppstår stora problem med köbildning under speciellt
känsliga tidsperioder som vid exempelvis broöppningar. Att sedan trafikvolymerna under de
kommande åren antas öka kommer att resultera i så stora problem att trafiksituationen under
stora perioder kommer att vara helt oacceptabla med den infrastruktur som finns idag. Hur
mycket olika kombinationer av trafikflödena kan öka och hur känsliga de olika ökningarna är
presenteras även. Analysen visar att brytpunkten för hur stor ökningen kan bli går vid en
allmän ökning av trafikflödet med 52,5% från den uppmätta maxtimmen i november. Det
motsvaras av ett primärt flöde på 950 fordon/timme och ett sekundärt på 150 fordon/timme.
En annan slutsats blir även att mått framtagna med hjälp av den stokastiska köanalysen är
användbara för styrning av fordonsstyrda trafiksignalsreglerade korsningar.



Abstract

The main purpose of this thesis is to confirm the suspected lack in traffic capacity for the
thoroughfare in the town Soderkoping. This report is mainly made up by two parts. In the first
the current situation with traffic problems in Soderkoping is analyzed and a presentation of
the problems that occur due to the limitations of the infrastructure is given. In the second part,
different possibilities of future development in the traffic flows are analyzed by implementing
different scenarios with a Mat Lab-model. With the help of the model the sensibility of the
different traffic flows are also established. A red thread through out the report is that of the
use of stochastic queuing theory. One of the goals with the report is to investigate how
capable the theory is on describing how queues develop and discharge in signalized
intersections. To achieve this has new measurements to calculate the capacity in intersections
been created. For instance, the calculation of a breaking-point in level of traffic flow that,
when acceded, gives an instable queue growth. Furthermore the possibility of using the
technique more direct, as in for example aiding the control of logical rules for shifting
between signal phases is looked at.

The results show that the infrastructure of today will not be enough in the future. The different
scenarios and analyzes show that it is the primary traffic flows on the E22 that are more
sensitive to an increase of flow levels and that the flows on the secondary streets can increase
relatively much without any appreciably reduction of the accessibility of the junction. Another
conclusion is that it is possibly with the aid of detectors to guide the prioritizing of phrases in
traffic signal installations when the deployment of the detectors and the logic of the control
system are established by using stochastic queuing theory on the different traffic streams.
More traffic programs and better governing of the existing, with enhanced sensitivity and
greater use of all programs, will increase the capacity of signalized intersections, in both total
accessibility and the ability to prioritize the discharge of long queues.
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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Problemen med de höga trafikflödena på europaväg 22 genom Söderköping har länge varit ett
välkänt faktum och många undersökningar har gjorts för att försöka lösa dem. Det som skapar
den periodvis stora köbildningen är hastighetsbegränsningen på 50km/h i kombination med de
sju signalreglerade korsningarna under europavägens sträckning genom Söderköping. De
tidigare undersökningarna har till stor del handlat om att ta fram planer på hur nya
investeringar eller ändringar i existerande infrastruktur skulle kunna förbättra
trafiksituationen. Exempelvis har fyra olika omledningar av E22 diskuterats parallellt med
möjligheterna till att förbättra den infrastruktur som finns idag. Redan har styrningen av
trafikljusen har optimerats men det finns få åtgärder kvar att göra och ingen av dessa kan bli
någon definitiv lösning på köbildningsproblemet.

Prognoser visar att trafikflödena kommer att öka vilket i ett längre tidsperspektiv innebär att
situationen blir ännu mer ohållbar. I framtiden kommer byggandet av en kringled att vara
absolut nödvändig då den infrastruktur som finns idag knappt räcker för dagens flöden. En
förbättring av trafikens genomströmning är viktigt av främst två anledningar. Det är dels en
nödvändighet för att staden Söderköping ska kunna utvecklas, dels är det inte acceptabelt att
en sträcka av en europaväg ska vara nedsatt till 50-väg, ha sju trafikljus och vara utsatt för
stor köbildning under långa tidsperioder.

1.2 SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att belysa problemen med köbildning i Söderköping genom
att tillämpa stokastisk köanalys på insamlade trafikdata och data från olika scenarier skapade i
en MatLab-modell. Då genomfartsleden består av sju korsningar och GC-övergångar är det
naturligt att problemen med köbildning uppstår i anslutning till dessa. Därför kommer fokus
att ligga på beskrivning av vad som händer i en signalreglerad korsning. Den datormodell som
användas vid delar av analysen kommer att skapas för den hårdast trafikerade korsningen på
genomfartsleden. Analysen är tänkt att peka på var problemen finns, hur stora de är, hur stora
flöden som den mest utsatta korsningen kan klara av samt hur situationen kommer att
utvecklas om inga åtgärder vidtas. Rapporten är tänkt att fungera som en indikator på att
något måste göras och som ett underlag till när framtida beslut om Söderköpings vägnät ska
tas.

Syftet är även att undersöka hur stokastiska variabler kan beskriva en kösituation och om de
kan användas för att i realtid styra exempelvis val av trafikprogram i
trafiksignalsanläggningar.
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1.3 MÅL

De mål som satts upp att arbeta mot är följande:
 Bearbeta den insamlade datan från trafiksignalsanläggningarna längs E22 och från

slangmätningar med Metor3000-systemet. Detta för att skapa en bild av trafiken på
Söderköpings genomfartsled.

 Skapa en modell i MatLab som kan simulera flöden genom en signalreglerad korsning.
 Skapa, simulera och utvärdera scenarier för att

o beskriva köbildningen under årets mest trafikerade perioder.
o undersöka hur öppning av kanalbron påverkar flödena.
o ge en beskrivning av den förväntade trafikökningen.
o hitta kapaciteten, det vill säga de flödesnivåer som om de överskrids ger

upphov till kritisk köbildning.
Även en fjärde punkt tillkommer och tanken är att den ska bedrivas parallellt med de tre
ovanstående punkterna.

 Utvärdera den stokastiska köanalysens användbarhet för analys och hantering av trafik
i korsningar.

Målen är satta för att i slutändan kunna ge en beskrivning över den rådande och den troliga
utvecklingen av trafiksituationen i Söderköping.

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

På grund av brist på data från trafiksignalsanläggningarnas detektorer kommer inte analysen
att kunna vara lika utförlig över E22 hela sträckning genom Söderköping. Av samma
anledning kommer inte heller årsvariationer att vara så utförliga som vore önskvärt. Vidare
har den mer detaljerade datan från slangmätningarna insamlats under en period då inte
kanalbron varit i drift. Dock kan med relativ stor sannolikhet kanalbrons påverkan uppskattas,
speciellt på den nordligaste korsningen, Ågatan. Den korsning som kommer att analyseras
(och därmed bli modellerad i MatLab) är just den ovan nämnda. Idealt för att undersöka ett
trafiksystem bestående av en serie trafiksignalsanläggningar vore att skapa en modell som
innehåller samtliga korsningar och trafikflöden. På grund av de begränsingar som finns i
tillgången av indata kommer endast en modell av den nordligaste korsningen att göras.
Korsningen får representera stadens trafikproblem med genomfartsleden.
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1.5 METOD

I kapitlet, som behandlar bearbetningen och analysen av de insamlade trafikdatan har två
olika metoder används beroende på vilken typ av data det rört sig om. Datan från detektorerna
vid trafiksignalsanläggningarna är dokumenterade i exceldokument och behandlas i dessa för
att kunna svara på de frågeställningar som ställts. Här krävs ingen speciellt avancerad metod,
utan problemet ligger istället i att processera den stora mängden data på ett sådant sätt att den
ger en så tydlig överblick av trafiksituationen som möjligt. Grafik används för att underlätta
presentationen av datan. Det som här, och i fortsättningen, är av största intresse är att hitta de
tidpunkter som har de högsta flödesintensiteterna efterson analysen kommer att fokusera på
dessa maxflöden. För behandlingen av den med Metor3000-systemets insamlade trafikdatan
används ett datorprogram där datapresentation och även en del beräkningar kan göras.

I rapportens andra del implementeras teori om korsningar och stokastisk köanalys i det
matematiska datorprogrammet MatLab. De tre viktigaste delarna av modellen är de som
skapar de inkommande flödena, behandlar logiken som styr fasbildera samt sköter
avvecklingen av köer. Alla dessa delar baseras på teori som presenteras i kapitel 3: Teori och
litteraturstudie. Ankomsterna till korsningen baseras på data från slangmätningarna i
kombination med matematiska fördelningar. För kontroll av faslogiken tillämpas den
fordonstyrda tekniken LHOVRA och hanteringen av köer hanteras utifrån etablerade teorier
om fordonsavveckling i köer vid trafikljus.

Under analysen av de ovanstående delarna kommer stokastisk köanalys primärt att användas.
Olika stokastiska mått på hur köerna uppträder kommer att jämföras med andra och nyttan av
dessa kommer att utvärderas. När analysen av den insamlade datan och den med scenarier
skapade datan är klar kommer slutsatser om den nuvarande och den kommande
trafiksituationen i Söderköping att kunna dras.
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1.6 UPPLÄGG OCH LÄSHÄNVISNING

Rapporten kommer att, föutom de inledande delarna, att delas upp i fem större kapitel med
nedanstående ordning och innehåll.

 Kapitel 2: Allmän beskrivning av staden Söderköping som ger en orientering av
problematiken och hur infrastrukturen är uppbyggd.

 Kapitel 3: Teori och Litteraturstudie. Här kommer olika analystekniker,
trafikvariabler, teori för korsningar samt trafikljusregleringstekniker att tas upp.
Kapitlet är tänkt att ge en överblick av de trafikvariabeler som är av vikt vid
köanalyser och de olika analystekniker som finns. Här presenteras även de olika
teorier och tillvägagångsätt som kommer att användas under modellbyggandet och vid
analysen.

 Kapitel 4: Datainsamling. I det här kapitlet presenteras de insamlade datamängderna.
Kapitlet är av vikt för den som vill veta vilka förutsättnigar som modell och analys
baseras på och svarar även kort på hur dagens trafiksituation är i Söderköping.

 Kapitel 5: Modell. I kapitlet presenteras den modell som skapats för att analysera den
insamlade datan och scenarier. Modellens innehåll, hur den kalibrerades och vilka
scenarier som valts att analyseras, tas upp.

 Kapitel 6: Scenarier. En mer nogrann genomgång av valda scenarier och en
resultatsanalys av simuleringarna.

 Kapitel 7: Slutsatser och diskussion. I det sista kapitlet sammanställs resultaten och
slutsatser om den rådande och kommande trafiksituationen vid E22 genom
Söderköping görs. En diskussion om möjligheterna med att använda stokastisk
köanalys avslutar rapporten.
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2. SÖDERKÖPING

I det här kapitlet beskrivs staden Söderköping, dels allmänt om staden och dels en mer
ingående beskrivning av vägnätet med europaväg 22 och med korsningarna i anknytning till
den i fokus. Kapitlets källa är hämtad från en utredning som vägverket gjort om alternativa
dragningar av E22 förbi Söderköping.

2.1 ALLMÄNT

Kommunen som ligger i östra Östergötland hade år 1998 en befolkningsmängd på 13 780
personer varav 7 000 inom tätorten. De senaste åren har kommunen expanderat och det finns
inget som tyder på att den inte kommer att fortsätta växa under de närmsta åren. Studier har
visat att så många som 70% av Söderköpings arbetsförda innevånare pendlar till Norrköping
för att arbeta. Även en stor del pendlare som är bosatta i regionen söder om Söderköping
passerar staden på sin väg till och från Norrköping.

2.1.1 Söderköping och E22
Genom Söderköping går idag en av de nationella vägar som ingår i det transeuropeiska
vägnätet. E22 fyller, förutom att vara en huvudled för den lokala trafiken, som sagt även en
regionalt viktig funktion för pendlare mellan bland annat Söderköping och Norrköping. Under
sommarhalvåret ökar trafiken dramatiskt på grund av stora trafikströmmar av turister mot S:t
Annas och Gryts skärgårdar samt ner mot Öland. Genomfartsleden bildar en stor barriär
genom staden där en stor del av bostadsbebyggelsen ligger sydväst om vägen medan centrum
ligger på den östra sidan. E22 är norr och söder om staden utbyggd för en referenshastighet på
90 km/h med en bredd på 13 meter. Genom Söderköping begränsas vägen till 50 km/h och
bredden blir på några ställen så smal som nio meter. Strax norr om staden passerar E22 Göta
Kanal på en öppningsbar klaffbro.

År 2000 hade genomfartleden i medeltal en dygnstrafik, även kallad årsdygnstrafik (ÅDT), på
13 400 fordon genom staden. SIKA har gjort prognoser över trafikutveckligen vilka indikerar
på att trafiken på de hårdast belastade delarna av E22 genom Söderköping kommer att uppgå
till 16 500 fordon/dygn år 2010 respektive 20 600 f/d år 2025. Det skulle innebära en 54%
ökning av trafiken på 25 år, något som med nuvarande trafiknät är en orimlighet.

2.1.2 Trafikljus
Förutom att passera kanalbron har E22 dragning genom Söderköping gett upphov till sju
signalreglerade korsningar, varav en är en T-korsning, två är övergångsställen för gående och
cyklande, och resterande fyra är fyrvägskorsningar med europavägen som primärled.

För att lättare hålla reda på väderstreck förenklas verkligheten i rapporten till att E22 går i rak
nord-sydlig riktning och avfarterna i rak västlig respektive östlig riktning.



Linköpings universitet, Campus Norrköping Examensarbete TNXD20
Europaväg 22 genom Söderköping - En stokastiskt köanalys

2006-06-22 Sid 6 (73) Gustav Silverin

I ordning norrifrån finns
 Kanalbron
 Ågatan/Väg 210 (avfarten mot väster är länsväg 210 mot Linköping. Centrum österut)
 Brobyvägen (T-korsning)
 Östra Rydsvägen (fyrvägskorsning)
 GC-väg (Gång- och cykelövergång)
 Nybrogatan (fyrvägskorsning)
 Karl Knutssonsgata (Gång och cykelövergång)
 Ringvägen/Industrigatan (fyrvägskorsning)

2.1.3 Kanalbron
Göta Kanal är av riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv. Klaffbron över kanalen byggdes
1963 och beräknas kunna vara funktionell i mer än 20 år till. Under båtsäsongen (maj/juni till
augusti) mellan 0900 och 2000 öppnas bron varje hel- och halvtimme vid behov. Andra
öppningstider sker efter bokning. Varje broöppning tar mellan 6 och 16 minuter. Efter
diskussioner med bland annat kommunen och Vägverket har Kanalbolaget lovat att försöka
undvika broöppningar under tider med höga trafikflöden på E22.

2.1.4 Korsningarna
Genomfartens fem korsningar som är av intresse har alla trafiksignalsanläggningar och är
följande, med början med den nordligaste:

Korsning 1: Ågatan/Väg 210. Stadens nordligate korsning före Göta Kanal fungerar som
inkörsport till staden. Från öster ansluter riksväg 210 från Linköping och från väster och
centrum kommer Ågatan. Här skapas stora köer på E22 vid hög trafikbelastning.
Primärtrafiken på huvudleden har i vardera riktning tvåkörfält (varav det ena är för
vänstersvängande trafik) medan trafiken från Linköping och centrum har varsitt. Tre fasbilder
reglerar trafikflödena (primärtrafiken raktfram och höger, sekundärtrafiken samt
primärtrafikens vänstersväng).

Korsning 2: Brobygatan. T-korsning åt öster. Trafikljusen arbetar med två fasbilder och det
finns endast ett körfält i vardera riktning på europavägen.

Korsning 3: Östra Rydsvägen. En större korsning med anslutning till väg 780. I sydgående
riktning finns tre olika körfält (vänstersväng, rakt fram och högersväng) medan det
norrgående flödet har två (rakt fram och högersväng samt vänstersväng).
Trafikljusregleringen fungerar på samma sätt som för Ågatan.

Övergångställe 1: GC-Väg. Signalreglerat övergångställe för gång- och cykeltrafik.

Korsning 4: Nybrogatan. Avfart mot centrum och busstation. Korsningen är uppbyggd med
körfält och fasbilder som korsningen Ågatan.

Övergångställe 2: Karl Knutssonsgata. Ett signalreglerat övergångställe för gång- och
cykeltrafik i nära anknytning till en skola.
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Korsning 5: Ringvägen/Industrigatan. Den sista korsningen är en av de tre större korsningar
som får köbildning under högtrafik trots att kanalbron är nere och därmed tillgänglig för
trafik. (Korsning 1 och 3 är de andra). Vid öppning av bron begränsas korsningens flöden till
att endast tillåta trafik som korsar E22. 250 meter söder om korsningen ändras
hastighetsbegränsningen till 70 km/h för att efter avfarten mot S:t Anna bli 90 km/h. I
anslutning till korsningen finns två bensinstationer samt parkerings- och busshållplatser. Även
denna korsning har liknande uppbyggnad av körfält och fasbilder som korsningen Ågatan.

Bild 2.1 nedan är tagen från Gulasidorna och visar de fem signalstyrda korsningarna med
korsande fordonstrafik. Den första korsningen är korsningen Ågatan och den som kommer att
modelleras och bli analyserad.

Bild 2.1: Söderköpings kanalbro och trafikljusreglerade korsningar
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3. TEORI OCH LITTERATURSTUDIE

3.1 INLEDNING

Då ett av syftena med det här arbetet är att undersöka hur stokastisk köanalys kan användas
för att beskriva en kösituation, kommer tonvikten av litteraturstudien att fokusera på den
nämnda metoden för köanalys. Även andra analystekniker kommer kort att beskrivas för att
ge en orientering i vilka tekniker som är de vanligast förekommande. De olika
analysteknikerna baseras på trafikvariabler som i sin tur baseras på tre trafikkarakteristiska;
flöde, hastighet och densitet. Användning av dessa variabler presenteras på både
mikroskopisk och makroskopisk nivå.

I kapitlets början ges en överblick av analysteknikerna, därefter följer en kort genomgång av
de olika trafikvariablerna och några analystekniker. Efteråt kommer en mer utförlig
presentation av den stokastiska köanalysen. Litteraturstudien avslutas med en genomgång av
teorin kring korsningar och trafiksignalsanläggningar vilket är av sen stor vikt för modellen
och analysen.

3.2 ÖVERSIKT

Kapitel 3.2 till 3.4 är sammandrag av A.D Mays Traffic Flow Fundamentals och finns med
för att ge läsaren dels en bakgrund till den stokastiska köanalysen som kommer att användas i
analysen, del för att ge möjligheten att jämföra den valda analysmetoden med andra som kort
kommer att presenteras i kommande kapitel.

De tre grundläggande trafikkarakteristiska (flöde, hastighet och densitet) och de två olika
nivåer av modellering (mikroskopisk och makroskopisk) som kommer att tas upp i den här
rapporten kan ses i tabell 3.1 nedan. De bildar tillsammans sex trafikvariabler som används
för att beskriva en trafiksituation. I tabell 3.1 nedre del återfinns fem av de vanligaste
analysteknikerna. De kommer kort kommer att beskrivas i rapporten. Den stokastiska
köanalys som ligger till grund för den här rapporten återfinns inom den mikroskopiska
köanalysen (se tabell 3.1 nedan). För att hantera den mängd fordon som krävs för att analysera
en korsning behövs även en simuleringsmodell. I det här fallet en MatLab-modell baserad på
diskret analys av individuella fordon.

Trafikkarakteristiska Mikronivå Makronivå
Flöde Tidslucka Flödesnivå

Hastighet Individuell hastighet Medelhastighet
Densitet Rumsluckor Densitetsnivå

Analysteknik Mikronivå Makronivå
Efterfrågeanalys Minimal tidslucka Kapacitetsanalys

Trafikflödesmodeller Tids-Rums diagram Flöde-Hast-Dens analys
Chockvågsanalys Tids-Rums diagram Chockvågor

Köanalys Diskret analys Kontinuitetsanalys
Simuleringsmodeller Diskret analys Kontinuitetsanalys
Tabell 3.1: Överblick av trafikkarakteristiska och analystekniker
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Kännedom om trafikanalystekniker och förmåga att kunna välja de rätta teknikerna är
avgörande för att kunna göra en bra och relevant analys.

3.3 TRAFIKVARIABLER

I det här kapitlet ges en kortare beskrivning av de trafikvariabler som återfinns i tabell 3.1.
Det är främst de olika måtten på flöde (kapitel 3.3.1 och 3.3.2) som kommer att vara till störst
användning i denna rapports analys. Även densiteten (kapitel 3.3.5 och 3.3.6) är av intresse
medan hastighetsmåtten (kapitel 3.3.3 och 3.3.4) inte kommer att vara till någon större nytta i
analysen. Anledningen är inte några hastighetsmått kommer att vara med i den kommande
modellen eftersom samtliga fordon antas passera rondellen i samma hastighet. Vidare
kommer ankomsterna av fordonen inte att beräknas utifrån några inbördes skillnader i
hastighet. Se även kapitel 1.4 Avgränsningar och begränsningar.

3.3.1 Tidsluckor
(Mikroskopiska flödeskarakteristika)

Tidsluckor kommer att vara den utan tvekan viktigaste trafikvariabeln under analysen, då de
trafiksignalsanläggningar som finns i Söderköping i stor utsträckning opererar med hjälp av
tidsluckor. Se kapitel 3.8.2 Trafiksignalsreglering med LHOVRA-teknik.

Allmänt kan sägas att ju tätare trafik, ju mindre varierar tidsluckorna i ett trafikflöde. Vid
glesare trafik uppstår ett mer slumpmässigt mönster i tidsluckorna, beroende på att det krävs
mindre interaktion mellan bilförarna ju närmare ett tillstånd av fria hastigheter fordonen
befinner sig. Följande kan allmänt sägas om tidsluckor och kan även gälla som definition för
vad en kö är:

 Tidsluckan är väldigt sällan under 0.5 sekunder.
 Tidsluckan är sällan inte över 10 sekunder om inte flödet är under 15 fordon/minut.

Det går att dela in fördelningarna av tidsluckor i tre olika kategorier. Den första som används
när trafikflödet är så lågt att fordonen anländer helt slumpmässigt, kallas för Random. Med
det menas att sannolikheten för att ett fordon anländer till en viss rumspunkt är lika stor
oavsett vilken tidpunkt det är, och att ankomsten av ett fordon vid en viss tidspunkt inte
påverkar sannolikheten av att ett annat fordon dyker upp där vid en annan tidpunkt. De
fördelningar som främst används är Poissonfördelning, men även fördelningar som normal
och Erlangfördelning kan användas. Beroende på hur situationen är vid låga flöden så kan
fordon anlända helt slumpmässigt (utfart från en parkering) eller till en viss del samlade i
kolonner (vanligt på landsväg). Nedan visas som exempel en formel för att beräkna
Poissonfördelningen under det valda tidsintervallet t med x antal anländande fordon.

!
)(

x
em

xP
mx 



där P(x) = sannolikheten att x fordon anländer i tidsintervallet t.
m = medelantalet fordonsankomster i tidsintervallet t.
x = antalet fordon som anländer under det undersökta tidsintervallet.
e = den matematiska konstanten e.
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När förare försöker hålla en konstant tidslucka, men variationer uppstår på grund av den
osynkronisering som finns mellan förarna, har vi kategorin Constant. Denna typ av situation
är vanlig vid köbildning. En unik normalfördelning defineras av medeltidsluckan och standard
avvikelsen av tidsluckefördelningen. I ett Constant-tidsluckefall blir medeltidsluckan

V
t

3600
 (1)

Den minimala tidsluckan ( ) är
st 2 (2)

där t = medeltidsluckan
s = standardavvikelse

Från formlerna (1) och (2) ovan kan följande uttryck för standardavvikelsen skapas.

2



t

s

En unik normalfördelning skapas av ett medelvärde och en standardavvikelse. En sådan
normalfördelning är alltid symmetrisk runt medelvärdet. 68.27% av ankomsterna sker inom
en standardavvikelse från medelvärdet, 95,45% inom tre osv.

Exempelvis har vi en medeltidslucka på 2 sekunder vid ett flöde av 1800 fordon/timme och
med den minimala tidsluckan på 0.5 sekunder. Med dessa värden får vi en standardavvikelse
på 0.75 sekunder. Vi kan då teckna uttrycket 2 ± 0.75 för att (med en standardavvikelses
noggrannhet) beskriva avståndet mellan fordonen. Det är i den här kategorin som flödena i
analysen kommer att befinna sig. Ju högre flöde ju mindre variation i tidslucka. Då det är
höga flöden som senare kommer att undersökas och att MatLab-modellen förenklas till att
arbeta i diskreta steg på en sekund styck, kan i många fall ankomsterna (tidsluckorna) helt
slumpas ut. Mer om det i kapitel 4.3: Indata för MatLab-modellen.

Den sista kategorin av fördelningar för tidsluckor är ett mellanstadie, kallat Intermediate. Det
är ett tillstånd som inträffar i det intervall som finns mellan dess att fordon börjar bli
påverkade av andra fordon och tills dess att en kösituation har skapats. Det är mer komplicerat
och kommer inte att beskrivas mer utförligt här. I många fall räcker det med att kunna
beskriva ”fri-farts”-förhållandet i Random och köer med Constant.

3.3.2 Flödesnivå
(Makroskopiska flödeskarakteristiska)

Ett sätt att titta på trafikflöden är att studera variationer och sammansättning av flödet. Det
finns även olika mått på kapacitet.

Servicevolym
Det maximala flöde som kan antas passera en korsning under en given tidsperiod och med
givna förutsättningar samtidigt som en viss servicenivå uppehålls.

Kapacitet
Flödet som maximalt kan antas passera en korsning under given tidsperiod och under givna
trafikförhållanden.
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Mättnadsflöde
Det maximal flöde som under optimala förhållanden kan uppstå. Återfinns till exempel i
fronten på en kö som får gröntljus.

Det finns en koppling mellan det mikroskopiska värdet medeltidslucka och det makroskopiska
flödesvärdet.

h
q

3600
60 

där 60q = flödet per timme

h = medeltidslucka mellan fordonen

Ett vanligt sätt att åskådliggöra variationerna över en viss tidsperiod är med hjälp av Flöde-
Tids diagram. Om platta toppar uppstår i diagrammen indikerar dessa på att en kösituation har
uppstått. I diagrammen är det även lätt att se vilka variationer som uppstår. Man talar om tre
olika typer av variationer; temporära, spatiala och modala variationer. Kännedom om dessa
olika flödesmönster ger förståelse för hur trafiken uppträder. Samma uppdelningar kan även
användas för andra trafikvariabeler.

Temporära flödesmönster
Tillfälliga variationer uppstår hela tiden och existerar över olika långa tidsintervall. Dessa kan
delas upp i tre olika grupper precis som hos de mikroskopiska tidsluckorna. De tre grupperna
har olika fördelningar som bättre beskriver gruppernas olika flödesmönster än andra

 Random (fri-fart situationer). Beskrivs normalt med poissonfördelningar.
 Constant (köbildning). Beskrivs vanligtvis med normalfördelningar.
 Intermediate (området mellan random och constant). Beskrivs med Peak-hour factor

(se nedan).

Poisson- och normalfördelningar har beskrivits tidigare och Peak-hour factor (PHF) beräknas

enkelt med:
15

60

q
q

PHF 

där q15 = kvartens flöde uttryckt i flöde per timme

Teoretiskt fås ett värde på 0.25 (hela timmens flöde den kvarten) till 1 (en fjärdedel av
timmens flöde under den undersökta kvarten).

Spatiala flödesmönster
Detta mönster kan vidare delas upp i tre undergrupper.

 Flöde som uppstår på sekundära vägar till huvudleder med trafikstockning
 Riktningsmönster
 Körfältsfördelning

Modala flödesmönster
Uppdelat på fördelningen av fordonstyper under olika intervall och prioriterade fordon. Visar
skillnader mellan fordon och mellan förare.
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3.3.3 Individuella hastigheter
(Mikroskopiska hastighetskarakteristiska)

Genom att följa ett speciellt fordons färd genom ett trafiksystem kan intressant information
om rådande trafikförhållande fås. Att matematiskt beskriva hur ett fordon beter sig kan ibland
vara nödvändigt. Ett fordon förändrar sin hastighet (v) och avverkar en sträcka (d) enligt
nedanstående formler.

a
v be  
 2733.047.1 attd b  

där b initial hastighet

e = slutlig hastighet
a = acceleration
t = tid det tar för fordonet att ta sig från den initiala till den slutliga hastigheten

Fri-fart förhållande
Hindras inte fordonet av några andra fordon heter det att ett fri-fart förhållande råder.
Matematiska formler kan tillämpas för att beskriva vilken medelhastighet som kommer att
råda. Det här är tekniker som inte är tillämpbara för de situationer som kommer att behandlas
i den här rapporten.

N

N
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N
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2ss 

där  = medelhastighet

i = fordon i:s hastighet
N = antalet fordon i undersökningen
s2 = varians
s = standardavvikelse

De matematiska fördelningar som främst användes för att representera uppmätta
hastighetsfördelningar är, förutom normalfördelning, även log- och sammansatta fördelningar.

3.3.4 Medelhastigheter och restider
(Makroskopiska hastighetskarakteristiska)

Begreppet medelhastighet används ofta för att analysera en grupp av fordon som passerar en
specificerad punkt eller sträcka under ett givet tidsintervall. För den korsning som modellen
kommer att baseras på är medelhastigheter ointressanta men om flera korsningar kopplas
samman blir medelhastigheter och restider mycket intressanta för att beskriva trafiksystemets
framkomlighet. Variationer i medelhastigheter kan delas upp i tre olika kategorier på samma
sätt som hos flödena: temporära, spartiala och modal variationer.
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Restider
Att veta vilka restider som gäller är väsentligt vid en rad olika tillämpningar som exempelvis
koordinering av sammansatta trafiksignaler och vid före/efter studier. Det finns några olika
tekniker som används för att mäta restider. En av de vanligaste är att med fotografisk
utrustning identifiera fordons nummerplåtar vid en start- och en slutpunkt. Det blir då lätt att
beräka restiden när man vet vilken tid det tog för fordonet att färdas en given sträcka. Med
den här tekniken behövs det endast ett fåtal mätningar för att med en ganska hög nogrannhet
beräkna en medelhastighet när det råder höga flöden och därmed interaktion mellan fordonen.
Nackdelar med tekniken är att den inte blir lika tillförlitlig på sträckor där det finns möjlighet
att stanna och köra på och av vägen. Vidare är tekniken dyr vid stora tillämpningar.

En annan vanlig teknik är att använda så kallade ”floating-cars” som åker med i trafikflöderna
och försöker uppträda som genomsnittliga fordon. Det här är en teknik som jag är övertygad
om att den, i alla fall i enklare tillämpningar, kommer att blir mer och mer använd ju vanligare
det blir med fordon som konstant är uppkopplade till exempelvis navigeringssytem, dynamisk
hastighetsanpassning, internet och så vidare. De mer sensorutrustade floating-cars som
används idag kan, förutom att bestämma medelhastigheter, även beräkna flöden genom att
registrera antalet mötande, omkörande och omkörda fordon. Följande formel kan används för
att beräkna flödet i den riktning som det mätande fordonet färdas i.
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eem
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där qe = Flödet i den egna riktningen
Mm = Antal mötande fordon
Oe = Antal fordon som kör om
Pe = Antal fordon omkörda
Te = Restid för egna flödet över den givna sträckan
Tm = Restid för det mötande flödet på den givna sträckan

I framtiden kan det även bli möjligt att med trafiksignalanläggningarnas detektorer hålla reda
på restider. Innan det kan fungera måste detektorerna bli mer känsliga och nya analystekniker
skapas.

3.3.5 Rumsluckor och stabilitet
(Mikroskopiska densitetskarakteristiska)

Rumsluckor används för att undersöka trafikens dynamik och analysera stabilitet. Ett viktigt
värde är det kritiska avståndet. Ju närmare de genomsnittliga rumsluckorna kommer det
kritiska avståndet ju större kan flödet bli. Blir detta avståndet mindre kommer kapaciteten att
minska, fördelen med fler bilar per längdenhet tas ut av att hastigheten sjunker. I ett flöde-
hastighetsdiagram kommer kurvan som representerar kapaciteten att få formen av högerdelen
av en ellips.

Rumslucka och avstånd är två termer som används vid beräkning med mikroskopiska
densitetsvärden. Rumsluckan är sträckan från en punkt (oftast framskärmen) på det
framförvarande fordonet till motsvarande punkt på det bakomvarande fordonet.
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)()( 11 tgLtd nnn  
där 1nd = rumsluckan

nL = längden på det framförvarande fordonet

1ng = avstånd mellan fordonen

Avståndet är den sträcka som fysiskt finns mellan fordonen. Då det är lättare att samla in data
i form av tidsluckor räknar man ofta om tidsluckorna till rumsluckor med formeln

nnn xhtd 11 )(  
där 1nh = tidsluckan mellan fordonen

nx = hastigheten

Den genomsnittliga rumsluckan beräknas med

N

d
d

N

n
n

 1

där dn = är det individuella rumsluckan för fordon n.
N = antalet fordon

Stabilitet
Det finns två olika typer av stabilitet. Dels den lokala mellan två fordon, dels den
asymptopiska där en störning påverkar en kolonn av fordon. Om störningen ebbar ut av sig
själv heter det att störningen var stabil. Om den istället förstärks inträffade en instabil
störning. Stabilitet är beroende av reaktionsförmågan hos bakomvarande fordon och
hastigheten och avståndet mellan fordonen. När det bakomvarande fordonets förare har för
lång reaktionsförmåga på en hastighetsförändring (eller störning) hos framförvarande fordon,
betyder det att avståndet mellan fordonen är för litet med avseende på hastigheten och
reaktionsförmågan, och en instabil situation uppstår. Om däremot föraren lyckas klara upp
situationen utan att krocka eller skapa en för stor störning för bakomvarande fordon, råder
istället stabilitet. Störningen försvinner och nivån av interaktion minskar. I uttrycket
reaktionsförmåga är parametrar som tid till att uppfatta störningen hos framförvarande fordon,
tid till handling och tid till att fordonet svarar på förarens handling, inräknade.

Säkert avstånd
Det har forskats en del om vilka avstånd mellan fordon som är säkert att hålla. Några som har
försökt att svara på den frågan är forskarna Piper och Forbes. Dessa modeller brukar även
kallas för car-following modeller.

Ett säkert avstånd enligt Piper är en billängd för varje 4,5 m/s fordonen färdas i. Det skulle
innebära knappt sju billängder (cirka 30-40 m) vid 110 km/h.
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Forbes teori slår fast att det minsta avståndet mellan fordon är lika med reaktionstiden hos
bakomvarande förare plus den tid det tar för det främre fordonet att förflytta sig en billängd.
Om en reaktionstid på 1,5 sekunder och en fordonslängd på 6 meter råder, fås följande
samband, där VN är hastigheten hos det framförvarande fordonet.

N
MIN V

h
6

5.1  NMIN Vd 5.16 

Nackdelar med car-following modeller
- Antar att inga omkörningar görs
- Antar att inget händer så fort fartskillnaderna upphör
- Inverkan av användandet av bromsljus inte medräknat
- Ser inte förbi bilen framför

Undersökningar har visat att även om inte fordon krockar i verkligheten så gör modellerna det
möjligt att se när fordonen inte kör under accepterade trafiksäkerhetsförhållanden. Vidare kan
modellen ge upplysningar till varför olyckor uppstår långt bakom det fordon som initierade
störningen.

Fria hastigheten (Önskad hastighet)
Den fria hastigheten har nämnts tidigare som ett fri-farts förhållande och är som sagt den
hastighet en förare håller om han inte hindras av annan trafik. Vilken hastighet en förare då
håller beror bland annat av dessa yttre faktorer:

- Vägtyp
- Gällande hastighetsbegränsning
- Väderförhållanden (sikt, halka m.m.)
- Horisontella/vertikala lutningar av vägbanan
- Horisontella/vertikala kurvor
- Ytfriktion

3.3.6 Densitetsnivå och chockvågor
(Makroskopiska densitetskarakteristiska)

När det sker en förändring i trafikförhållandet, det vill säga när flöde, hastighet och densitet
förändras, uppstår en gräns i tids- och rumsdomänen. Den gräns som uppstår kan kallas för en
chockvåg som fordonsströmmen passerar igenom. I sin enklaste form kan en chockvåg visa
gränsen mellan ett fri farts förhållande och ett köförhållande. Mer avancerad användning kan
vara att se hur en kedja av trafikljus, rondeller och andra orsaker som ger upphov till
förändringar i trafikförhållandena, påverkar trafikflöden. Ofta illustrerar man chockvågor med
ett flödes-densitetsdiagram och ett rums-tidsdiagram.

Det finns sex olika typer av chockvågor.
- Framåt- och bakåtformande
- Framåt- och bakåtåterhämtande
- Front- och bakstationär
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En bakåtformande chockvåg uppstår när kapaciteten minskar, till exempel när tre körfält blir
två. En framåtåterhämtande chockvåg skapas när en flaskhals lossnar, till exempel när ljuset
slår om till grönt vid ett trafikljus. Vidare uppstår en bakstationär chockvåg i slutet av en kö
och ändrar inte fysiskt läge då andelen ankommande fordon är lika stor som andelen
avgående.

Begränsningar och förenklingar med chockvågor
- Kapaciteten på en viss sträcka antas vara konstant eller ändras direkt vid en viss punkt.
- Chansen till kökoallisationer eller ködelning tas inte med.
- Alla fordon färdas med samma hastighet och ger en grupp fordon samma flödes-

densitets förhållande.
- Förare tar inte hänsyn till händelser längre ner på vägen och ändrar bara hastighet vid

chockvågornas gränser.
- Förhållandet mellan flöde och densitet är konstant över en specificerad sträcka och

ändras inte med tiden.



Linköpings universitet, Campus Norrköping Examensarbete TNXD20
Europaväg 22 genom Söderköping - En stokastiskt köanalys

2006-06-22 Sid 17 (73) Gustav Silverin

3.4 ANALYSTEKNIKER

De analystekniker som tas upp i tabell 3.1 får här en kortare genomgång. Under beskrivningen
av den makroskopiska trafikvariabeln ”densitetsnivå” i kapitel 3.3.6 har redan chockvågs-
analysen tagits upp. Resterande tekniker får i det här kapitlet en presentation. Som tidigare
nämnts kommer endast den mikroskopiska nivåerna av köanalysen och simuleringsmodellen
att användas i senare delar av rapporten. Resterande tas här upp för att ge läsaren en överblick
över de alternativ som finns. Självklart är valet av analysteknik beroende av vad som ska
analyseras. Är det fråga om en signalreglerad korsning som i den här rapportens fall så ligger
köanalysen nära till hands.

3.4.1 Efterfrågeanalys
Efterfrågeanalysen är ingen riktig analysteknik i samma benämning som de andra som
presenteras i den här rapporten. Det är snarare ett tillvägagångsätt som skapar en ram för hur
en analys går tillväga. Det är vanligt att använda efterfrågeanalys inom både mikroskopisk
och makroskopiska metoder under ett inledande skede. Hur efterfrågeanalysen ser ut kommer
sedan att variera utifrån vilken analysteknik som senare kommer att användas för den tekniska
delen av analysen. De analystekniker som kompletterar efterfrågeanalysen är ofta någon av
följande: trafikflödesmodeller, chockvågsanalys, köanalys eller simuleringsmodeller i
datamiljö. När en efterfrågeanalys görs kan analysen först delas upp i olika delar som tar upp
olika områden av analysen. De viktigaste delarna kan enklast sammanfattas i en efterfrågedel
och en tillgångsdel. Dessa delar blir påverkade av externa miljöfaktorer och kontrolleras av
olika system och regler. Själva kärnan i analystekniken är analysdelen som använder sig av
någon av de andra analysteknikerna (köteori till exempel). Avslutningsvis brukar det finnas en
möjlighet till användaren av efterfrågeanalysen att få feedback.

Efterfråga
Efterfråga är ett mått på hur många enheter som vill bli betjänade av systemet. I mikroskopisk
analys används indata i form av ankomsttid för individuella fordon. Makroskopisk analys
använder sig av ankomsthastighet (antal ankomster per givet tidsintervall).

Tillgång
Tillgång är det maximala antalet fordon som kan bli betjänade av systemet. Mikroskopiska
indata är det minimala tidsluckeavståndet och för makroskopisk analys används det maximala
flödet per tidsintervall. Det finns mer avancerade tekniker som kan användas här. De beskrivs
mer ingående senare i kapitlet.

Kontroll
Kontroll innehåller till exempel regler för hur signalregleringen i en korsning fungerar och hur
fordon interagerar med varandra. Det kan vara fråga om regler som till exempel car-following
eller betjäningsregler (exempelvis FIFO). Kontrollvariablerna kan vara tidsberoende som
enkla trafiksignaler eller också trafikberoende som behovstyrda trafikkontroller (broöppning,
LHOVRA-styrda trafikljus med mera).

Miljö
Miljö är de variabler som används som modifikatorer till ovanstående indata. Exempel på
miljövariabler är väder och visibilitet.
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Analysdelen
Analysdelen använder ovanstående indata för att kunna prediktera ett trafiksystems
uppträdande. Vilken analysmetod som används beror på om det är en mikroskopisk eller
makroskopisk analys och om det är flödes-, hastighets- eller densitetskarakteristiska som är
intressantast att fokusera på.

Mikroskopiska analysmetoder är till exempel car-followingteorier, tid-rumsdiagram,
stokastisk köteori, och mikrosimulering. Några makroskopiska analysmetoder är
kapacitesanalyser, Flöde-Hastighet-Densitetsrelationer, chockvågsanalys, determenistisk
köteori och makrosimulering. Intressanta utdata kan vara bland andra restider, förseningar,
köer, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Feedbackprocessen
Efter analys kan det vara viktigt med någon form av återkoppling så att uppdateringar av
modellerna kan göras för att bättre stämma med verkligheten och för att få användarjämvikt.
Det kan även vara intressant när man vill göra känslighetsanalyser, optimera delar av
systemet, få respons från trafikanter eller svara på ”what if” frågeställningar.

3.4.2 Trafikflödesmodeller
Ett mycket viktigt samband finns mellan flöde (q), hastighet (v) och trafikdensitet (d).
Sambandet kallas allmänt för flödesekvationen: qvd  .

Ett flöde definieras som antal fordon som passerar en specificerad punkt under ett specificerat
tidsintervall i ett visst antal körfält. Enheten på flöde är vanligtvis fordon per timme och
körfält, men tillsammans med realtidsdata används i huvudsak fordon/sekund eller fordon
under ett visst mätintervall (till exempel fem sekunder). I samtliga fall benämns flöde med q.
I köanalys är det ofta det maximala flödet, qm , (kapaciteten) som är intressant.

Hastighet uttycks i antingen kilometer per timme (km/h) eller meter per sekund (m/s). I
mikroskopiska modeller tittar man på varje enskilt fordons hastighet medan makromodeller
använder den genomsnittsliga hastigheten för en grupp av fordon. Två hastigheter är av
speciellt intresse i kömodeller som inte behandlar korsningar. Det är dels den önskade
hastigheten, vf , som är den fria farten, den hastighet som ett fordon håller om det inte hindras
av framförvarande fordon, dels är det den optimala hastigheten, vo , som uppnås när
kapacitetstaket nås.

Densitet anges som antalet fordon på en specificerad sträcka. Anges i fordon/kilometer eller
fordon/meter. De två intressanta värderna med densitet är den optimala densiteten, do , som
uppstår vid maximalt flöde, och stockningsdensiteten, ds, som visar det maximala antalet
fordon som fysiskt får plats på en viss stäcka. Stockningsdensiteten uppträder då flödet är nära
noll.
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Om flödet, hastigheten och densiteten antas vara linjära kan följande uttryck för optimal
hastigheten och optimal densitet ställas upp.

2
f

o

v
v 

2
s

o
d

d 

Tillsammans med flödesekvationen fås följande uttryck för det maximala flödet.
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3.4.3 Köanalys
När trafikens efterfrågan överstiger infrastrukturens kapacitet under ett tidsintervall eller när
tidsluckorna för ankommande är mindre än servicetiden, uppstår en kösituation. En kö skapas
av det antal fordon som inte hinner betjänas av systemet under den givna tidsperioden. När
man vill analysera en köprocess användes ofta chockvågsanalys när efterfrågan är
deterministisk. Det är en metod för att bland annat kunna se hur köer utbreder sig. Köanalys
kan användas för både deteministiska och stokastiska processer.

De finns ett stort antal indata och variabler som styr en hur en fordonskö uppträder. Ofta väljs
ett antal för att beskriva en kösituation. De sju viktigaste är de följande:
- Medelankomsthastighet
- Ankomstfördelning
- Medelbetjäningshastighet
- Betjäningsfördelning
- Antal hindrande fordon/antal betjäningsstationer
- Antal fordon
- Ködisciplin

Medelankomst- och medelbetjäningshastigheten uttycks som flödeshastighet (fordon per
timme) eller som tidluckor (sekunder per fordon), beroende på om det är frågan om en
makroskopisk eller en mikroskopisk analys. Ankomst- och betjäningsfördelningarna ges av
deterministiska eller stokastiska fördelningar.

Att välja rätt köanalys
Om ankomst- och/eller betjäningsfördelningarna är sannolikhetsbaserade, och därmed de
individuella ankomst- och betjäningstiderna för varje fordon är okända, är köanalysen
stokastisk. Medan om båda fördelningarna är determinsitiska, kommer ankomst- och
betjäningstiderna att vara givna och analysen är därmed deterministisk. De kan vidare delas
upp i mikroskopisk och makroskopisk köanalys.

Deterministisk makroskopisk köanalys
Makroskopisk analys används ofta när ankomsterna är få och betjäningstiderna är låga och en
signalreglerad korsning är ett bra exempel på ett av tillämpningsområderna. För att en
signalreglerad korsning ska fungera så måste antagandet att efterfrågan understiger
kapaciteten under en ”tillräckligt lång” period göras. Vid beräkningar på korsningen måste det
vidare antas att medelankomsthastigheten (λ) är konstant under perioden och att
medelbetjäningshastigheten (μ) pendlar mellan att antingen vara max till att vara noll (vid
trafikljus) eller ett annat värde under kapaciteten på betjäningsförmågan. En signalcykel är det
förlopp som trafiksignalsanläggningarna betjänar de ankommande fordonen i och oftast (som
i formel 1 nedan) står betäckningen för den totala tid som anläggningen behöver för att gå
genom samtliga fasbilder.
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Det finns flera värden som beskriver systemets kapacitet. Två av dessa är: tid i kö (tQ) och
procentuell del av den totala tiden som en kö existerar (PtQ). Följande formler beskriver dessa
prestationsmått.
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där λ = medelankomsthastigheten (fordon/timme)
μ = medelbetjäningshastigheten (fordon/timme)
tQ = tid i kö (sekunder)
r = effektiv rödtid (sekunder)
C = Signalcykel (sekunder)
PtQ = Procentuell del av den totala tiden som en kö existerar

För att visuellt beskriva vad som händer med kön används ett flöde-tidsdiagram och ett
ackumulerad kö-tids diagram. Beroende på vilken utdata analysen är ute efter går det även att
fokusera på antalet fordon som finns i kö, antalet fordon per cykel eller procent av fordon i

kö.
3600

Q
Q

t
N




3600
C

N



C

t
PN Q

Q

100


där NQ = antalet fordon i kö
N = antalet fordon per cykel
PNQ = procent av fordon i kö

Ett tredje mått är kölängder. Beroende på vilken utdata som önskas finns följande mått att

tillgå.
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där QM = maximala kölängden (fordon)

QQ = genomsnittlig kö när kö existerar (fordon)

Q = genomsnittlig kölängd (fordon)

Deteministisk mikroskopisk köanalys
Kräver att ankomst- och avgångstiderna för varje enskilt fordon är kända. Det går då enkelt att
följa hur köerna skapas och avvecklas under den undersökta tidsperioden.

3.4.4 Simuleringsmodeller
Vid större analyser inom trafikområdet är en dator idag ett nödvändigt hjälpmedel. Det finns
en uppsjö av olika simuleringsprogram som baseras på olika analystekniker och -nivåer. Ofta
är dessa datorprogram specialiserade på något enskilt område. Till exempel används
programmet Capcal till beräkningar på mikroskopisk nivå i korsningar medan Emme/2 med
fördel kan användas för simulera trafik över stora områden. Det datorprogam som kommer att
användas i den här rapporten har skapats i MatLab och arbetar med diskret analys på
mikroskopisk nivå. Med det menas att varje individuellt fordon behandlas för sig och att
programmet arbetar i diskreta steg. I det här programmets fall i steg med längden av en
sekund.
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3.5 STOKASTISK KÖANALYS

Följande kapitel baseras även det på A.D Mays Traffic Flow Fundamentals, även om egna
tolkningar och slutsatser gjorts. Undantaget är kapitel 3.5.5-3.5.7 som beskriver nydefinerade
begrepp avsedda för denna rapports analys. Även Ulf Körners bok Köteori har används som
stöd.

För att kunna använda stokastisk köanalys bör trafikintensiteten vara lägre än 1. Är den högre
kan enklast deterministisk köanalys användas. Anledningen är att en korsnings betjäning av
de ankommande fordonen och fordonens ankomst till betjäningen inte längre är stokastisk om
köer existerar under längre tid. Alternativet är om ankomsttiderna och/eller betjäningstiderna
varierar tillräckligt mycket över tiden så att köerna periodvis hinner avvecklas. Det senare
kommer att vara fallet under flera av de kommande scenarierna. Trafikintensiteten (ρ) fås av
medelankomst- och medelbetjäningshastigheten (servicehastigheten).


 

Det finns två angreppssätt. Antagligen studeras trafiksituationen med ett makroskopiskt
synsätt som baseras på ett antal matematiska samband, eller med ett mikroskopiskt vilket
kräver simuleringstekniker som tar varje ankommande fordon i beaktning. Om det ska vara
någon större vits behövs då hjälp av datorer för att göra beräkningarna till analysen. Den
modell som hjälper till i denna rapports analys baseras på ett mikroskopisk synsätt.

Medelankomst- och medelbetjäningshastigheten baseras på distributioner (eller
sannolikhetsfördelningar) och de vanligaste som används inom köteori är konstant
medelvärdesdistribution (D), slumpmässig distribution (M), Erland distribution (E) och
generaliserad distribution (G). Ett kösystem kan betecknas A/B/n, där A är ankomstprocess, B
är betjäningsprocess och n är antalet betjäningsstationer. Ett kösystem med konstanta
medelvärdesdistributioner för ankomst- och betjäningshastigheterna, med en
betjäningsstation, inga begränsingar för kölängd och som tillämpar FIFO-principen betecknas:
M/M/1 (∞, FIFO). En annan variant för beteckning av ett kösystem är den som kallas Kandal-
Lee och den består av fem delar: Ankomstprocess/ Betjäningsprocess/ Antal parallella
betjäningsstationer/ Köregler/ Maximalt antal platser i kösystemet.
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Tabell 3.1 nedan sammanställs ett antal av de etablerade stokastiska termerna.

Symbol Definition M/M/1 (∞, FIFO) M/D/1 (∞, FIFO)

ρ Trafikintensitet






P(0) Sannolikhet för
tomt system 1-ρ ---

P(n) Sannolikhet för n st i
systemet )1(  n ---

E(m) Medelantal i kö



1

2 ---

E(m/m >0) Medelantal i kö när
kö existerar 1

1
---

E(n) Medelantal i system
(kö och i betjäning) 


1 )1(2

2 2







Var(n) Variansen på E(n)  21 



---

E(v) Medeltid i systemet   1
1

)1(2
2






E(w) Medelväntetid  

1 )1(2 




Tabell 3.1: Stokastiska mått

De olika mått som, förutom trafikintensiteten, kommer att användas i analysen beskrivs
nedan. Hur de tillämpas mer praktiskt tas upp i kapitel 6.1 Utdata för analys.

3.5.1 Sannolikhet för tomt system
Genom att se hur stor del av tiden som kö existerar går det att ta fram sannolikheten för att
trafikströmmen ska sakna kö.

3.5.2 Medelantal i kö
Medelantalet i kö, även kallat snittkö, ger snabbt en överblick av trafiksituationen och gör det
möjligt att se om köerna i genomsnitt kan avvecklas under en och samma fasbild, och därmed
undvika att köerna byggs på snabbare än de hinner avvecklas. I trafikstyrning med olika
långa tider för samma fasbild varierar det antal som hinner avvecklas. Därför är det viktigt att
vara medveten om hur lång tid faserna har grönvisning. Tjugo fordon i medelkö under en
minut behöver inte vara lika allvarligt som om det är tjugo fordon i medelkö under en timme.

Som det framgår av bild 3.2 nedan är det när trafikintensiteten börjar komma upp i över 0,9
som medelantalet i kö börjar skena iväg. Tabellen baseras på de formler som är etablerade.
(Se tabell 3.1 ovan för Medelantal i kö.) Verkligheten i en LHOVRA-syrd korsning kan skilja
sig från den som här visas.
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Bild 3.2: Medelantal i kö kontra trafikintensiteten.

3.5.3 Maximalt antal i kö
För att kunna se en specifik situations potential till köbildning är det av intresse att ta reda på
det maximala antalet fordon i kö. Sett till planering av infrastrukturen är det bra att vara
medveten om hur stora köer som i värsta fall kan skapas för det dimensionerade flödet.

3.5.4 Slutkö
Längden på den kö som existerar vid en tidsperiods slut, som exempelvis en
simuleringstimme. Ger en indikation på om köerna kommer att fortsätta öka om inte
förutsättningarna förändras. Termen slutkö är bara användbar vid simulering av en
trafiksituation under givna förhållanden.

3.5.5 Andel kritisk kölängd
Ett mått på hur stor del av tiden som en längre kö än den som hinner avvecklas under en
grönperiod existerar. Kan kopplas till att bli ett mått på hur stor del av tiden som en viss
detektor är belagd och på så sett ge indikation på att andelen kritisk kölängd blir för stor för
att de köer som bildas ska hinna avvecklas under given tidsperiod.

3.5.6 Avvecklingsförmåga
Avvecklingsförmågan beräknas genom att trafikströmmen har en fiktiv kö som inte hinner
avvecklas under en simuleringsperiod som i övrigt körs normalt. Vid simuleringens slut går
det att se hur många fordon som hinner avvecklas utöver de under simuleringsperiodens
ankomna fordonen.

Avvecklingsförmågan är intressant att titta på av främst två anledningar. För det första är det
intressant eftersom det är en relativt stor chans att köer redan existerar när
simuleringsperioden tar sin början. Om så skulle vara fallet kommer den kapacitet som
beräknas vid analysen av simuleringen (beroende på simulerad tidslängd) att vara för liten.
För det andra är även vetskapen om hur stor mängd ackumulerade fordon som en tidsperiod
kan avveckla under givna förhållanden ett bra värde för hur belastad korsningen är.

Medelantal i kö
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3.5.7 Brytpunkten
Genom att studera de olika ovanstående beskrivningarna av en kösituation kan ett medelvärde
på flödet bestämmas, som när det överskrids under en viss tidsperiod kommer att ge upphov
till en instabil köökning. Brytpunkten kan även ses som det maximala betjäningshastigheten
under en viss tidsperiod. Brytpunkten kommer att variera beroende relationen mellan flödena
och beroende på vilken logik som används för trafiksignalsanläggningarna. I de kommande
simuleringarna har en timme valts som längd på simuleringarna, men om brytpunkten ska
användas mer direkt för att styra till exempel val av trafikprogram (logik för styrning av
trafikljus) måste kortare perioder väljas.
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3.6 KORSNINGAR

Det här kapitlet innehåller teori om korsningar och är hämtade från A.D Mays Traffic Flow
Fundamentals, vägverkets publikation 2004:80 Vägar och gators utformning samt Ola
Hagrings bok Beräkning av framkomlighetsmått i korsning utan trafiksignaler: En
litteraturöversikt.

3.6.1 Allmänt om korsningar
De korsningar som ska undersökas har alla flöden som kan delas upp i över- och
underordnade strömmar. Dessa strömmar benämns även som primära och sekundära flöden.
De underordnade strömmarnas kapacitet blir beroende av det överordnade medan de
överordnade strömmarna förblir opåverkade så länge de inte regleras av till exempel
trafikljus.

Givet att ingen styrning av flödena finns, kan följande två randvillkor ställas upp om det
underordnade flödet är mättat.

 När det överordnade flödet är lika med kapaciteten för den strömmen, är det
underordnade flödet lika med noll.

 Omvänt går det underordnade flödet mot sitt största värde då det överordnade flödet är
lika med noll.

Ett enkel samband för att beräkna kapaciteten på det underordnade flödet, när endast två
flöden är inblandade, är

1
mm K

K
q
q

som ger 









m
m q

q
KK 1

där q = Flödet på det överordnade flödet
qm = Det största värde som q kan anta
K = Kapaciteten på det underordnade flödet
Km = Det största värde som K kan anta

Då den underordnade strömmen har lägre prioritet kan vi anta att Km < qm och att om det
inkommande flödet, ankomstintensiteten (r), är större än Km kommer korsningen att bli
överbelastad för det sekundära flödet. Det som behandlats här om korsningar är allmänt och i
en signalreglerad korsning med fler flöden kommer beräkningarna att bli mer avancerade.

3.6.2 Kölängder och fördröjningar
Två av de saker som är av stort intresse i en köanalys är att titta på är hur stora köerna kan bli
och hur mycket köerna fördröjer ett fordon. För att ta reda på det behöver man veta hur stor
belastningsgraden är och för att ta reda på den behöver vi veta kapaciteten och det aktuella
flödet. Belastningsgraden (B) är kvoten mellan flödet och kapaciteten. Vi kan nu ta reda på
hur stor chansen är att systemet är ledigt (p0 eller P(0)) och bestämma sannolikhetsfunktionen
p.

K
q

B  Bp  10 BBp )1( 
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Ett samband mellan kölängd (L), ankomstintensiteten (r) och fördröjningen (d) visas med det
generella sambandet i Little´s formel. Här antas att ankomstintensiteten är lika med flödet.

rdL 

När belastningsgraden är större än ett, det vill säga när flödet överstiger kapaciteten, kommer
en kö att byggas upp. Efter tiden t kommer kölängden att vara

1)1(  KtBL

3.6.3 Övriga framkomlighetsmått
Det finns över tio olika framkomlighetsmått som kan användas för att beskriva hur bra en
korsning fungerar både allmänt och under givna förhållanden. De mått som finns är: kapacitet,
belastningsgrad, kölängd – medel, kölängd – 90%, fördröjning stopplinje, övrig fördröjning,
total fördröjning, andel fördröjda vid stopplinje/övrig/totalt samt andel stopp. Tidigare i
rapporten har termen Brytpunkt presenterats. Det är ett framkomlighetsmått som skapas
genom stokastisk köanalys och är en sammanvägning av de olika stokastiska variablerna och
de rådande trafikflödena. Mer om det i kapitel 3.5.7 Brytpunkten.

3.6.4 Framkomlighet i oberoende signalreglerade korsningar
De beräkningar som kommer att göras i analysen kommer alla att utföras på korsningar med
trafikljus som är trafikstyrda. Att de är trafikstyrda, istället för som alternativet tidstyrda,
innebär att val av fasbild beror på ett antal passage- och närvarodetektorer som finns i
anknytning till varje anläggning (korsning) och som registrerar de ankommande trafiken.

De värden som är av intresse är kapaciteten K (fordon/sekund), mättnadsflödet s
(fordon/sekund), flödet q (fordon/sekund), den effektiva gröntiden g (sekunder) och
omloppstiden c (sekunder).

Kapaciteten i en signalreglerad korsning är beroende på hur många fordon som hinner passera
under gröntiden. En viss fördröjning uppstår i början på varje gröntid då stillastående fordon
accelerar för att ta sig upp till den önskade hastigheten. Denna inledande fördröjning gäller
endast för de 6-8 första fordonen och sträcker sig över cirka tre sekunder. Likväl uppstår en
fördröjning i slutet på varje gröntid under den gröngula tiden som tar någon sekund från
gröntiden. Mellan de två fördröjningarna infinner sig mättnadsflödet som normalt ligger på
1800 fordon/timme (0.5 fordon/sekund). Den effektiva gröntiden är den verkliga gröntiden
minus den totala fördröjningen. Kapaciteten blir då

c
sg

K 

Formeln för kapaciteten ovan gäller endast vid tidstyrning eller då flöden är så höga att
gröntiderna för varje fas går mot sina maximala värden. Det senare är ofta fallet i den
kommande analysen då det i många fall endast är intressant att se vad som händer vid
tidpunkter med maximalt flöde. I de undersökta korsningarna är omloppstiderna vid maximal
belastning fastslagna.
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Det finns även ett annat sätt att ta fram kapaciteten när det finns fler än en primärfasbild.

2
3,63600 


nN

K

där N = antalet omlopp per timme
n = antalet primära fasbilder
6,3 = genomsnittlig tidsförlust vid växling mellan fasbilder
2 = genomsnittlig avvecklingtid per fordon

3.6.5 Avvecklingshastighet
För att komma fram till hur hög servicehastigheten är vid en korsning behövs det, förutom
känd andel effektiv gröntid, även kännedom om hur snabbt olika fordon i en kö kan ta sig
genom korsningen (över stopplinjen). Nedstående visar genomsnittliga värden för personbilar.

Fordon Intervall Snitt Förfluten tid i snitt
1:a 1.5 – 6 < 4.0 4.0

1:a till 2:a 2.8 - 5.5 3.3 7.3
2:a till 3:e 2.0 - 4.0 2.9 10.2
3:e till 5:e 2.0 - 3.3 2.6 15.4
5:e till 7:e 2.0 - 3.0 2.3 20.0

8:e < 1.5 - 2.5 2.0 22.0 <
Tabell 3.2: Avvecklingshastighet

Som nämnts ovan minskar tidsluckorna mellan fordonen efter att de första 6-8 har passerat
tills dess att mättnadsflödet på ett fordon varannan sekund eller 1800 fordon per timme
uppnås. Om man räknar med effektiv gröntid och vet att mer än 6-8 fordon hinner passera vid
varje omlopp kan man dra av 5-6 sekunder från den totala grönvisningstiden för att få en
genomsnittlig fördröjning och sedan börja räkna av fordon varannan sekund.

3.6.6 Servicehastighten eller medelbetjäningshastigheten
Inom stokastisk köanalys är begreppet trafikintensitet ett centralt begrepp. För att kunna
bestämma trafikintensiteten behövs kännedom om inte bara (medel-)ankomsthastigheten (som
är enkel att mäta med diverse tekniker) utan även om servicehastigheten (även kallad
medelbetjäningshastigheten). För att kunna bestämma servicehastigheten i en signalreglerad
korsning behövs kunskap om hur logiken i signalanläggningen är upplagd. Detta kan variera
stort mellan olika anläggningar och även mellan olika tidpunkter då en signalanläggning kan
använda sig av flera olika trafikprogram med olika regler för trafikstyrning. Det som behövs
för att bestämma servicehastigheten för en trafikström vid ett givet förhållande är egentligen
endast vetskap om hur länge det är grönt ljus och hur länge det inte är det. Sedan är det bara
en fråga om hur många fordon som kan passera under varje fasbild.

Vid en analys av en trafiksituation med väldigt hög belastning kan man anta att samtliga faser
får maxgrön (se Kapitel 3.7.1 Gröntider) och då går det att beräkna hur länge den givna
trafikströmmen kommer att ha grönt respektive rött ljus. Exemplet nedan är ett sådant fall.
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Exempel
Den trafikström som servicehastigheten ska bestämmas för har körbart ljus i 30 sekunder
(maximal mingrön + variabel fråntid + gultid + variabel gultid) och rött i 28 sekunder. Den
totala tiden för att gå genom samtliga fasbilder (eller omloppstiden) är med andra ord 58
sekunder. Enligt resonemanget ovan (se Avvecklingshastighet) kommer ca 12 fordon att
hinna passera stopplinjen under tiden med körbart ljus. Det ger en servicehastighet på

74512
58

3600
 fordon/timmen.

Formeln för att beräkna servicehastigheten (i fall som ovan) kan skrivas







  6

2
3600 g

c
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3.7 DETEKTORFUNKTIONER

3.7.1 Gröntider
Normaltillstånd för en signalgrupp är rött. När en detektor registrerar ett fordon skickas en
detektorpuls som tilldelar signalgruppen ett grönbehov. Tillståndet MINGRÖN uppstår vilket
representerar den tid som systemet uppskattar behöva för att serva det ankommande fordonet.

Ju fler detektorpulser som registreras ju mer tid adderas till MINGRÖN fram tills ett
maxvärde, MAXIMAL MINGRÖN, uppnås. Den här metoden behöver endast användas om
avståndet mellan detektor och stopplinje är så långt att fordon mellan dessa inte hinner
avvecklas. I benämningen MAXIMAL MINGRÖN ingår konstant MINGRÖN samt variabel
MINGRÖN. Normalt används endast konstant mingrön. Variabel mingrön ger möjligheten till
att prioritera utvalda trafikströmmar. Aktivt grönt är tiden från början av MINGRÖN upp till
MAXGRÖN. Funktionen ÅTERUPPTAGNING ökar upp till MAXTID. Bild 3.3 nedan visar
tanken med att ankommande fordon förlänger grönvisningstiden. Pulserna är från
slingdetektorer som känner av när ett fordon passerar dem och när det händer skickas en puls
till trafiksignalsanläggningen som därmed noterar att ett fordon anländer.

Bild 3.3: Hantering av mingrönt

Bild 3.4 nedan visar samtliga tillstånd som en fasbild kan vara i. Vilka tillstånd som finns med
varierar mellan olika trafiksignalsanläggningar. Siffrorna representerar exempel på längden av
de olika tillstånden.

Bild 3.4 Olika tillstånd för en fasbild
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3.7.2 Trafiksignalreglering med LHOVRA-teknik
En utveckling (och komplement) av den traditionella signalregleringen med hjälp av
detektorer och detektorlogik är LHOVRA-tekniken.

LHOVRA står för Lastbilsprioritering – Huvudledsprioritering – Olycksreduktion - Variabelt
gul – Rödkörningskontroll – Allrödvändning.

Bild 3.5 nedan visar vilka detektorer (induktiva slingor) som styr vilka LHOVRA-funktioner
på en tillfart reglerad till 50 km/h. Lastbilsfunktionen saknas här då den sällan används på
vägavsnitt med hastighetsbegränsningar på under 70 km/h.

Bild 3.5: HOVRA

Inom LHOVRA-tekniken finns några olika funktioner som styr en signalgrupp genom att
påverka de fyra trafikstyrningsvariablerna; Maxtid (M), Fråntid (F), Gultid (G) och Rödtid
(R) .

Med LHOVRA funktionen Huvudledsprioritering avbryts statusen Maxtid medan den
fordonsstyrda Fråntiden tillåts löpa ut. Funktionen skapar gröntid som adderas till mingrön.
Detta är endast möjligt om den långa detektorn vid stopplinjen (i figur 3.3 detektorn närmast
korsningen) kan addera fråntid. Fungerar upp till maximal mingrön (maxgrön) eller så länge
det finns fordon innanför D130. Även om det inte finns något grönbehov kan grönt ljus
behållas om det finns behov i motsatt riktning, det kallas för passivt grönt. Funktionen
Olycksreduktion förlänger Fråntiden genom att ger tillskott på grönvisningen efter att
maximal mingrön har inträffat. Används för att minska antalet olycker för kritisk ankomst, det
vill säga fordon som har valet att stanna eller fortsätta när grönvisningen går ut. Variabel
gultid ger möjligheten till att förlänga tiden för gulvisning och funktionen rödkörningskontroll
minskar riskerna med rödkörning sekunderna efter fasbilden har börjat visa rött. Till sist
terminerar funktionen Allrödvänding tillståndet allrött som i en del trafiksignalsanläggningar
används som ett viloläge när inga fordon anländer.

För den som söker mer information finns en illustration över hur de olika funktionerna arbetar
ses i bilaga 3.1. Illustrationen är tagen från Vägverkets publikation om Vägar och gators
utformning – Trafiksignaler där det finns mer utförlig information om LHOVRA-tekniken.
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3.8 DETEKTORFUNKTIONER VID KORSNINGEN ÅGATAN

För att närmare beskriva detektorfunktioner kommer korsningen Ågatan att användas som ett
exempel. Korsningen kommer senare att användas i modellen.

Korsningen E22 – Ågatan i rak södergående riktning har fyra detektorer och
hastighetesbegränsningen är satt till 50 km/h. Den första detektorn (D1) ligger på ett avstånd
av 180 m från körfältets stopplinje. Det motsvarar en tidslucka på ca 13 sekunder. Den andra
(D2) finns på 110 m, eller 8 sekunders, avstånd från stopplinjen. Den tredje (D3) på ett
avstånd av 70 m (5 sekunder), och den sista är den långa närvarodetektorn (D4) som sträcker
sig ut 8 meter från korsningen. I tabell 3.1 nedan visas detektorfunktionerna för korsningens
första fasbild som tillsammans med fasbild 3 hanterar det primäraflödet längs med E22:an.

Grupp Detektor Anmäler Förlänger Vid fel

Närv. Det
DL-

Grupp Grupp

KMG +
VMG +
MMG Grupp Status

Åter-
upp

Ej
åter-
upp Till Från

F1/F10 D1 1-10 10 5 10 M 6 X
23-1 - 1 M 6

D2 2-1 1 4 1 M 4 X
F 4

D3 3-1 1 4 1 MG 3,5 X
F 3

D4 4-1 1 4 1 M 0,1 X
G 1

Tabell 3.1 Detektorfunktioner

I tabellen ovan står F1/F10 för vilken grupp av trafiksignaler (fasbild) som det rör sig om.
Sedan presenteras de fyra olika närvarodetektorer som hör till gruppen. Närvarodetektorerna
anmäler fordonsankomst till den grupp den tillhör. Anledningen till att det här finns två
grupper som samma detektor (D1) anmäler till beror på att två olika trafikprogram (se kapitel
3.8.3 Tidsplaner och Trafikprogam) styrs av detektorn. Funktionerna som F10 innebär (med
fiktiv H-funktion) kommer inte att användas vid modelleringen av korsningen. Anledningen
är att trafikprogrammet Oberoende användes under insamlingsperioden med slangmätning
och i det programmet används endast F1. Rubriken Förlänger visar vilken status (eller
trafikstyrningsvariabel) som respektive detektor påverkar och hur mycket (antal sekunder som
adderas). Det är som nämnts tidigare: Maxtid (M), Fråntid (F), Gultid (G) och Rödtid (R) som
kan påverkas. Ej återupptagning innebär att tidsluckor över 6 respektive 4 inte kan ge upphov
till förlängning av gröntiden. Det är de detektorer som har ett värde i kolumnen Återupp (-
tagning) som ger extra gröntid.

3.8.1 Maximal faslängd
De olika fasbilderna opererar efter olika stora tidsluckor vilket ger olika stora
grönvisningstider. Den maximala teoretiska omloppstiden blir 94 sekunder vilket
beräkningarna nedan adderar upp till. Se kapitel 3.9.2 Signalcykel. Nedan följer en
genomgång av respektive fas signalcykel (från rött till rött). De sekundangivelser som finns
efter varje tillstånd är de maximala tid som tillståndet kan få i varje signalcykel.
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Fas 1 (rakt och högersväng från primärgator)
Rött - Rödgul (1,5 s) – Mingrön (4 s) – Maxgrön (16 s) – Variabel Fråntid (12 s) – Gul (3 s) –
Variabel gul (1 s) - Rött

Detta ger en maximal grönvisning på 32 sekunder plus 4 sekunders gul ljusvisning. Räknat på
att korsningen skulle vara fordonsoberoende (det vill säga att den är tidsstyrd) skulle fasen få
en kapacitet på (32/94) x 1800 ≈ 613 fordon per timme. Denna kapacitet kan senare i analysen
jämföras med de kapaciteter som korsningen kan fås med fordonstyrd signalreglering.

Fas 2 (från sekundärgator)
Rött – Rödgul (1,5 s) – Mingrön (4 s) – Maxgrön (15 s) – Variabel Fråntid (8 s) – Gul (4 s) –
Rött

Ger en maximal gröntidsvisning på 29 sekunder och en gultidsvisning på 4 sekunder.

Fas 3 (vänstersväng från primärgata norrifrån samt högersväng söderut från sekundärgata)
Rött – Rödgul (1,5 s) – Mingrön (4 s) – Maxgrön (10 s) – Variabel Fråntid (6 s) – Gul (3 s) –
Variabel gul (1 s) – Rött

Fas 3 har även en annan trafikström (vänstersväng från primärgata söderifrån) som opererar
efter lite andra värden.
Rött – Rödgul (1,5 s) – Mingrön (4 s) – Maxgrön (10 s) – Variabel Fråntid (12 s) – Gul (2 s) –
Variabel gul (2 s) – Rött

Maximal gröntidsvisning på 20 respektive 26 sekunder med maximalt 4 sekunder visning av
gultljus. För beräkning av den sammanlagda teoretiska omloppstiden används det senare
värdet.

3.8.2 Signalcykel
Genom att LHOVRA-tekniken arbetar med att förlänga en fas olika status eller tillstånd med
hjälp av tidsluckor, kommer tiderna för visning av varje fasbild och därmed även
omloppstiderna att variera stort. Omloppen är inte heller fast cykliska så beroende på
konfliktgrad kan tiden (allrött) mellan två fasbilder variera. Normalt kan den tiden adderas till
den Rödgula tiden som egentligen ligger på 1,5 sekund. I den modell, som skapas för att göra
beräkningarna till analysen, kommer det att kompenseras för detta. Hos en del
trafiksignalsanläggningar finns det en prioriterad fas som anläggningen kommer att ge grönt
till om inget händer. Annars råder allrött om inga fordon aktiverar detektorerena. I fallet med
korsningen Ågatan under trafikprogrammet Oberoende finns ingen fas som är prioriterad. I
vilket fall som helst skulle det inte ge någon utfall på resultatet i rapporten eftersom
korningens kapacitet för olika sammansättningar av flöden inte går att beräkna om inga
fordon anländer till korsningen.
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Anläggning 5:402 Ågatan
En signalcykel med maxvärden på samtliga variabler ser ut enligt följande.

Sek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fas 1 RG RG MG MG MG MG G G G G G G G G G G
Fas 2 R R R R R R R R R R R R R R R R
Fas 3 R R R R R R R R R R R R R R R R

Sek 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Fas 1 G G G G G G VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF
Fas 2 R R R R R R R R R R R R R R R R
Fas 3 R R R R R R R R R R R R R R R R

Sek 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Fas 1 VF VF G G G VG R R R R R R R R R R
Fas 2 R R R R R R RG RG MG MG MG MG G G G G
Fas 3 R R R R R R R R R R R R R R R R

Sek 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Fas 1 R R R R R R R R R R R R R R R R
Fas 2 G G G G G G G VF VF VF VF VF VF VF VF G
Fas 3 R R R R R R R R R R R R R R R R

Sek 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Fas 1 R R R R R R R R R R R R R R R R
Fas 2 G G G R R R R R R R R R R R R R
Fas 3 R R R RG RG MG MG MG MG G G G G G G VF

Sek 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Fas 1 R R R R R R R R R R R R R R R
Fas 2 R R R R R R R R R R R R R R R
Fas 3 VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF G G VG VG

Figur 3.4: Exempel på signalcykel med maximal värden

RG = Rödgul, MG = Minimalgrön, G = Grönttillskott, VF = Variabelfråntid, G = Gul
VG = Variabelgul, R = Rött

3.8.3 Tidsplaner och trafikprogram
För att kunna anpassa trafiksignalerna till rådande situation finns olika trafikprogram, TP, att
tillgå. I Söderköping opererar följande trafikprogram.

Program
TP1 80 sek båda riktningarna
TP2 110 sek söderut
TP3 110 sek norrut
TP4 100 sek båda riktningarna (från 2005-06-17)
TP5 90 sek norrut (från 2005-06-12)
TP6 110 sek reserv
TP9 Oberoende Används för rapportens modellering av korsningen
TP10 Lok sam. för framtida bruk



Linköpings universitet, Campus Norrköping Examensarbete TNXD20
Europaväg 22 genom Söderköping - En stokastiskt köanalys

2006-06-22 Sid 34 (73) Gustav Silverin

Det som kan påverka vilket program som används är främst broöppning då de norr- och
södergående flöderna styps och därmed prioriteras trafiken till och från sekundärgatorna.
Efter en broöppning kontrolleras kölängderna (hjälp av videodetektorer) och lämpligt
program väljs för att avveckla köerna så effektivt som möjligt.

Även information från videodetektorerna styr valet av trafikprogram när ingen broöppning
görs. Vid hög belastning på norr- och södergående trafik prioriteras dessa. Vid beläggning på
båda videodetektorerna stoppas den norrgående trafiken i korsningarna Ågatan (Anl 5:402)
och Industrigatan (Anl 5:406). Det finns inte så många olika trafikprogram idag och en
utökning av dessa och en bättre detektering och styrning skulle med största sannolikhet kunna
förbättra framkomligheten genom Söderköping.
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4. DATAINSAMLING

Under första delen av följande kapitel kommer den insamlade datan från slangmätningar och
detektorerna vid trafiksignalsanläggningar att presenteras och den data som de kommande
scenarierna baseras på att väljs ut. En del slutsatser för specifika situationer kommer
oundvikligen att göras redan i det här kapitlet, men det är först under kapitel 7: Slutsatser som
en mer sammanhängande bild kommer att ges. Under den andra delen av databeredningen tas
urvalet upp och behandlingen av indata för MatLab-modellen kommer att presenteras.

Den data som analysen baseras på samlades in vid två olika tidspunkter och med två olika
tekniker. Under sommaren 2005 mellan den 12:e augusti till den 11:e september samlades
data in från de olika detektorer (induktionslingor) som finns i anknytning till
trafiksignalsanläggningarna. Dessa detektorer styr trafiksignalsanläggningarna och lagrar
även data om fordonspassager. Det andra tillfället inträffade mellan den 4:e till 13:e november
och då mättes trafiken i Söderköping upp i fem olika punkter med hjälp av slangar kopplade
till Metor3000-systemet. Slangmätning används av vägverket för att undersöka trafikflöden.
Oftast handlar det om att samla in så kallad ÅDT-data (årsdygnstrafik) som ger möjlighet för
trafikingenjörer att studera trafikutvecklingar med mera.

4.1 DETEKTORDATA FRÅN TRAFIKSIGNALSANLÄGGNINGARNA

Som tidigare nämnts finns det sju olika korsningar/GC-vägövergångar i Söderköping som
regleras med ljussignaler. I anknytning till dessa trafiksignalsanläggningar finns det (förutom
tryckknappsdetektorer) nästan hundra induktiva slingor nerfrästa i marken som skickar
passage- och/eller närvarodata till anläggningarnas styrapparater. Det är endast på de
detektorer som finns på E22:an som trafikdata har kunnat samlas in ifrån. Det går inte att få
fram några hastigheter, tidsluckor eller liknande data utan endast antalet passager lagras. Det
finns sådana detektorer men de används inte i Söderköping under den period som datan
samlades in. Av de drygt hundra detektorer som finns i anknytning till genomfartsleden lagras
data på 25 av dem. Datan samlats in under perioden från mitten av augusti till mitten av
september. Trafikdatan har lagrats på 15-minutersintervall under hela dagar och för att
avgränsa datamängden har tre medeldagar för perioden beräknats: fredag, söndag och onsdag.
De två första dagarna är beräknade utifrån data från fem respektive dagar medan onsdagen
endast baserats på tre onsdagar under perioden. Dagarna valdes för att kunna fånga upp de
största trafikflödena (på fredagar och söndagar) och jämföra dem med en vanlig vardag.
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4.1.1 Flödesvariationer under året
För att kunna få fram meningsfulla slutsatser av de mätdata som finns till förfogande måste de
kunna sättas i relation till de variationer som uppstår under året. I tabell 4.1 och bild 4.1 visas
de variationer i flöde som uppmättes av vägverket under fredagar år 2004 för norrgående (rakt
fram och högersvängande) trafik vid korsningen Ågatan (detektor 13 i trafiksignalsanläggning
5:402). I tabellen visas maxveckan v.28 i fet stil, de fem veckorna då data från
trafiksignalsanläggningarna uppmättes i blå färg samt att Metormätningarna visas i röd färg. I
bild 4.1 visas årsvariationerna grafiskt och i jämförelse med medelflödet under året.

Vecka Flöde % av Max
28 8612 100%
32 7048 82%
33 7047 82%
34 6640 77%
35 6467 75%
36 6640 77%
44 6170 72%
45 6088 71%

Tabell 4.1: Uppmätta veckor i jämförelse med maxveckan

Då den kommande modellen kommer att byggas med hjälp av Metordatan får skillnaden mot
maxveckan tas i beaktning för skapandet av ett scenario som kan beskriva de högsta
trafikintensiteterna under året.

Årsvariation

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Vecka

Flöde

Bild 4.1: Variationer under året i jämförelse med medelveckan (Dygnsflöde).

Omräkningen för sommartrafiken kommer att innebär för Metordatan en ökning av flödet på
40%. (1/0,715 ≈ 1,40).
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4.1.2 Flödesvariationer genom staden under dygnet
De nedanstående bilderna 4.2 och 4.3 visar variationer i det totala flödet av fordon under
respektive mätdag och riktning.

Bild 4.2: Variationer i norrgående körfält på E22:an genom Söderköping.

Bild 4.3: Variationer i södergående körfält på E22:an genom Söderköping.

Den största skillnaden mellan de olika riktningarna är söndagenstrafiken där den norrgående
trafiken är hela 52% större än den södergående. Detta kan bero på att mätperioden är under
slutet av sommaren och att många är på väg tillbaka från sina semestrar vid de sydligare
delarna av landet. Ser man till den norrgående trafiken ökar flödet i de norra delarna av
staden. I den södergående trafiken ser man liknande trender, om dock inte lika tydliga.
Slutsatsen blir att det är korsningen Ågatan som har ett av de högsta trafikflöderna på
genomfartsleden och kombinerat med de relativt höga flöderna på sekundärgatorna (speciellt
riksväg 210 mot Linköping) kan det med stor sannolikhet antas att det är den korsning som är
den största flaskhalsen på genomfartsleden.

Norrgående variationer
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Fredag 5841 6392 6584 6706 7108
Söndag 7055 7171 7328 7492 6860
Onsdag 5211 5794 6032 6144 6689
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norr
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Södergående variationer
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Fredag 7928 8033 8001 8015
Söndag 5053 4639 4603 4602
Onsdag 6418 5109 5737 5756

norr Ågatan söder Nybrogatan norr IndustrigatanSöder
Ö_Rydsvägen
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Det är även intressant hur flödena varierar över dygnets olika timmar. För den kommande
analysen är det viktigt att hitta de stunder (och platser) som har de högsta flödena.
Diagrammen i bilagan bekräftar att det främst är två högre pikar under ett vardagsdygn som
ger upphov till de högsta koncentrationerna av fordon. Det är speciellt tydligt för den
norrgående trafiken och stämmer allmänt för trafiken under vardagarna. Fredagarna (se bild
4.5) kan i vissa fall se lite annolunda ut på grund av den begynnande helgtrafiken. Däremot
skiljer sig trafiken under helgerna från vardagstrafiken genom att ha utseendet av en enda
utsträckt kulle under dagen. I normala fall uppstår inte lika höga trafikkoncentrationer som
under vardagarnas två pikar även om det totala flödet kan vara minst lika högt. Under en av
de söndagar som insamlingen av data från trafiksignalsanläggningarna gjordes inträffade Alla
helgona helgen. En följd av det blev att ett ovanligt stort flöde uppmättes under några timmar
den eftermiddagen. Se bild 4.4 nedan. På samtliga mätpunkter uppmätes förhöjda värden på
grund av helgen, dock inte lika koncentrerade som vid mätpunkt 1 ut från staden.

Alla helgonahelgen

0
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1200
1400
1600
1800
2000
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Bild 4.4: Flöden söder om Industrigatan i sydlig riktning under Alla helgona helgen.
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Bild 4.5: Variationer under fredagen
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4.1.3 Slutsatser om data från trafiksignalsanläggningarna
Det är under fredagseftermiddagarna, speciellt tiden mellan fyra och sex, som de största
flödena kan uppstå under vardagar. Och bland de olika korsningarna kan man ofta hitta högre
värden vid Ågatan. En sammanställning av dygnstrafiken i några mätpunkter ges i tabell 4.2
nedan.

Tabell 4.2: Sammanställning av trafiksignalsanläggningarna

Norrgående Fre Sön Ons Södergående Fre Sön Ons
Industrigatan Söder 5831 7055 5211 Industrigatan Norr 7928 5053 6418
Industrigatan Norr 6392 7171 5794 Nybrogatan Söder 8033 4639 5109
Nybrogatan Norr 6584 7328 6032 Ö_Rydsvägen Söder 8001 4603 5737
Ö_Rydsvägen Söder 6706 7492 6144 Ågatan Norr 8015 4602 5756
Ågatan Söder 7108 6860 6689



Linköpings universitet, Campus Norrköping Examensarbete TNXD20
Europaväg 22 genom Söderköping - En stokastiskt köanalys

2006-06-22 Sid 40 (73) Gustav Silverin

4.2 METOR3000

Vid insamlingen av trafikdata med hjälp av induktiva slangar användes Metor3000-systemet.
Slangarna kopplades till en fältenhet där rådatan samlades upp under insamlingsperioden.
Med hjälp av ett Windows-baserat program kan sedan de .raw filer som sparats i fältenheterna
packas upp och bearbetas för att få fram den önskade datan i ett lätt överskådligt format. De
data som går att få fram ur dessa mätningar är ankomsttider, tidsluckor mellan fordonen,
fordonsklasser och hastigheter. I programmet kan olika parametrar ställas in, som bland annat
ger möjlighet till att i efterhand förändra förutsättningarna eller korrigera inställningsfel från
uppsamlingen. Rådatan kan presenteras i valbara tidsintervaller eller för enskilda fordon. Det
finns möjligheter till att skilja mellan olika fordonstyper och det går att skilja mellan olika
körriktningar. För presentation i tidsintervall finns möjligheten att ta fram stapeldiagram.

Lokaliseringen av de fem olika mätpunkterna presenteras nedan. I samtliga fall har riktning 1
valts som den norrgående riktningen, förrutom för punkt 3 där riktning 1 går österut.

Punkt 1: Söder om Industrigatan vid stolpen för videodetektorerna.
Punkt 2: Norr om Industrigatan. 130 meter från korsningens mitt.
Punkt 3: Väster om korsningen Ågatan-210. 170 meter.
Punkt 4: Söder om Ågatan-210. 110 meter.
Punkt 5: Norr om Ågatan-210. 190 meter (strax norr om videodetektorerna).

4.2.1 Mätfiler från Metor3000
För att få fram de enskilda mätningarna av de fordon som passerat måste man använda ett
uppackningsprogramm till Metor3000. De filer som då skapas kan öppnas i till exempel
programmen Anteckningar och Excel. Följande postnumrering används för de enskilda
fordonen. Se även tabell 4.3 nedan.

Posttyp 1 (E) Tidpunkt 9 (TTMMSSmmm) Mätriktning 1
Fordonsklass 2 Hastighet 3 A/B/C/D-pulser 2x4
Statusvariabel 1 Axelavstånd 4x4 (för varje axelavstånd)

Exempel: E1229193152 3 541161 0 00 274 483
Från siffrorna kan avläsas att fordonet passerade kl 12:29:19:315 i riktning 2 och var av klass
3 (d v s P21 eller en personbil plus ett släp med ett axelpar. Se tabell 4.4 nedan.)

Mät Fordons
Posttyp Tidpunkt riktning klass Hastighet A-puls

E 122919315 2 3 54 11

B-puls C-puls D-puls
Status

variabel
Axel

avstånd 1
Axel

avstånd 2

61 0 0 0 274 483
Tabell 4.3: Exempel på utdata från Metor3000.
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4.2.2 Fordonsklasser
I modellen kommer endast personbilar att simuleras. Tillsammans med motorcyklar och
personbilar med släp ingår personbilarna i kategorin lätta fordon vilka utgör 93,3% av den
totala trafiken under insamlingsperioden med Metor3000-utrustningen. I analysen och när
slutsatserna ska göras kommer självklart resterande 6,7% av den totala trafiken att
kompenseras för.

I Metor3000 kodas de olika fordonsklasserna enligt tabell 4.4 nedan. Nummerbeteckningen är
den som Metor3000 använder sig av i kodningen

Nr Klass Beskrivning Antal % av Antal

1 MC Motorcykel 302 0,2%

2 P20 Personbil 121035 90,5%

3 P21
Pb + Släp med 1

axelpar 2731 2,0%

4 P22
Pb + Släp med 2

axelpar 340 0,3%

5 L20 Lastbil med 2 axelpar 4505 3,4%

6 L30 Lastbil med 3 axelpar 1432 1,1%

7 L21
L20 + Släp med 1

axelpar 459 0,3%

8 L31
L30 + Släp med 2

axelpar 5 0,0%

9 L22
L20 + Släp med 2

axelpar 185 0,1%

10 L32
L30 + Släp med 2

axelpar 117 0,1%

11 L23
L20 + Släp med 3

axelpar 985 0,7%

12 L33
L30 + Släp med 3

axelpar 225 0,2%

13 L24
L20 + Släp med 4

axelpar 160 0,1%

14 L34
L30 + Släp med 4

axelpar 897 0,7%
15 XXX Övriga fordon 413 0,3%

Lätt trafik 124821 93,3%
Tung trafik 8970 6,7%

Total trafik från 3/11 till 14/11 133791 100%
Tabell 4.4: Fordonsklasser

I snitt uppgick den tunga trafiken till 7% av den totala trafiken under mätperioden. Den enda
skillnaden mellan veckodagarna var att andelen tung trafik gick från 8-10% under vardagarna
ner till 3-4% under helgdagarna. I antal fordon är motsvarande siffror till exempelvis 1 109 av
12 448 onsdagen den 9:e och 387 av 9 848 söndagen den 13:e november.
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4.2.3 Bestämma tidsintervall för analys
En stor del av den totala datamängden som samlades in vid slangmätningarna är ointressant
vid en analys av ”worst case” scenarier. Därför måste de tider med högst trafikintensitet hittas
och väljas. En funktion i Metor3000 programvaran möjliggör att få datan presenterad i
diagram som snabbt ger en uppfattning om vilka tider som är av störst intresse. I de diagram
som disskutionen i det här kapitel kommer utgå ifrån visar y-axeln antalet fordon som varje
stapel representerar medan x-axeln visar vilken dag, timme eller kvart som staplarna visar.

Bild 4.6: Total trafikmängd per dygn vid mätpunkt 5.

En sammanställning av den totala trafiken vid mätpunkt 5 (mellan kanalbron och korsningen
Ågatan/E22) visar att det är under de båda fredagarna (den 4 och den 11 november) som flest
fordon passerar över slingdetektorerna (14 490 respektive 13 825 fordon). Se bild 4.6 ovan.

Bild 4.7: Total trafikmängd fredagen den 11 vid mätpunkt 4.
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I bild 4.7 ovan syns den totala trafiken i båda riktningarna vid mätpunkt 4 (söder om Ågatan)
under den andra fredagen i november. Staplarna visar trafikflöde på 15-minuters intervall. Det
är som väntat timmarna under mitten av eftermiddagen som har de största trafikflödena.

Även om det är fredagarna som har de högsta värderna så ser fördelningen över dygnet lika ut
för samtliga vardagar. Efter en natt med låga trafikflöden kommer en pik på morgonen med
en början efter fem. Efter morgonrusningen sjunker flödesnivåerna för att sedan under dagen
sakta öka. Den andra och även största piken uppstår i eftermiddagsrusningen mellan tre och
sex. Därefter planar flödeskurvan ut under kvällen för att slutligen hamna på de låga nattliga
nivåerna.

Helgdagarna ser annolunda ut och de hos vardagarna karaktäristiska topparna saknas här. Som
det går att se av bild 4.8 nedan är trafiken relativt jämt utspritt mellan åtta på morgonen till
åtta på kvällen. Bilden visar trafikintensiteten per halvtimme.

Bild 4.8: Total trafikmängd per halvtimme under lördagen den 5/11.

Anledning till att trafiken i båda riktningarna räknas ihop är att det kan bli missvisande att
endast se till den ena trafikströmmen i en fasbild som innehåller flera trafikströmmar. Det är
den totala påverkan av flödena som avgör framkomligheten i en korsning med fordonstyrd
signalreglering.

En av de mest trafikintensiva situationerna under datainsamlingsperioden är mellan 15:45 och
16:00 fredagen den 4, söder om Ågatan i norrgående riktning. Se bild 4.9 nedan. Under de
femton minuterna nådde ankomstintensiteten till korsningen upp till motsvarande 992 fordon
per timme. Det är långt över den bästa tänkbara servicehastigeten. De senare
scenariekörningarna kommer att svara på hur stora köerna kan tänkas bli under den perioden.
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Bild 4.9: Högsta uppmätta flöde i norrgående riktning vid mätpunkt 4.

I den andra riktningen, ut från korsningen, nådde serviceintensitet upp i 1068 fordon/timme
under samma tid. Under kvarten 15:45 till 16:00 passerade 51,8% av trafiken, vid mätpunkt 4,
söderut. (267 av 515).

4.2.4 Slutsatser om data från Metor3000
Nedan är en sammanställning av de uppmäta dygnsflödena vid de fem mätpunkterna. Som
synes är det även här korsningen Ågatan som får de högsta värderna.

Tabell 4.5: Sammanställning av Metor3000-mätningarna.

Norrut Söderut
Fre Sön Ons Fre Sön Ons

Industrigatan Söder 5430 6060 4872 5975 5137 4086
Industrigatan Norr 5580 6308 4901 7037 3943 5059

Ågatan Söder 8002 7937 7169 9078 5703 7283
Ågatan Norr 6657 6950 6173 7833 4495 6275

Österut Västerut
Fre Sön Ons Fre Sön Ons

Riksväg 210 1749 1154 1686 1677 1391 1703
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4.3 INDATA FÖR MATLAB MODELLEN

För att testköra och validera rapportens Matlab-modell användes data från korsningen Ågatan
vid tidpunkterna 15:00 till 16:00 fredagarna den 4 och 11 november. Modellen kalibreras med
hjälp av datan från den första fredagen och testas sedan mot den andra fredagen. Hädanefter
kommer tiden mellan tre och fyra på fredagseftermiddagarna att kallas för Standardtimmen.
Då analysen av den insamlade datamängden pekade mot att det är korsningen Ågatan som
har de största trafikflödena (och även de största problemen) samt att Metormätningarna där
täcker tre av fyra in- och utfarter, ger för modellen en naturlig fokusering på den korsningen.
Tyvärr är det här en förenkling av verkligheten. Även om samtliga datainsamlingar,
observationer på plats och allmän förståelse för Söderköpings trafikströmmar och
infrastruktur pekar mot att det är korsningen Ågatan som har de största framkomlighets-
problemen i staden, så borde en analys av E22 genom Söderköping ha med samtliga delar av
genomfartsleden som kan komma att påverka den totala framkomligheten. Nu fanns det inte
tillräckligt med data för att göra en sådan analys så korsningen Ågatan får representera
problemet i egenskap av att vara den största flaskhalsen på genomfartsleden.

Modellen kommer att läsa in ankommande fordon från textfiler. Då de ankommande fordonen
sparas i Metor3000-programmet som ankomsttider, behöver de modifieras för att den metod
som valts för inläsning i MatLab-programmet ska fungera. Detta görs genom att först ta datan
ur Metor3000 för de enskilda fordon som ankommer i den valda tidsperioden och importera
den till ett Excelark. Där kan ankomstiderna göras om så att varje fordon får en ankommande
sekund. Ankomsterna i Metor3000-systemet presenteras som tidigare nämnts i formatet
HH:MM:SS:mmm (timme:minut:sekund:millisekund). Vidare kan datan sorteras i riktning
(ingående eller utgående fordon). En förenkling görs genom att varje ankomst avrundas till
jämn sekund. En kontroll behövs efter avrundningen så att flera ankomster under samma
sekund undviks. Till sist kan ankomsterna för fordonen sparas i textfiler som läses in av
MatLab. Det ska även noteras att ännu en begränsning införs: Alla ankommande fordon
räknas som personbilar. Modellen opererar i diskreta steg (sekund för sekund) så i
programmet förändras indatan ännu en gång. Ankomsttiderna blir till ettor och tidsluckorna
fylls ut med nollor. Det programmet nu har att jobba med är tidsvektorer med nollor för alla
sekunder utan ankommande fordon och där ankomsterna representeras av ettor.
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5. MODELL

Att hitta mätdata för alla tänkbara situationer kan knappast vara av intresse. Om man är
beroende av insamlade data för att kunna beskriva en situation ska man oftast ha en stor tur
för att just den specifika situationen, som man vill mäta, ska uppstå under datainsamlandet.
Problemet kan även vara att man har en mängd data men ingen möjlighet att koppla den till
specifika situationer. Ett alternativ är att göra en modell av verkligheten i datorn. Det finns en
mängd fördelar med att göra en datormodell, till exempel görs oftast stora tids- och
kostnadsbesparingar. En nackdel är att modellen aldrig blir bättre än skaparens förståelse för
verkligheten och dennes möjlighet att återskapa den i datorn.

I trafiksammanhang finns det en mängd datorprogram som används för avbildning av
verkligheten och simulering. Det finns program för hantering av både enskilda fordon (på
mikroskopisk nivå) och trafikströmmar (på makroskopisk nivå). För det här arbetet skapas en
modell på mikroskopisk nivå för delar av Söderköpings trafiksystem med hjälp av det
matematiska datorprogramet MatLab.

5.1 BESKRIVNING

Modellen beskriver hur en signalreglerad korsning styrd med hjälp av LHOVRA-teknik
fungerar under påverkan av, i scenarion fastställda, indata. Intressanta utdata är kölängder,
slutköer, andel av den totala tiden som systmet är tomt, avvecklingsförmåga och utgående
trafikströmmar med mera. Genom att låta de utgående trafikströmmarna fungera som
ingående för andra korsningar, kan man koppla ihop en kedja av korsningar och få en bättre
helhets bild. Som nämnts tidigare kommer dock inte detta att göras i det här arbetet på grund
av att inte indatan täcker tillräckligt många flöden i korsningarna.

5.1.2 Variabeler
För varje korsning finns det vissa ”hårda” variabeler som inte påverkas av trafikintensitet, tid
på dygnet eller andra orsaker. Dessa variabler laddas automatiskt in i programmet genom att
man väljer korsningstyp och simuleringsperiod. Några exempel på dessa är styrtider för
LHOVRA-logiken, passeringstider genom korsningen, kritiska kölängder med mera.

Däremot finns det även ett antal ”mjuka” variabler som är valbara för användaren. De är till
för att kalibrera modellen mot verkligheten. Det är speciellt viktigt när man jobbar med
bristfällig indata. Exempel på dessa variabler är svängandelar och storlek på okända flöden.

5.1.3 Väsentliga delar av modellen
Förutom inläsning och hantering av indatan, uppdelningen i svängandelar och beräkning av
önskade utdata är det främst två delar i programkoden som är av största vikt för utfallet. Det
är dels logiken bakom LHOVRA-tekniken och dels hanteringen av köavvecklingen.

I kapitel 3.7.2 Trafiksignalreglering med LHOVRA-teknik presenteras den teori som ligger
bakom styrningen av grönvisning och kapitel 3.6.4 och 3.6.5 behandlar köavveckling. Se
bilaga 4 för en genomgång av programkoden till de båda delarna av modellen.
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5.1.4 Indata
De indata som används i modellen har tidigare beskrivits i kapitel 4.3: Indata för MatLab-
modellen. Problemet vid implementeringen i modellen är att datan är bristfällig. Till exempel
så finns det bara detektordata från trafiksignalsanläggningarna för de primära trafikflödena
och endast tre in-/utfarter från korsningen Ågatan är uppmätta med Metor3000 systemets
slangar. Genom att variera uppdelningen av de olika ingående trafikströmmarna (norr, söder,
öster och väster) kan modellens utdata jämföras med datan från Metormätningarna. Se nedan
under kapitlet Kalibrering.

5.1.5 Scenarier
Genom att använda en modell av verkligheten går det att på ett enkelt sätt se hur förändringar
kan komma att påverka ett system. I det här fallet undersöks vad som händer när
trafikstömmar och kapaciteter i Söderköpings korsningar varieras. Scenarierna är uppdelade i
två huvudtyper. Dels de som beskriver specifika fall som kan komma att uppstå eller sådan
som redan finns, dels de scenarier som är tänkta för att undersöka kapaciteten av
trafiksystemet. I det senare fallet letas det efter Brytpunkten. Det är de storlekar på
trafikströmmarna som ger upphov till en instabil trafiksituation där köer istället för att
avvecklas fortsätter att öka från tidsperiod till tidsperiod.

Scenario 1: Standardscenariet
Körning av Standardtimmen under fredagen den 11 november. Fungerar som grund till de
andra scenarierna och som jämförelse med dessa. I sig beskriver den endast hur den mest
trafikerade eftermiddagen var under insamlingsperioden med Metor3000 och säger därmed
inte speciellt mycket om Söderköpings trafikproblem.

Scenario 2: Sommartrafiken
Under semestern ökar trafiken över hela trafiknätet men främst är det på genomfartstrafiken
som den största ökningen uppstår. Intressant är hur den lokala trafiken påverkas av det högre
flödet. Scenariet finns i två versioner. Den första, som beräknas vara en timme under en
vanlig sommarfredags eftermiddag, har en ökning på 35% av det primära flödet och en ökning
på 20% för det sekundära i förhållande till Standardtimmen. Den andra versionen, som ska
illustrera en dag med ovanligt högt flöde (som till exempel början av industrisemestern) har
ökningar på motsvarande 40% och 30%. Att ökningen är större för de primära flödena har sin
förklaring i att semestertrafiken till större del består av fordon som passerar utan att stanna i
Söderköping.

Scenario 3: År 2025:s prognos
Enligt de beräkningar SIKA har gjort för Söderköping kommer trafiken från och med år 2000
fram till år 2025 att växa med en faktor 1.54. Då tillväxten mellan år 2000 och 2005 är okänd
kommer scenariot att räkna på en 50% ökning av Standardtimmen och även för Sommar-
trafiken. SIKA specificerade inte någon skillnad i flödesökningarna, så för scenariet kommer
ökningen att gälla för samtliga trafikströmmar.

Då trafiknätets kapacitet i Söderköping redan i många fall är uppnått kommer en allmän
ökning på 50% av antalet trafikanter i Söderköping att göra situationen helt ohållbar. I
realiteten kommer en sådan stor ökning att göra att trafikmönstret ändras vilket innebär att
trafikfördelningen under dygnet inte kommer att ha samma utseende som under dagens
Standardtimme. Vidare kommer en 50% ökning av trafiken göra att förhållandet mellan
restider genom Söderköping och restider för omvägar runt Söderköping förändras. Det i sin
tur gör att trafikflödet genom Söderköping inte kommer att öka med så mycket som 50%.
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Scenario 4: Haveri av kanalbron
Om kanalbron inte kan användas måste all trafik mellan Söderköping och Norrköping på E22
ledas om. Effekterna av detta kommer främst att märkas på korsningen Ågatan. Hur exakt
kompensationen för kapacitetsförlusten norr om korsningen Ågatan kommer att gå till går det
endast att spekulera om. Att riksväg 210 mellan Söderköping och Linköping kommer att få en
stor del av det omdirigerade flödet är säkert. Osäkert är däremot hur stor del det kommer att
röra sig om. Troligen kommer den totala mängden av fordon att minska något.

Scenario 5: Ökning av sekundärtrafik
Förutom att undersöka hur stora ökningar som kan ske på de sekundära gatorna utan att en
given servicenivå underskrids kan även inverkan av ett ökat flöde på sekundärgatorna
undersökas. Det kan bli tänkbart vid en eventuellt utbyggnad av staden som att till exempel
förlägga ett nytt bostadsområde väster om korsningen Ågatan. Hur kommer det att påverka
genomfartstrafiken? Även om det är otroligt att sekundärtrafiken ökar nämnvärt utan att
primärtrafiken gör det, så är kan det vara av intresse att se var brytpunkten går.

Scenario 6: Ökning av primärtrafik
Trafiken på E22:an ökar vilket leder till försämring av trafiksituationen för samtliga
trafikströmmar. Även här kommer i realiteten en viss ökning av sekundärtrafiken att vara
resultatet när primärtrafiken ökar.

Scenario 7: Ökning av både primär- och sekundärtrafiken
Var går brytpunkterna för olika kombinationer av flödesökning? Eftersom flödet på de
primära trafikströmmarna är så pass mycket större än de sekundära så är det troligt att
brytpunkten för en allmän ökning kommer att bli nådd på grund av ökningar i det primära
flödet. Troligen kan det sekundära flödet öka markant mycket mer innan brytpunkten är nådd
än vad det primära kan. Olika kombinationer av ökningar kommer att presenteras.

Scenario 8: Öppning av kanalbron 2ggr/timme under standardtimmen och sommartrafiken
Som scenario 1 och 2 fast med 2 stycken 15 minuters broöppningar under timmen. Unikt för
dessa scenarier kommer att vara att undersöka hur stor avvecklingsförmågan är. Efter varje
öppning av bron kommer det ackumulerade flödet att anlända till korsningen med minsta
möjliga tidsluckor. En sådan anströmmning av fordon kommer att få till följd att fasen för
primärflödet kommer att gå mot sina maximala grönvisningsvärden vilket i sin tur har stor
inverkan på de andra fasernas framkomlighet. Vitalt är att se om korsningen hinner avveckla
de uppsamlade fordonen innan bron öppnas igen. Var går den brytpunkten?
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5.2 KALIBRERING

För att kalibrera en modell som ska beskriva en med LHOVRA-teknik styrd signalreglerad
korsning behövs kännedom om hur stora de förprogrammerade tidsluckorna som styr logiken
är. Dessa finns som tidigare nämnts presenterade på en funktionsbeskrivning av trafiksignals-
anläggningen och även i ett dokument som kallas detektorfunktioner för den aktuella
korsningen. I funktionsbeskrivningen finns de olika faserna och deras tidsintervaller angivna
och i beskrivningen av detektorerna presenteras vilka funktioner i LHOVRA-tekniken och
vilka detektorer som används för de olika faserna samt vilka tider som gäller för logiken.

I ett idealiskt fall finns mätningar från varje körfält. Både ingående och utgående. Har man
tillgång till dessa kommer inte kalibreringen av modellen att vara speciellt svår. I fallet med
korsningen Ågatan finns endast mätningar för tre av fyra in- och utfarter. Det saknas även
information om antalet i respektive körfält. Vid Ågatan är trafiken från norr och söder
uppdelade i två körfält. Ett med vänstersvängande trafik och ett med trafik rakt fram och även
högersvängande. Trafiken från öster och väster har endast ett signalreglerat körfält var, så
varje flöde försvinner ut ur rondellen åt tre olika håll. De sätt som valts för att komma till rätta
med kalibreringsproblemen presenteras i kommande avsnitt och resultatet sammanställs i
slutet av kapitlet. Nämnas bör att de olika stegen mot en kalibrerad modell sker i
prioriteringsordning. Mest troliga är det storleken på det från väster inkommande flödet som
är av störst betydelse för att få en så bra kalibrering som möjligt. Sedan följer uppdelningen
av primärtrafiken och slutligen uppdelningen av sekundärtrafiken. För att kunna påbörja
kalibreringen behöver uppskattningar av de delar som ännu inte blivit kalibrerade göras. I
tabell 5.1 finns uppskattningarna på de ännu inte fastslagna storheterna angivna. För det
primära flödet har uppskattningen baserats på mätdata från detektorerna (se bild 5.1).
Uppskattningen av det sekundära flödets uppdelning baserats på att det är fler fordon på
genomfartsleden än på riksväg 210 respektive Ågatan mot Söderköpings centrum.

Uppdelning av primärt flöde
Vänstersvängande andel Högersvängande andel

Norrifrån 20% Norrifrån 10%
Söderifrån 15% Söderifrån 10%

Uppdelning av sekundärt flöde
Västerifrån Norrut 40% Österifrån Norrut: 40%

Österut 20% Västerut 20%
Söderut 40% Söderut 40%

Tabell 5.1: Uppskattningar av svängandelar

5.2.1 Okända trafikströmmar
Den fjärde in- och utfarten till rondellen Ågatan är till och från Söderköpings centrum (det vill
säga den östliga in-/utfarten). Observation på plats har gett indikationer att det är den in-/utfart
i korsningen som har de minsta flöderna. Ett antagande som görs är att trafiken ligger på
mellan 66% till 100% av den andra sekundärgatans trafiknivå. För att kunna göra en så bra
gissning som möjligt testas fyra olika flödesnivåer för den från öster inkommande trafiken på
fredagen den 4:es Standardtimme. För enkelhetens skull slumpades ankomsterna ut uniformt i
Excel (=rand()*3600) där de kontrollerades för att sedan överföras till en av MatLab läsbar
textfil. Den här metoden är inte optimal för att få indata med naturlig varians. I de kommande
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scenarierna baseras indatan på mätdata tagna från Standardtimmen och som sedan (beroende
på vilket scenarie det rör sig om) kommer att få ett antal ankomster uniformt fördelade mellan
Standardtimmens ankomster. Tabell 5.2 nedan visar vilka flöden som testades i kalibreringen.

Norr 791 Öst 1 105 66,7% av väst
Söder 572 Öst 2 126 80% av väst
Väst 158 Öst 3 158 100% av väst

Öst 4 190 120% av väst

Tabell 5.2: Kalibrering av det från öster inkommande flödet.

Antalet replikationer är 100 stycken vilket har valt för att det kan anses vara tillräkligt många
för att hitta medelvärden och för att se hur stora avvikelser som kan förekomma. Resultaten
av de fyra olika körningarna visas i Tabell 5.3 här nedan. Först visas andelen av det totala (tre
utfarter) som varje utfart har i Metormätningarna sedan kommer utdata från de fyra olika
simuleringarna.

Metor3000 Öst 1 Öst 2 Öst 3 Öst 4
UtNorr 39% 38,6% 38,6% 38,7% 38,8%
UtSyd 51% 47,8% 47,7% 47,4% 47,0%
UtVäst 10% 13,6% 13,7% 13,9% 14,2%

Tabell 5.3: Simuleringresultat av det okända flödet.

Som synes är det simuleringarna Öst 1 och Öst 2 som ligger närmast Metormätningarna. Även
om de inte stämmer med Metormätningarna indikerar de på att det okända flödet troligen inte
är större än det från väst ankommande. Förhållandet mellan det åt nord och söder avgående
flödena stämmer ganska bra och det går därmed att konstatera att det är svängandelarna mot
väster som främst borde minskas. Efter att ha undersökt uppdelningarna av de primära och
sekundära flödena görs ovanstående simuleringar om för att se om det går att få en bättre
uppskattning av det okända flödet. För närmast kommande simuleringar kommer dock
flödesalternativ Öst 1 att användas.

5.2.2 Uppdelning av primärflöde
En viss uppfattning om andelen västersvängande för den från norr och söder ankommande
trafiken fås av de detektordata som sparats av trafiksignalsanläggningarna. Tyvärr finns
endast data för detektorern på E22 och inga på sekundärvägarna. Ännu ett problem är att
detektordatan är från industrisemestern på sommaren och Meteormätningarna gjordes på
hösten. Troligen skiljer sig svängandelarna en aning åt under sommar jämfört med hösten.
Teorin är att trots att fler stannar till i Söderköping under sommaren så kommer den totala
trafiken att öka så pass på genomfarten att förhållandet på svängandelar i stort blir
oförändrade.
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För de fem fredagar som det finns mätdata från detektorerna, ligger andelen vänstersvängande
fordon av det totala flödet på värden under dygnet enligt bild 5.1 nedan.

Vänstersvängande andelar
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Bild 5.1: Vänstersvängande andelar av det totala flödet från detektormätningarna

Sett till hela dagen ligger den vänstersvängande andelen som högst under eftermiddagen för
båda riktningarna. Andelen är även hög under morgontimmarna för det södergående flödet
(som svänger in på riksväg 210 mot Linköping) medan det norrgående flödet (som svänger in
mot staden) ligger under dygnssnittet för samma tidsperiod. För att kunna kalibrera modellen
så bra det går med den data som står till förfogande, skapas även här indata med olika
uppdelning av de olika svängandelarna från norr och söder. Resultatet från de olika
körningarna av modellen jämförs sedan med den utdata som finns från Meteormätningarna.
Skillnaden mot skapandet av det okända flödet är att uppdelningen görs i MatLab-koden.

De andelar som testas finns angivna i tabellen nedan. Beteckningarna står för procentuell
andel av riktningens totala flöde som är rakt fram respektive vänstersväng. Resterande procent
som inte visas är högersvängande andelar. Andelen av det från norr ankommande flödet
betecknas före det i motsatt riktning. Den angivna differansen är den sammanslagna och
viktade skillnaden mot Metor3000:s värden.

Metor
3000

78/12-
83/10

75/15-
80/10

78/12-
78/10

65/25-
70/10

72/18-
85/5

78/12-
82/8

82/8-
82/8

80/12-
82/10

UtNorr 39,0% 39,7% 39,5% 38,4% 39,1% 42,2% 39,8% 38,8% 39,2%
UtSyd 51,2% 49,4% 49,2% 50,5% 48,3% 48,4% 50,0% 51,1% 50,9%
UtVäst 9,8% 11,0% 11,3% 11,1% 12,6% 9,4% 10,2% 10,1% 9,9%
∆diff - 6,0% 6,7% 5,3% 11,7% 5,7% 2,7% 1,0% 0,7%

Tabell 5.5: Svängandelar av det primära flödet

Som det framgår av tabell 5.5 är det relativt små andelar vänstersväng som ger den bästa
passningen. När svängandelarna för det sekundära flödet är testat ska det göras några fler
simuleringar med olika primärflöden samt olika värden för det okända flödet.
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5.2.3 Uppdelning av sekundärflöde
För de från öst och väst inkommande flöderna finns det ingen direkt information om
svängandelar. Genom att se på de utgående flödena går det dock att med en ganska stor
osäkerhet indirekt gissa uppdelningen av de olika flödena. Genom att anta att uppdelningen av
primärflödet och storleken på det från väst inkommande flödet (det okända flödet) stämmer,
går det att testa olika uppdelningar av svängandelarna. I tabell 5.6 nedan är beteckningen i
ordningen från öst mot norr/syd och från väst mot norr/syd.

En sammanvägd differans på 0,27% får anses vara tillräckigt bra under de givna
förutsättningarna. Simuleringarna innan ligger redan de inom det osäkerhets intervall som
existerar på grund av de stora antaganden som blivit tvunga att göras.

Metor3000
40/40-
40/40

40/45-
40/40

37/45-
36/40

38/45-
38/40

UtNorr 39,04% 39,23% 39,16% 38,97% 39,11%
UtSyd 51,18% 50,89% 51,17% 51,32% 51,17%
UtVäst 9,78% 9,88% 9,67% 9,71% 9,72%
∆diff - 0,70% 0,47% 0,40% 0,27%

Tabell 5.6: Svängandelar av det sekundära flödet

5.2.4 Sammanfattning av kalibreringen
De inställningar som fåtts under kalibreringen baseras till stor del på antaganden om storleken
på det okända flödet. Om ett annat flödes valts skulle andra resultat på svängandelarna fåtts.
Tester har bekräftat att det inte går att gå tillbaka med samma svängandelar och prova andra
flödesnivåer. Andra flödesnivåer ger andra svängandelar. Det går att se på det som att man får
ett suboptimerat resultat för varje flödesnivå. För att kunna få det ”sanna” svaret behövs
kännedom om det okända flödet.
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6. SCENARIER OCH ANALYS

6.1 UTDATA FÖR ANALYS

Gemensamt för samtliga scenarier är att varje simulering görs med 100 replikationer som vid
kalibreringen. I de flesta fall beräknas ett medelvärde och ett maxvärde. Maxvärdet är till för
att kunna se hur stor skillnaden mellan ett worst-case fall och normalfallet är. Det ska
tilläggas att precisionen i jakten på att hitta brytpunkten för olika flödeshöjningar begränsas
av de avgränsningar som satts. Det som främst skulle kunna påverka vissa typer av värden
som till exempel ”maximalt antal i kö” och ”slutkö” är hur spridningen på tidsluckor mellan
de ankommande fordonen ser ut. Ankomsttiderna är satta utifrån de ankomster som finns i
Standardtimmen. Alla ökningar av antalet ankomster är jämt fördelade över timmen med en
uniform fördelning. Att skapa nya indata för varje replikation skulle medföra att utdatan
skulle variera mycket mer än vad den gör nu och i en analys blir det svårare att bestämma
bara en brytpunkt. Istället skulle ett större intervall bli nödvändigt att använda istället för ett
specifikt värde. Nu försvinner inte de naturliga mönster som finns från datainsamlingen. Detta
är en avvägning och begränsning som dels är satt för att inte mängden av simuleringar skulle
bli för stor, men även för att syftet anses bli uppfyllt i alla fall. Det senare blir klart när man
ser hur variationen i tidsluckor minskar när flödet börjar närma sig brytpunkten. Om syftet
varit att undersöka trafiksituationen klockan tre på en måndagsmorgon skulle det ha varit mer
naturligt att prata om intervall för trafikvariablerna och ankomstfördelningarna. Noteras bör
även att om det i den kommande analysen diskuteras utifrån ett visst värde så är det fråga om
ett medelvärde och inte något exakt värde. I en korsning med fordonsstyrd signalreglering går
det inte att sätta ett exakt värde på något utdata. Men då metoden baseras på stokastisk analys
är ju detta naturligt. För att med nedstående trafikvariabler kunna få en bra överblick av den
totala framkomligheten i korsningen är det även intressant att se på den genomsnittliga
framkomligheten och inte bara på de flöden som är tyngst belastade. Det är dock viktigt att
komma ihåg att i en korsning med så stora skillnader i flöden som vid Ågatan går det inte att
bara förlita sig till genomsnittliga värden för att se hur bra eller dålig framkomligheten är. I
verkligheten kommer en ökning av fordon i de sekundära flödena inte att påverka den totala
framkomligheten lika mycket som en ökning av fordon i de primära flödena gör.

6.1.1 Trafikintensitet
Det finns som nämnts tidigare flera sätt att beräkna trafikintensiteten i en korsning. Det
tillvägagångsätt som används här är stokastiskt och baseras på hur stor del av tiden som
systemet är upptaget.

6.1.2 Sannolikhet för tomt system
Definitionen av vad som är ett system kan variera. I den här rapporten består systemet av den
imaginära sträckan mellan ankomst och betjäning. Där ingår även köer. För att beräkna
sannolikheten för tomt system ser man till hur stor del av tiden som det varken existerar kö
eller att fordon anländer. Detta procentvärde kan sedan enkelt användas för att beräkna
trafikintensiteten. Om till exempel det varken existerar någon kö eller anländer något fordon
43% av tiden fås en trafikintensitet på 1-0,43 = 0,57.
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6.1.3 Medelantal i kö
Medelantalet i kö svarar på hur bra en korsnings förmåga är på att betjäna en given
kombination av flöden. Värdet i sig är svårt att mäta med traditionella slingdetektorer men
med video- eller radardetektorer kan värdet fungera som en styrvariabel för trafikprogrammen
i en trafiksignalsanläggning. I analysen beräknas medelantalet i kö för hela simuleringstiden.
(En timme förrutom för broöppningarna som har två timmar.) Om värdet ska fungera som
styrvariabel behövs kortare mätintervall.

6.1.4 Maximalt antal i kö
Den maximala kölängden är den längst uppmätta kön av fordon som fåtts under de hundra
replikationerna och ger en indikation på ”worst-case” med de för scenariot givna
förutsättningarna. Att känna till den största kölängden av fordon som kan bildas under givna
förhållanden är viktig utifrån i huvudsak två orsaker. Den första är att det ofta finns fysiska
begränsningar i infrastrukturen som gör att allt för långa köer kan komma att påverka tidigare
korsningar eller påfarter/avfarter genom att blockera dessa. Den andra orsaken är att det finns
en gräns för hur många fordon som kan passera under gröntiden för en fas. Om inte alla
fordonen i kö hinner avvecklas under flera signalcyklar uppstår allvarliga köproblem som
snabbt växer. Den största kölängd som kan avvecklas för en fas med maximal gröntid eller
som får plats i körfältet, kommer i den här rapporten att kallas för kritisk kölängd.

Den kritiska kölängden för varje fas beräknas utifrån teorin i kapitel 3.6.5: Avvecklings-
hastighet och blir i korsningen Ågatans fall, 16 fordon för fas 1, 12 stycken för fas 2 och 7 för
fas 3. Exempelvis har den första fasbilden en maximal grönvisningstid på 36 sekunder. Vidare
ligger mättnadsflödet på ett fordon varannan sekund samt att 4-5 sekunder försvinner på
grund av att fordonen behöver accelerera upp till korsningens fria hastighet samt att fordon
tvekar strax innan gröntiden tar slut. Resultatet blir att 16 fordon hinner passera stopplinjen
under varje grönvisning när inte flödets system är tomt (det vill säga har maximal
grönvisningstid). Att den kritiska kölängden går vid bara sju fordon för fasbild 3 beror av den
fysiska begränsningen i körfältet. Gränsen är satt för att se hur stor del av tiden som
kölängden inteferar med kön från fasbild 1. Värdet på antalet fordon som varje fasbild kan
betjäna per signalcykel är genomsnittliga värden. I realiteten skulle ett större antal
högersvängande fordon i slutet av en kö dra ner antalet som hinner bli betjänade. Tanken med
måttet kritisk kölängd är att även kunna tillämpa måttet i praktiken som en styrvariabel för
trafiksignalsanläggningar. Anledningen till att ett medelvärde på kritisk kölängd måste
användas är att ingen teknik tillämpas idag som kan ge en trafiksignalsanläggning information
om hur varje fordon (i ett körfält med flera uppdelningar) kommer att svänga. Skulle en sådan
teknik tillämpas kan värdet på kritisk kölängd för när anläggningarna ska byta trafikprogram
kunna beräknas för varje gång en kö börjar betjänas.

6.1.5 Tidsandel av kritisk kölängd
Tidsandel av kritisk kölängd (CQL) är ett mått på hur stor del av den totala tiden som
kölängden är lika med eller högre än den kritiska kölängden. Se 6.1.4 ovan. Den kritiska
kölängden varierar från korsning till korsning och från fasbild till fasbild. Om en
närvarodetektor används vid den fysiska CQL-punkten skulle den genom att ser hur länge den
under en bestämd tidsperiod är belagd kunna styra ett trafikprogram som prioriterar
avvecklingen av den berörda trafikströmmen.
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6.1.6 Slutkö
Genom att slå fast ett värde på kölängd när simuleringstimmen är slut, kan man se om just de
förutsättningar som är satta för simuleringen ger korsningen möjlighet att avveckla alla köer
eller om timme efter timme med samma förutsättningar kommer att skapa längre och längre
köer. En viss acceptans måste medräknas då tidsluckorna för ankomster till korsningen kan
variera under simuleringstimmen. Det är normalt att se svängningar i köerna under
simuleringen och om toppen på en sådan svängning inträffar vid simuleringens slut behöver
det inte betyda att en instabil köökning har uppstått. Över ett viss nivå är det dock osannolikt
att det rör sig om en tillfällig kötopp. Mer om detta i kapitel 7.3.1.

6.1.7 Brytpunkten
En sammanställning av ovanstående utdata ger brytpunkten för flödet. Överstiger flödet
brytpunktsvärdet, kommer en instabil kösituation att uppstå. I stället för termen brytpunkt
skulle kapacitet istället kunna användas. Men för att inte blanda ihop den kapacitet som här
kallas för brytpunkten med kapacitetsvärden som tas fram utifrån andra teorier kommer
termen brytpunkt framgent att användas.

6.1.8 Avgränsning vid analys av scenarier
Då det är det från norr ankommande och mot söder avgående flödet som har den högsta
trafikintensiteten under Standardtimmen kommer analysen att koncentrera sig på nämnda
flöde. Bland scenarier med ökning av det sekundära flödet och för att svara på frågeställningar
som hur sekundärtrafiken påverkas, är det även av intresse att se på andra flöden. För samtliga
scenarier kommer de genomsnittliga trafikvariablerna att vägas samman. Ofta rör det sig då
om trafikintensiteten, slutkö och/eller medelkö. Att inkludera värden på samtliga
trafikvariabler för samtliga scenarier skulle ge för mycket information som i de flesta fall inte
är av någon vikt för rapporten.

6.1.9 Acceptabel nivå
I den kommande analysen av de olika scenarierna kommer begreppet acceptabel nivå att
användas för att beskriva framkomligheten i en korsning. Vad är en acceptabel nivå då? Alla
trafikanter har troligen sin egen tolkning av begreppet. Här måste dock ett allmänt
sammanvägt värde användas om det ska finnas någon mening med att använda begreppet. Det
finns en rad faktorer som påverkar uppfattningen av vad som är en acceptabel framkomlighet.
Som några exempel kan nämnas om korsningen är en i raden av en hel serie korsningar som
alla har köbildning eller om korsningen står för sig själv. Vidare har troligen semesterfirare
som ska in till Söderköpings centrum för en glass troligen större tålamod än vad en pendlare
som använder korsningen varje dag har. Begreppet acceptabel nivå kommer i denna rapport
att betyda att köbildningarna i Söderköping ligger på en för staden inte ovanligt hög nivå. Mer
exakt var denna nivå ligger kommer att diskuteras ytterligare under analysen av scenarierna.

En annan definition till acceptabel nivå av framkomligheten borde kommunen och vägverket
ha. Hos dem kommer även andra faktorer som ekonomi, förutsättningar i fråga om resurser
och möjligheter till alternativa vägdragningar med mera att spela in. Det ligger inte inom den
här rapportens ramar att ta upp dessa frågor utan endast att försöka förklara dagens
trafiksituation och vad den troliga trafikutvecklingen kommer att innebära för den existerande
infrastrukturen.
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6.2 SCENARIER

De flödesnivåer som kommer att användas under de olika scenarierna anges ofta i procentuell
ökning av det flöde som Standardtimmen har. I tabell 6.1 nedan visas motsvarande faktiska
ankomster per timme. Det är bara för att underlätta skrivandet under analysen som
flödesnivåerna anges i procentuell ökning av Standardtimmen. Att en brytpunkt inträffar efter
en viss procents ökning av Standardtimmen (från november) säger inte mycket, men det är
först vid beräkning av de olika bytpunkterna som faktiska siffror blir intressanta att nämna.
Tills vidare är det enklast att prata om ökningar i procent. Alla ökningar på primärflödena
över 60% finns endast med för att grafiskt visa hur storleken på de olika måtten utvecklas.

N S E W
+0% 669 582 74 111
+20% 803 698 89 133
+35% 903 786 100 150
+40% 937 815 104 155
+45% 970 844 107 161
+50% 1004 873 111 167

+52,5% 1020 888 113 169
+55% 1244 1083 138 206
+60% 1284 1117 142 213
+65% 1325 1152 147 220
+70% 1365 1187 151 226
+75% 1405 1222 155 233
+300% ej anv ej anv 266 400
+500% ej anv ej anv 370 555

Tabell 6.1: Flöden vid ökning av Standardtimmens nivåer.

6.2.1 Scenario: Kalibrering
Det enda syftet med scenariet var att fungera som indata vid kalibreringen av modellen. Även
om storleken på de olika flödena skiljde sig något från Standardtimmens så var ändå
förhållandet mellan det primära och sekundära flödet detsamma.

6.2.2 Scenario: Standardtimme
Det scenario som beskriver det som tidigare kallats Standardtimmen ger en bild av
trafiksituationen fredagen den 11 november mellan tre och fyra på eftermiddagen i korsningen
Ågatan. Som det går att avläsa ur sammanställningen av utdata i Tabell 6.2 nedan, visar den
att inga större problem med köbildning uppstod under Standardtimmen. Som väntat är det
flöde N (det från norr ankommande och mot söder och väster avgående) som har den största
trafikintensiteten. Observeras bör att om en kö på över 7 fordon existerar i flöde NV (det från
norr ankommande och mot öster avgående) så kommer de både flödena från norr att
beblandas vilket snabbt kan bidra till sämre framkomlighet för båda. Mer om detta i kapitel
7.1. Som nämnts tidigare baseras trafikintensiteten på sannolikheten för tomt system, P(0),
och under de hundra replikationer som gjordes på Standardtimmen så blev aldrig maxvärdet
speciellt avvikande från snittet. Medelantal i kö, E(m), ligger på i snitt 1,3 fordon för flöde N.
Värdet kan ses som så pass lågt att framkomligheten i korsningen inte påverkas så mycket av
andra trafikströmmar och när de gör det så aldrig i några längre stunder. Vidare så säger även
värdet på Max kö att inga större trafikproblem dyker upp och försvinner. Ett snittvärde på 10
fordon under en simuleringstid på en timme får anses som lågt. På grund av de små köerna
kommer inte heller någon kritisk kölängd, CQL, att nås.
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ρ P(0) E(m) Max kö CQL
Max Snitt Min Snitt Max Snitt Max Snitt Max Snitt

N 0,47 0,43 53% 57% 1,6 1,3 13 10,0 0% 0%
S 0,46 0,41 54% 59% 1,5 1,2 13 9,4 0% 0%
E 0,27 0,20 73% 80% 0,4 0,3 4 3,0 0% 0%
W 0,36 0,29 64% 71% 0,6 0,5 7 6,0 0% 0%
NV 0,39 0,29 61% 71% 0,6 0,4 6 4,1 0% 0%
SV 0,29 0,23 71% 77% 0,4 0,3 6 3,5 0% 0%

Tabell 6.2: Utdata från Scenario: Standard.

Ett exempel på hur köerna varierar under Standardtimmen kan ses i bild 6.1. Bilden visar hur
många fordon som befinner sig i kö under den timme som simuleras. Det är främst köerna för
det primära flödet i fas 1, det vill säga flöde N(-orr) och flöde S(-öder) som får någon
nämnvärd köbildning. I bilden är det svart (norrifrån) och blå (söderifrån) som representerar
fasbild 1. Slutsatsen kan dras att ett fordon med stor sannolikhet inte fastnar i en kö någon
längre tid under Standardtimmen. speciellt. I kapitel 7.2.1 diskuteras situationen mer utförligt.

Bild 6.1: Köer under en Standardtimme

6.2.3 Scenario: Sommartrafiken
Ökningen från Standardtimmen till de mer trafikintensiva timmarna under sommaren
beräknas som tidigare nämnts i kapitel 5.1.4 till mellan 35% och 40% för det primära flödet
och till 20% och 30% för det sekundära. För det här scenariet skapas två varianter av
sommartrafiken, hög och låg. Den lägre ökningen kallas Sommartrafik Låg och Sommartrafik
Hög är den större ökningen. Sett till Standardtimmen i föregående scenario ser det inte ut som
om framkomligheten kommer att bli katastrofal. Standardtimmen ligger dock redan på en
framkomlighetsnivå som får anses befinna sig nära den övre gränsen för vad som i vanliga fall
kan anses vara en acceptabel nivå. Noteras bör här även att det inte räknas med några
broöppningar under dessa två scenarier.

Till en början så visar bild 6.2 nedan att köerna på de primära flödena börjar nå upp över den
kritiska kölängden. Längre stunder i kö är att räkna med för de primära flödena. Till exempel
visar bilden att 2300 sekunder in på simuleringen till en bit över 2700 sekunder hinner inte
kön för flöde N avvecklas. Det innebär att en kö existerar där i strax under sju minuter vilket
visar att kapaciteten under det tidsintervallet är för liten. I siffror hamnar flödet N under
scenariet Sommartrafik Låg på en trafikintensitet på 0,75 vilket ligger inom acceptabla nivåer.
Den genomsnittliga trafikintensiteten blir 0,47. En snittkö på 4,1 fordon och en maxkö på
17,2 för flöde N är under en fredagftermiddag på sommaren troligen i underkant av
sanningen. Troligen är trafiken något högre i verkligheten än vad scenarier Sommartrafik Låg
visar.
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Bild 6.2 Köer under Sommartrafik Låg

För Sommartrafik Hög fås en genomsnittlig trafikintensitet på 0,51 varav 0,81 på flöde N.
Som synes ökar flöde N:s trafikintensitet med 0,6 mot den genomsnittliga på 0,4. Under
scenariet Sommartrafik Hög ökar snittkön till 5,1 fordon och maxkön till 19,1 för flöde N.
Några stora skillnader mellan de båda scenarierna finns inte. Båda har en hög belastning men
framkomligheten kan, om inte kallas för dålig så iallafall för mindre bra. Hur broöppingar
kommer att förändra bilden visas i kapitel 6.2.4.

6.2.3 Scenario: Prognos 2025
Med de flödesökningar som SIKAs prognos för 2025 innebär kommer köproblematiken att
skena iväg. Som tidigare nämnts är kanske inte de stora ökningarna helt realistiska då
kapacitetstaket för korsningen redan innan 2025 blir nådd under de mest trafikintensiva
tidspunkterna och därmed har flödena ändrat karaktär och sträckning. En omväg över
Linköping blir till exempel mer attraktiv om trafiken i Söderköping i stort står stilla större
delen av timmarna med rusningstrafik. Vidare är ökningen satt till 50% på samtliga flöden,
vilket är en generalisering. Ökningen kommer troligast att variera mellan de olika flödena.
Hur de olika flödena påverkar framkomstbarheten i korsningen tas upp i scenarierna med
ökning av primära- respektive sekundära trafiken. Scenariot med den prognoserade ökningen
är först taget med Standardtimmens flödesnivåer och sedan med Sommartrafik Låg. Som det
kommer att visa sig blir skillnaden mellan prognoserna Standardtimmen och Sommartrafiken
avsevärt mer markanta än de båda timmarna utan prognos var. Det kommer sig av att
brytpunkten för primärflödet uppnås strax efter Standardtimmens prognos. I bild 6.3 ses
prognostimmen för Standardtimmen. För prognosen av Sommartimmen kommer slutköerna
för det primäraflödet att hamna runt 330 fordon för flöde N och 210 för flöde S. Det behövs
ingen bild för att inse att scenariet, som innebär en 100% ökning av primärflödet och en 80%
för sekundärflödet, är helt orealistiskt eftersom så många trafikanter inte skulle försätta sig i
en sådan situation utan har istället valt andra vägar för att komma runt Söderköping.

Bild 6.3: Köer under prognosen för Standardtimmen

De värden som prognosen för Standardtimmen genererade är bland andra en trafikintensitet
på 0,94 för flöde N och för genomsnittet på 0,61. Sett till snittkön på 10,6 och andelen kritisk
kölängd på 21,9% av tiden, gör det att prognosökningen höjer flödesnivåerna till i närheten av
vad en brytpunkt för en höjning av samtliga flöden kan tänkas ligga på. Fortfarande är den
dock inte nådd då slutkön endast ligger på 4,5 fordon för flöde N och inte ger upphov till
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någon kritisk köuppbyggnad. I kapitel 7.3.2 kommer förhållandet mellan snittkö och slutkö att
granskas mera ingående.

6.2.4 Scenario: Broöppningar under standardtimmen och sommartrafiken
Under en broöppning stryps flödet som kommer norrifrån och från söder kommer endast den
trafik som svängt upp på E22:an söderut i staden. Problemet uppstår när den norr om
kanalbron ackumulerade trafiken anländer till korsningen efter att trafiken släppts på över
kanalen. Trafiken söderifrån kommer även den att öka avsevärt efter en broöppning, men den
kommer inte att anlända till korsningen lika koncentrerat som trafiken från norr. Självklart
kommer framkomligheten att minska markant. Om man bortser från det att trafikanterna
måste vänta på att bron ska öppna sig, så kommer förutom det framkomligheten för de
sekundära flödena att minska kraftigt när bron är öppen för trafik eftersom de trafikprogram
som ofta används efter en broöppning minskar ner gröntiden för det sekundäraflödet. Det som
dock kommer att vara den mest kritiska indikatorn vid broöppningar är att se om korsningen
lyckas avveckla de köer som uppstår efter varje broöppning innan nästa broöppning sker.

Bild 6.4 Köer för nord-syd gående flöde under olika scenarier med broöppning

Som det går att se av bild 6.4 ovan så klarar korsningen att avveckla köerna vid broöppning
på Standardtimmen, Sommartrafik Låg och Sommartrafik Hög. Dock går det inte under
scenariet med Sommarprognosen. Beräkningarna av Sommartimme Hög och av
Sommarimme Låg ger båda upphov till väldigt stora köer för flöde N. Köer på upp mot 200
fordon utgör en stor påfrestning på miljön och ger upphov till stor irritation hos trafikanterna.
Under de två simulerade timmarna med det högre sommarflödet kommer köerna farligt nära
att inte hinna avvecklas innan nästa anstormning kommer. Så länge avvecklingen fungerar
kommer inte heller kön att hindra från nya broöppningar. Det går att konstatera att
sommartrafik med den prognoserade trafikökningen inte kommer att fungera. I kapitel 7.2.3
fortsätter diskussionen och de fysiska begränsningarna tas upp.
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6.2.5 Scenario: Haveri av kanalbro
Som tidigare nämnts är det omöjligt att säga hur trafikströmmarna kommer att förändras om
europavägen stängs för allt trafik norr om Ågatan utan att genomföra tester i praktiken eller
göra reseundersökningar bland trafikanterna. Att göra en antagning går däremot utmärkt och i
detta scenarie antas att riksväg 210 tar upp en stor del av flödesbortfallet på E22:an. Räknat i
procentuell ökning av det från väster ankommande flödet blir det en ökning på 500%. Det
innebär att cirka 2/3-delar av det från norr ankommande flödet istället väljer att ta en omväg
för att sedan anlända till korsningen Ågatan västerifrån. Det som främst händer är att
gröntidsfördelningen mellan fasbilderna skiftar från att tidigare haft fasbild 1 större delen (55-
65% beroende på scenario) av tiden till att gröntiden för sekundära flödets fasbild (2) ökar
markant. En följd av det blir att framkomligheten trots större flöden kommer att öka på
sekundärtrafiken när den tidigare största fasbilden nu saknas. Samma gäller, men i mindre
utsträckning, för den tredje fasbilden som betjänar vänstersvängande trafik på europavägen.
Nu finns det endast behov av det flöde som avgår mot väster vilket innebär att färre fordon
kan skicka gröntidsbehov till signalanläggningen, men däremot är ju den totala trafiken
mindre vilket sammanvägt ger en bra framkomlighet för flöde SV (syd-väst gående).

6.2.6 Scenario: Ökning av sekundärtrafiken
För att ta reda på hur en ökning av den sekundära trafiken kommer att påverka
framkomligheten i korsningen skapades scenarion med flödesökningar på 20%, 35% och
sedan i steg om +5% upp till 60% och slutligen 300% och 500%.

I förhållande till de flödesnivåer som finns på den hårdast trafikerade fasbilderna (fas 1) ligger
det totala sekundärflödet (fas 2) på endast 14,8% av det primära. Självfallet medför det att en
lika stor procentuell ökning av de olika flödena kommer att påverka den sammanlagda
framkomligheten i korsningen olika mycket. Som det kommer att visa sig behövs orealistiskt
stora ökningar för att det ska bli nämnvärda förändringar. Till exempel behövs en ökning av
flödet på 300% för att öka den högsta primära trafikintensiteten från 0,48 till 0,75. Eftersom
en motsvarande ökning på primärflödet är helt orealistisk blir det inte intressant att prata om
någon brytpunkt för det sekundära flödet.
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Bild 6.5: Trafikintensiteten vid olika typer av flödeshöjningar
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Som det framgår av bild 6.5 ovan, där trafikintensiteten för de tre olika typerna av ökning är
plottad, ger en ökning av det sekundära flödet ingen större påverkan på det från norr
ankommande och mot söder avgående flödet i primärfasen. Framkomligheten för fordonen på
sekundärvägarna blir inte heller nämnbart större.

6.2.7 Scenario: Ökning av primärtrafiken
Precis som i föregående scenario testas systemets känslighet för flödesökningar i flera steg.
Räknat i antal fordon så blir en 5%-ig ökning av primärtrafiken större än för en lika stor
ökning av den sekundära trafiken. Storleken på stegen gör det dock möjligt att snabbt hitta det
område som brytpunkten finns i. Ökningarna av primärflödet sker i följande steg: 20%, 35%
till 75% (i steg om 5%), och slutligen testas en hundprocentig ökning.

Till skillnad från undersökningen av det sekundära flödet så medför en ökning av det primära
en mycket större påverkan på korsningen. Som det går att se av bild 6.6 nedan, som illustrerar
vad som händer med flöde N, börjar inte snittkön eller slutkön att öka nämnvärt förrän vid en
ökning på över 50%. Grafen för maxkön skiljer sig inte heller speciellt mycket till efter
ökningen på 50% då sannolikheten till stora köbildningar snabbt ökar. Av de tre graferna är
det slutkön som har den mest dramatiska uppgången. Vad det beror på kommer att diskuteras
mer utförligt i kapitel 7.3.1. För tillfället går det att se att en brytpunkt för när en kritisk
köbildning kan börja uppstå ligger närmare en ökning på 55% än en på 50%. Det motsvarar
ett primärt flöde (i fasbild 1) på 900 fordon/timmen för norrgående trafik och 1000
fordon/timme för södergående. Givet resterande gällande förhållanden kommer dessa flöden
om de överstigs att ge upphov till en kritisk köbildning.
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Bild 6.6: Effekten av en höjning av det primära flödet på flöde N.

6.2.8 Scenario: Ökning av all trafik
I likhet med de scenarion som simulerar ökning av det primära och sekundära flödet separat
skapades scenarier för att prova en allmän ökning av flödet. Genom att titta på hur köerna
varierar under de olika flödesökningarna går det att hitta det intervall där brytpunkten kan
hittas. Som synes i bild 6.7 nedan börjar slutköerna att bli så pass stora vid en ökning på över
50% att de inte kan bero på någon slumpmässig varians i förhållandet mellan ankomster och
gröntider. Att samtidigt maxkön skjuter i höjden är naturligt då den övre gränsen för
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förhållandet mellan köbildning och köavveckling skjuts uppåt. Mycket troligt ligger
brytpunkten här mellan den 50% ökningen och den på 55%.
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Bild 6.7: Resultatet på flöde N av en höjning av samtliga flöden.

Då en trafikökning mer troligt sker över samtliga trafikströmmar än endast på enskilda flöden
blir detta scenario av större vikt än de två tidigare. Fler simuleringar genomfördes för att
minska ner det område som brytpunkten finns i. I bild 6.8 med datatabell går det att se att
slutkön fram till en ökning på 50% ligger relativt konstant på värden som väl är innanför det
osäkerhetsintervall som svängningar i köuppbyggnaden och köavvecklingen ger upphov till.
Vidare är slutkön en bra bit under den kritiska kölängden samt även under den genomsnittliga
kön under simuleringen. Efter den 50% ökningen börjar slutkön och med den även maxkön att
stiga. På en ökning av 52,5% är fortfarande slutkön på en nivå som börjar bli ohanterlig och
vid 55% har den stigit till 133% av den genomsnittliga kön. Vid en ökning av det totala flödet
på 57,5% har slutkön blivit dubbelt så stor som snittkön. Samtidigt har max kön blivit 2,4
gånger större än vad den var när flödes ökningen endast var 50%.

Lokalisera brytpunkten

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Ökning

Antal
E(m)
MaxQ
EndQ

E(m) 9 10 11 15 20 23

MaxQ 27 29 29 40 51 70

EndQ 4 4 5 12 26 46

+45% +47,5% +50% +52,5% +55% +57,5%

Bild 6.8: Hitta brytpunkten för ökning av alla flöden.
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Än har inte andelen av kritisk kölängd tagits upp. De värden på CQL som indikerar en
brytpunkt har visat sig ligga i intervallet mellan 20-50% av den totala tiden. Under detta
scenario passeras 20% gränsen vid en flödesökning på 50% och 50% gränsen vid en ökning
på 57,5%. En mer illustrerad bild över vad flödesökningarna har för inverkan på köerna för
flöde N visas nedan i bild 6.9. Här ses att köerna som bildas vid en 60% ökning leder till en
kritisk köbildning. Den 55% ökningen visar även den tendenser till att börja göra det. Även
om chansen finns att flera timmar med samma förutsättningar skulle kunna ta ner köerna så är
det inte direkt troligt. En 55% ökning måste ses som en övre gräns för det intervall som
brytpunkten kan finnas i. Även om en 50% ökning ger upphov till köer på stundtals över 30
fordon, så klarar korsningen att avveckla dessa om den får ta tid på sig.

Bild 6.9: Köerna för flöde N under olika ökningar på samtliga flöden.

Med ovanstående resonemang kommer brytpunkten för en allmän ökning av flödet att ligga
på 52,5%. Är ökningen större kommer korsningen inte att kunna serva samtliga ankommande
fordon i flöde N utan att en kritisk köbildning uppstår. En vidare diskussion om de olika
trafikvariablernas vikt i jakten på att hitta en brytpunkt återfinns i kapitel 7.2.
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7. SLUTSATSER

7.1 GENOMFARTSLEDENS FLASKHALS

Utifrån de data som stått till förfogande under arbetets gång så har det bekräftats att det är den
nordligaste korsningen som har den största trafikbelastningen under maxtimmen.
Anledningen är att korsningen Ågatan får det oavmättade flödet mellan Söderköping och
Norrköping. Samtidigt är de sekundära flödena större i korsningen än hos de flesta andra då
avfarterna mot Linköping/riksväg 210 och mot Söderköpings centrum hör till de största på-
och avfarterna till E22:an genom Söderköping. Det kan vara så att någon annan korsning har
högre belastning under kortare tidsperioder, men det är den i modellen använda korsningen
som bäst kan presentera Söderköpings trafikproblem.

7.2 ANALYS AV SCENARIERNA

7.2.1 Standardtimmen
Trafiken under det som i rapporten har kallats för Standardtimmen var den timme under
mätperioden med Metor3000-systemet i november 2005 som hade det högsta flödet i den
undersökta korsningen Ågatan. Summeringen av dataanalysen och modellkörningar visade att
trots stundtals långa köer så måste den genomsnittliga framkomligheten under periodens
maxtimmar anses som acceptabla för Söderköping. Detta var också väntat. De köproblem som
uppstår i Söderköping gör det, med några få undantag, under sommarhalvåret och då speciellt
i anknytning till broöppningar på Göta kanal.

7.2.2 Sommartrafik och prognoser
De data som låg till grund för uppskattningen av skillnad i flöde mellan november och de
hårdast trafikerade veckorna under industrisemestern baserades på data uppsamlade under
2004. För att täcka in eventuella skillnader i veckoflöden sedan dess skapades två scenarier,
ett med flöden på 800-900 fordon/timme per körfält i primärflödena och ett högre med 900-
1000 fordon/timme. Båda visade sig fungera men med en dålig framkomlighet.

Att trafiken ska öka med över 50% fram till 2025 är dock mindre realistisk med nuvarande
infrastruktur. Modellkörningarna visade att en sådan stor ökning endast är möjlig under de
perioder av året som har lika låga flödesnivåer som november månad har. Det vill säga 70-
73% av årsmax. Detta är förutsatt att inga broöppningar sker.

7.2.3 Inverkan av broöppningar
Med så stor andel av den totala tiden som kanalbron är uppe under sommarhalvåret är detta
självklart den största orsaken till att framkomligheten i Söderköping kan anses vara
oacceptabel under den tidsperioden. Gränsen för när den acceptabla nivå av framkomlighet är
nådd är svårare att formulera när broöppningar är en av orsakerna till köbildningen.
Semesterfirare anser kanske att det hör till att stå stilla i en kö och se på fartygen på Göta
kanal när man färdas genom Söderköping. En större acceptans finns troligen hos
semesterfirare än hos pendlare. Frågan blir istället om köerna hinner avvecklas mellan
broöppningarna. Simuleringarna visar att, även om det är knappt, så fungerar broöppningarna
under de båda scenarierna med Sommartrafik. Det räcker dock med att sommartrafiken ska
öka med några få procent från år 2004 nivåer för att det inte längre går att öppna kanalbron
med samma frekvens och tidslängd som sker idag.
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7.2.4 Problemet med det vänstersvängande primärflödet
Tonvikten på analysen har legat på det primäraflödet eftersom det är där som de största
problemen finns och som det har visat sig så behövs det jätteökningar av det sekundära flödet
för att någon större skillnad i framkomligheten ska ske. Det primära flöde som gör
vänstersväng har inte analyserats så noga än. Problemet med detta flöde (fasbild 3) är att
framkomligheten är jättebra så länge inga köer på mer än sju-åtta fordon finns i det stora
flödet i fasbild 1. Så länge de kommer förbi dessa köer så har de en, för flödesstorleken,
relativt stor grönvisningstid. Eftersom det vänstersvängande flödet endast är 10-12% av det
totala primärflödet så beror framkomligheten mycket på om det existerar några större köer på
E22:an eller inte. Under simuleringarna har det visat sig att så länge snittkön för primärflödet
inte är större än cirka tio fordon så kommer framkomligheten för den vänstersvängade
trafikströmmen att vara minst lika god som för det sekundära flödet. Skillanden ligger i att när
det verkligen börjar bli köproblem för fasbild 1 (det rakt fram och högersvängande
primärflödet) så blir det även det för fasbild 3 (vänstersvängande primärflödet), till skillnad
från fasbild 2:s (sekundära flödets) framkomlighet som försämras i en mer långsam takt.

7.2.5 Brytpunkter
Som det tidigare nämnts kommer det aldrig att bli en så stor enskild ökning av det sekundära
flödet så att korsningens totala framkomlighet kommer att påverkas i någon större
utsträckning och speciellt inte så att några brytpunkter uppnås. Vid fordonsstyrd
trafikljusreglering är det slumpen som avgör om det enskilda fordonet hamnar i någon
tillfällig kö när det råder låg trafik, men ju högre trafikintensiteten blir ju mindre spelar
slumpen in. När brytpunkten för ett visst flöde i korsningen är nådd kommer inte längre
slumpen att spela någon roll för fordon som färdas där. De hamnar i kö. I fallet med
korsningen Ågatan där trafikströmmarna har en så pass stor storleksskillnad kan
framkomligheten i det sekundära flödet vara bra även om brytpunkten för det primära flödet
har passerats. De scenarier som testade korsningens känslighet för flödesökningar visade att
en ökning av endast det primära flödet fick nästan samma resultat på trafikintensiteten som en
allmän ökning på i snitt 5% mindre fick. Skillnaderna var som störst strax innan brytpunkten
för att sedan minska i närheten av den. Se bild 6.5 i föregående kapitel och bild 7.1 nedan för
medelantal i kön.

Bild 7.1: Skillnader mellan olika flödesökningar m.a.p medelantal i kö
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Vetskapen om dessa skillnader i inverkan på den totala framkomligheten för olika
flödesökningarna gjorde det lättare att testa kombinationer av olika flödesökningar för de
olika fasbilderna. Av de olika ökningar som testats är det mindre troligt att en ökningen skulle
vara störst i det sekundära flödet. Inte heller en ökning av endast det primära flödet är troligt.
Ökning av endast det primära flödet har till följd att nämnda flöde når sin brytpunkt vid en
55% ökning och en allmän flödesökning skiftar brytpunkten till en ökningen på 52,5%.
Slutsatsen kan dras att det är vid en 52,5% allmän ökning som den för korsningen mest
användbara brytpunkten finns. Se tabell 7.1 nedan för värden på de olika stokastiska måtten
som råder vid brytpunkten. För att en ökning av det sekundära flödes ska flytta brytpunkten
måste flödet öka avsevärt mer än vad det primära flödet skulle behöva för motsvarande effekt.
I flödessiffror motsvarar ökningen ett medelvärde på avrundat 950 fordon/timmen för det
primäraflödet och 150 fordon/timmen för det sekundära.

Under sommartid med broöppningar sjunker brytpunkterna till motsvarande 900
fordon/timme och 150 fordon/timme. Även om inte framkomligheten är lika bra så skapas
ingen kritisk köbildning upp till dessa värden.

+52,5% ρ P(0) E(m) Max kö CQL Slutkö
N 0,959 4% 14,3 40,3 39,8% 11,6
S 0,86 14% 7,4 25,6 10,2% 2,2
E 0,36 64% 0,7 8,0 0,0% 0,2
W 0,51 49% 1,0 6,6 0,0% 3,8
NV 0,44 56% 0,8 5,4 0,0% 0,9
SV 0,35 65% 0,5 4,4 0,0% 0,2

Tabell 7.1: Värden på trafikvariabler för den valda brytpunkten

I tabellen ovan finns värden på de olika trafikströmmarna i ordningen trafikintensitet (ρ), 
sannolikhet för tomt system (P(0)), medelantal i kö (E(m)), kritisk kölängd (CQL) och
slutligen för slutkö.
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7.3 STOKASTISKA VARIABLER

Den trafikökning som är möjlig i korsningen Ågatan bestämdes utifrån ett antal olika
stokastiska trafikvariabler. Några kända sedan tidigare och några skapade för den här
rapporten. När nu brytpunkten är känd går det att gå tillbaka och se vilka av dessa
trafikvariabler som bäst lämpar sig för att detektera ett flödes brytpunkt och även vilka som
bäst kan styra till exempel trafikprogram i en trafiksignalsanläggning. För det sist nämnda kan
även tillämpning av tidserieanalys användas för att öka förmågan att i realtid fungera som
styvariabler i trafiksignalsanläggningar

7.3.1 Slutkö och Avvecklingsförmåga
Om det finns någon möjlighet att mäta hur långa köerna är efter en längre tidsperiod, helst då
skapad i en datormodell där en mängd av replikationer kan göras för att eliminera slumpens
utfall på resultatet, ger trafikvariabeln slutkö en av de bästa indikationerna på var brytpunkten
finns. Hur stor slutkön behöver vara för att den ska indikera att brytpunkten är nådd måste
avgöras från fall till fall. Ser man även till hur andra faktorer som medelantal i kö och maxkö
beter sig går det att förstå vad olika värden på slutkö innebär. Om kurvorna för maxkön och
slutkö ökar i lika snabb takt har en kritisk köbildning uppstått och brytpunkten kan hittas strax
innan. Likaså är lutningen på kurvan för medelantal i kö (snittkö) inte speciellt brant innan
brytpunkten är nådd.

Avvecklingsförmågan har inte diskuterats tidigare men är kopplad till slutkön. Under
modellkörningarna har även en fasbilds förmåga att avveckla initiala köer provats. När
simuleringarna börjat har så pass stora köer att de inte hinner bli avvecklade under
simuleringsperioden använts på de olika fasbilderna. Resultatet för scenarierna med de
allmäna ökningarna kan ses i tabell 7.2 nedan.

Avveckling
Standard 445

Allmän +20% 285
Allmän +35% 160
Allmän +45% 78
Allmän +50% 39

Allmän +52,5% 18
Allmän +55% -3
Sommar Låg 180

Sommarprognos -327
Tabell 7.2: Avvecklingsförmåga under de allmäna ökningen av flödena.

Det är kön till flöde N som ovanstående siffror är tagna ifrån och de visar hur många fordon
utöver de som anlänt under simuleringstiden som fasen hinner avveckla. Som väntat är det
strax innan ökningen på 55% som systemet är så upptaget att det inte hinner avveckla några
extra fordon. Att mäta avvecklingsförmågan kan ses som en slags validering av brytpunkten.



Linköpings universitet, Campus Norrköping Examensarbete TNXD20
Europaväg 22 genom Söderköping - En stokastiskt köanalys

2006-06-22 Sid 68 (73) Gustav Silverin

7.3.2 Medelantal i kö
Även kallad snittkö och är den variabel som på förhand kan kännas bäst lämpad till att varna
för att brytpunkten för ett flöde närmar sig. Det behövs ingen avancerad utrustning för att
kunna beräkna hur många fordon som finns i en kö. Det finns idag bland annat
videodetektorer som kan ge bra medelvärden, så den delen av användbarheten är inget
problem. Som det framgår av bilderna 7.2 nedan så gör den kurva som visar snittkön ingen
snabb uppgång när brytpunkten nås. Givetvis är detta beroende på längden av det tidsintervall
som används, men om variabeln ska tillämpas i verkligheten måste den fungera på korta
tidsintervall. Att bestämma brytpunkt endast baserat på medelantalet i kö blir svårt.
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Bild 7.2: Medelantal i kö

Det går dock att använda variabeln för att växla mellan trafikprogrammen, men då behöver
det göras en nogrann analys av korsningen innan de lutningar på kurvans tangent som ska
trigga ett byte av trafikprogram kan bestämmas.

7.3.3 Andel kritisk kölängd
Tanken med att mäta den kritiska kölängden är att en enkel detektor nerfräst i marken ska
kunna hålla reda på hur stor del av tiden som den är belagd och sedan kunna skicka en
varning till trafiksignalsanläggningen när andelen börjar bli för hög. Problemet är att det
behöver göras nogranna undersökningar på varje enskild korsning för att fastställa var den
kritiska kölängden börjar. Ett annat sätt är att anpassa andelen tillåten CQL (kritisk kölängd)
och på så sätt ”flytta” den kritiska punkten. Bild 7.3 nedan visar att andelen CQL börjar öka
en bra stund innan brytpunkten. Det gör att CQL är bättre än många andra variabler på att
hinna prediktera att flödet ökar och därmed är den lämplig att tillämpa i
trafiksignalsanläggningar som under normal tillstånd arbetar med ett standardprogram och
under perioder med extra hög belastning slår över till ett annat program. Rätt inställd
utrustning baserat på CQL ger troligen den mest optimala tillämpningen av stokastisk
köanalys vid trafikstyrning.
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Bild 7.3: Sannolikhet för tomt system och andel kritisk kölängd för de olika ökningarna.

7.3.4 Sannolikhet för tomt system
Det finns främst tre nackdelar med att mäta hur ofta systemet är upptaget mot att använda sig
av beräkning av kritisk kölängd. För det första måste ett system baserat på sannolikheten för
att systemet är tomt ligga med hela tiden och mäta istället för som i CQL-fallet bli aktiverat
när en möjligt situation med för hög trafik håller på att skapas. Den andra orsaken är att längre
tidsintervall behövs för att systemet ska kunna avgöra vad det är som händer med trafikflödet.
Att räkna medelvärden på en för kort tidsperiod bakåt kan ge en felaktig bild av situationen.
Den sista orsaken är, som kan ses i bild 7.3, att skillnaden mellan olika flödesökningar inte är
lika tydlig när brytpunkten närmar sig. Det blir svårare att bestämma vilka gränsvärden som
ska gälla för styrningen och hur långa mätperioderna ska vara.

7.3.5 Sammanfattning av trafikvariablernas användbarhet
För att bestämma var ett flöde har sin brytpunkt är det bäst att använda sig av slutkö i
kombination med medelantal i kö och maxkö. Att jämföra de tre variablerna för olika nivåer
på flödet ger ganska enkelt en bild över hur känsligt systemet är och vid vilken nivå som
köbildningen blir kritisk. För att använda stokastisk köanalys vid val av trafikprogram för
trafiksignalsanläggningar lämpar sig bäst andel kritisk kölängd.
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7.4 STOKASTISK KÖANALYS I JÄMFÖRELSE

En av frågeställningarna och en del av syftet till detta arbete var att undersöka användbarheten
hos den stokastiska köanalysen för att analysera signalreglerade korsningar. Då korsningarna i
fråga har varit fordonsstyrda efter LHOVRA-tekniken har flera andra analystekniker som
chockvågsanalys eller kapacitetsberäkning för oberoende korsningar varit oanvändbara.
Vidare så är stokastisk köanalys bättre på att testa en korsnings känslighet, eller snarare
robusthet på att kunna hantera tidvis stora köbildningar, än deterministisk köanalys där det
arbetas med förutbestämda flöden för varje tidsperiod.

Nackdelarna är att det tar längre tid att bestämma kapaciteter och i korsningar med mindre
avancerad styrteknik (som tidsstyrd) är den stokastiska köanalysen onödig. Den största
fördelen med stokastisk köanalys är att de olika trafikvariablerna som den innehåller kan
användas aktivt för att mäta flöden i realtid och därmed även användas för delar av
trafikstyrningen.

Avslutningsvis kan en intressant jämförelse göras för att inse vikten av avancerad
fordonsstyrd trafikreglering, och det är att se på hur kapaciteten för den primära trafiken
skulle varit i en korsning med fasta grönvisningstider (tidsstyrning). Som kapaciteten
beräknades i kapitel 3.8.1 skulle den bli 613 fordon/timme. Så bortsett från att lite annolunda
förhållanden mellan fasernas grönvisning troligen skulle ha används, gör LHOVRA-tekniken
att kapaciteten kan höjas med över 50% för det primära flödet.
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7.5 SÖDERKÖPINGS KÖBILDNINGSPROBLEM

Det den här rapporten visar är att stora problem med köbildning på Söderköpings
genomfartsled är ett faktum under speciellt trafikintensiva perioder. Problemen är som störst
under sommarens semesterperiod, då trafiknivåerna är som högst samtidigt som öppningar av
kanalbron över Göta kanal sker frekvent. Frågan är var den acceptabla framkomlighetsnivån
ligger? För även om problemen är som störst under begränsade tidsperioder under sommaren,
så uppstår köbildning under morgonen och eftermiddagen varje vardag under året.

Om SIKAS prognos på en 50% ökning av trafikflödet till år 2025 kommer att slå rätt återstår
att se, men med största sannolikhet kommer i allafall trafiken inte att minska. Även mindre
ökningar på några tiotal procent kommer att påverka framkomligheten på E22:an genom
Söderköping avsevärt. För att gå från dagens knappt acceptabla trafiksituation till att den ska
bli ohållbar krävs endast en liten ökning av trafiken.

Som tidigare nämnts baseras den här analysen av Söderköpings köbildningsproblem endast på
modellering av en korsning. I verkligheten har genomfartsleden en serie signalreglerade
korsningar som alla gör sitt för köproblemet. Den inverkan som dessa korsningar har på den
undersökta korsningen har i den här rapporten begränsats till de slangmätningar som gjorts
söder om korsningen Ågatan. Slangmätningarna visar dels den variation på tidsluckor mellan
ankomsterna som skapas naturligt men även den variation i trafikflödet som korsningarna
innan har gett upphov till. På samma sätt som att en kedja inte är starkare än den svagaste
länken kommer korsningen Ågatan att få representera Söderköpings köbildningsproblem.
Kanske skulle en modell över hela serien av korsningarna kunna ge tydligare svar, men när
inte möjligheten till det finns så kan korsningen Ågatan med relativt god precision användas
för att beskriva köproblematiken.
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BILAGA 1: DATA FRÅN TRAFIKSIGNALSANLÄGGNINGAR

De tre kommande graferna är för det norrgående flödets variationer under dygnet
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Södergående variationer under dygnet
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BILAGA 2: DATA FRÅN METOR3000

2.1 Sammanställning av dygnstrafiken

2.2 Flöde på 15-minuts nivå fredagen den 4:e november. Båda riktningarna.
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2.3 Flöde på 15-minuts nivå fredagen den 11 november. Båda riktningarna.

2.4 Flöde på 30-minuts nivå lördagen den 5 november. Båda riktningarna.
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2.5 Flöde på 15-minuters nivå fredagen den 4 november. Norrgående, söder om Ågatan

2.6 Flöde på 15-minuters nivå fredagen den 4 november. Norrgående, norr om Ågatan
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2.7 Flöde på 5-minuters nivå, 14.00-18.00, fredagen den 4:e. Norrgående, söder om Ågatan

2.8 Flöde på 5-minuters nivå, 14.00-18.00, fredagen den 4:e. Södergående, söder om Ågatan
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2.9 Flöde på 5-minuters nivå, 12.00-18.00, fre 4:e. Södergående, söder om Industrigatan

2.10 Överblick av flödena vid fyra mätpunkter under tre olika dagar
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BILAGA 3: DETEKTORFUNKTIONER & LHOVRA

Bild 3.1 LHOVRA-funktionen (bilden från VV 2004:80 ”Vägar och gators utformning)
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BILAGA 4: PROGRAMKOD FRÅN MATLAB

En stor del av modellen behöver inte beskrivas för att förståelse för hur den fungerar ska fås. I
den här bilagan kommer endast de delar som är vitala för att förstå hur modellen fungerar att
presenteras. Det är speciellt tre delar av modellen som är viktiga: Skapandet av ankomster
(som beskrivs i rapporten), styrningen av grönvisning och avvecklingen av köer.

Fasstyrning
I kapitel 5.1.3 Väsentliga delar av modellen diskuteras den LHOVRA-baserade fasstyrningen.
I programkoden nedan beskrivs vad som händer när den första fasen får grönt. Så länge fasen
har grönt kommer ett räknevärk att räkna hur många sekunder som fasen haft grönt. Det görs
med G1= G1+1. Om det varit grönt kortare än den minimala maxgrön tiden (MMG) gäller
första if-satsen. I den så hålls grönt kvar minst under mingrön tiden (MG). Efter att den gått ut
kommer ankommande fordon att kunna förlänga gröntiden. Anländer inga fordon undersöks
om något fordon finns eller precis anländer i någon annan fas. En viss cyklisk ordning finns
då fasen efter först får chans att få grönt. Efter att MMG passerats kan inga nyanlända fordon
i första fasen påverka grönvisningen. Så fort något fordon dyker upp i någon annan fas slutar
grönvisningstiden för fas 1. Här finns även funktionen som kan prioritera grönvisning för en
viss fas med.
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Köavveckling
Nästa vitala del i programkoden är köavveckling. Som synes av koden börjar avvecklingen
sekunden efter att fasen fått grönvisning. De två första fordonen avvecklas på fyra sekunder
vardera. Nästkommande får en avvecklingstakt på ett fordon varannan sekund. Detta
motsvarar första fordonet efter 5 sekunder, andra efter 9 sekunder, tredje efter 11:e sekunder,
fjärde efter 13 sekunder. Vilket avvecklingshastigheterna i kapitel 3.7.5 relativt bra. I
modellen måste hänsyn tas till att den arbetar i diskreta steg på en sekund styck.


