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OD-matriskalibrering för en  mikrosimuleringsmodell - en Paramicsimplementering för Göteborg

Anders Bernhardsson

Vägverket har börjat använda simuleringsverktyget Paramics som stöd i arbetet med trafikplanering. En
viktig del av indata till simuleringsmodeller är data om reseefterfrågan som kan anges i form av
OD-matriser. OD-matriser kommer för närvarande ofta ursprungligen från trafikprognosprogrammet
SAMPERS men dessa data har visat sig avvika mycket från uppmätta trafikmängder. En bättre
överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta trafikflöden gör att simuleringsresultaten blir mer
trovärdiga.

Ett projekt som genomförts med Paramics är att bygga upp en modell av området kring E6 och Rv45
nord/nordost om Göteborg. Modellen är tänkt att användas för att simulera incidenter och bedöma
scenarier för trafikstyrning i området.

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett tillvägagångssätt för OD-matriskalibrering i Paramics
Estimator som innehåller verktyg för att bearbeta indata. Verktygen för att bearbeta indata har
implementerats genom program skrivna i Visual Basic. Programmens främsta funktion är att
perioduppdela data om reseefterfrågan och observerade länkflöden till filer med rätt format. Vidare har
det implementerade tillvägagångssättet använts för att genomföra en OD-matriskalibrering för den
aktuella Göteborgsmodellen med Paramics Estimator.

En jämförelse mellan en simulering av de kalibrerade OD-matriserna och en simulering av de
ursprungliga OD-matriserna har genomförts för att utvärdera resultatet av OD-matriskalibreringen för
Göteborgsmodellen. Resultaten tyder på att det är möjligt att förbättra överensstämmelsen mellan
modellerade och observerade flöden genom att använda sig av det tillvägagångssätt som tagits fram. 

Ett av målen med arbetet var att verktygen för bearbetning av indata skulle gå att använda för andra
liknande fall. Detta mål har delvis uppnåtts. Perioduppdelning av dygnsmatriser och observationer till
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matriserna tagits fram. 
 
 
Anders Bernhardsson  

 22



 
 

Abstract 
The Swedish National Road Administration (SNRA) has recently started to use the simulation 
tool Paramics for traffic planning. An important input to simulation models are travel demand 
data in the form of OD-matrices. At present OD-matrices are obtained from SAMPERS, 
which is a software for traffic predictions, but these data has shown to differ a lot from 
existing traffic counts. If modeled flows differ less from traffic counts the simulation results 
are trustworthier.   
 
A project that has been carried out is to build a model of the area around E6 and Rv45 
north/north east of Gothenburg. The model will be used to simulate incidents and to test 
different traffic control scenarios in the area.  
 
The aim of this master thesis was to present an approach for OD-matrix calibration with 
Paramics Estimator including tools for handling data used as input. The tools for handling 
data used as input have been implemented as programs written in Visual Basic. The most 
important function of the programs is to divide travel demand data and link flow observations 
into shorter periods and to write these data into files with the correct format. The implemented 
approach has further been used to calibrate OD-matrices for the Gothenburg model with 
Paramics Estimator.       
 
A comparison between a simulation of the calibrated OD-matrices and the original has been 
carried out to evaluate the result of the calibration for the Gothenburg model. The results 
suggest that it is possible to increase the match between measured and simulated flows by 
using the implemented approach.  
 
One purpose with the programs for handling input data was to make it possible to use them 
for other similar cases. This purpose has been achieved partly. It is possible to divide OD-
matrices and link flow observations into shorter periods chosen by the user and to write these 
data to files with the correct format. Some of the functions are however only implemented for 
the periods that have been used for the Gothenburg model.  
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Sammanfattning 
Vägverket har börjat använda simuleringsverktyget Paramics som stöd i arbetet med 
trafikplanering. En viktig del av indata till simuleringsmodeller är data om reseefterfrågan 
som kan anges i form av OD-matriser. OD-matriser kommer för närvarande ofta 
ursprungligen från trafikprognosprogrammet SAMPERS men dessa data har visat sig avvika 
mycket från uppmätta trafikmängder. En bättre överensstämmelse mellan modellerade och 
uppmätta trafikflöden gör att simuleringsresultaten blir mer trovärdiga. 
 
Ett projekt som genomförts med Paramics är att bygga upp en modell av området kring E6 
och Rv45 nord/nordost om Göteborg. Modellen är tänkt att användas för att simulera 
incidenter och bedöma scenarier för trafikstyrning i området. 
 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett tillvägagångssätt för OD-matriskalibrering i 
Paramics Estimator som innehåller verktyg för att bearbeta indata. Verktygen för att bearbeta 
indata har implementerats genom program skrivna i Visual Basic. Programmens främsta 
funktion är att perioduppdela data om reseefterfrågan och observerade länkflöden till filer 
med rätt format. Vidare har det implementerade tillvägagångssättet använts för att genomföra 
en OD-matriskalibrering för den aktuella Göteborgsmodellen med Paramics Estimator. 
 
En jämförelse mellan en simulering av de kalibrerade OD-matriserna och en simulering av de 
ursprungliga OD-matriserna har genomförts för att utvärdera resultatet av OD-
matriskalibreringen för Göteborgsmodellen. Resultaten tyder på att det är möjligt att förbättra 
överensstämmelsen mellan modellerade och observerade flöden genom att använda sig av det 
tillvägagångssätt som tagits fram.  
 
Ett av målen med arbetet var att verktygen för bearbetning av indata skulle gå att använda för 
andra liknande fall. Detta mål har delvis uppnåtts. Perioduppdelning av dygnsmatriser och 
observationer till filer på rätt format för Paramics modul för OD-matriskalibrering kan 
genomföras med fritt vald periodindelning. Vissa funktioner är dock endast implementerade 
för den periodindelning som använts för Göteborgsmodellen. 
 
 
  
 
 

 

 44



 
 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte och mål.................................................................................................................................................... 7 

1.3 Avgränsningar................................................................................................................................................. 8 

1.4 Arbetsgång....................................................................................................................................................... 8 

1.5 Läsanvisning.................................................................................................................................................... 8 

2 PROBLEMBESKRIVNING...................................................................................... 9 

2.1 Introduktion till problemområdet ................................................................................................................. 9 

2.2 Problemställning ........................................................................................................................................... 10 

2.2 Specifika förutsättningar.............................................................................................................................. 11 

3 TEORIÖVERSIKT ................................................................................................. 13 

4 PARAMICS ........................................................................................................... 17 

4.1 OD-matriskalibrering i Paramics ................................................................................................................ 17 

5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR OD-MATRISKALIBRERING MED PARAMICS... 21 

5.1 Kalibrering av perioduppdelade OD-matriser........................................................................................... 21 

5.2 Mått på avvikelsen mellan modellerade och observerade länkflöden ...................................................... 22 

6 IMPLEMENTERING .............................................................................................. 23 

6.1 Perioduppdelning av ärendeuppdelad OD-matris på dygnsbasis............................................................. 23 

6.2 Perioduppdelning av observerade länkflöden ............................................................................................ 24 

6.3 Bearbetning av utdata................................................................................................................................... 25 

7 SCENARIOBESKRIVNING................................................................................... 27 

7.1 Indata ............................................................................................................................................................. 27 

7.2 Parameterinställningar................................................................................................................................. 31 

7.3 Kalibrering .................................................................................................................................................... 33 

7.4 Simulering...................................................................................................................................................... 34 

8 RESULTAT ........................................................................................................... 36 

8.2 Jämförelse av GHE ....................................................................................................................................... 36 

 55



 
 

8.3 Jämförelse av flöden vid trafikplatser......................................................................................................... 37 

9 SLUTSATSER....................................................................................................... 40 

10 REFERENSER .................................................................................................... 41 

11 BILAGOR............................................................................................................ 42 

11.1 Perioduppdelning av ärendeuppdelad OD-matris på dygnsbasis........................................................... 42 

11.2 Perioduppdelning av observerade länkflöden .......................................................................................... 46 

11.3 Skalning av kalibrerade OD-matriser....................................................................................................... 48 

11.4 Beräkning av tidsprofiler från kalibrerade OD-matriser........................................................................ 50 
 

 66



 
 

1 Introduktion 
I detta kapitel ges först en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet följt av arbetets 
syfte och mål, vidare beskrivs de avgränsningar som gjorts. Under arbetsgång beskrivs hur 
arbetet lagts upp och avslutningsvis ges en kortfattad beskrivning av rapportens innehåll i en 
läsanvisning.    

1.1 Bakgrund  
Vägverket har börjat använda simuleringsverktyget Paramics som stöd i arbetet med 
trafikplanering vilket exempelvis innebär att testa olika scenarier för trafikstyrning. En viktig 
del av indata till simuleringsmodeller är data om reseefterfrågan som kan anges i form av OD-
matriser. OD-matriser tas för närvarande ursprungligen från trafikprognosprogrammet 
SAMPERS men dessa data har visat sig avvika mycket från uppmätta trafikmängder. Denna 
avvikelse gör att det finns ett behov av att kalibrera de befintliga OD-matriserna för att öka 
överstämmelsen mellan modellerade och uppmätta trafikflöden. En bättre överensstämmelse 
mellan modellerade och uppmätta trafikflöden gör att simuleringsresultaten blir mer 
trovärdiga.   
 
Ett projekt som genomförts med Paramics är att bygga upp en modell av området kring E6 
och Rv45 nord/nordost om Göteborg. Inom området är trafikbelastningen hög under 
rusningstimmarna med trängsel som följd. Modellen är tänkt att användas för att simulera 
incidenter och bedöma scenarier för trafikstyrning i området. För att öka överensstämmelsen 
mellan modellerade och observerade länkflöden inom modellområdet är det önskvärt att 
kalibrera OD-matriserna till modellen. 
 
I Paramics kan OD-matriskalibrering genomföras med hjälp av modulen Estimator. För att få 
simuleringsresultat med större trovärdighet är det av intresse för Vägverket att ta fram ett 
tillvägagångssätt för att använda Estimator för OD-matriskalibrering.    
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att: 

• Ta fram ett tillvägagångssätt för OD-matriskalibrering i Estimator som innehåller 
verktyg för att överföra ursprunglig indata till rätt format.  

• Använda det framtagna tillvägagångssättet för att genomföra en OD-matriskalibrering 
med Estimator för den aktuella Göteborgsmodellen. 

 
Det tillvägagångssätt som tas fram syftar till att möjliggöra användning av Paramics modul 
för OD-matriskalibrering med ursprunglig data om reseefterfrågan och observerade flöden på 
det format som gäller för den aktuella Göteborgsmodellen. Dock kan detta format även tänkas 
gälla för framtida simuleringsmodeller och på så sätt kan tillvägagångssättet gå att använda 
även för framtida fall. 

 
Den funktion som examensarbetet främst syftar till att fylla är att överföra ursprungliga data 
till rätt format för Estimator vilket åskådliggörs i figur 1 nedan. 
 
 
 EXAMENSARBETE

URSPRUNGLIG DATA  
 

ESTIMATOR
  

 
 
Figur 1: Examensarbetets främsta funktion är att göra OD-matriskalibrering möjlig i Estimator genom att 
överföra ursprunglig data till rätt format. 
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Målet med arbetet är att möjliggöra OD-matriskalibrering med Estimator för den aktuella 
modellen genom att ta fram verktyg för bearbetning av ursprunglig indata. Verktygen för att 
bearbeta ursprunglig indata ska senare gå att använda för andra liknande fall.   

1.3 Avgränsningar 
De verktyg som tas fram för att få ursprunglig indata på rätt format för Estimator avgränsas 
till den aktuella Göteborgsmodellen. Detta innebär att vissa av verktygen inte kan användas 
för andra periodindelningar än den som valts i detta fall. Vidare kommer inte någon analys av 
Paramics algoritm för OD-matriskalibrering att ingå i examensarbetet. Det genomförs heller 
inga tester av olika parameterinställningars påverkan på kalibreringsprocessen.  
 
1.4 Arbetsgång 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie följt av att möjligheterna till OD-
matriskalibrering i Paramics studerades. Vidare utreddes i vilket format indata i form av 
reseefterfrågan och observerade länkflöden fanns tillgänglig i. Efter detta togs ett schematiskt 
tillvägagångssätt fram för OD-matriskalibrering i Paramics. Tillvägagångssättet 
implementerades sedan med hjälp av programmering i Visual Basic. För att kunna genomföra 
detta krävdes först studier av programmeringsspråket. När tillvägagångssättet var 
implementerat i form av en uppsättning program utfördes en OD-matriskalibrering av den 
aktuella Göteborgsmodellen. Resultatet från OD-matriskalibreringen användes sedan för att 
utvärdera det framtagna tillvägagångssättet.  

1.5 Läsanvisning 
Kapitel 2 ger en problembeskrivning som inleds med en introduktion till problemområdet där 
termer och begrepp som används i rapporten förklaras.   
 
I kapitel 3 ges en teoriöversikt av OD-matriskalibrering.  
 
I kapitel 4 ges en kort inledande beskrivning av programvaran Paramics följt av en 
redogörelse för dess subrutin för OD-matriskalibrering och de svagheter som denna subrutin 
har. 
 
Kapitel 5 beskriver det tillvägagångssätt som behöver implementeras för att göra OD-
matriskalibrering möjlig i Paramics.  
 
Rapporten fortsätter i kapitel 6 med att beskriva hur tillvägagångssättet för OD-
matriskalibrering implementerats.  
 
En scenariobeskrivning av den genomförda OD-matriskalibreringen finns i kapitel 7 där 
indata, parameterinställningar, kalibrering och simulering beskrivs närmare. 
 
I kapitel 8 följer en redovisning av resultat från OD-matriskalibreringen tillsammans med 
kommentarer.  
 
Det avslutande kapitel 9 innehåller slutsatser från arbetet och rekommendationer för fortsatt 
arbete.  
 
Bilagorna består av manualer för de program som skrivits.   
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2 Problembeskrivning 
Detta kapitel börjar med en introduktion till problemområdet som förklarar viktiga termer och 
begrepp i rapporten och fortsätter med att redogöra för den problemställning som 
examensarbetet behandlar, vidare beskrivs de specifika förutsättningar som gäller för 
Göteborgsmodellen.  

2.1 Introduktion till problemområdet 
Reseefterfrågan mellan olika områden beskrivs av s.k. OD-matriser (Origin-Destination). OD-
matriser anger antalet resor mellan par av zoner i ett trafiknätverk. Sådana data om hur 
reseemönstret i ett område ser ut kan tas fram genom resvaneundersökningar. Detta är dock 
kostsamt och resultaten är ofta väldigt osäkra. För att de OD-matriser som tagits fram bättre 
ska stämma överens med aktuell trafiksituation kan de kalibreras utifrån observationer av 
flöden på länkar i nätverket.  
 
För att få en uppfattning om vilka länkflöden en viss OD-matris resulterar i används en 
modell för nätuläggning. En modell för nätutläggning ger andelen av resorna i respektive OD-
par som tar en viss rutt. Flödet på en viss länk blir summan av resorna på de rutter där länken 
ingår. Modeller för nätutläggning kan vara dynamiska eller statiska. I en dynamisk modell 
anges hur flödet fortplantas i nätverket medan en statisk modell inte tar hänsyn till 
tidsaspekten utan anger flödena i medeltal. 
  
En nätutläggning kan göras med hjälp av ett simuleringsprogram. Simuleringsprogram kan 
delas in i makro- och mikronivå utifrån detaljeringsgrad. På makronivå är detaljeringsgraden 
låg vilket lämpar sig väl för stora nätverk. Trafikflöden representeras i makromodeller som 
sammanslagningar av fordon och mindre vägar tas inte med i modellen, förhållandet mellan 
restider och flöden specificeras i form av angivna funktioner. Mikrosimulering innebär istället 
att varje enskilt fordons beteende simuleras i små tidssteg utifrån interaktion med andra 
fordon och att förhållandet mellan restider och flöden endast ges explicit av modellen. 
Mikrosimulering kräver betydligt mer datorkapacitet p.g.a. högre detaljeringsgrad vilket gör 
dessa modeller lämpliga för mindre områden än vid makrosimulering. Exempel på 
mikrosimuleringsprogram är Paramics, VISSIM och Aimsun medan EMME/2 och VISUM är 
exempel på makrosimuleringsprogram.    
 
En OD-matriskalibrering innebär en kalibrering av tidigare framtagna OD-matriser och syftar 
till att få OD-matrisens resulterande länkflöden att bättre återge uppmätta flöden. Alltför stora 
skillnader mellan verkliga och modellerade flöden gör att simuleringsresultaten mister sin 
relevans. Att ha tillgång till tillförlitlig data om reseefterfrågan är på så sätt avgörande för 
simuleringsmodellers trovärdighet.  
 
Mängden OD-par som ska bestämmas är oftast väldigt stor i jämförelse med antalet 
tillgängliga observationer vilket gör OD-matriskalibrering till en svår problemtyp. Generellt 
kan OD-matriskalibrering matematiskt sägas vara ett underbestämt problem. Med detta menas 
att det finns många olika OD-matriser som återger de observerade flödena lika bra. Den 
information om reseefterfrågan som de observerade flödena ger är alltså inte tillräcklig för att 
entydigt bestämma styrkan i samtliga OD-par och därför används en tidigare framtagen OD-
matris som utgångsläge för kalibreringen. Målet med OD-matriskalibreringen är att avvika så 
lite som möjligt från det resmönster som denna ursprungsmatris utgör och samtidigt få de vid 
nätutläggning resulterande flödena att stämma bättre överens med observationerna. En 
introduktion till OD-matriskalibrering ges av Lundgren (2001). 
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Reseefterfrågan är inte konstant utan förändras med tiden. Denna tidsvariation kan beskrivas 
genom en s.k. tidsprofil som anger hur stor andel av resorna i en OD-matris som startar i ett 
visst tidsintervall. En tidsprofil tillsammans med en OD-matris som beskriver den totala 
mängden resor under dygnet ger information om antalet resor under intervall av dygnet. På så 
sätt kan en OD-matris på dygnsbasis delas upp till att beskriva reseefterfrågan under kortare 
perioder. I figur 2 nedan åskådliggörs hur periodindelningen innebär att reseefterfrågan under 
dygnet delas upp i perioder vilket görs för samtliga OD-par. 
 
 
 

 t = 1     t = 2     t = 3      t = 4       t = 5     t = 6

Reseefterfrågan  
för ett OD-par 

o.s.v.

 
Tid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Perioduppdelning av reseefterfrågan för ett OD-par. 
 
 
Då det inte är troligt att resorna i alla OD-par följer samma tidsprofil kan en uppdelning i 
olika ärendetyper göras. En ärendeuppdelning innebär att reseefterfrågan under en viss period 
beskrivs av en uppsättning OD-matriser för olika ärendeslag. Ett vanligt förekommande 
exempel på ärendeuppdelning är Bostad-Arbete och Arbete-Bostad. Tillsammans med 
ärendespecifika tidsprofiler gör denna uppdelning det möjligt att beskriva morgonrusningen 
till områden med många arbetsplatser och kvällsrusningen hem till bostadsområden. 
 
En viktig aspekt av modeller för OD-matriskalibrering är hur de hanterar dynamiken mellan 
de perioder som kalibreras. I en tidsoberoende modell görs antagandet att flöden under en viss 
period endast beror av reseefterfrågan under den aktuella perioden. Detta innebär en 
begränsning då resor inte nödvändigtvis behöver nå sin destination under samma period som 
de startat i. Reseefterfrågan för en viss period kan alltså i verkligheten påverka flöden även 
under senare perioder vilket, till skillnad från en tidsoberoende modell, kan hanteras av en 
tidsberoende modell.  

2.2 Problemställning  
Detta examensarbete syftar till att ta fram ett tillvägagångssätt för OD-matriskalibrering i 
Paramics. De huvudsakliga problem som ett sådant tillvägagångssätt måste hantera är att: 
 

• Perioduppdela data om reseefterfrågan för att kunna beskriva reseefterfrågans 
variation under dygnet 

 
• Överföra indata i form av OD-matriser och observerade länkflöden för respektive 

period till filer på rätt format för Paramics modul för OD-matriskalibrering.  
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För att resultatet av en OD-matriskalibrering ska kunna representera reseefterfrågans variation 
under dygnet är det inte tillräckligt att se till dygnets totala trafikmängder. Istället måste de 
data som beskriver reseefterfrågan och observerade trafikflöden delas in i kortare perioder. Då 
det är vanligt att de ursprungliga data som finns om reseefterfrågan endast beskriver dygnets 
totala trafikmängder behöver dessa data kompletteras med information om trafikens variation. 
Sådan information kan tas fram genom att studera hur uppmätta flöden inom modellområdet 
förändras under dygnet. För att utnyttja denna information vid OD-matriskalibrering behövs 
ett tillvägagångssätt för att perioduppdela data om reseefterfrågan.  
 
Indata till OD-matriskalibreringen i form av OD-matriser och observerade trafikflöden måste 
finnas på ett format som kan läsas av Paramics. Då det vanligtvis är stora datamängder som 
hanteras måste tillvägagångssättet för att bearbeta ursprungliga data automatiseras.  
 

2.2 Specifika förutsättningar 
Vid Vägverket har en mikrosimuleringsmodell byggts upp i Paramics. Det finns ett behov av 
att bättre kunna beskriva reseefterfrågan till denna modell då ursprungsdata från 
trafikprognosprogrammet SAMPERS vid simulering visat sig medföra betydande skillnader 
mellan modellerade och uppmätta flöden. 
 
För den aktuella simuleringsmodellen består data om reseefterfrågan ursprungligen av OD-
matriser för totalt fem olika ärendeslag: 
 

• Bostad-Arbete 
• Arbete-Bostad 
• Övrigt 
• Tung trafik 
• Tilläggstrafik 
 

De tre första OD-matriserna är utdata från SAMPERS medan tung trafik är en tidigare 
framtagen uppskattning av den tunga trafiken i området. OD-matrisen för tilläggstrafik är 
framtagen för att grovt kompensera för den underskattning av trafikmängderna som 
SAMPERS visat sig ge. Samtliga OD-matriser beskriver den totala reseefterfrågan under ett 
dygn. Utöver detta finns även information om hur reseefterfrågan varierar under dygnet i form 
av tidsprofiler för respektive ärendeslag. De totala trafikvolymerna kombinerat med dessa 
tidsprofiler ger tillsammans en bild av resmönstret. Verkliga trafikflöden inom modellområdet 
finns beskrivna i form av observationer på enskilda länkar i femminutersintervall gjorda med 
fasta sensorer och s.k. slangmätningar.  
 
Den ärendeuppdelning som finns i ursprungsdata är önskvärd att behålla när OD-
matriskalibreringen genomförs. Fördelen med att beskriva reseefterfrågan med hjälp av 
ärendeuppdelade OD-matriser är att variationen för de enskilda OD-paren kan skilja sig åt. 
Informationen om reseefterfrågan blir på så vis mer detaljerad vilket innebär möjligheter till 
en mer realistisk modell.   
 
Paramics modell för OD-matriskalibrering hanterar varje tidsperiod i den tidsuppdelade OD-
matrisen för sig och bortser därmed dynamiken mellan de perioder som kalibreras. I en 
tidsoberoende modell kalibreras OD-matriser för en period i taget med syftet att minska 
avvikelsen från observerade flöden under respektive period. Under kalibreringen beskrivs 
reseefterfrågan för perioden som statisk i form av ett medelvärde för varje OD-par.  
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Bearbetning av indata för den aktuella modellen är nödvändig både när det gäller data om 
reseefterfrågan samt observerade flöden. Ursprungliga data beskriver reseefterfrågan i form 
av en period för hela dygnet där variationen sker utifrån angivna tidsprofiler. I Paramics är det 
dock endast möjligt att använda sig av statiska OD-matriser för OD-matriskalibrering vilket 
betyder att reseefterfrågan inte kan förändras under den period som kalibreras. För att 
kalibreringen ska ge resultat som beskriver trafikvolymernas variation under dygnet måste 
indata därför delas in i perioder på ett format som kan läsas av programmet.  
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3 Teoriöversikt 
I användandet av trafiksimuleringsmodeller antas reseefterfrågan mellan olika områden i 
trafiknätverket vara given. Denna reseefterfrågan anges i form av s.k. OD-matriser som består 
av antalet resande mellan olika start- och slutpunkter. Tillförlitliga OD-matriser är avgörande 
för resultatens kvalité vid simuleringar av trafikflöden. En viktig problemtyp vid 
trafikplanering är därför OD-matriskalibrering som innebär en justering av tillgängliga OD-
matriser för att bättre återge den verkliga trafiksituationen. OD-matriskalibrering har studerats 
utförligt under de senaste årtiondena se exempelvis Ortúzar och Willumsen (1990), Cascetta 
(1999) och Bell och Iida (1997).  
 
Data om hur reseefterfrågan ser ut kan tas fram genom resvaneundersökningar. Dessa 
undersökningar är dock väldigt dyra vilket gör det orealistiskt att samla in data på detta sätt 
särskilt ofta. Resultaten som undersökningarna ger är dessutom ofta väldigt osäkra. För att 
öka trovärdigheten i de OD-matriser som tagits fram bör de kunna uppdateras för att bättre 
återge nuvarande trafikförhållanden. Ett sätt att uppdatera OD-matriser är att använda 
information om flödet på länkar. Denna information kan fås från trafikmätningar. Sådana 
mätningar är relativt billiga att göra och kan uppdateras förhållandevis ofta. Problemet med 
att öka överensstämmelsen mellan data om reseefterfrågan och den verkliga trafiksituationen 
kan då tolkas som att uppdatera OD-matriser givet länkflöden i form av observationer. 
 
Det finns faktorer som gör problemet med att kalibrera OD-matriser från observationer av 
länkflöden komplicerat. Till att börja med är det i allmänhet inte möjligt att mäta flödet på alla 
länkar i nätverket. Men även om det finns felfri data om samtliga länkar i nätverket är det 
fortfarande många olika OD-matriser som vid nätutläggning kan återge dessa observationer 
lika bra. Målet med OD-matriskalibreringen blir att minimera skillnaden mellan modellerade 
och observerade länkflöden utan att avvika för mycket från den ursprungliga OD-matrisen.  
Ursprungsmatrisen används eftersom den återger ett troligt resmönster vars struktur det är 
önskvärt att efterlikna  
 
En viktig aspekt av modeller för OD-matriskalibrering är om de är tidsoberoende eller 
tidsberoende. I en tidsoberoende modell anses flödena endast bero av OD-matrisen för den 
aktuella perioden. Detta är inte alltid en korrekt beskrivning då resor som startar i den senare 
delen av en period inte med säkerhet hinner fram till destinationen innan början av nästa 
period. På så sätt kan reseefterfrågan i en period påverka flöden och därmed uppbyggnad och 
avveckling av köer i efterföljande perioder. En tidsoberoende modell innebär därför en 
betydande förenkling om inte perioderna är betydligt längre än restiden i nätverket eller om 
skillnaden mellan reseefterfrågan i perioderna är liten.  
 
Problemet att skatta en OD-matris g så att den vid nätutläggning återger observerade flöden v  
utifrån ett troligt resmönster i form av en OD-matris  kan för det tidsoberoende fallet 
formuleras som:  
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där va är de flöden som modelleras vid nätutläggning och pia är andelen resenärer i en viss 
OD-relation i som använder länk a. Vidare är A~  den delmängd av nätverkets länkar A som 
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det finns observationer av flöden för, G mängden tillåtna OD-matriser och I mängden möjliga 
OD-par. Målet är att minimera målfunktionen F som utgörs av funktionerna och vilka 
betecknar skillnaden mellan modellerade och observerade flöden respektive skillnaden mellan 
den kalibrerade OD-matrisen och det ursprungliga resmönstret. I dessa funktioner är det 
möjligt att vikta enskilda observationer och OD-par utifrån deras tillförlitlighet. Valet av 
vikterna 

1F 2F

1γ och 2γ blir avgörande för resultatet. För olika alternativ när det gäller valet av 
funktionerna och se Peterson (2003). 1F 2F
 
Mängden tillåtna OD-matriser G utgörs ofta av alla icke-negativa matriser. Denna mängd kan 
dock begränsas genom att ange ett intervall för hur mycket den kalibrerade OD-matrisen får 
avvika från den ursprungliga. På samma sätt kan tillåtna intervall för länkflödenas avvikelse 
från observationerna läggas till. 
 
En tidsoberoende modell kan användas till att kalibrera en uppsättning perioder T, där 
resefterfrågan för OD-par i i period t beskrivs av git och där vat är det observerade flödet på 
länk a under period t. En sådan tidsoberoende modell för en uppsättning tidsperioder där 
ingen hänsyn tas till påverkan mellan perioderna kan formuleras som: 
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Valet av periodlängd när en tidsoberoende modell används innebär en avvägning som måste 
ta hänsyn till trafikens förändringstakt. För långa perioder medför att variationen av 
reseefterfrågan inte kan representeras och resultatet blir ett utjämnat medelvärde. Är 
perioderna istället för korta kommer slumpmässiga förändringar att kunna få genomslag och 
vidare kommer arbetet med OD-matriskalibreringen att bli mer omfattande då varje period 
måste kalibreras separat. Begränsningen som en tidsoberoende modell innebär kommer 
dessutom att bli större med kortare perioder då andelen resor som når sin destination i en 
senare period än de startar i kommer att öka.  
 
En utförligare definition än [1] och [2] är att OD-matrisen för en viss period anger antalet 
resor som startar under intervallet men att dessa resor kan nå sin destination i olika perioder. 
En sådan tidsberoende modell kan hantera att vissa resor startar i en period och når sin 
destination först i en senare. Detta leder till följande formulering för OD-matriskalibrering 
med tidsberoende OD-matriser: 
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där  är andelen resande mellan OD-par i som startar sin resa under tidsperiod t och reser 
på länk a under tidsperiod r, vidare är flödet  antalet resande på länk a under tidsperiod r.  

ar
itp

arv
 
Det kan finnas ett intresse av att dela upp reseefterfrågan i olika ärendeslag. Ärendeslagen 
kommer då med i problemformuleringarna [1], [2] och [3] genom att indexet m, som anger 
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ärendeslag, läggs till som . Generellt finns dock inte någon ärendeuppdelning att tillgå när 
det gäller observationer av länkflöden.  

mg

 
Ett viktigt steg i OD-matriskalibreringen är ruttvalsmodellen. Ruttvalet mellan OD-paren är 
avgörande för de modellerade länkflödena. Dessa modellerade flöden används sedan för att 
bedöma hur väl den skattade reseefterfrågan motsvarar verkligheten i form av givna 
länkflödesobservationer. En betydelsefull aspekt hos ruttvalsmodeller är om de tar hänsyn till 
trängseleffekter eller inte. Om ruttvalsmodellen inte tar hänsyn till trängsel är P konstant och 
därmed oberoende av flödet på länkarna. I de modeller som hanterar trängsel är P en funktion 
av g där sambandet P(g) endast är känt implicit genom nätutläggning.  
 
Problemet med OD-matriskalibrering kan om nätutläggningen görs med en simuleringsmodell 
sägas vara ett icke-konvext problem vilket är en problemtyp som är svår att lösa. De 
lösningsmetoder som finns kan som bäst ge ett lokalt optimum. Det finns därmed inga 
garantier för att det inte finns andra lösningar än den funna som har ett lägre 
målfunktionsvärde.  
 
Ett generellt problem vid OD-matriskalibrering är okontrollerade ökningar av reseefterfrågan 
som kan ske då flöden ligger i närheten av länkarnas kapacitet. Detta problem hänger samman 
med att kalibreringsmetodiken grundas på antagandet att flödet på en länk alltid blir högre om 
densiteten ökar, d.v.s. att flödet på länkarna mellan ett visst OD-par ökar om reseefterfrågan 
för OD-paret ökar. Detta samband gäller i verkligheten endast till en viss gräns. När länkens 
kapacitet är nådd kommer en ökning av densiteten istället att leda till ett minskat flöde p.g.a. 
trängseleffekter.  För en redogörelse av problem med metodiken för OD-matriskalibrering se 
Refsnes (2003a). 
 
När svår trängsel råder på en länk i nätverket får en stor ökning av resandet till följd att flödet 
minskar på länkar som ligger nedströms. Detta leder till problem eftersom 
kalibreringsprocessen när flödet minskar kommer att öka reseefterfrågan ytterligare vilket då 
leder till allt lägre flöden. På detta sätt kan kalibreringsprocessen komma att få avvikelsen 
mellan modellerade och kalibrerade flöden att öka okontrollerat och processen bryter 
samman. 
 
I figur 3 nedan ses ett idealiserat samband mellan densitet och flöde där en ökning av 
densiteten motsvaras av en ökad reseefterfrågan. Då densiteten blir högre ökar flödet fram till 
en viss nivå qmax som kan tolkas som länkens kapacitet. När kapaciteten är nådd är sambandet 
i verkligheten väldigt osäkert då trafiken börjar röra sig ryckigt men leder till en minskning av 
flödet eftersom länken ”korkats igen”.   
 

qmax 

Flöde 

Densitet   
 
Figur 3: Samband mellan flöde och densitet för ett vägavsnitt (May, 1990).   
 
För att undvika att kalibreringsprocessen okontrollerat ökar reseefterfrågan kan nätutläggning 
till en början ske med en något reducerad andel av ursprungsmatrisen om belastningen av 
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nätverket är i närheten av kapaciteten. Detta för att undvika att kapaciteten överskrids på 
utsatta länkar. Syftet med denna strategi är att de modellerade flödena ska närma sig 
observationerna underifrån. Då trafikbelastningen i nätverket är låg kan kalibreringen istället 
”svänga” in mot lösningen.   
 
Ett viktigt koncept vid OD-matriskalibrering är att de OD-par som inte har någon 
reseefterfrågan i ursprungsmatrisen inte kommer att påverkas av kalibreringsprocessen. Ett 
OD-par som inte generar några resor alls associeras inte till något länkflöde och därmed kan 
inget observerat flöde användas till att justera reseefterfrågan för OD-paret. I många fall är 
detta helt riktigt då det helt enkelt inte förekommer några resor i den specifika relationen. 
Ibland kan det dock innebära en alltför stor begränsning av antalet möjliga OD-matriser. En 
strategi för att hantera detta problem är att låta OD-par utan reseefterfrågan i 
ursprungsmatrisen få en låg reseefterfrågan, exempelvis 0.1, för att på så sätt öka utrymmet 
för förändringar under kalibreringsprocessen (Refsnes 2003a).   
 
En annan aspekt av att kalibreringsprocessen endast kan göra ändringar utifrån tillgängliga 
observationer är att de OD-par vars rutter inte innehåller någon observerad länk inte kommer 
att förändras under kalibreringen. När resultaten av kalibreringen visar på en generell ökning 
eller minskning av trafikvolymen kan det därför vara lämpligt att i efterhand justera de OD-
par som inte har rutter som innehåller någon länk där flödet observerats.  
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4 Paramics 
Detta avsnitt börjar med en kortfattad beskrivning av Paramics i allmänhet. Efter detta 
beskrivs mer utförligt möjligheterna till OD-matriskalibrering i programmet.  
 
Paramics är ett programpaket som består av en serie simuleringsverktyg på mikronivå med 
olika funktionalitet utvecklade av Quadstone Limited. I en mikrosimuleringsmodell som 
Paramics räknas varje enskilt fordons position ut i små tidssteg utifrån interaktion med andra 
fordon. Sambanden mellan flöden och restider är inte kända explicit utan ges av de inställda 
beteendeparametrarna.  
 
Paramics består av en uppsättning moduler med olika funktion. De sex moduler som finns i 
nuläget är:  
 
Modeller – Kärnan i programserien som hanterar simulering och visualisering.   
Processor – Ett verktyg för konfigurering och för att simulera uppsättningar av scenarion. 
Analyser – Bearbetar och visualiserar statistik från genomförda simuleringar.  
Programmer – Används för att integrera egen programmering i Paramics.  
Monitor – Gränssnitt för emissionsmodeller.  
Estimator – Hanterar kalibrering av OD-matriser utifrån trafikmätningar.  
 
Av dessa moduler är det främst Estimator, där kalibrering av OD-matriser kan genomföras, 
som använts för detta examensarbete. För en utförligare beskrivning av Paramics och de 
ingående modulernas funktioner se Quadstone (2003). 

4.1 OD-matriskalibrering i Paramics 
Kalibrering av OD-matriser kan ske i Paramics med hjälp av modulen Estimator. Den metod 
som används för OD-matriskalibrering bygger i grunden på den teori som tidigare beskrivits. 
Kalibreringens mål är att minimera skillnaden mellan simulerade flöden och uppmätta 
flödesobservationer utan att avvika för mycket från de ursprungliga OD-matrisernas 
resmönster.  
 
OD-matriskalibreringen i Estimator sker enligt en tidsoberoende modell med statiska OD-
matriser vilket innebär att reseefterfrågan är konstant under den period som kalibreras och att 
ingen koppling finns mellan perioderna. Detta medför en begränsning då ingen hänsyn tas till 
att flödet kan påverkas av reseefterfrågan i föregående period och vidare att uppbyggnad och 
avveckling av köer inte kan ske över periodgränserna.  
 
Den tidsoberoende modell som Estimator använder leder till en definition enligt [2] där 
reseefterfrågan för en period inte anses kunna påverka flöden i efterföljande perioder. Detta 
innebär en förenkling då resor kan nå sin destination i senare perioder än de startat i. I de fall 
restiderna i modellen inte är kortare än periodlängden kommer en betydande andel av de 
observerade flödena för en viss period att bestå av resor som bestäms av reseefterfrågan i 
föregående period. Genom att nätutläggningen av de isolerade perioderna sker på mikronivå 
ges dock en dynamisk beskrivning av trafiken inom perioden. 
 
De separata perioderna kalibreras genom en iterativ process där varje iteration består av en 
justering av OD-matriserna följt av en simulering som ger de resulterande flödena. Mellan 
iterationerna tas ingen trafik bort från nätverket. Målet att inte avvika för mycket från det 
ursprungliga resmönstret uppnås genom att sätta gränser för variationen av den ursprungliga 
OD-matrisen. Denna strategi kan formuleras som att vikten 1γ  får värdet noll i [2] och att den 
tillåtna mängden OD-matriser G begränsas.  
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Den del av OD-matriskalibreringsproblemet som handlar om att göra ändringar i den 
ursprungliga OD-matrisen som minskar avvikelsen från observerade flöden kan i Estimator 
ske på två sätt. Den metod som detta arbete har fokuserat på är periodisk normalisering som 
innebär att OD-matrisen justeras en gång under varje iteration vilket sker efter genomförd 
simulering. Ändringarna innebär en justering av individuella OD-par som beror av 
förhållandet mellan parets associerade flöden och dess länkobservationer. Den andra metoden 
är inkrementering som sker kontinuerligt under simuleringen genom att OD-matrisen justeras 
då ett fordon passerar en länk. Tillhörande OD-par ökas eller minskas då beroende på om 
flödet på länken ligger under eller över det uppmätta flödet. Periodisk normalisering innebär 
en stabilare men samtidigt långsammare process medan inkrementeringen ger snabbare 
ändringar vilket kan innebära instabilitet i kalibreringsprocessen. I figur 2 nedan visas en 
beskrivning av hur kalibreringsprocessen ser ut för användaren. 
  

STARTA APPLIKATION 

ÖPPNA NÄTVERK 

INITIALISERA SIMULERING 

ÖPPNA DATA FÖR PERIOD t 

STARTA SIMULERING 

MATRISER OK? 

DATA FÖR 
YTTERLIGARE 

PERIOD? 

SPARA OD-MATRISER 

ÖVERSYN AV  
KALIBRERINGSPARAMETRAR 

KLART 

 
Figur 4: Kalibreringsprocessen i Estimator. 
 
För att ta reda på en OD-matris resulterande flöden genomförs en simulering. Längden på 
denna simulering behöver inte vara densamma som den verkliga längden på den period vars 
OD-matriser kalibreras. Hur länge simuleringen pågår under kalibreringsprocessen bestäms 
istället av parametern beräkningsperiod som anges av användaren.   
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Efter avslutad beräkningsperiod jämförs avvikelsen mellan modellerade och observerade 
flöden för den OD-matris som simulerats med avvikelsen hos den tidigare bästa matrisen. Om 
den simulerade matrisen återger flöden som överensstämmer bättre med observationerna 
sparas den som ny bästa matris. Därefter genomförs förändringar på OD-matrisen utifrån 
skillnaderna mellan modellerade och observerade flöden. Resultatet av förändringarna blir 
den OD-matris som simuleras under nästa beräkningsperiod. Påföljande beräkningsperiod 
startar därefter utan att fordon tas bort från nätverket.  
 
Användarens roll i kalibreringsprocessen är att styra processen genom inställning av 
parametrar som exempelvis konfidensvikter och flödesintensitet samt att granska den lösning 
som tagits fram. Genom att ändra konfidensvikterna ger användaren kalibreringsprocessen 
nya villkor för hur OD-paren kan justeras och vilka flöden som ska prioriteras vilket gör det 
möjligt att i viss mån styra processen i önskad riktning. Flödesintensiteten anger hur stor 
andel av OD-matrisen som ska modelleras i nätverket vilket kan användas för att undvika 
problem med trängsel. En lägre flödesintensitet innebär att färre fordon simuleras i nätverket 
samtidigt som länkflödena räknas upp för att kompensera för den generella minskningen av 
trafik. En låg flödesintensitet medför alltså att trängseleffekterna inte modelleras fullt ut.    
 
Konfidensvikter är en av de parametrar som kan användas för att påverka 
kalibreringsprocessen. Det är möjligt att ange konfidensvikter för individuella observationer 
och OD-relationer men också som standardvärden för olika datatyper. De datatyper som kan 
få konfidensvikter är:  
 

• ursprungliga OD-matriser 
• länkflöden 
• antalet svängande 
• totala antalet resor ut och in ur en zon.  

 
De tre senare datatyperna är olika sorters observationer. Konfidensvikterna har värden mellan 
0 och 1 som motsvaras av ett intervall kring observationer och ursprungliga OD-värden. 
Intervallgränserna för OD-paret i eller observation i beräknas som: 
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Där itα  är konfidensvikten och  kan ses som den ursprungliga reseefterfrågan under period 
t för OD-par i. På samma sätt motsvaras konfidensvikterna för observationerna av intervall 
kring det observerade flödet. Intervallet kring värdena i den ursprungliga OD-matrisen sätter 
gränser för hur mycket de kalibrerade värdena kan avvika från ursprunget. Motsvarande 
intervall för observationerna anger inom vilket intervall kring det uppmätta värdet som 
motsvarande modellerade flöde kan anses tillfredställande. Flöden utanför dessa intervall 
prioriteras i kalibreringsprocessen. Hur data förhåller sig till sina intervallgränser åskådliggörs 
under kalibreringsprocessen genom grafer som även ger information om hur modellerade 
flöden och OD-matrisdata ligger i förhållande till observationer och ursprungliga OD-
matriser. 

itg

 
För att få en uppfattning om OD-matrisernas kvalitet finns det två olika mått som slår 
samman skillnaden mellan simulerade och observerade länkflöden. Dessa mått kan ses som 
funktionen  i [1], [2] och [3]. Det enklaste måttet är Minsta-kvadrat: 2F
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Det andra måttet är GHE som tar hänsyn till både den relativa och den absoluta skillnaden 
mellan modellerade och observerade flöden: 
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I funktionerna för att beräkna måtten på avvikelsen går det att välja att vikta data olika 
mycket. Dessa parametrar bör precis som ovan nämnda konfidensvikter bero av hur 
tillförlitlig datan anses vara. Måtten används endast för att användaren ska få en uppfattning 
om resultatets kvalité och dessa parametrar har alltså ingen effekt på själva 
kalibreringsprocessen. 
 
Det är inte alltid tillräckligt att bedöma resultatet genom att enbart se till de medelvärden för 
skillnaden som de olika måtten utgör, ofta är det också nödvändigt med en mer utförlig 
kontroll av de förändringar som kalibreringen medfört. Exempel på kontroller som går att 
göra i Estimator är att studera matrisernas totalsummor samt individuella flöden och OD-par. 
Då användaren är nöjd med resultatet av kalibreringen går det att välja mellan att gå vidare till 
nästa period eller att avsluta kalibreringen.     
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5 Tillvägagångssätt för OD-matriskalibrering med Paramics 
Detta avsnitt beskriver det tillvägagångssätt som tagits fram för OD-matriskalibrering med 
Paramics. Tillvägagångssättet kan delas in i två huvudsyften där det första är att göra OD-
matriskalibrering möjlig utifrån data som beskriver total reseefterfrågan under dygnet samt 
trafikens tidsvariation. Det andra syftet är att göra det möjligt att ta fram mått på den 
förbättring av överensstämmelsen mellan modellerade och observerade flöden som 
kalibreringen medfört.  

5.1 Kalibrering av perioduppdelade OD-matriser 
För att resultatet av OD-matriskalibreringen ska kunna representera variationen i 
reseefterfrågan under dygnet måste OD-matriser delas in i perioder. För simuleringsmodeller 
som byggts upp i Modeller kan reseefterfrågan anges av en uppsättning OD-matriser för varje 
ärendeslag som beskriver dygnets totala reseefterfrågan. Hur reseefterfrågan fördelar sig 
under dygnet beskrivs i sin tur av en tidsprofil för varje ärendeslag. I Estimator kan inte 
reseefterfrågan varieras under en period, istället måste variationen tas med genom att flera 
perioder under dygnet definieras där reseefterfrågan inom perioderna beskrivs som statisk. 
Detta leder till en formulering av OD-matriskalibreringsproblemet enligt [2]. Detta skiljer sig 
från formuleringen [3] genom att ingen hänsyn här tas till att den period r som ett fordon 
passerar över en viss länk kan vara skild från t.   
 
För att kunna genomföra OD-matriskalibrering av kortare perioder under dygnet behöver 
perioduppdelade OD-matriser räknas fram utifrån tidsprofilerna. Vidare behöver 
observationerna delas upp enligt samma periodindelning. För att resultatet av 
periodindelningen ska gå att använda måste resultatet bestå av en fil med ärendeuppdelade 
OD-matriser och en fil med observationer av länkflöden för varje period. Dessa filer måste 
vara på det format som Estimator kräver. OD-matriskalibreringen sker sedan för en period i 
taget och resultatet blir kalibrerade OD-matriser för respektive period. Tillvägagångssättet för 
kalibrering av perioduppdelade OD-matriser beskrivs i figur 5 nedan.  
 
 

ESTIMATOR
 

OD-MATRIS PÅ 
DYGNSBASIS, 
ÄRENDEUPPDELAD 

OBSERVATIONER 
AV LÄNKFLÖDEN 
 

PERIOD- 
UPPDELNING AV 
OD-MATRIS 

PERIOD-
UPPDELNING AV 
OBSERVATIONER 

TIDSPROFIL, 
ÄRENDEUPPDELAD 
 KALIBRERADE  

OD-MATRISER FÖR 
RESPEKTIVE PERIOD, 
ÄRENDEUPPDELADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Tillvägagångssättet för kalibrering av perioduppdelade OD-matriser. 
 
Det som måste implementeras för att det ska gå att använda sig av detta tillvägagångssätt är 
perioduppdelning av OD-matriser och perioduppdelning av observationer. 
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5.2 Mått på avvikelsen mellan modellerade och observerade länkflöden  
För att ta fram modellerade flöden med hänsyn till dynamiken mellan perioderna behöver 
trafiken under dygnet simuleras kontinuerligt. Detta kan åstadkommas genom att använda de 
perioduppdelade OD-matriser som kalibrerats som indata för respektive period för en 
simulering i Modeller. Genom att i Analyser jämföra de perioduppdelade observationerna 
med utdata från simuleringen kan mått på avvikelsen mellan modellerade och observerade 
länkflöden tas fram. Dessa mått kan sedan jämföras med motsvarande värden från en 
simulering av de ursprungliga data som beskriver reseefterfrågan för att få en uppfattning om 
vilken förbättring som kalibreringen medfört.  
 
För att kunna använda utdata från OD-matriskalibreringen i Estimator är det nödvändigt att 
bearbeta data för att få den på rätt format för simulering i Modeller. Till jämförelsen i 
Analyser kan de perioduppdelade observationerna av länkflöden användas. I nedanstående 
figur ses en schematisk beskrivning av tillvägagångssättet för att ta fram mått på avvikelsen 
mellan modellerade och observerade flöden för de kalibrerade OD-matriserna.   
 
 
 

MODELLER
 

ANALYSER 

BEARBETNING 
AV UTDATA 

OBSERVATIONER
AV LÄNKFLÖDEN 
FÖR RESPEKTIVE
PERIOD  

KALIBRERADE  
OD-MATRISER FÖR 
RESPEKTIVE PERIOD, 
ÄRENDEUPPDELADE 

MÅTT PÅ 
AVVIKELSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Metod för att ta fram mått på avvikelsen mellan modellerade och observerade länkflöden för 
kalibrerade OD-matriser. 
 
Den del av tillvägagångssättet som behöver implementeras är bearbetning av utdata för att 
göra simulering av de kalibrerade OD-matriserna möjlig i Modeller.  
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6 Implementering 
Detta kapitel beskriver hur det tillvägagångssätt som tidigare beskrivits implementerats. 
Implementeringen är program skrivna i Visual Basic. Den viktigaste funktionen hos 
programmen är att perioduppdela OD-matrisdata samt observationer och att skriva dessa data 
till filer på ett format som kan användas av Estimator. Manualer för programmen finns som 
bilagor.   

6.1 Perioduppdelning av ärendeuppdelad OD-matris på dygnsbasis 
För att göra det möjligt att på ett rationellt sätt perioduppdela en ärendeuppdelad OD-matris 
på dygnsbasis utifrån tillhörande tidsprofiler skrevs ett program i Visual Basic. Givet en 
ärendeuppdelad OD-matris på dygnsbasis med tillhörande tidsprofiler skriver programmet 
filer med en ärendeuppdelad OD-matris för angivna perioder. Indata är tänkt att tas från filer 
angivna för Modeller och utdata är filer med ett format som passar för OD-matriskalibrering i 
Estimator.    
 
Figur 7 nedan visar hur en perioduppdelning av dygnsmatriserna för OD-matriskalibrering i 
Estimator kan genomföras med hjälp av det program som tagits fram.  

PERIOD-
INDELNING

ZONNAMN TIDSPROFIL, 
ÄRENDEUPPDELAD 

OD-MATRIS PÅ 
DYGNSBASIS, 
ÄRENDEUPPDELAD 

PERIODUPPDELNING AV DYGNSMATRISER

  ÄRENDEUPPDELADE 
OD-MATRISER FÖR 
RESPEKTIVE PERIOD 

 
 
Figur 7: Implementerat tillvägagångssätt för perioduppdelning av ärendeuppdelad OD-matris på dygnsbasis. 
 
Det programmet utför är att räkna ihop andelen av dygnsmatrisen för respektive ärendeslag i 
de olika perioderna och sedan skriva filer med en ärendeuppdelade OD-matriser för 
respektive period med angivna konfidensvikter och zonnamn. Detta innebär att 
reseefterfrågan under perioden blir summan av reseefterfrågan under de ingående 
femminutersintervallen.  
 
En konfidensvikt går att ange som standard för alla OD-par direkt i programmet. Eftersom 
målet med den strategi som tas fram är att den ska vara så generell som möjligt finns det även 
möjlighet att ange konfidensvikter för individuella zoner i en separat fil. Programmet läser då 
in filen och ger OD-paren den lägsta av de ingående zonernas konfidensvikter. Detta 
motsvaras av att vikten för OD-par i beskrivs av i1γ i [2]. 
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Eftersom zonernas namn i data för Modeller kan vara otillåtna i Estimator är det nödvändigt 
att kunna ange de zonnamn som ska gälla i Estimator separat. Detta har implementerats 
genom att det går att ange zonnamn i en fil som indata till programmet som sedan används i 
utdatafilerna.   
 
Problemet med att OD-par som har inte har någon reseefterfrågan i ursprungsmatrisen inte 
kommer att förändras under kalibreringsprocessen blir större vid en perioduppdelning. Detta 
eftersom vissa OD-par som totalt under dygnet har reseefterfrågan i perioder vid lågtrafik 
avrundas till noll. Den strategi för att hantera detta som togs upp i teorikapitlet är att ge alla 
OD-relationer som ursprungligen är noll en låg reseefterfrågan. Då det i Estimator endast är 
möjligt att ange reseefterfrågan i heltal leder en sådan strategi generellt sett till en mycket stor 
ökning av de totala trafikmängderna. Detta eftersom en majoritet av OD-paren oftast inte har 
någon reseefterfrågan. För att öka antalet OD-par som är möjliga att justera under 
kalibreringsprocessen har värden större än 0.3 avrundats till 1 i programmet för 
perioduppdelning av dygnsmatriser.  
 
Det är i Estimator inte möjligt att använda en längre beräkningsperiod än den angivna längden 
på perioderna. För att göra det möjligt med en längre beräkningsperiod än de verkliga 
perioderna har programmet även gjorts i en version som räknar om reseefterfrågan till antal/h. 
På så vis kan alla perioder definieras som timslånga oavsett vilka verkliga tidsintervall de 
beskriver. Detta gör det möjligt att välja beräkningsperioder som är mellan 0-60 minuter.  
 

6.2 Perioduppdelning av observerade länkflöden 
Arbetet med att bearbeta observationer av länkflöden kan delas upp i två moment. Det första 
steget består av att koppla mätplatsernas till en specifik länk i simuleringsmodellen. Nästa 
steg är att dela upp informationen periodvis på ett format som kan läsas av Estimator vilket 
har automatiserats genom att skriva ett program.    
 
Ett naturligt sätt att sammanställa trafikräkningar är i tabellform där kolumnerna utgörs av de 
olika mätplatserna med observationerna för olika tidsperioder listade radvis. För att data på 
detta format ska gå att använda i Estimator krävs att de delas upp periodvis i separata filer. 
Genom att skriva ett program kan observationerna på ett rationellt sätt delas upp och skrivas  
till filer med korrekt format. I figur 8 ses det implementerade tillvägagångssättet för 
perioduppdelning av observationer.   
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  OBSERVATIONER FÖR 
RESPEKTIVE PERIOD 

  
Figur 8: För att få observerade länkflöden på rätt format för Estimator skrevs ett program som delar upp 
observationerna i filer för respektive period.   
 
Det programmet utför är att läsa in observationer och dess motsvarande länk-ID för att sedan 
skriva ut samtliga observationer för respektive period i fil med rätt format för Estimator. 
Konfidensvikter för observationerna kan skrivas in tillsammans med mätplatsen och överförs 
då till de perioduppdelade filerna.  

6.3 Bearbetning av utdata 
Kapitlet beskriver hur bearbetning av utdata från Estimator implementerats, först beskrivs ett 
program som främst ändrar enheten för de kalibrerade OD-matriserna och därefter ett 
program som beräknar nya tidsprofiler.  
 
Skalning av kalibrerade OD-matriser 
För att göra det möjligt att simulera de kalibrerade OD-matriserna i Modeller har ett program 
tagits fram som skriver filer med de kalibrerade OD-matriserna i enheten 
reseefterfrågan/period med rätt format för Modeller. Denna omvandling kan vara nödvändig 
att göra om kalibreringen skett med OD-matriser med enheten reseefterfrågan/h.  
 
I programmet är det möjligt att ange nya zonnamn i en separat fil vilket kan vara nödvändigt 
om de zonnamn som använts under kalibrering är andra än de som angetts när modellen 
byggts upp i Modeller.  
 
Beräkning av tidsprofiler från kalibrerade OD-matriser 
För att få en uppfattning om hur kalibreringen påverkat variationen av reseefterfrågan under 
dygnet har ett program skrivits som givet de kalibrerade OD-matriserna för varje period 
skriver de resulterande tidsprofilerna för respektive ärendeslag i en textfil. Detta innebär att 
andelen av dygnets totala reseefterfrågan kan läsas av för respektive ärendeslag i 
femminutersupplösning.  
 
En aspekt som bör observeras är att den tidsprofil som beräknas för respektive ärendeslag 
tillsammans med ärendeslagens OD-matriser på dygnsbasis inte ger en lika detaljerad 
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information som de kalibrerade OD-matriserna för respektive period. Detta eftersom de 
perioduppdelade OD-matriserna innehåller information om hur proportionerna mellan olika 
OD-par förändras under dygnet. Totalsummor och tidsprofil ger samma proportioner mellan 
OD-paren under hela dygnet för respektive ärendeslag.     
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7 Scenariobeskrivning 
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för OD-matriskalibreringen av den aktuella 
Göteborgsmodellen som genomförts med det framtagna tillvägagångssättet. Först redogörs för 
vilka indata som fanns att tillgå och hur dessa ursprungligen tagits fram. Detta följs av en 
redogörelse av de parameterinställningar som valts för kalibreringen och de överväganden 
som ligger bakom dessa val. Vidare beskrivs tillvägagångssättet under OD-
matriskalibreringen följt av en beskrivning av arbetet med att simulera de kalibrerade OD-
matriserna.     
 
Då arbetet med att ställa in beteendeparametrar i simuleringsmodellen pågått parallellt med 
examensarbetet är den version av modellen som använts inte den slutgiltiga. Den version av 
modellen som användes vid OD-matriskalibreringen visade sig senare ha vissa 
kapacitetsproblem. Detta gör att resultatet från den beskrivna kalibreringen inte kan användas 
som indata till framtida simuleringar. Däremot kan resultaten användas för att avgöra om den 
metod som tagits fram fungerar och även ge indikationer på hur användbart Paramics är som 
verktyg för framtida arbete med OD-matriskalibrering. 

7.1 Indata 
Detta avsnitt beskriver den indata som ursprungligen fanns tillgänglig till OD-
matriskalibreringen och hur den är framtagen.  
 
Nätverk  
Nätverket som byggts upp beskriver en del av vägnätet i Göteborg. De två huvudvägar som 
finns med är Rv45 och E6 på var sin sida om Göta älv. Det är dessa vägars sträckning 
norr/nordost om Göteborg som främst täcks in av modellområdet. Nätverket sträcker sig 
mellan Olskroksmotet-Jordfallsmotet på E6 samt mellan Olskroksmotet-Bohus på Rv45, 
dessutom ingår parallellt lokalvägnät. En av de viktigaste länkarna i modellen är 
Tingstadstunneln som förbinder de två huvudvägarna.  
 
Nätverket är kodat i form av noder och länkar där varje nod har ett ID-nummer och länkarna 
beskrivs genom sin start- och slutnod. Zonerna som definierar reseefterfrågan beskrivs som 
områden innehållandes en eller flera noder. Sammanlagt finns det 1842 länkar och 80 zoner i 
nätverket. På nästa sida följer en karta över modellområdet. För information om arbetet med 
modellen se Öhman (2004).  
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 Figur 9: Nätverket   
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Resmönster 
Information om resmönstret i modellen finns ursprungligen i form av två olika datatyper. Den 
första datatypen är en ärendeuppdelad OD-matris som beskriver den totala reseefterfrågan 
under dygnet. Den andra typen av data är tidsprofiler för respektive ärendeslag som beskriver 
resefterfrågans tidsvariation under dygnet. Dessa data är i det format som Modeller använder 
sig av. Nedan beskrivs hur de två olika typerna av data ursprungligen tagits fram. 
 
För den aktuella modellen består data om reseefterfrågan ursprungligen av OD-matriser för 
totalt fem olika ärendeslag. OD-matriserna beskriver reseefterfrågan indelad i ärendeslag för 
samtliga OD-relationer mellan 80 zoner i nätverket. Av de fem OD-matriserna är tre utdata 
från trafikprognosprogrammet SAMPERS och beskriver den totala trafiken under ett dygn. 
SAMPERS använder sig av socioekonomiska data såsom folkmängd, ålder, inkomst, antal 
arbetsplatser o.s.v. samt resvaneundersökningar för att ta reda på reseefterfrågan mellan olika 
zoner.  
 
De totalt fem ärendeslag som finns med i modellen är: 
 

• Bostad-Arbete 
• Arbete-Bostad 
• Övrigt 
• Tung trafik 
• Tilläggstrafik 

 
OD-matriserna för Bostad-Arbete, Arbete-Bostad samt Övrigt är utdata från SAMPERS. 
Dessa tre matriser har sedan kompletterats med en matris som beskriver tung trafik och en 
tilläggsmatris som skapats för att kompensera prognosens underskattning av trafikvolymerna.  
 
De OD-matriser som används för den aktuella modellen är framtagna under år 2001-2002 då 
arbete med översyn och kontroll av indata till prognosverktyget SAMPERS genomfördes 
(Andersson och Persson, 2002). Detta för att man från Vägverket Region Väst ville använda 
data om reseefterfrågan i långtidsplaneringen. Arbetet koncentrerades på Göteborgs nordöstra 
sektor vilket innefattar det modellområde som behandlas i detta examensarbete.  
 
Utdata från SAMPERS visade sig ha betydande brister främst när det gäller det lokala 
huvudvägnätet (volymerna 30-50 procent av uppmätta värden) samt gator omkring köpcentra.  
För att öka överensstämmelsen med trafikflödesobservationerna togs en tilläggsmatris fram 
för att komplettera de matriser som SAMPERS gav. Arbetet bygger på antagandet att 
modellen underskattar reseefterfrågan för kortväga bilresor medan gång- och cykelresor 
överskattas. Tilläggsmatrisen togs fram genom att gång- och cykelresor definierades om till 
bilresor som sedan justerades mot skillnaden på dygnsbasis i uppmätta trafikvolymer och 
trafikvolymer genererade av SAMPERS. Vidare ombalanserades även grundmatrisen för 
övriga resor så att vissa områden med köpcentra och industrigator fick en större andel av 
trafiken. Vid justeringen av tilläggsmatrisen fanns grundmatriserna från SAMPERS med som 
fixa bakgrundsvolymer. Arbetsgången innebar att grundmatriserna hölls intakta och att endast 
en mindre andel av OD-paren justerades vilket ansågs önskvärt. 
 
De ärendeuppdelade OD-matriser som är utdata från SAMPERS respresenterar dygnets totala 
reseefterfrågan för de olika ärendetyperna. Eftersom trafikflödenas storlek varierar kraftigt 
under dygnet måste dessa dygnsmatriser kompletteras med information om trafikens 
tidsfördelning.   
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Under projektet Dirigent (Refsnes 2003a) hos Vägverket har en metodik för matrisgenerering 
utvecklats för att ta fram ärendeuppdelade tidsberoende OD-matriser. I arbetet med denna 
modell har delar av metodiken använts för att ta fram ärendeuppdelade tidsprofiler. Eftersom 
modellen är framtagen för att användas till simulering i Modeller har ingen periodisering av 
OD-matriserna behövts göras. Detta då Modeller kan använda sig av tidsprofiler för att 
specificera tidsvariationen. Metodiken för att ta fram tidsprofilerna kan beskrivas i fyra steg:  
 
1. En beskrivning av den totala trafikens dygnsvariation tas fram.  
Utifrån trafikräkningar som kan anses typiska för modellområdet kan en efterfrågekurva för 
medelvardagsdygnet tas fram.  
 
2. Kunskap inhämtas om resmönstret på dygnsbasis för olika ärendetyper i modellområdet.  
Utifrån dygnsmatriser från SAMPERS fås information om resmönstret för olika ärendetyper 
inom modellområdet. 
 
3. Tidsfördelningskurvor byggs upp över dygnet för de olika ärendetyperna. 
Ur resvaneundersökningar kan de olika ärendetyperna ges specifika tidsfördelningskurvor. De 
tidsfördelningskurvor som använts här kommer från en resvaneundersökning som 
genomfördes i Göteborg och Helsingborg 1989 (Trafikkontoret, 1994).  
 
4. Totalbilden av de ärendeuppdelade tidsfördelningskurvorna anpassas utifrån den totala 
resemängden till den totala trafikens dygnsvariation.  
De ärendeuppdelade tidsfördelningskurvorna viktas utifrån respektive matris totalsumma 
vilket ger en ackumulativ kurva. Denna sammanslagna tidsfördelningskurva justeras sedan 
mot den totala trafikens tidsfördelningskurva. 
 
Informationen om reseefterfrågans variation finns i det format som Modeller använder sig av. 
Tidsprofilerna är beskrivna som andelen av dygnets totala reseefterfrågan som är resor som 
startar i ett visst femminutersintervall. Dock bör det påpekas att även om andelarna är angivna 
för varje femminutersperiod så är variationen konstant under timslånga perioder 
 
Observationer av länkflöden 
De trafikräkningar som används till OD-matriskalibreringen är sammanställda inom 
Dirigentprojektet under åren 2000-2002 (Refsnes, 2002). Alla trafikräkningar är gjorda under 
vardagar, dock inte fredag, under oktober eller november. Modellområdet inom 
Dirigentprojektet skiljer sig något från det område som är aktuellt här vilket gör en del av 
mätningarna oanvändbara. Nedan följer en beskrivning av hur trafikräkningarna samlats in.  
 
För att uppdatera den normalsituation från år 1996 som tidigare varit norm genomfördes 
under oktober/november år 2000 nya trafikräkningar för ca 60 länkflöden. Förutom 
slangmätningar samlades även data in från Vägverkets fasta dubbelriktade stationer i området. 
Sammanlagt var det data från 8 fasta stationer som samlades in vilket innebär 16 
observationer.  
 
Under 2001 och 2002 genomfördes trafikräkningar för att förbättra kvalitén på modellen. De 
trafikräkningar som genomfördes 2001 syftade till att förbättra OD-matriserna på särskilt 
problematiska platser, vilket ledde till mätningar i ett tiotal punkter. Under 2002 fortsatte 
förbättringsarbetet och slangmätningar omfattande 73 observationer genomfördes. 
Mätningarna kompletterades senare med 33 observationer från Vägverkets fasta 
årsräknepunkter och fasta mätstationer för att kunna relatera de nya mätningarna till 
normalsituationen år 2000. Dessa data redovisas endast i timupplösning vilket löstes genom 
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att använda de tidsfördelningskurvor som tidigare tagits fram för att fördela ut flödet i 
femminuters intervall.  
 
Eftersom det har gjorts mätningar för varje punkt under flera dagar har ett medelvardagsdygn 
konstruerats. Medelvärdet för respektive punkt och tidsintervall har beräknats där de värden 
som avvek mer än 20 % från medianvärdet har förkastats. I de fall då databrist förelåg, p.g.a. 
bortsorterade data, har värden interpolerats utifrån föregående och efterkommande perioders 
medelvärden.  
 
Observationerna som sammanställts under Dirigentprojektet har där bearbetats från rådata 
bestående av antal bilar per femminutersintervall till ett format där de delats in i längre 
perioder. Mätningarna från varje mätplats finns i ursprungsdata angivna för intervall på 20 
minuter under rusningstid, 30 min mitt på dagen och 1 h under övriga tider. Periodindelningen 
är tänkt att spegla förändringarna i trafikmängder genom att ha en högre upplösning under de 
tider då flödena varierar mest. 

7.2 Parameterinställningar 
I detta kapitel beskrivs de val av parameterinställningar som gjorts och som utgör 
förutsättningar för den OD-matriskalibreringen som genomförts. Parametrarna består av 
periodindelning, beräkningsperiod och konfidensvikter vilket följs av en redogörelse för hur 
ursprungliga OD-matriser och observationer har bearbetats. 
 
Periodindelning 
Perioduppdelning som valts för den genomförda OD-matriskalibreringen är tagen från 
Dirigentprojektet (Refsnes, 2003a) och kan ses i tabell 2. Denna indelning innehåller 
tidsintervall på en timme under lågtrafik, halvtimmesintervall mitt på dagen samt 20-
minutersintervall under rusningstid. Sammanlagt delas dygnet upp i 45 perioder. 
Periodindelningen är vald i så att perioderna representerar förändringar i reseefterfrågan utan 
att slumpmässig variation får genomslag. Detta åstadkoms genom att upplösningen för den 
valda periodindelningen stämmer väl överens med hur reseefterfrågan varierar under dygnet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tidsintervall Perioder Periodlängd 
0000-0600 1,…,6 60 min 
0600-0900 7,…,15 20 min 
0900-1400 16,…,25 30 min 
1400-1900 26,…,40 20 min 
1900-2400 41,…,45 60 min 

Tabell 1: Vald periodindelning 
 
Beräkningsperiod 
En viktig parameter i Estimator är beräkningsperioden som bestämmer hur länge simuleringen 
av den justerade OD-matrisen sker under varje iteration i kalibreringsprocessen. En kort 
beräkningsperiod innebär att kalibreringsprocessen går snabbare eftersom förändringarna då 
sker ofta. Problemet med en för kort beräkningsperiod är att slumpmässigheten i flödena kan 
göra processen instabil. Ett annat problem uppstår då restiden i nätverket är lång i jämförelse 
med beräkningsperioden. Detta innebär att de uppmätta flödena kommer att påverkas av 
föregående periods OD-matris eftersom simuleringen startar med de fordon som fanns i 
nätverket vid slutet av föregående beräkningsperiod. För att de modellerade flödena inte ska 
påverkas för mycket av den initiala situationen bör beräkningsperioden åtminstone vara längre 
än restiden.  
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Med hänsyn till att restiderna i nätverket som mest är runt 20 min valdes en beräkningsperiod 
på 50 min. Detta bör betraktas som en relativt lång beräkningsperiod vilket ger en 
långsammare men stabilare kalibreringsprocess.  
 
Konfidensvikter 
Genom att använda konfidensvikter till de OD-matriser som ska kalibreras går det att styra 
hur mycket de ursprungliga OD-matriserna kan förändras under kalibreringsprocessen. En 
hög konfidensvikt innebär ett litet intervall medan en låg konfidensvikt innebär ett stort 
intervall som värdet kan variera inom (Se [3] för sambandet mellan konfidensvikter och 
intervallgränser). Eftersom det inte funnits några exakta mått på tillförlitligheten hos OD-
matriserna testades olika värde för att hitta en lämplig konfidensvikt.  
 
Valet av konfidensvikt för de ursprungliga OD-matriserna innebär en svår avvägning. Höga 
konfidensvikter motsvaras av ett högre värde på 1γ  än 2γ  i [2], medan låga konfidensvikter 
innebär att observationerna viktas högre vilket motsvaras av att 2γ är högre än 1γ  i [2]. För att 
få en uppfattning om hur konfidensvikten påverkar kalibreringsprocessen genomfördes flera 
tester med olika konfidensvikter. Kalibrering med höga konfidensvikter (0.7-0.9) visade sig 
ge mycket marginella förbättringar av överensstämmelsen mellan modellerade och 
observerade flöden. För att göra det möjligt att utläsa tydliga trender ur resultaten från 
kalibreringen valdes en strategi med låga konfidensvikter. Den konfidensvikt som använts är 
0.1 vilket ger stor frihet till justeringar av de ursprungliga OD-matriserna under 
kalibreringsprocessen. Nackdelen med denna strategi är att resulterande OD-matriser kan 
hamna långt från det ursprungliga resmönstret. 
 
En anledning till att höga konfidensvikter förbättrar överensstämmelsen endast marginellt kan 
vara att det leder till små förändringsmöjligheter i absoluta tal för OD-par med låg 
reseefterfrågan. En procentuellt stor förändring av resefterfrågan för ett OD-par med ett lågt 
värde behöver inte ses som en betydelsefull förändring av resmönstret. Det är också så att 
vissa justeringar kan sägas motsvaras av en förändring av tidsprofilen och därmed inte ändrar 
proportionerna mellan OD-paren. Detta gör att man kan förvänta sig större procentuella 
förändringar av de perioduppdelade OD-matriserna än vad som är fallet med de totala 
trafikvolymerna under dygnet.   
 
För den genomförda OD-matriskalibreringen har alla OD-par fått samma konfidensvikt då 
ingen information fanns om individuella OD-pars tillförlitlighet.   
 
Bearbetning av OD-matris 
För att få OD-matriser som beskriver reseefterfrågan under de perioder som valts i 
periodindelningen användes det program som skrivits för perioduppdelning av OD-matriser 
på dygnsbasis. Då endast ett standardvärde fanns för konfidensvikterna kunde detta anges 
direkt i programmet och möjligheten att ange individuella konfidensvikter utnyttjades inte. 
Namnen på zonerna behövde ändras för att kunna användas i Estimator vilket gjordes genom 
att lista de nya zonnamnen i en fil som indata till programmet.  
 
Den valda beräkningsperioden på 50 minuter innebar att perioderna under rusningstid var 
kortare än önskad beräkningsperiod. Då det inte är möjligt att använda sig av en längre 
beräkningsperiod än den angivna periodtiden har det varit nödvändigt att ändra enheten på 
reseefterfrågan i de perioduppdelade OD-matriserna. Detta gjordes genom att använda den 
version av programmet som ger reseefterfrågan i reseefterfrågan/h. 
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Bearbetning av observerade länkflöden  
Alla observationer som fanns att tillgå från Dirigentprojektet har inte kunnat användas till den 
genomförda OD-matriskalibreringen. Detta beror på att vissa räkningar är gjorda på samma 
plats men under olika år och att vissa mätplatser mäter samma flöde. Vidare överensstämmer 
inte de två modellområdena helt exakt vilket medför att vissa observationer varit gjorda på 
länkar utanför den aktuella simuleringsmodellen.  
 
De räkningar som genomförts med hjälp av Vägverkets fasta sensorstationer har gjorts på 
samma mätplatser under de tre åren. För att få så aktuella uppgifter som möjligt har 
observationer från år 2002 valts i första hand. Detta gör att de flesta sensorräkningar kommer 
från år 2002. Bland slangräkningarna var det endast två av mätningarna från år 2000 som togs 
bort, detta eftersom de fanns data från år 2001 gjorda på samma mätplats. Fyra av 
observationerna har förkastats då de visat sig vara räkningar av flöden som observerats på 
andra länkar. Sammanlagt utgörs de trafikräkningar som använts till OD-matriskalibreringen 
av 95 observationer på olika länkar förhållandevis väl spridda inom nätverket.  
 
När det gäller observationer från Tingstadstunneln så är de perioduppdelade i ett format som 
beskriver fordon/körriktning. För OD-matriskalibrering i Estimator krävs dock att 
observationerna är angivna i fordon/länk. Då tingstadstunneln är kodad som tre länkar i 
vardera riktningen var det inte möjligt att använda den perioduppdelade ursprungsdatan.  
Observationerna från de enskilda länkarna i Tingstadstunneln fanns inte perioduppdelade som 
övriga trafikräkningar. Det var dock möjligt att ta fram periodindelad data för respektive länk 
från rådata som bestod av trafikräkningar för de enskilda körfälten. Dessa rådata bestod av 
separata räkningar från de olika mätdagarna angivna per femminutersintervall och körfält. 
Trafikräkningarna summerades så att antalet bilar i snitt under mätdagarna fanns indelad i 
perioder på samma sätt som övriga observationer.  
 
Eftersom det förekommit problem under mätningarna år 2002 i Tingstadstunneln användes 
data från år 2001. Det bör tilläggas att räkningarna från Tingstadstunneln inte har bearbetas 
genom att ta bort de värden som avvek mer än 20 % från medelvärdet som övriga 
observationer. De observationer som var uppenbart felaktiga har dock tagits bort från 
beräkningen av medelvärdet även här.  
 
Det fanns från början inte någon koppling mellan numreringen av mätplatserna för 
observationerna och motsvarande länkar i modellen. Därför studerades mätplatsernas 
placering på en GIS karta och motsvarande länk letades upp i simuleringsmodellen så att ett 
länk-ID kunde bokföras för varje mätplats.   
 
När de observationer som gick att använda till kalibreringen sammanställts tillsammans med 
deras respektive länk-ID i modellen användes det tidigare beskriva programmet för att dela 
upp observationerna i filer för respektive period enligt samma perioduppdelning som för OD-
matriserna. Ingen prioritering av vissa länkflöden har gjorts, standardvärdet 0.9 har använts 
som konfidensvikt för alla observationer.  

7.3 Kalibrering 
När parametervärden valts och OD-matriser och observationer delats in i perioder och skrivits 
till filer med rätt format för Estimator genomfördes kalibrering av OD-matriserna för samtliga 
perioder. Arbetet med kalibreringen av de enskilda perioderna kan inte helt automatiseras då 
viss inblandning av användaren krävs, detta främst för att successivt öka flödesintensiteten.  
 
Genom att beskriva varje period som timslång blir den totala tiden för perioderna som ska 
kalibreras längre än 24 h. Då Paramics inte hanterar perioder som överstiger ett dygn har data 
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delats in i två grupper. Den första gruppen innehåller data för 24 perioder d.v.s. från 00:00 – 
13:30 och den andra gruppen innehåller data för resterande 21 perioder av dygnet.  
 
Antalet iterationer för de olika perioderna har varierat. Perioder under lågtrafik har i regel 
kalibrerats med färre iterationer då det där varit möjligt att redan från start ha 100 procent i 
flödesintensitet. För samtliga perioder har minst tio iterationer utförts.  
 
I teorikapitlet togs problemet med okontrollerade ökningar av reseefterfrågan upp och en 
strategi som innebär att reseefterfrågan börjar lågt för att sedan successivt ökas 
rekommenderades. Denna strategi går att använda sig av i Paramics genom att starta 
processen med en reducerad flödesintensitet. Flödesintensiteten är ett mått på andelen fordon 
av den angivna OD-matrisen som simuleras i nätverket. Med en flödesintensitet under 100 
procent räknas de modellerade flödena upp till den nivå som den verkliga reseefterfrågan hade 
genererat för att kunna jämföras med observationerna. Detta innebär dock att ruttval utifrån 
trängseleffekter och länkarnas kapacitet inte modelleras fullt ut. Genom att börja med en låg 
flödesintensitet som höjs successivt kan en stabilare kalibreringsprocess uppnås.   
 
I perioder under högtrafik och i vissa perioder mitt på dagen var det inte möjligt att använda 
100 procent i flödesintensitet överhuvudtaget trots ett lågt utgångsvärde som successivt 
ökades. Trafikstockningar uppstod i modellen under dessa perioder vilket leder till 
okontrollerade ökningar av reseefterfrågan i kalibreringsprocessen. Resultatet från dessa 
perioder är därför kalibrerade med lägre flödesintensitet och därmed utan att trängseleffekter 
har modellerats fullt ut. Detta innebär en begränsning då ruttvalet i modellen beror av restiden 
på länkarna.  

7.4 Simulering 
Det mått som finns att tillgå på avvikelsen mellan modellerade och observerade flöden under 
kalibreringen i Estimator måste ses som en grov uppskattning. Detta eftersom modellen för 
OD-matriskalibrering är tidsoberoende och därför inte hanterar dynamiken mellan perioderna. 
Till skillnad från Estimator kan dynamiken mellan tidsperioder hanteras i Modeller. Genom 
att simulera de kalibrerade OD-matriserna i Modeller och jämföra med en simulering av de 
ursprungliga OD-matriserna går det att få en uppfattning om hur väl kalibreringsprocessen 
lyckats öka överensstämmelsen med observerade flöden.  
 
I modulen Analyser kan modellerade flöden från en simulering jämföras med observerade 
flöden och flera olika sorters mått på skillnaden tas fram. För att få en uppfattning om vilken 
förbättring som åstadkommits genom OD-matriskalibreringen är det möjligt att ta fram mått 
på skillnaden för de ursprungliga OD-matriserna och jämföra med resultatet från de 
kalibrerade OD-matriserna. 
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Nedanstående figur visar ett flödesschema över hur de kalibrerade OD-matrisernas 
resulterande flöden under dygnet tagits fram och jämförts med uppmätta länkflöden. 
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Figur 10: Schematisk bild över arbetet med att ta fram mått på avvikelsen mellan modellerade och observerade 
flöden.  
 
Då samtliga OD-matriser under kalibreringen varit angivna i reseefterfrågan/h var det 
nödvändigt att skala om OD-matriserna så att de angav reseefterfrågan/period. För att göra 
detta användes det program som skrivits för att läsa in utdata från Estimator och skriver filer 
med rätt format för Modeller där enheten skalas om till reseefterfrågan/period. I samband med 
detta ändrades även zonnamnen för att passa Modeller genom att läsa in dessa från en separat 
fil.   
 
Vid den första simulering som genomfördes med de kalibrerade OD-matriserna användes 
även resultatet från de perioder då det inte varit möjligt att kalibrera med simulering av all 
trafik d.v.s. då flödesintensiteten varit under 100 %. Under dessa perioder skapades dock så 
svåra trafikstockningar att fordon inte kunde ta sig ut från nätverket. Detta kan antas bero på 
de kapacitetsproblem som simuleringsmodellen visat sig ha.  
 
För att göra en simulering möjlig trots kapacitetsproblemen under vissa perioder byttes de 
kalibrerade OD-matriserna ut under de perioder då de inte varit möjligt att kalibrera med en 
full andel simulerad trafik. Istället för de kalibrerade OD-matriserna användes under dessa 
perioder de ursprungliga OD-matriserna. Under eftermiddagen blev trängselproblemen 
svårare än under förmiddagen vilket gjorde att simuleringen begränsades till 00:00-14:00. 
Under följande perioder har simuleringen av de kalibrerade OD-matriserna haft ursprungliga 
OD-matriser som indata: 
 

• 6:40-9:00 
• 12:00-13:30 
 

Då dynamiken mellan perioderna är av betydelse påverkas givetvis resultatet från 
simuleringen av perioder med kalibrerade OD-matriser av perioder då ursprungliga OD-
matriser använts.  
 
Eftersom det är orealistiskt att starta simuleringen utan trafik i nätverket sparades en s.k. 
snapshot av trafiksituationen vid kl. 00:00. Detta innebär att det är möjligt att läsa in data om 
antal fordon och deras placering för att starta simuleringarna med i ett realistiskt utgångsläge.  
Det snapshot som sparade togs från slutet av en simulering av de ursprungliga OD-matriserna 
mellan 22:00-24:00.       
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8 Resultat 
Detta kapitel redovisar resultat från simuleringar av ursprungliga och kalibrerade OD-
matriser. Först jämförs ett genomsnittligt mått för de olika perioderna på avvikelsen mellan 
modellerade och simulerade flöden för samtliga observerade länkflöden. Vidare redogörs för 
överensstämmelsen i femminutersupplösning för länkar vid två utvalda trafikplatser.  

8.2 Jämförelse av GHE 
När skillnaden mellan modellerade och observerade flöden ska mätas är det intressant att se 
till både den absoluta och den proportionella skillnaden. En viss procentuell avvikelse kan 
anses som ett större problem för stora flöden än vad som är fallet med mindre flöden. Ett mått 
som tar hänsyn både till den proportionella och den absoluta skillnaden och som används för 
att jämföra modellerade och observerade flöden är GHE (se [5]).  
 
Ett riktmärke för värden på GHE är att en majoritet av flöden bör ha ett GHE < 5 (Quadstone, 
2003). För att få en uppfattning om hur avvikelsen mellan modellerade och observerade 
flöden påverkats av den genomförda OD-matriskalibreringen har andelen flöden med GHE < 
5 tagits fram för respektive kalibrerad period. Flödena är beräknande för varje period och 
utgör på så sätt ett medel. I diagrammen nedan ses denna andel från simuleringen av de 
ursprungliga (Orginal) och de kalibrerade OD-matriserna (Kalibrerat). De perioder då data till 
simuleringen av kalibreringsresultatet bestod av ursprungliga OD-matriser är inte med i 
jämförelsen.   
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Diagram 1: Jämförelse av GHE för perioden 00:00-06:00 
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Jämförelse av GHE för perioden  09:00-14:00

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 13:30-14:00

Period

A
nd

el
 fl

öd
en

 m
ed

 G
H

E 
< 

5 
(%

)

Orginal
Kalibrerat

 
Diagram 2: Jämförelse av GHE för perioden 09:00-14:00 
 
För samtliga kalibrerade perioder utom möjligen den första syns en tydlig förbättring av 
överensstämmelsen mellan modellerade och observerade flöden. Andelen flöden med GHE < 
5 är betydligt högre vid simulering av de kalibrerade OD-matriserna än vad som är fallet då 
de ursprungliga OD-matriserna simulerats.  
 
Perioderna mellan 09:00-14:00 har generellt en mindre andel flöden med GHE < 5. Detta kan 
förklaras av att det är betydligt mer trafik under denna del av dagen och vilket leder till större 
flöden. Även om den procentuella avvikelsen mellan modellerade och observerade länkflöden 
är oförändrad kommer de större flödena att leda till högre GHE.  

8.3 Jämförelse av flöden vid trafikplatser 
Genom att jämföra simulerade flöden med observerade flöden för varje femminutersintervall 
ges en bild av hur avvikelsen varierar med tiden. Nedan redovisas en sådan jämförelse för två 
trafikplatser i modellområdet. Den första trafikplatsen är E6 vid Olskroksmotet och den andra 
är Rv45 vid Agnesbergsmotet. Det är viktigt att observera att simulering av de kalibrerade 
OD-matriserna mellan 06:40-09:00 och 12:00-13:30 har de ursprungliga OD-matriserna som 
indata och därför inte kan användas för att utvärdera den genomförda OD-
matriskalibreringen.   
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Olskroksmotet 
Nedan ses flöden i femminutersupplösning på E6 söder och norrut vid Olskroksmotet.  
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Diagram 3: Simulerade och observerade flöden på E6 söderut vid Olskroksmotet. 
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Diagram 4: Simulerade och observerade flöden på E6 norrut vid Olskroksmotet. 
 
Vid Olskroksmotet går det att se en tydlig förbättring av överensstämmelsen med mätdata 
under perioderna innan och efter morgonrusningen för de kalibrerade OD-matriserna.  
 
Det förväntades en viss eftersläpning av flödesförändringar med Paramics tidsoberoende 
modell för OD-matriskalibrering under perioder med stora variationer av trafikmängderna. 
Tendenser till en sådan eftersläpning kan ses under början av morgonrusningen och för 
länkarna norrut och söderut. På länken söderut går det även att se denna effekt efter kl. 09:00 
då flödet avtar.    
 
För både den ursprungliga datan som beskriver reseefterfrågan och de kalibrerade OD-
matriserna är variationen indelad i perioder och inte kontinuerlig som i verkligheten. Denna 
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periodindelning märks i de simulerade flödena genom att de varierar i tydliga steg då 
reseefterfrågan förändras.  
 
Det går tydligt att se en större variation i flödena från simuleringarna vilket kan förklaras av 
att dessa data bygger på resultatet från en enda simulering medan mätdata är ett normerat 
medelvärde från ett flertal mätdagar.  
 
Agnesbergsmotet 
Nedan ses flöden i femminutersupplösning på Rv45 söder och norrut vid Agnesbergsmotet.  
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Diagram 5: Simulerade och observerade flöden på RV45 söderut vid Agnesbergsmotet. 
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Diagram 6: Simulerade och observerade flöden på RV45 norrut vid Agnesbergsmotet. 
 
En förbättring av överensstämmelsen för de kalibrerade OD-matriserna märks inte lika tydligt 
vid Agensbergsmotet som vid Olskroksmotet förutom under natten. Dock är 
överenstämmelsen vid denna trafikplats förhållandevis god även med orginaldata vilket gör 
att man inte kan förvänta sig samma skillnad.   
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9 Slutsatser 
Examensarbetet syftade till att ta fram och implementera ett tillvägagångssätt för OD-
matriskalibrering i Paramics samt att genomföra en OD-matriskalibrering för den aktuella 
Göteborgsmodellen. Det tillvägagångssätt som tagits fram innehåller program skrivna i Visual 
Basic. Programmens främsta funktion är att perioduppdela data om reseefterfrågan och att 
skriva indata till filer på rätt format för Paramics modul för OD-matriskalibrering. Förutom 
detta har även bearbetning av utdata från OD-matriskalibreringen inkluderats för att göra det 
möjligt att genomföra en simulering av de kalibrerade OD-matriserna.  
 
En jämförelse mellan en simulering av de kalibrerade OD-matriserna och en simulering av 
ursprungliga OD-matriser genomfördes för att utvärdera resultatet av OD-matriskalibreringen 
för Göteborgsmodellen. Resultaten tyder på att det är möjligt att förbättra överensstämmelsen 
mellan modellerade och observerade flöden genom att använda sig av det tillvägagångssätt 
som tagits fram.  
 
Målet att verktygen för bearbetning av indata ska gå att använda för andra liknande fall kan i 
stort sägas ha uppnåtts. Perioduppdelning av dygnsmatriser och observationer till filer på rätt 
format för Paramics modul för OD-matriskalibrering kan genomföras med fritt vald 
periodindelning. Dock är vissa funktioner, som att ändra enheten på reseefterfrågan från 
reseefterfrågan/period till reseefterfrågan/h, endast implementerad för den periodindelning 
som använts till Göteborgsmodellen.  
 
Den tidsoberoende modell för OD-matriskalibrering som används i Paramics innebär en 
begränsning särskilt under perioder när trafikmängderna förändras mycket. Stora förändringar 
av trafikmängderna är ofta fallet kring perioder med rusningstrafik. Då rusningsperioderna här 
inte varit möjliga att studera p.g.a. okontrollerade ökningar av reseefterfrågan är det svårt att 
dra några slutsatser som hur allvarlig denna begränsning är i praktiken. Resultaten antyder 
dock att den tidsoberoende modellen kan innebära en viss eftersläpning av flödesförändringar. 
 
Den genomförda OD-matriskalibreringen för Göteborgsmodellen visade att okontrollerade 
ökningar av reseefterfrågan kan vara ett problem under perioder med trängsel. Detta problem 
hänger samman med den metodik som generellt används för OD-matriskalibrering. 
Problemen förvärrades i detta fall av kapacitetsproblem som fanns i den version av 
simuleringsmodellen som användes. Ett sätt att undvika sådana okontrollerade ökningar av 
reseefterfrågan i Paramics är att använda sig av parametern flödesintensitet. Flödesintensiteten 
kan användas för att simulera en reducerad andel trafik. Det var dock inte möjligt att 
utvärdera hur stor begränsning som en reducerad andel trafik innebär för resultatet av OD-
matriskalibreringen.   
 
När det gäller parameterinställningar under OD-matriskalibreringen så innebär valet av 
konfidensvikter den svåraste avvägningen. För att få en signifikant förbättring av 
överensstämmelsen mellan modellerade och observerade flöden behövde konfidensvikten för 
OD-matrisen i detta fall vara låg (0.1) vilket gör stora förändringar av ursprungsvärden 
möjliga. En förklaring till detta kan vara att OD-par med liten reseefterfrågan måste kunna 
ändras procentuellt mycket för att kalibreringen ska få tydliga resultat.     
 
En naturlig fortsättning på detta examensarbete vore att genomföra en OD-matriskalibrering 
med den slutgiltiga simuleringsmodellen med hjälp av det tillvägagångssätt som tagits fram. 
Tillvägagångssättet kan förbättras genom att göra det möjligt att ta fram konfidensvikter 
anpassade till storleken på OD-parens reseefterfrågan. Vidare skulle programmen kunna göras 
mer generella genom att möjliggöra valfri periodindelning till samtliga funktioner.  
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11 Bilagor 

11.1 Perioduppdelning av ärendeuppdelad OD-matris på dygnsbasis 
Då det inte är möjligt att variera reseefterfrågan inom en simuleringsperiod i Estimator kan 
det vara nödvändigt att göra en perioduppdelning om data från Modeller ska användas. 
Uppdelningen grundar sig på Profile-filens information om andelen resor av den totala 
reseefterfrågan som startar i respektive femminutersintervall.  
 
Perioduppdelningen kan genomföras med två olika program, det första Perioduppdelning.exe 
skriver filer med formatet reseefterfrågan/period medan det andra programmet 
PerioduppdelningTim.exe skriver filer med formatet reseefterfrågan/h om periodindelningen 
är densamma som i examensarbetet. Programmen är skrivna för att perioduppdela OD-
matriser på dygnsbasis utifrån en Profile-fil som beskriver tidsfördelningen i 
femminutersintervall. Resultatet blir en Pattern-fil för varje önskad tidsperiod som innehåller 
aktuellt antal ärendematriser.  
 
Konfidensvikter kan matas in för individuella OD-zoner och överförs då till Pattern-filerna, 
det går också att ange en ”Default confidence weight” direkt i programmet. Dessa Pattern-
filer kan användas för OD-matriskalibrering i Estimator tillsammans med den Profile-fil som 
skrivs av programmen och som innehåller den specificerade periodindelningen.   
 
Användning 
När programmen startas visas en dialogruta där användaren anger sökvägen till den Demands- 
och Profile- fil som skall perioduppdelas. I denna ruta anges också sökvägen till indata i form 
av Indata-filen och filen med konfidensvikterna samt den sökväg dit utdata ska skrivas. Det 
finns också möjlighet att ange en ”Default confidence weight” direkt i dialogrutan.  
 
Efter det att sökvägarna angivits är det klart för att trycka på OK (Observera att programmet 
kan ta flera minuter att köra!). Namnen på de skrivna filerna visas när körningen är klar som 
ett meddelande. 
 
Filformat 
För att programmet skall fungera är det viktigt att de filer som används är riktigt namngivna 
och att deras innehåll har rätt format. I Indata-filen lämnas information om antalet OD-par, 
ärendeslag och den önskade periodindelningen. Till denna fil finns det inte någon 
motsvarighet i Paramics utan den måste skapas av användaren, detsamma gäller filen med 
konfidensvikterna.    
 
Demands- och Profile-filerna kan tas direkt från Modeller med ett viktigt förbehåll nämligen 
att ingen Matrix-fil kan användas. Användaren kan alltså inte själv definiera hur tidsprofilerna 
skall associeras med de olika ärendeslagen. Här görs istället antagandet att numreringen på 
tidsprofilerna är densamma som den för ärendeslagen.  
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Indata.txt 
I Indata-filen görs inläsningen av information utifrån radnummer, därför är det viktigt att data 
skrivs in på rätt sätt. Texten i rubrikerna är inte av betydelse men måste få plats på en rad och 
följas av datan och därefter en tom rad.  
 
För periodangivelserna gäller formatet [HH]: [MM]. Perioderna anges genom en serie 
tidsangivelser med ett klockslag per rad. Serien börjar med första periodens starttid följt av 
tidsangivelser för periodbyte och avslutningsvis sista periodens sluttid.       
 
Konfidensvikter.txt 
Konfidensvikterna kan anges för respektive OD-zon vilket görs genom att konfidensvikterna 
för zonerna skrivs in radvis. Radnumret anger då den zon som konfidensvikten hör till och 
konfidensvikter måste anges till samtliga zoner.  
 
Demands 
Demands-filen kan tas direkt från Modeller. Den information som läses in av programmet är 
OD-data som identifieras genom att raden börjar med ”from” eller en siffra som kan vara 
fallet vid radbrytningar. I övrigt läses även ”divisorn” in med vilken alla OD-element 
divideras med. Kommentarer kan anges på samma rader som OD-data om de börjar med 
”##”.    
 
Profile 
Profile-filen kan tas direkt från Modeller, det är dock viktigt att observera att numreringen av 
tidsprofilerna måste vara gjord så att den stämmer med numreringen av ärendeslagen. Matrix 
1 associeras alltså med Profile 1 o.s.v. av programmet. Den information som läses in av 
programmet är andelen per intervall som divideras med divisorn. Tidsprofilerna kan fortsätta 
på nästa rad och kommentarer kan infogas efter ”##”. 
 
Utdata 
När sökvägarna till filerna är angivna och användaren tryckt ”OK” skrivs Pattern-filer för de 
angivna perioderna. Filerna är på det format som Estimator kräver och anger period och antal 
ärendeslag. Filnamnet blir Pattern.[Periodnummer] och skrivs till angiven utdatamapp. 
Matriserna skrivs med data om reseefterfrågan från en zon på samma rad oavsett hur det såg 
ut i den ursprungliga Demands-filen. Konfidensvikten som skrivs för ett OD-par är den lägsta 
som finns angiven för någon av de två zonerna. Även den nya Profile-filen skrivs till angiven 
utadatamapp. Denna fil innehåller ingen information om variationen inom perioderna utan 
anger endast periodindelningen.   
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Exempel: Indata.txt 
 

Antal OD-zoner:  
4 
 
Antal perioder: 
4 
 
Antal ärendeslag: 
2 
 
Tidsangivelser för perioderna (start, periodbyte, periodbyte…, slut): 
00:00 
06:00 
12:00 
18:00 
24:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel: Konfidensvikter.txt 
 
 
  0.5 

 0.2 
 0.9 
 0.3 

 
 
 
 
Exempel: Demands 
 
 

demand period 1 
matrix count 3 
divisor 2.0 
 
matrix 1 
from   1   100   100   100   100 ## 400 
from   2   100   100   100   100 ## 400 
from   3   100   100   100   100 ## 400 
from   4   100   100   100   100 ## 400 
 
## total   400  400    400   400 ## 1600 
 
 
matrix 2 
from   1   200   200   200   200  ## 800 
from   2   200   200   200   200  ## 800�  
from   3   200   200   200   200  ## 800 
from   4   200   200   200   200  ## 800 
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Exempel: Profile 
 

demand profile 
profile count 2 
 
profile 1 
period count 1 
divisor 1200 
interval 5 
period 1 start 00:00:00 
 
## -- Bostad - Arbete 
## 
## -- 00:00 -------------------- 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 
## -- 06:00 -------------------- 
2440 2440 2440 2440  2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 
3160 3160 3160 3160 3160 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730   410  410  
410  410 410 410  410 410  410  410  410  410 190 190  90 190 190  90 190 190 90 190 190 190 180 180 
180 180 180  180  180  180    180  180  180  180 
## -- 12:00 -------------------- 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
120  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 
90 90 90     90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
## -- 18:00 -------------------- 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
## -- 24:00 -------------------- 
 
profile 2 
period 1 start 00:00:00 
## 
## -- Arbete - Bostad 
## -- 00:00 -------------------- 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
30 30  10 10 10 10 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 10 10 10 
## -- 06:00 -------------------- 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
60 60  110  110  110  110    110  110  110  110    110  110  110  110  250  250  250  250  250  250  250  
250  250  250  250  250  440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  440 
## -- 12:00 -------------------- 
430 430 43 0 430 430 430 430 430 430 430 430 430 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 
840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
1200 1200 12001610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1170 1170 1170 1170 
1170 1170 1170 1170   1170 1170 1170 1170 
## -- 18:00 -------------------- 
870  870  870  870  870  870  870  870 870 870 870 870 540  540  540  540 540  540  540  540 540 540 
540  540 
560  560  560  560    560  560  560  560    560  560  560  560  570  570  570  570    570  570  570  570    
570  570  570  570 320  320  320  320    320  320  320  320    320  320  320  320  230  230  230  230    230 
230  230  230    230  230  230  230 
## -- 24:00 -------------------- 
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11.2 Perioduppdelning av observerade länkflöden  
För att genomföra OD-matriskalibrering i flera perioder måste observationerna av flöden 
delas in på samma sätt som data om reseefterfrågan. Målet är att skapa separata filer med 
observationer för respektive period. De observationer som behandlas här är flöden på länkar 
(s.k. Linkflows) samt flöden in och ut ur enskilda OD-zoner (s.k. Cordon flows). 
 
Ändamålet med de två programmen är att utifrån en textfil, där mätplatser finns angivna 
tillsammans med observationer för samtliga perioder, skriva en fil för varje period med de 
observationer som gjorts under intervallet. I Estimator går det att skilja på länkobservationer 
och flöden in och ut ur OD-zoner. Den skillnad som programmen måste ta hänsyn till är att 
flöden in och ut ur en OD-zon anges med zonnamn följt av flödet in och ut medan länkflöden 
anges för respektive länk, i övrigt är funktionen densamma. Programmet för perioduppdelning 
av länkflöden heter Linkflow.exe medan Cordon flows bearbetas med programmet 
Cordonflow. exe. 
 
Användning 
När programmen startas visas en dialogruta där användaren anger sökväg till Indata-filen med 
de observationer som ska perioduppdelas. I denna ruta anges också vart användaren vill att 
filerna med de perioduppdelade observationerna ska skrivas. Det går också att kryssa i en 
checkbox som anger att indata är på formatet fordon/period vilket då antas vara i samma 
perioduppdelning som i examensarbetet. Då denna ruta är ikryssad kommer flödena att räknas 
om till fordon/h. Om rutan inte är ikryssad kommer flödet att antas vara fordon/h från början. 
Efter det att sökvägarna angivits är det klart för att trycka på OK. När filerna är skrivna talas 
det om för användaren via ett meddelande.  
 
Filformat 
För att programmen ska fungera är det viktigt att Indata-filen som skapas av användaren är 
riktigt namngiven och att innehållet har rätt format. Länkflöden anges i en fil med namnet 
Länkobservationer.txt medan flöden in och ut ur OD-zoner anges i ODObservationer.txt. 
 
Nedan följer några kommentarer om de olika filernas format och därefter exempel på hur 
filerna kan se ut.   
 
Länkobservationer.txt 
Observationerna anges med en kolumn för varje mätplats där observationerna för respektive 
period listas radvis nedanför. Mätplatsen anges på de två första raderna med den benämning 
som länken har i Paramics genom att på första raden ange startnod och på andra raden 
slutnod. Länkangivelsen följs av en tom rad och därefter listas observationerna radvis 
 
För att ange individuella konfidensvikter är det möjligt att skriva in en viss observations 
konfidensvikt inom parantes direkt efter observationen.    
 
ODObservationer.txt 
Flödet in och ut ur OD-zoner anges med zonnumret på den översta raden, nedanför anges 
flödet in i zonen i en kolumn och flödet ut ur zonen i kolumnen som följer. Mellan zonnamnet 
och observationerna ska det vara en tom rad.  
 
För att ange individuella konfidensvikter är det möjligt att skriva in en viss observations 
konfidensvikt inom parantes direkt efter observationen.    
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Utdata 
När sökvägarna till filerna är angivna och användaren tryckt ”OK” skrivs Linkflow- 
alternativt Cordonflow-filer för respektive period. Filerna är på det format som Estimator 
kräver och periodnumret anges som ändelse på filnamnet. 
 
Exempel: Länkobservationer.txt 

381 329 330 384 
377 330 329 385 
    
1 85 21 12 
2 19 14 11 
1 13 10 6 
1 11 13 8 
1 20 30 24 
4 95 295 162 
7 75 232 153 

19 120 307 177 
20 150 283 180 
6 219 226 174 

Start- och 
slutnod  

 
 
Exempel: ODObservationer.txt 
 

80  58  
    

14 21 50 42
6 9 18 22
5 7 23 17
9 5 22 19

10 12 18 17
44 53 26 53
47 61 19 69
82 90 39 134

105 134 62 168
104 146 64 216

Observation till 
zon 80 i första 
perioden.  

Observation 
från zon 80 i 
första perioden. 
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11.3 Skalning av kalibrerade OD-matriser 
Då OD-matriskalibrering i Estimator skett med perioder som är längre än den verkliga 
periodlängden behöver kalibrerade OD-matriserna skalas om för att kunna simuleras i 
Modeller. Med hjälp av programmet SkalaUtdata.exe kan OD-matriser på formatet 
reseefterfrågan/h skalas om till reseefterfrågan/period. Dessutom får filerna rätt format för 
Modeller vilket kan vara användbart särskilt då zonnamnen skiljer sig åt mellan modulerna. 
Om en annan periodindelning än den i examensarbetet används behöver koden modifieras.  
 
Användning 
När programmet startas visas en dialogruta där användaren anger sökväg till filerna med de 
kalibrerade matriserna och filen med zonnamn för Modeller, dessutom anges namnet på 
filerna med de kalibrerade matriserna. Vidare anges antalet perioder samt vart användaren vill 
att utdata ska skrivas. Efter det att sökvägarna angivits är det klart för att trycka på OK. När 
filerna är skrivna talas det om för användaren genom en meddelanderuta.  
 
Filformat 
För att programmet skall fungera är det viktigt att filerna som är utdata från Estimator är 
namngivna med Filnamn.[Periodnummer], där filnamnet skrivs in i dialogrutan. Detta 
åstadkoms enklast genom att spara den bästa matrisen från kalibreringen i Estimator med 
önskat namn. I övrigt behövs inga ändringar göras inne i filerna.  
 
Då zonnamnen kan skilja sig mellan Estimator och Modeller är det möjligt att ange de 
zonnamn som ska användas i filen zonnamn.txt. I denna fil listas de namn som zonerna ska ha 
i Modeller radvis. Första OD-zonen får namnet på första raden o.s.v.   
 
Utdata 
När sökvägarna till filerna är angivna och användaren tryckt ”OK” skrivs filer med namnet 
Demands.[Periodnummer] med rätt format för simulering i Modeller. 
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Exempel: zonnamn.txt 
 
 
 

844001 
844002 
844010 
850196 
850233 
850235 
850348 
850356 
850357 
850358 
850359 
850505 
850506 
850521 
850522 
850524 
850525 
850534 
850535 
850536 
850537 
850538 
850539 
850542 
850544 
850545 
850546 
850547 
850548 
850549 
850551 
850552 
850556 
850557 
850558 
850559 
850561 
850562 
850563 
850564 
850565 
850566 
850567 
850764 
850765 
850766 
850767 
850768 
850784 
860001 
860002 
860003 
860004 
860005 
860006 
860007 
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11.4 Beräkning av tidsprofiler från kalibrerade OD-matriser.  
När OD-matriskalibreringen är genomförd kan det vara intressant att ta fram nya tidsprofiler 
för respektive ärendeslag baserade på resultatet. Programmet Tidsprofil.exe skriver två 
Profile-filer innehållandes en tidsprofil som beräknats utifrån de kalibrerade OD-matriserna. 
Tidsprofilen är där angiven som andelen av dygnets reseefterfrågan i femminutersintervall. 
Skillnaden mellan de två filer som skrivs är enbart att radbryt görs för timmar i den ena filen 
och för perioder i den andra filen. Förutom detta beräknar programmet den totala 
reseefterfrågan för respektive ärendeslag vilket kan läsas av i en meddelanderuta.   
 
Programmet beräknar tidsprofilen med antagandet att de kalibrerade matriserna är angivna i 
reseefterfrågan/h och att de följer den perioduppdelning som använts under examensarbetet. I 
de fall en annan perioduppdelning används måste koden modifieras. 
 
En viktig aspekt är att den tidsprofil som programmet beräknar tillsammans med 
totalsummorna för reseefterfrågan under dygnet för de olika ärendeslagen inte innebär en lika 
detaljerad information som de kalibrerade OD-matriserna för respektive period. Detta då de 
perioduppdelade OD-matriserna innehåller information om hur proportionerna mellan olika 
OD-par förändras under dygnet. Totalsummor och tidsprofil ger samma proportioner mellan 
OD-paren under hela dygnet för respektive ärendeslag.     
 
Användning 
När programmet startas visas en dialogruta där användaren anger sökväg och namn på filerna 
med de kalibrerade matriserna. I denna ruta anges också vart användaren vill att filerna med 
tidsprofilen ska skrivas samt antalet perioder. Efter det att sökvägarna angivits är det klart för 
att trycka på OK. En meddelanderuta kommer upp då filerna är skrivna där respektive 
ärendeslags totala anta resor under dygnet finns beräknad. 
 
Filformat 
För att programmet skall fungera är det viktigt att filerna som är utdata från Estimator är 
namngivna med Filnamn.[Periodnummer], där filnamnet anges av användaren. Detta 
åstadkoms enklast genom att spara den bästa matrisen från kalibreringen i Estimator med 
önskat namn. I övrigt behövs inga ändringar göras inne i filerna.  
 
Nedan följer några kommentarer om de två utdatafilernas format och därefter exempel på hur 
dessa filer kan se ut för ett ärendeslag.    
 
TidsprofilPerioder.txt 
I denna fil kan andelarna för varje femminutersintervall läsas av i ett format där varje rad 
motsvarar en period i den tidigare nämnda periodindelningen.  
 
TidsprofilTim.txt 
Denna fil anger tidsprofilen med radbryt för varje timme.  
 
Utdata 
När sökvägarna till filerna är angivna och användaren tryckt ”OK” skrivs de ovan nämnda 
filerna med tidsprofilen. Dessutom kommer en meddelanderuta upp där den totala 
reseefterfrågan under dygnet kan läsas av för respektive ärendeslag.  
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