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Hisingen, i de västra delarna av Göteborgsregionen, är ett tillväxtområde både för industri och för
bostäder. Till följd av detta väntas en kraftig trafikökning under de kommande åren. Väg 155 är en
viktig länk för arbetspendling till och från de stora arbetsplatser som finns i området. Redan i dag
upplevs kapaciteten på vägen som otillräcklig då rusningstrafiken flyter trögt. 

FB Engineering AB har av Vägverket Region Väst fått i uppdrag att ta fram ombyggnadsförslag som har
kapacitet att klara den framtida trafikbelastningen på vägen. I examensarbetet jämförs fyra av dessa
förslag som infattar trafikplatserna Oljevägsmotet och Vädermotet samt sträckan mellan och i anslutning
till dessa trafikplatser. Analysen har gjorts med hjälp av trafiksimuleringsprogrammet TSIS. 

Trafiksimuleringsprogram är verktyg som allt oftare används för att utreda konsekvenserna av olika
förändringar i vägnätet. Detta medför både ekonomiska- och tidsmässiga vinster i och med att
programmen kan utvärdera olika förslag innan slutgiltiga beslut fattas.

Utvärderingen av ombyggnadsförslagen visar att skillnaderna mellan alternativen är relativt små och att
alla bidrar med en klar förbättring jämfört med den nuvarande utformningen. Det förslag som gav bäst
resultat med hänseende till framkomlighet innefattar en ny länk som sammanbinder Oljevägsmotet
direkt med Hisingsleden samt låter väg 155 vara genomgående i Vädermotet.

Examensarbetet innehåller även en litteraturstudie som beskriver de olika modeller som används i
trafiksimuleringsprogrammen för att beskriva hur förarna beter sig i det simulerade nätverket. De
modeller som har störst inverkan på förarbeteendet är modellerna för car-following och lane-changing.
Dessa modeller beskriver hur förare i nätverket förhåller sig till varandra samt hur de agerar vid
körfältsbyten. VISSIM och Paramics har liknande modeller där perceptuell psykologi används för att
beskriva förarbeteendet. TSIS använder en car-followingmodell som bygger på att en förare alltid håller
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Förord 

Examensarbetet "Mikrosimuleringsmodeller för trafikanalyser och utvärdering av 
ombyggnadsalternativ för trafikplatser" har utförts vid Institutionen för Teknik 
och Naturvetenskap, Linköpings Universitet, Campus Norrköping med 
examinator Clas Rydergren, ITN, uppdragsgivare Christer Olsson, Vägverket 
Region Väst och handledare Pär Sköld, FB Engineering AB.  

Examensarbetet är utfört i projektform med stöd av en referensgrupp som vi gärna 
vill tacka för värdefulla synpunkter och för hjälp med programlicenser.  
I referensgruppen ingick förutom Christer Olsson och Pär Sköld även Stellan 
Tengroth, Vägverket Region Väst, Johanna Rödström, FB Engineering AB och 
Jan-Olof Berndtsson, Trafikkontoret Göteborg. 

Vi vill dessutom tacka: 
Joakim Rossberg, Know IT, för att han har hjälpt oss med lån av 
simuleringsprogrammet Paramics. 
Johan Janson Olstam, VTI och ITN, för att han tog sig tid att hjälpa oss med 
litteraturstudien. 
All personal på FB Engineering AB, för ett trevligt bemötande, hjälp med 
arbetet och roliga fikaraster. 

Vi vill ge ett extra tack till Clas Rydergren och Pär Sköld för att de har orkat 
korrekturläsa rapporten.  
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Sammanfattning 

Hisingen, i de västra delarna av Göteborgsregionen, är ett tillväxtområde både för 
industri och för bostäder. Till följd av detta väntas en kraftig trafikökning under 
de kommande åren. Väg 155 är en viktig länk för arbetspendling till och från de 
stora arbetsplatser som finns i området. Redan i dag upplevs kapaciteten på vägen 
som otillräcklig då rusningstrafiken flyter trögt.  

FB Engineering AB har av Vägverket Region Väst fått i uppdrag att ta fram 
ombyggnadsförslag som har kapacitet att klara den framtida trafikbelastningen på 
vägen. I examensarbetet jämförs fyra av dessa förslag som infattar trafikplatserna 
Oljevägsmotet och Vädermotet samt sträckan mellan och i anslutning till dessa 
trafikplatser. Analysen har gjorts med hjälp av trafiksimuleringsprogrammet 
TSIS.  

Trafiksimuleringsprogram är verktyg som allt oftare används för att utreda 
konsekvenserna av olika förändringar i vägnätet. Detta medför både ekonomiska- 
och tidsmässiga vinster i och med att programmen kan utvärdera olika förslag 
innan slutgiltiga beslut fattas. 

Utvärderingen av ombyggnadsförslagen visar att skillnaderna mellan alternativen 
är relativt små och att alla bidrar med en klar förbättring jämfört med den 
nuvarande utformningen. Det förslag som gav bäst resultat med hänseende till 
framkomlighet innefattar en ny länk som sammanbinder Oljevägsmotet direkt 
med Hisingsleden samt låter väg 155 vara genomgående i Vädermotet. 

Examensarbetet innehåller även en litteraturstudie som beskriver de olika 
modeller som används i trafiksimuleringsprogrammen för att beskriva hur förarna 
beter sig i det simulerade nätverket. De modeller som har störst inverkan på 
förarbeteendet är modellerna för car- following och lane-changing. Dessa modeller 
beskriver hur förare i nätverket förhåller sig till varandra samt hur de agerar vid 
körfältsbyten. VISSIM och Paramics har liknande modeller där perceptuell 
psykologi används för att beskriva förarbeteendet. TSIS använder en car-
followingmodell som bygger på att en förare alltid håller ett säkert avstånd till 
framförvarande fordon och en lane-changingmodell som bygger på att olika förare 
tar olika risker vid körfältsbyten. 

I examensarbetet har även en jämförelse gjorts mellan TSIS, VISSIM och 
Paramics. Jämförelsen inriktas på användarvänlighet och simuleringsresultat. Det 
program som har varit smidigast att arbeta med både när det gäller 
implementering och kalibrering har va rit VISSIM. Jämförelsen av 
simuleringsresultaten  visar att VISSIM och Paramics resultatmässigt är 
likvärdiga medan TSIS skiljer sig något.  
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1 INLEDNING 

Göteborgsregionen växer. Några av de stora tillväxtområdena för både bostäder 
och näringsliv finns på Hisingen. Göteborgs Hamn beräknas kraftigt öka sin 
godshantering i framtiden, Ytterhamnsområdet expanderar, samtidigt som nya 
etableringar väntas kring Volvo och Arendalsområdet. Väg 155 är den viktigaste 
vägen för trafikförsörjning till Öckerö kommun och stora delar av västra 
Hisingen. Inom detta område expanderar boendet kraftigt med bland annat nya 
bostäder i Amhult och Hjuvik. 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan utläsas att transportkraven kommer att 
förändras kraftigt under kommande år. Vägverket utreder därför nya trafikplatser 
samt upprustning av vägsträckan för att fö rbättra trafiksäkerheten. I arbetet med 
trafikplatserna är det av stor vikt att utföra en noggrann kartläggning av framtida 
dimensionerande trafikflöden i nära samarbete med större intressenter såsom 
Volvo och Göteborgs Hamn.  

En förstudie för trafikplatsombyggnaderna är upprättad och efter sommaren 2004 
inleddes arbetet med vägutredningen, ett arbete som tillföll FB Engineering AB i 
Göteborg.  

Examensarbetet utförs som en del i Vägverket Region Västs arbete med 
upprättandet av vägutredningen för tre planskilda trafikplatser längs väg 155, 
Torslandavägen, i Göteborgs kommun. Med hjälp av mikrosimuleringsverktyg 
ska olika ombyggnadsförslag av trafikplatserna jämföras för att påvisa vilken 
lösning som är bäst lämpad för det beräknade framtida flödet. FB Engineering 
använder idag simuleringsverktyget TSIS för trafikanalyser, ett program som inte 
är så etablerat på den svenska marknaden. Därför är det intressant att jämföra 
denna programvara med några av de mer etablerade programmen. I 
examensarbetet har programvarorna Paramics och VISSIM valts ut till 
jämförelsen. Paramics används på Vägverket och VISSIM på Trafikkontoret i 
Göteborg.    

 

Figur 1: Karta över Göteborg  
(Källa: Lantmäteriverket, 2004) 
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1.1 Frågeställning 

I examensarbetet är det två frågeställningar som ska behandlas. Dels handlar det 
om att utvärdera FB Engineerings ombyggnadsförslag av trafikplatserna med 
hänseende till framkomlighet. Detta kommer att utredas genom att kartlägga 
dimensionerande trafikflöden samt att med hjälp av dessa verifiera och validera 
föreslagna trafikplatsutformningar med hjälp av simuleringar. 

Examensarbetet ska även undersöka eventuella skillnader i resultat mellan tre 
olika simuleringsprogram givet samma förutsättningar. I jämförelsen analyseras 
tre scenarier. Det första scenariot beskriver dagens trafiksituation och de andra två 
scenarierna beskriver framtida flöden (2010 och 2025) uppräknade efter SIKA:s 
generella trafikökning.  För att kunna härleda eventuella skillnader krävs inblick i 
teorin och metodiken bakom alla tre simuleringsprogram. 

De olika programmen kommer att jämföras utifrån användarvänlighet, teori och 
resultat. Användarvänligheten bygger på arbetet med programmet, som till 
exempel implementering, kalibrering och visualisering. I den teoretiska 
jämförelsen läggs fokus på två av simuleringsprogrammens viktigaste 
beteendemodeller. Den ena modellen är car- following som modellerar hur förare 
förhåller sig till varandra i ett körfält. Den andra modellen är lane-changing, en 
modell för körfältsbyten. 

 

 

1.2 Mål och Syfte  

Målet med examensarbetet är att genomföra en trafikanalys på 
mikrosimuleringsnivå av FB Engineering AB:s ombyggnadsförslag av 
trafikplatserna Vädermotet och Ytterhamnsmotet (nuvarande Oljevägsmotet) och 
med hjälp av denna påvisa den bästa trafikplatsutformningen med hänsyn till 
framkomlighet. 

Ett andra mål med examensarbetet är att på ett översiktligt sätt beskriva skillnader 
mellan programmen med hänsyn till användarvänlighet, teori och resultat samt om 
sådana uppstår belysa orsakerna till dessa. 
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1.3 Avgränsning 

Det avsnitt kring väg 155 som kommer att simuleras har geografiskt avgränsats 
till att gälla trafikplatserna Vädermotet och Ytterhamnsmotet (nuvarande 
Oljevägsmotet).  

Teoretiskt har examensarbetet avgränsats till att analysera tre simuleringsprogram. 
De trafiksimuleringsprogram som valts är TSIS, Paramics och VISSIM. I 
analysen av programvarorna kommer användarvänligheten och de resultat som 
modellerna ger att jämföras. Utöver detta kommer en djupare studie av två 
submodeller i programmen att genomföras.  

Ambitionen var att trafikstyrda signaler skulle implementeras i alla tre 
simuleringsprogram, men då det är komplicerade samordnade signalkorsningar 
valdes att endast implementera tidsstyrda signaler i programmen för jämförelsen 
mellan de tre programmen. Trafikstyrda signaler implementeras i VISSIM för att 
sedan jämföra resultaten i detta scenario mot ett scenario med tidsstyrda signaler. 

Jämförelsen mellan programmen har avgränsats till att endast gälla de funktioner 
som används i trafikplatsanalysen. Exempelvis kommer inte gångtrafikanter och 
cyklister att simuleras eftersom de är väldigt få till antalet i det verkliga systemet 
och har liten påverkan på trafikflödena. Därför kommer dessa trafikanter inte 
heller ingå i jämförelsen mellan programmen. 

 
Figur 2: Karta över trafikplatserna som 
studerats (Källa: Lantmäteriverket) 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Förutsättningarna för examensarbetet är uppdelat i två delar. Inledningsvis 
beskrivs det modellområde som skall simuleras samt rådande och framtida 
trafiksituation. Därefter beskrivs de programvaror som används i examensarbetet. 

2.1 Modellområde 

Väg 155 är belägen på Hisingen, i de västra delarna av Göteborgsregionen. Vägen 
är i huvudsak en pendlingsväg för arbetande på något av de stora företagen i 
området. Den fungerar även som pendlingsväg för boende i Torslanda samt som 
infart till Göteborg från grannkommunen Öckerö. 

Det område av väg 155 som skall studeras i detta examensarbete är den östligaste 
delen av vägen där Vädermotet och Oljevägsmotet ingår samt sträckan mellan 
dessa trafikplatser.  På den aktuella sträckan är vägen 13-14 meter bred. Vägren 
saknas helt eller är minimal längs vägen. Det finns två körfält i varje riktning som 
vardera är 3.2 meter breda. Trafikriktningarna är endast separerade med en dubbel 
spärrlinje. 

   Figur 3: Karta över modellområde  
(Källa: Lantmäteriverket) 
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Volvo är den största arbetsgivaren i området med cirka 16 000 anställda i 
dagsläget. Förutom Torslandafabriken har Volvo även ett antal underleverantörer 
ute i Arendal med cirka 4 000 anställda. Även Preem, Shell och Lear Corporations 
bedriver verksamhet i området. Vägen fungerar dessutom som länk till 
ytterhamnarna och Rödjans industriområde. 

I modellområdet ingår inte korsningen Arendalsvägen/väg 155 som är en 
signalreglerad korsning väster om Oljevägsmotet. Det visade sig dock inte vara 
möjligt att få resultat i närheten av de verkliga uppmätta värdena utan att på något 
sätt inkludera denna korsning i simuleringen. Denna signalreglerade korsningen 
bidrar till att fordonen kommer stötvis i grupper. Mellan dessa grupper skapas det 
luckor i trafikströmmen som gör att fordon som ska svänga på väg 155 från 
Oljevägsmotet kan komma ut.  

Detta gjorde att denna korsning implementerades i modellen, dock endast med 
trafik längs väg 155. En uppskattning av gröntid och rödtid gjordes som fick 
luckorna att motsvara verkligheten.  

2.1.1 Vädermotet 

I Vädermotet sammanbinds väg 155, Hisingsleden och Shells område samman 
med Bräckemotet som sedan går vidare mot Biskopsgården, Älvsborgsbron och 
Lundbytunneln. I Vädermotet fördelas stor del av trafiken på Hisingen.  

Trafik från Älvsborgsbron och Lundbytunneln fördelas här mot norra och västra 
Hisingen och omvänd trafik fördelas söder och öster ut. Trafik från väg 155 
kopplas även ihop med Hisingsleden. I Vädermotet finns en signalreglerad 
trafikplats med två signalgrupper. Där finns även en planskild korsning som leder 
av trafiken från Hisingsleden till väg 155 och till Biskopsgårdens industriområde. 

Figur 4: Karta över Vädermotet  
(Källa: FB Engineering) 

  

 Hisingsleden 

Mot 
Bräckemotet/ 
Älvsborgsbron/ 
Lundbytunneln 

Biskopsgårdens Ind.omr. 

 väg 155 

 Shells område 
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2.1.2 Oljevägsmotet 

I Oljevägsmotet kan trafiken från Vädermotet fortsätta mot Torslanda och Öckerö 
eller svänga av ner mot Göteborgs Hamn i en planskild avfart. I Oljevägsmotet 
finns kilavfarter och kilpåfarter för fordon som skall svänga av eller på väg 155, 
det vill säga av- och påfarter med låg standard.  

Då accelerationssträckor saknas medför detta att det både blir svårt och riskabelt 
att svänga ut från Tankgatan på väg 155, vilket leder till att köer byggs upp på 
denna väg. 

 

2.2 Aktuell trafiksituation 

Totalt är det cirka 25-30 000 personer som arbetar i området på södra Hisingen 
och en stor del av dessa arbetare använder väg 155 som pendlingsväg. Fabrikerna 
genererar även en hel del tung trafik på vägarna. Under rusningstrafiken utgör den 
tunga trafiken cirka 8 procent av totaltrafiken.  

Förutom ovan nämnda trafik tillkommer även alla de som pendlar från Torslanda 
och Öckerö mot centrum på väg 155. Under de senaste tio åren har trafiken på väg 
155 ökat med cirka 25 procent och i dagsläget flyter trafiken trögt under 
maxtimmarna. 

 
 

 

 

 

 

Figur 5: Karta över Oljevägsmotet 
(Källa: FB Engineering) 

Tankgatan 

väg 155 

Mot 
Torslanda/ 
Öckerö 
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De områden som genererar mest arbetspendling är som tidigare nämnts Volvo, 
Arendal och Göteborgs Hamn. Även Preem, Shell och Vikans Kross är företag 
som genererar trafik i området, dock i betydligt mindre utsträckning. Bilden nedan 
visar de områden som har störst inverkan på trafikgenereringen till väg 155. 

Andelen resenärer som använder sig av kollektivtrafiken är i området betydligt 
lägre än för övriga delar av Göteborgsregionen. Av de som jobbar på Volvo 
använder drygt tio procent (1 700) kollektivtrafiken. Andelen 
kollektivtrafikanvändare är ändå lägre till hamnen där knappt tio procent av de 
anställda använder kollektivtrafiken. Till Arendal är andelen kollektivresenärer än 
mindre, då endast fem procent av de anställda använder kollektivtrafiken för att ta 
sig till och från arbetet. Pendlingsandelen till arbetsplatserna i området kan 
jämföras med kommungränssnittet för resanden in och ut ur Göteborgs kommun 
som ligger på dryga 17 procent (Västtrafik, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Områden som genererar stora trafikflöden till väg 155 
(Källa: FB Engineering) 
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Även om andelen kollektivtrafikresenärer är relativ låg har modellområdet som 
studeras en god kollektivtrafikförsörjning. I figuren nedan visar hur väl området är 
försörjt med busshållsplatser. De gröna ringarna har en radie på 200 meter och de 
rosa ringarna har en radie på 400 meter.  

När trafikräkningarna för examensarbetet genomfördes pågick en upprustning av 
Älvsborgsbron vilken påverkade trafikflödena för det aktuella området. Arbetet 
medförde att körfält på bron stängdes av, vilket i sin tur innebar långa köer och 
ökade restider. Det uppstår en propp på Älvsborgsbron som medför att trafiken in 
mot Göteborg flyter trögt på Hisingsleden och väg 155 vid Vädermotet. Detta 
leder till att trafiken inte leds ut från trafikplatsen i samma takt som vanligt. 

Dessa faktorer innebar att många av pendlingsresorna sannolikt tidigarelades för 
att undvika köerna. Då det inte finns några direkta alternativa resvägar till de 
områden som genererar mest trafik antas inte svängandelarna påverkas av 
broreparationen. De som pendlar kan alltså tänkas tidigarelägga sina resor men 
pendlingsvägen blir troligtvis den samma. Detta kunde även verifieras genom 
jämförelse med tidigare räknade svängandelar gjorda av FB Engineering år 2003. 

  

Figur 7: Kollektivtrafik i modellområdet (Källa: FB Engineering) 
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2.3 Framtida trafiksituation 

Trafiken på väg 155 har ökat med cirka 25 procent de senaste tio åren och mycket 
talar för att denna ökning kommer att fortsätta även i framtiden. Området ute på 
västra Hisingen är ett tillväxtområde både för bostäder och för näringslivet. Nedan 
beskrivs de faktorer som påverkar trafikökningen i området. 

2.3.1 Framtida bostäder 

På Öckerö beräknas byggnadstakten på lägenheter fortsätta med cirka 30 
lägenheter per år vilket ger 150 lägenheter de kommande fem åren. I Torslanda 
beräknas byggtakten öka från 170 lägenheter per år som byggts de senaste fem 
åren till cirka 250 lägenheter per år de kommande åren. Under de närmsta fem 
åren beräknas då ytterligare cirka 1 200 lägenheter byggas i Torslanda. 

Längs Kongahällavägen väntas 850 nya bostäder inom de kommande åren. Även 
dessa kommer att belasta väg 155. Enligt Trafikkontoret i Göteborg är det rimligt 
att cirka 75 procent av de som flyttar in i detta område kommer att använda väg 
155. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Exploatering av bostäder 
(Källa: FB Engineering) 
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2.3.2 Nya arbetsplatser och godstransporter 

Både Volvos underleverantörer och Lear planerar nya fabriker i Arendalsområdet 
och det finns även planer på att införa ett tredje skift på Volvo Torslandaverken. 
Utöver detta kommer även en planerad ökning av godshanteringen i Göteborgs 
Hamn samt eventuella nyetableringar i området väster om Arendal att medföra 
ökad trafik. 

I området kring Arendal beräknas 1 200 nya arbetstillfällen skapas till följd av de 
nyetableringar som väntas i området de närmsta åren. Det extra skiftet på Volvo 
kommer att medföra ökad årsdygnstrafik på vägarna men kommer endast att 
påverka maxtimmarna marginellt, då trafiken sprids ut över de tre olika skiften. 

Den extra godshanteringen i Göteborgs Hamn kommer troligtvis inte leda till 
ytterligare arbetstillfällen utan istället kommer effektiviteten att förbättras. Den 
ökade godshanteringen kommer dock leda till ökat antal tunga transporter till och 
från ytterhamnsområdet. Enligt beräkningar kommer godshanteringen fördubblas 
inom de närmaste åren, hälften av denna trafik kommer troligen att gå via 
vägnätet och hälften kommer att transporteras med tåg på Hamnbanan.      
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2.4 Programvaror 

De programvaror som jämförs i examensarbetet är TSIS, Paramics och VISSIM. 
TSIS är ett amerikanskt program som inte är så etablerat på den svenska 
marknaden. Paramics och VISSIM, båda europeiska programvaror (Skottland och 
Tyskland), är mer använda i Sverige. De tre programmen kommer i detta avsnitt 
att beskrivas på ett övergripande sätt. I avsnittet trafiksimulering, kapitel 5, 
beskrivs de tre simuleringsprogrammen mer detaljerat. Informationen om 
programvarorna i detta avsnitt är främst hämtade från respektive programs 
manualer. 

2.4.1 TSIS - Traffic Software Integrated System 

TSIS är en samling av olika verktyg för trafiksimulering i ett programpaket.  TSIS 
kan hantera signalsystem, stadsnät, motorvägar eller kombinerade system. I 
programmet kan vägnäten implementeras, simuleras, animeras och utdata kan 
erhållas för vidare analyser. 

FHWA - Federal Highway Administration använder TSIS i sina utredningar men 
programmet säljs även till allmänheten. TSIS saluförs av McTrans Center och PC-
TRANS Software Center. Kostnaden för programmet (senaste versionen TSIS 
5.1) är $500. 

Simuleringsverktyget byggdes ursprungligen upp kring CORSIM - CORridor-
microscopic SIMulation som är själva simulatorn i TSIS och utvecklades till ett 
mer sofistikerat verktyg med grafiskt gränssnitt för implementering och 
visualisering. Utvecklingen av CORSIM startade redan i början av 70-talet, 
finansierat av FHWA.  

  Figur 9: Visualisering av Vädermotet i TSIS 
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Trafiksimuleringsprogrammet TSIS har funnits på marknaden sedan början av 90-
talet, men det var först 1995 som programmet blev en Windows-baserad produkt. 
TSIS innehåller följande verktyg: 

• TRAFED 

• CORSIM 

• TRAFVU 

• Script Tool (Microsoft's Visual Basic). 

TRAFED är det verktyg där nätverket ritas upp och där olika parametervärden 
ställs in. Dessa parametervärden utgörs av trafikdata så som trafikflöde och 
svängandelar, eller trafiktekniska parametrar så som hastigheter, körfältsbredd och 
lutning. Nätverket ritas upp mot en bakgrundsbild som läses in av programmet. 
För att få rätt längd på länkarna i nätverket är det viktigt att skalan ställs in i 
programmet. Kollektivtrafik och signalplaner är andra inställningar som ställs in i 
TRAFED.  

CORSIM är en trafiksimulator som bygger på en nätverksmodell som 
representeras av noder och länkar. Noderna representerar en förändring i vägen, 
som till exempel en korsning eller en ingångspunkt i modellen och länkarna 
motsvarar själva vägsegmenten mellan noderna.  

TSIS/CORSIM är en kombination av två mikromodeller; NETSIM och FRESIM. 
FRESIM är en mikromodell för motorvägstrafik och NETSIM är en mikromodell 
för stadstrafik. Det går att simulera kombinerade nät bestående av både stadsnät 
och motorvägar. Genom att använda en speciell nod, en så kallad "interface node", 
kan de båda trafiknäten NETSIM och FRESIM sammankopplas så att fordonen 
kan färdas mellan de olika nätverkstyperna. 

CORSIM använder sig av tidsstegssimulering för att beskriva trafiken. Ett tidssteg 
är en sekund och under detta uppdateras trafiken i nätverket.  

CORSIM är en stokastisk modell, vilket innebär att slumpmässiga nummer 
tilldelas varje förare så som fordonsparametrar och beteendeparametrar. 
Resultaten från simuleringen som medelhastigheter, restider med mera beror på 
ett specifikt valt slumpfrö (random seed). Dessa slumpfrön styr hur det 
inkommande flödet fördelas över tidsperioden. Det totala trafikflödet är detsamma 
oberoende av vilket slumpfrö som väljs.  

För att få ut resultat från modellen som på ett bra sätt representerar verkligheten 
bör simuleringar upprepas flera gånger med olika tal som slumpfrö. Fördelningen 
av resultaten mellan de olika simuleringarna ger en bättre bild av det verkliga 
systemets egenskaper. 

Trafikflödet som kommer in i nätverket anges som fordon per timma och kan vara 
ett unikt tal för olika tidsperioder. Antalet fordon som anländer till nätverket 
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bestäms för varje sekund enligt en uniform fördelning i varje tidsperiod. Utöver 
fordon per timma anges även hur stor del av detta flöde som utgörs av lastbilar 
och samåkningsgrupper. Totalt sett finns det nio olika fordonstyper fördelade över 
fyra fordonsklasser. Fordonsklasserna utgörs av personbil, samåkningsgrupp, 
lastbil och buss. De olika fordonstyperna har specifika köregenskaper. Utöver 
detta kan även föraregenskaper anges, så som passiv eller aggressiv. I 
simuleringen bestäms de kinematiska egenskaperna som hastighet, acceleration 
samt status (i kö eller i rörelse).  

Varje gång ett fordon flyttas beräknas dess position och dess förhållande till 
närliggande fordon. Fordonen flyttas enligt den car-followinglogik som beskrivs 
mer i kapitel 5. För varje tidssteg samlar CORSIM data och i slutet av varje 
tidsperiod används dessa data för att producera MOEs (Meausurement Of 
Effectivnes), vilket är mått på effektivitet i nätverket. Dessa mått är 
medelhastighet, fordonsstopp, fördröjningar, fordonstimmar, fordonskilometer, 
bränsleförbrukning och utsläpp av emissioner. 

CORSIM innehåller en mängd olika parametrar som kan ställas in för att kalibrera 
modellen. Dessa parametrar kan påverka förarnas köregenskaper som, 
körfältsbytesparametrar, högsta hastighet i höger- och vänstersvängar och 
kännedom om systemet med mera. I TSIS finns även TSIS Script Tool som gör att 
användaren kan anpassa programmet med egna VBScript (Microsoft´s Visual 
Basic). 

 

2.4.2 Paramics - PARAlell MICroscopic Simulation 

Paramics är ett mikrosimuleringsprogram som utvecklades vid University of 
Edinburgh av SIAS Ltd i Skottland under början av 1990-talet. Programmet har 
därefter vidareutvecklats av SIAS och Quadstone Ltd. De båda företagen 
distribuerar nu varsin version av programmet och inriktar sig på olika marknader.  

I examensarbetet kommer Quadstones version att användas. Namnet Paramics är 
en förkortning av PARAllel MICroscopic Simulation. Programmet består av sex 
stycken moduler med olika funktioner:  

• Modeller 

• Processor 

• Analyser 

• Programmer 

• Monitor 

• Estimator 
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Kärnan i programmet är modulen Modeller som används för att bygga modellen, 
genomföra själva trafiksimuleringen och visualiseringen samt erhålla utdata. 

Paramics utvecklades från början i UNIX-miljö. Detta har fått till följd att en 
emulator måste köras samtidigt som Paramics för att programmet ska fungera i 
Windows-miljö. Programmet som används i detta syfte är Hummingbird Exceed 
och det ger PC-användare möjligheten att simulera UNIX-plattformen som 
programmet bygger på.       

Då nätet byggs upp implementeras geografisk data in i Modeller, dessa data 
beskriver den fysiska uppbyggnaden av det område som ska simuleras. Likt TSIS 
ritas modellens nätverk upp mot en bakgrundsbild. Även trafikdata ställs in i 
denna modul. Trafikdata beskriver hur trafikanterna färdas i nätverket. I Paramics 
anges trafikdata som OD-matriser. Till skillnad mot TSIS (och även VISSIM), 
finns det inte möjlighet att ange trafikdata som svängandelar. 

I Modeller sker även simuleringen av trafiken utifrån de indata som angivits och 
de parametrar som ställts in. Modulen simulerar beteenden som lane-changing, 
gap-acceptance och car- following för varje fordon.  

I Modeller går det även visualisera modellen i 3-D. I figuren nedan visas en 3-D 
visualisering av Vädermotet.  

Paramics Processor är en modul som används för att konfigurera och köra 
modellen i "batch mode". Detta innebära att simuleringen körs utan visualisering 
av nätverket, vilket medför att simuleringen går betydligt snabbare. Processor 
används då numeriska utdata söks och där det inte är intressant att visuellt följa 
flödet i modellen. Detta görs bland annat då flera iterationer av simuleringen körs 
med olika slumpfrön för att få ett signifikativt medelvärde. De statistiska 
resultaten från simuleringar gjorda i batch mode är samma som de resultat som fås 
då simuleringen körs visuellt i Modeller.      

Analyser är en modul som används för att presentera de statistiska utdata som 
genererats då en simulering körts i Modeller och/eller Processor. Modulen läser in 
utdata från simuleringsmodellen och presenterar den grafiskt och numeriskt. 

 
Figur 10: 3-D visualisering av Vädermotet i Paramics 
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Informationen kan presenteras antingen direkt på skärmen eller exporteras till en 
textfil. 

Paramics Programmer är en modul som kan användas för att programmera egna 
beteendemodeller i mikrosimuleringen och kan användas i forskningsprojekt för 
vidareutveckling. Denna modul kan även användas för att testa olika aspekter av 
ITS och realtidssystem.  

Modulen Monitor används till exempel för emissionsberäkningar på länkarna i det 
trafiknätverk som simuleras. De olika fordonens utsläpp på varje länk räknas fram 
och kan sedan presenteras som numeriska värden under vissa tidsperioder eller 
grafiskt samtidigt som programmet körs.  

I programmet ställs parametrar in som anger hur mycket emissioner olika 
fordonstyper genererar. Därefter kan det totala utsläppet för fordonen beräknas 
utifrån fem olika variabler. Utsläpp beräknas efter följande parametrar eller en 
kombination av dessa: 

• Fordonets hastighet 

• Fordonets acceleration 

• Lutningen på länken fordonet färdas på 

• Tiden fordonet befinner sig i nätverket 

• Fordonets hastighet multiplicerat med dess acceleration 

 

Den sjätte och sista modulen i programmet är Estimator. Estimator är en modul 
för OD-matriskalibrering i Paramics. Med hjälp av denna modul kan OD-matriser 
till en uppbyggd simuleringsmodell kalibreras med hänsyn till aktuella 
trafikflödesobservationer. Kalibreringens syfte är att öka överensstämmelsen 
mellan uppmätta och simulerade trafikmängder. 

Likt TSIS och även VISSIM sker simuleringen i tidssteg där de olika fordonens 
positioner, hastigheter och accelerationer uppdateras. Till skillnad från TSIS kan 
längden på dessa tidssteg varieras.   

Paramics inklusive alla moduler kostar cirka 240 000 kronor. Modeller, Analyser 
och Processer kan köpas tillsammans för 100 000 kronor. Även Monitor och 
Programmer kan köpas i paket för cirka 100 000 kronor och Estimator kan köpas 
för 40 000 kronor. I examensarbetet kommer endast det första paketet med 
Modeller, Analyser och Processor att användas.  
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2.4.3 VISSIM - VISual traffic SIMulation tool 

VISSIM utvecklades på universitetet i Karlsruhe, Tyskland, i början av 70-talet. 
Programmet började 1993 distribueras av PTV Transworld AG. VISSIM kan 
användas för att modellera integrerade nätverk med olika fordonstyper. 

Programmet består av två huvudsakliga komponenter. Dessa komponenter är 
trafiksimulatorn och SSG (Signal State Generator). I trafiksimulatorn bygger 
användaren upp nätet grafiskt och ställer in trafikflöden och parametrar. Själva 
uppbyggandet av modellen sker på samma sätt som tidigare nämnda programvaror 
där användaren importerar ett flygfoto eller ritning över området som ska 
simuleras. När bilden är importerad ställs skalan in och därefter kan nätverket 
byggas upp och parametrar som körfältsbredd, hastighetsbegränsning, 
väjningsplikt och lutning ställas in. I VISSIM byggs nätet upp av länkar men har 
inte den nodstruktur som förekommer både i TSIS och Paramics. Nätverket byggs 
upp av länkar och "connectors" som förbinder de olika länkarna. Dessa definierar 
hur ett fordon får köra mellan de två olika länkarna. Detta beskrivs mer under 
kapitlet implementering. 

Simuleringen i VISSIM sker i tidssteg och simulatorn är kapabel att simulera tio 
gånger per sekund. Tidssteget kan ställas in av användaren. Möjligheten att 
simulera flera gånger per sekund gör att trafiken i visualiseringen flyter bättre och 
trafikflödet ser mer realistiskt ut. 

Den andra komponenten i VISSIM, SSG, kontrollerar trafiksignalernas logik. 
Användaren kan anpassa logiken för att efterlikna det verkliga systemet. Detta 
görs genom programmering med logiska element. Ska användaren simulera 
signaler med fasta tider så går det att ställa in dessa i trafiksimulatorn och SSG 
behöver då inte användas. SSG kan hantera tidsstyrda, trafikstyrda, 
anpassningsbara och prioritetsstyrda signaler. SSG läser av informationen från 
detektorerna varje tidssteg och bestämmer sedan vilken status (rött, gult eller 
grönt) signalerna ska ha i efterföljande tidssteg. 

VISSIM har ett grafiskt gränssnitt där nätet kan byggas upp och animationer av 
nätverket kan visas. Modellen är också kapabel till att visa 3D-animationer, och 
användaren kan dessutom anpassa individuella fordon i en 3D-generator. I 
nedanstående figur visas en 3D-animation över Vädermotet.  

Figur 11: 3-D visualisering av Vädermotet i VISSIM 
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Trafik in i modellen definieras som flöde per timma eller med hjälp av OD-
matriser. Det innebär att det finns två olika typer av logik för ruttval i VISSIM, 
statisk nätutläggning och dynamisk nätutläggning. Den statiska nätutläggningen 
görs genom att rutterna bestäms av förinställda svängandelar i korsningarna. De 
statiska rutterna kan ändras under simuleringen för att kunna simulera VMS 
(Variabla Meddelandeskyltar). 

Den dynamiska nätutläggningen använder en OD-matris. Trafikvolymerna 
bestäms på varje länk i en iterativ process där varje simulering ses som en 
iteration. Varje iteration sparar restidsinformation, vilket gör att de minst 
kostsamma rutterna mellan varje OD-relation kan bestämmas.  

VISSIM simulerar trafikflödet som DVUs (Driver Vehicle Units). Varje specifik 
förare får ett specifikt beteende enligt parametrar som slumpmässigt tilldelas varje 
DVU, när den anländer till nätverket.  

I VISSIM finns det sex olika typer av fordon fördefinierade: personbilar, lastbilar, 
bussar, spårvagnar, cyklar och gångtrafikanter. Användaren kan sedan definiera 
egna fordonsklasser genom att ställa in värden för längd, bränsleförbrukning, 
hastighet, acceleration, retardation med mera.  
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3 PROBLEMBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs de olika delarna av rapporten. Detta kapitel kan även ses 
som en läsanvisning. Rapporten är indelad i tre delar, där den första delen utgörs 
av en litteraturstudie (kapitel 5). Den andra delen av rapporten beskriver 
jämförelsen av programvarorna (kapitel 6-10) och den sista delen beskriver 
utvärderingen av ombyggnadsförslagen (kapitel 11).  

3.1 Litteraturstudie 

I simuleringsprogrammen används olika modeller för att beskriva hur fordonen 
färdas i modellnätverket och hur de förhåller sig till varandra. I den teoretiska 
jämförelsen studeras de modeller som har störst inverkan på förarbeteendet i 
programmen; car-following och lane-changing. Den första modellen beskriver hur 
fordonen förhåller sig till varandra då de färdas i nätverket. Det vill säga vilka 
avstånd som hålls till framförvarande fordon och på vilket avstånd ett snabbare 
fordon reagerar på ett långsammare fordon som färdas framför i samma fil. Den 
andra modellen beskriver hur körfältsbyten genomförs. Ett problem gällande 
litteraturstudien är mängden tillgänglig information som skiljer sig mellan de 
olika programvarorna. 

3.2 Jämförelse av programvaror 

Den andra delen i examensarbetet var att jämföra de tre programvarorna Paramics, 
TSIS och VISSIM för att undersöka eventuella skillnader i användarvänlighet, 
teori och resultat. För att göra denna jämförelse är det av vikt att de olika 
programmen får samma förutsättningar. Det vill säga att programmen använder 
samma indata och kalibreras mot samma parametrar. Jämförelsen sker även 
endast för det modellområde presenterats i kapitel 2.  

De olika programmen skiljer sig lite åt när det gäller i vilka enheter utdata 
presenteras i och hur de samlas in. Det gäller då att använda mått som kan erhållas 
från samtliga program. När det gäller jämförelsen av användarvänlighet är det 
svårt att säga vad som är bra och vad som är dåligt då olika användare har olika 
smak. I den jämförelse som gjorts i detta arbete ges endast en personlig 
uppfattning som kanske inte representerar den allmänna uppfattningen.     

3.3 Utvärdering av ombyggnadsförslag 

I den tredje delen av rapporten beskrivs arbetet med utvärderingen av fyra 
ombyggnadsalternativ som tagits fram av FB Engineering AB.  I denna del 
presenteras ombyggnadsförslagen och resultaten från simuleringarna. För denna 
jämförelse har trafiksimuleringsprogrammet TSIS använts. Detta program 
används eftersom simuleringarna utförs på FB Engineering AB och det är deras 
egna programvara. 
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4 METOD 

Arbetet med examensarbetet inleddes med att studera modellområdet och sedan 
inventera tidigare trafikdata. För att komplettera de trafikdata som fanns 
tillgängliga utfördes ett antal trafikräkningar ute på plats i modellområdet och det 
gjordes även en restidsinsamling med floating car. 

Arbetet med litteraturstudien började tidigt och mycket arbete gick åt till att söka 
information om modellerna, då dessa inte är väldokumenterade. 

Efter att alla indata bearbetats och sammanställts byggdes modellområdet upp i 
TSIS. Då licenserna för Paramics och VISSIM lånades inleddes arbetet med dessa 
program innan arbetet med TSIS var slutfört. När arbetet med Paramics och 
VISSIM var klart färdigställdes även arbetet med TSIS.  

Vid denna tidpunkt i examensarbetet var det lämpligt med en delredovisning för 
att få kommentarer på det som var gjort fram till redovisningen och synpunkter på 
det fortsatta arbetet. På redovisningen var referensgruppen och opponenten 
närvarande och gav värdefulla synpunkter på fortsatt arbete. 

Efter delredovisningen inleddes arbetet med utvärderingen av 
ombyggnadsalternativen för trafikplatserna Vädermotet och Oljevägsmotet. De 
olika alternativen byggdes upp i TSIS.  

När analysen av resultaten från utvärderingen av ombyggnadsalternativen var klar 
återstod rapportskrivning och presentation. En redovisning gjordes i Göteborg i 
Flygfältsbyråns lokaler och en redovisning på Linköpings Universitet. 

I figuren på nästa sida illustreras metodiken som använts i examensarbetet. 
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Figur 12: Metodschema 
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5 TRAFIKSIMULERING 

Detta avsnitt kommer att inledas med en allmän beskrivning av trafiksimulering 
och därefter följas av en mer djupgående beskrivning av de två 
beteendemodellerna för car-following och lane-changing. 

På senare år har simulering blivit ett mer använt verktyg för analys och design av 
trafiksystem. Datorer med bättre prestanda samt simuleringsverktygens förmåga 
att svara på "vad händer om"-frågor är bidragande orsaker till den ökande 
användningen. Detta innebär att trafikplanerare kan utreda konsekvenserna av en 
förändring i existerande system.  

Huvudsyftet med trafiksimulering är att öka kännedomen om hur ett trafiksystem 
fungerar och hur förändringar i systemet påverkar trafikflödet. Det är ofta väldigt 
komplexa frågor som inte kan beskrivas i analytiska termer. Ett trafiksystems 
beteende speglas av många användare som påverkar varandra vilket leder till 
komplexiteten i systemet.  
 
I simuleringsprogrammet skapas en avbild av det verkliga systemet med hjälp av 
indata från den aktuella platsen. Den skapade modellen kan sedan kalibreras för 
att efterlikna verkligheten och fånga upp de specifika händelser som sker vid just 
det aktuella modellområdet. När sedan simuleringsmodellen körs, erhålls två typer 
av utdata som beskriver systemet; statistiska och grafiska. 

Statistiska utdata med numeriska resultat ge r detaljerade och kvantitativa 
beskrivningar av vad som sker i modellen utifrån angiven indata. Grafiska utdata 
representeras av en animation i nätverket där användaren kan få insikt i varför 
nätverket beter sig som de numeriska resultaten anger. Samtidigt som 
simuleringsverktygen utvecklas och blir bättre ökar även möjligheterna för vad de 
kan användas till. Nedan följer några användningsområden för 
mikrosimuleringsprogram: 

• Utvärdering av alternativa trafiktekniska lösningar som till exempel 
signalplaner, trafikanternas gensvar mot VMS, med mera. 

• Beskrivning av nuläget för att ge en tydlig bild över den rådande 
trafiksituationen. 

• Test av alternativ för kommande vägbyggen eller ombyggnadsalternativ 
för redan befintliga vägar. Då det är en dyr investering att bygga nya vägar 
är det lämpligt att på något sätt testa dess funktionalitet innan de byggs. 

• Utbildning av personal som till exempel jobbar med trafikövervakning. 
Detta genomförs genom att integrera simuleringsprogrammet med en dator 
som används vid trafikövervakning och låta simuleringsprogrammet 
representera det verkliga trafiksystemet. 

• Analys av miljöpåverkan efter åtgärdsförslag. 
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Förutom mikrosimuleringsprogram, där varje enskilt fordon simuleras, finns även 
makroskopiska modeller och mesomodeller. Det som skiljer de olika 
programtyperna är hur hög detaljnivå som används för att representera det 
modellområde som simuleras. Mikrosimuleringsprogram ger en väldigt detaljerad 
beskrivning av simuleringsområdet och används främst för simulering av mindre 
nätverk. I program av denna typ finns detaljerade metoder som beskriver hur 
fordonen i nätverket färdas på länkarna.  

Program för makrosimulering har en mycket lägre detaljrikedom och används för 
att simulera större områden som till exempel en hel stad eller region. I dessa 
simuleringar kan mindre, "obetydliga", vägar uteslutas då de inte har någon 
påverkan på det slutliga resultatet. Makrosimuleringsprogram har ingen möjlighet 
att visa animationer av nätverket utan ger bara numerisk utdata där trafikflödet 
längs länkarna beräknas med hjälp av jämviktslösningar för nätverket. Även i 
makrosimuleringsprogram tas hänsyn till modeller som beskriver car- following 
eller lane-changing, men inte alls med samma detaljrikedom som i program för 
mikrosimulering. Trafikflödena i dessa modeller representeras inte av enskilda 
fordon utan av större sammanslagningar av fordon. Exempel på makromodeller är 
programmen EMME/2 och VISSUM.  

Mesosimuleringsprogrammen kan ses som ett mittalternativ till mikro- och 
makrosimuleringsprogram. I dessa program simuleras oftast de olika fordonen i 
nätverket var för sig men deras beteende är inte alls lika väl beskrivet som i 
mikromodeller. Contram är ett exempel på en mesomodell som används i Sverige.  



 
 

 29

5.1 Programvaror 

Utöver de programvarorna som analyseras i detta examensarbete finns det en 
mängd andra programvaror som används för mikrosimulering av trafik. I Smartest 
Project (2000) listas inte mindre än 57 olika trafiksimuleringsmodeller. Nedan 
följer en tabell över några av dessa.  

 

Program Utvecklare Internet 
AIMSUN/2 UPC http://www.tss-bcn.com/products.html 
FOSIM TUDELFT http://sepc.twi.tudelft.nl/RTfosim.html 
HIPERTRANS EU http://www.cpc.wmin.ac.uk/~traffic/ 
HUTSIM HUT http://www.hut.fi/Units/Transportation/Research/hutsim.html 
MITSIM MIT http://hippo.mit.edu/products/mitsim/mitsim.html 
SimTraffic Trafficware http://www.trafficware.com/  
SMARTAHS UCLA  http://path.berkeley.edu/SMART-AHS/ 

Tabell 1: Olika trafiksimuleringsprogram och dess Internetadresser 

De programvaror som är mest använda runt om i världen är AIMSUN/2, VISSIM 
och Paramics. I dessa programvaror kan en rad parametrar ställas in så att 
modellen kan användas för att beskriva olika trafikförhållanden. Detta är en viktig 
egenskap då trafikbeteenden skiljer sig från land till land. Andra program är mer 
inriktade mot en viss marknad som till exempel TSIS som främst används på den 
amerikanska marknaden.  

5.2 Trafikmodeller 

Trafikmodeller på mikronivå innehåller olika submodeller som beskriver 
beteendet hos förarna. Dessa modeller beskriver hur förare beter sig utifrån sina 
egna värderingar och andra förares handlingar. Exempel på modeller och vilket 
beteende i trafiken de representerar anges nedan: 

• Car-following : Reglerar hur fordonen förhåller sig till varandra i ett 
körfält. Här anges vilket avstånd ett följande fordon håller till 
framförvarande och hur acceleration och hastighet anpassas till den 
rådande trafiksituationen samt till förarnas beteende modeller och 
fordonens egenskaper.  

• Lane-changing: Beskriver hur förare agerar vid körfältsbyten och vilka 
orsaker som får en förare att byta körfält. 

• Gap-acceptance: Anger hur stora luckor som krävs i trafikströmmarna för 
att fordon ska kunna ansluta till trafiken. Denna metod används då förare 
från ett underordnat flöde skall svänga ut på ett överordnat flöde i en 
korsning. Denna metod används även tillsammans med lane-
changingmetoden för att beskriva vilka luckor som krävs för att ett 
körfältsbyte ska vara möjligt.  
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• Speed adaptation: Beskriver hur fordonen anpassar hastigheten efter 
rådande vägförhållanden och hastighetsbestämmelser. 

• Ramp-merging: Denna metod beskriver hur fordon agerar när olika 
körfält vävs ihop till ett körfält.  

Av delmodellerna som beskrivits ovan är det modellerna för car- following och 
lane-changing som utgör de viktigaste beteendemodellerna inom mikrosimulering. 
Det är även dessa modeller som kommer att studeras noggrannare och beskrivas i 
fortsättningen av detta kapitel.  

5.3 Car-following 

En mycket viktig del i mikrosimulering är den modell som beskriver hur de olika 
fordonen förhåller sig till varandra i ett körfält. Detta förhållande bestäms av 
avståndet mellan fordonen. I verkligheten försöker förare generellt bibehålla ett 
säkert avstånd till framförvarande fordon för att säkert hinna reagera och bromsa 
och på så vis undvika en kollision. Samtidigt har varje förare en önskad hastighet 
som skulle ha valts om det inte fanns något hindrande fordon framför.  

Hur en förare reagerar på ett hindrande fordon beror på avståndet mellan dem. 
Fram till ett visst avstånd kan föraren anses vara fri, vilket innebär att denne håller 
sin önskade hastighet. Vid ett visst avstånd fram till det hindrande fordonet 
kommer föraren att reagera på att detta fordon håller en lägre hastighet. Vid vilket 
avstånd till det hindrande fordonet som en förare reagerar varierar naturligtvis och 
olika förare har även olika reaktionstider. Följarens reaktion brukar ofta beskrivas 
genom följarens acceleration, ett undantag till detta är Gipps (1981) som beskriver 
följarens reaktion genom följarens hastighet.  

Det finns olika typer av car-followingmodeller och de kan delas in i olika klasser 
beroende på vilken typ av logik som används i modellerna. De modeller som 
diskuteras i examensarbetet är stimulus-respons modeller, 
säkerhetsavståndsmodeller, Gazis-Herman-Rothery-modeller (GHR) och 
psykofysiska modeller.  

 

fordon n+1 fordon n 

följare ledare 

Säkert avstånd 

Figur 13: Illustration av car-following 



 
 

 31

• Stimulus-respons modeller: Följaren försöker anpassa sitt beteende efter 
framförvarande fordon och reagerar på skillnader i hastighet och avstånd. 

• Säkerhetsavståndsmodeller: Detta är en typ av en stimulus-respons 
modell där följaren antas hålla ett säkert avstånd till framförvarande 
fordon. 

• Gazis-Herman-Rothery-modeller (GHR): I en GHR modell antas det 
följande fordonets acceleration vara proportionerlig mot ledarens hastighet 
samt hastighetsskillnaden och avståndet mellan dem. 

• Psykofysiska car-followingmodeller: Dessa modeller använder sig utav 
olika gränser för till exempel den minsta hastighetsskillnad mellan ledare 
och följare som följaren kan uppfatta. 

5.3.1 Stimulus respons modeller 

Studier av beteendemodeller för car- following startade under 1950-talet. Modeller 
som utvecklades på denna tid byggde på antaganden om att varje förare reagerar 
på ett specifikt sätt på någon stimulus, som i sin tur leder till en förändring i 
acceleration. Ett generellt uttryck för en car-following modell kan definieras som: 

Acceleration = Funktion (Känslighet, Stimulus) 

Enligt det generella uttrycket ovan kan utläsas att följarens acceleration ges av en 
funktion beroende av parametrar som känslighet och stimulus. Med känslighet 
menas beteendeparametrar som kan variera beroende på hastighetsskillnad och 
avstånd till framförvarande fordon. Stimulus är en händelse som påverkar hur 
följaren förhåller sig till ledaren. Exempel på stimulus kan vara en förändring i 
avstånd mellan följaren och ledaren eller en förändring i hastighetsskillnaden 
mellan fordonen. Även förändringar i den geografiska utformningen på vägen kan 
fungera som stimulus. 

Ingen förare börjar ändra sin acceleration omedelbart utan alla förare har en 
reaktionstid som bör vara inkluderad i modellen. En utveckling av det generella 
uttrycket som tar hänsyn till reaktionstiden hos en förare kan definieras som: 

)(*)()( nnnnn ttsttkta ∆−∆−=  

där,  

)(tan = acceleration för ett fordon, n, vid tidpunkten t 

nk = parameter som modellerar känsligheten hos förare i fordon n 
t = tidpunkt för observation 

nt∆ = reaktionstid för förare i fordon n (både tid för perception och handling) 

ns = stimulus (exempelvis hastighetsskillnad) 
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Uttrycket ovan gäller för ett specifikt fordon och där ett framförvarande fordons 
påverkan på följaren, genom hastighet eller position, inkluderas i termen som 
beskriver stimulus. En utveckling av det generella uttrycket gjordes av Chandler 
(1958) som utvecklade en enkel linjär modell för car- following. I denna modell 
beror följarens acceleration av hastighetsskillnaden mellan följaren och ledaren. 
Chandlers linjära modell definieras som: 

))()((*)( 11 ttvttvta nnn ∆−−∆−= ++ α  

där, 

)(1 tan + = acceleration för fordon n+1 vid tidpunkt t 
α = parameter som beskriver förarens känslighet 

nv = hastighet fordon n (ledaren) 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = observationstidpunkt 

Problemet med denna modell är att accelerationen endast beror av 
hastighetsskillnaden och inte avståndsskillnaden. Detta innebär att en förare 
reagerar likadant på samma hastighetsskillnad, oberoende av avståndet till 
framförvarande fordon. För att ta hänsyn till avståndsskillnaden inkluderade Gazis 
(1961) denna skillnad i funktionen för känslighetsparametern α.  
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där, 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
)(txn = position för fordon n vid tidpunkt t 

)(1 txn+ = position för fordon n+1 vid tidpunkt t 
c, m, l = Kalibreringsparametrar 

Följaren försöker anpassa sin hastighet proportionellt till både avstånd och 
hastighet. I vilken utsträckning som detta sker bestäms av parametrarna c, m och l. 
Men fortfarande är denna modell inte speciellt realistisk då följaren fortfarande 
reagerar på hastighetsskillnader även när avståndet till ledaren är mycket stort. 
Det blir även problem eftersom långsamma förare blir dragna framåt när de följer 
ett snabbare fordon. Detta innebär att en långsam stor lastbil som följer en snabb 
personbil kommer att öka sin hastighet tills den når samma hastighet som den 
framförvarande personbilen.  
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Ett sätt att komma runt detta problem är att använda Pipes (1953) modell där det 
föreslås att accelerationen ska vara proportionell mot vinkelförändring per sekund. 

När följaren kommer närmare ledaren blir vinkeln θ större. Matematiskt kan 
denna modell beskrivas som: 
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där, 

nv = hastighet fordon n (ledaren) 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
)(txn = position för fordon n vid tidpunkt t 

)(1 txn+ = position för fordon n+1 vid tidpunkt t 

Med denna modell undviks problemet med att följaren tar hänsyn till 
hastighetsskillnader på långa avstånd, eftersom följarens reaktioner kan 
kontrolleras med vinkelförändringen. I denna modell kommer följaren att reagera 
kraftigare när han eller hon befinner sig närmare ledaren. 

Figur 14: Illustration av Pipes (1953) car-followingmodell 
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5.3.2 Säkerhetsavståndsmodeller 

Denna typ av modeller bygger på att följaren alltid försöker hålla ett säkert 
avstånd till ledaren och brukar därför kallas säkerhetsavstånds- eller 
kollisionsundvikande modeller, se figuren nedan. För att modellen ska fungera 
görs modellantaganden om att följaren kan uppfatta hastighets- och 
avståndsskillnader till ledaren. Pipes lag är ett bra exempel på en väldigt enkel typ 
av säkerhetsavståndsmodell: 

"The gap that a driver should maintain should be at least one car length for every 
10 mph of speed at which he is travelling." Pipes (1953) 

Denna typ av modell formulerades först av Kometani och Sasaki (1959). Deras 
modell söker ett säkert avstånd till framförvarande fordon genom manipulation av 
Newtons ekvationer, där undvikandet av en kollision är möjlig. Detta innebär att 
följaren vid detta avstånd är garanterad att inte sammanstöta med ledaren om 
denne retarderar med sin maximala retardation. Nästa steg inom utvecklingen av 
denna modelltyp presenterades av Gipps (1981). I Gipps modell togs hänsyn till 
parametrar som att en förare kan använda en extra "säker" reaktionstid som 
motsvarar (T/2), vilket innebär att en halv reaktionstid adderas till den normala 
reaktionstiden. Med denna extra reaktionstid är föraren garanterad att inte 
kollidera med ledaren om följarens uppskattning av ledarens retardation är större 
eller lika med ledarens verkliga retardation. 

Problem med denna typ av modell är att det endast tas hänsyn till fordonet 
framför. I verkliga trafikförhållande tas hänsyn till inbromsande fordon längre 
fram i trafikströmmen och därmed anpassas det "säkra" avståndet efter fordon 
längre fram i trafikströmmen. 

5.3.3 Gazis-Herman-Rothery (GHR) modellen 

GHR-modellen är kanske den mest kända modelltypen och utvecklades under 
slutet av 50-talet och början av 60-talet. Denna modell kallas ibland för "the 
general car-following model". I grunden fungerar modellen som en stimulus-
respons funktion. I GHR-modellen är följarens acceleration proportionell mot den 
egna hastigheten, hastighetsskillnaden mellan följaren och ledaren och 
avståndsskillnaden mellan fordonen. 

1+nv nv

Säkert avstånd 

Figur 15: Illustration av säkerhetsavståndsmodell 



 
 

 35

Modellen formuleras matematiskt som: 
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där, 

nv = hastighet fordon n (ledaren) 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
)(txn = position för fordon n vid tidpunkt t 

)(1 txn+ = position för fordon n+1 vid tidpunkt t 

I modellen är parametern α > 0 och m och l är modellparametrar som kontrollerar 
proportionaliteten. En GHR-modell kan vara både symmetrisk och asymmetrisk. 
En symmetrisk modell har samma parametervärden för acceleration och 
retardation. En asymmetrisk modell har olika parametervärden för acceleration 
och retardation. I en asymmetrisk modell är:  

max(retardation) > max(accele ration) 

Accelerationen och retardationen ges av: 
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där, 

nv = hastighet fordon n (ledaren) 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
+α , −α  = kalibreringsparameter 

Den asymmetriska modellen bygger på antagandet att en förare troligtvis reagerar 
kraftigare vid retardation än acceleration.  

5.3.4 Psykofysiska modeller 

I tidigare nämnda car- following modeller har det antagits att följaren reagerar på 
små förändringar i den relativa hastigheten mellan följaren och ledaren, även om 
avståndsskillnaden är stor mellan fordonen. Samtidigt är accelerationen noll om 
följaren håller samma hastighet som ledaren oberoende av avståndsskillnaden 
mellan fordonen. Detta är inte realistiskt då det i princip är omöjligt att framföra 
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ett fordon i exakt samma hastighet som det fordon som ligger framför i 
trafikströmmen. Det kräver total kontroll över gaspedalen och total kontroll på 
förändringar i hastighet hos framförvarande fordon. I verkligheten har följaren ett 
visst oscillerande beteende i sin körning vilket innebär att avståndet till 
närliggande fordon hela tiden varierar med tiden. 

För att komma runt detta problem har perceptuell psykologi använts för att 
modellera de gränser i perception av stimulus som en förare kan reagera på. De 
grundläggande beteenderegler i denna typ av modeller är: 

• Vid stora avståndsskillnader påverkas inte följaren av skillnader i hastighet 
fordonen emellan. 

• Vid små avstånd kommer några kombinationer av relativa hastigheter och 
avstånd inte ge någon reaktion hos följaren eftersom förändringarna är för 
små. 

Psykofysiska modeller använder olika gränsvärden för att beskriva när en förare 
ändrar sitt beteende. Dessa gränsvärden definierar olika områden eller zoner som 
en förare kan befinna sig i och brukar ofta presenteras i ett avstånd/hastighets-
skillnadsdiagram för en följare och en ledare. Följaren reagerar olika på ledarens 
agerande beroende på i vilket område eller i vilken zon han eller hon befinner sig 
i. I figuren nedan beskrivs en enkel psykofysisk modell med tre olika 
zoner/områden som definieras av skillnader i avstånd (∆x) och hastighet (∆v) 
mellan följaren och ledaren. Pilen i figuren visar hur avståndet krymper mellan 
ledaren och följaren då följaren håller en högre hastighet. När följaren sedan 
kommer tillräckligt nära och passerar in i det högra området där följaren reagerar 
minskar denne sin hastighet till något under ledarens hastighet. Denna lägre 
hastighet hålls sedan till dess att följaren kommer in i det vänstra området och 
upptäcker att han/hon håller en lägre hastighet än ledaren. Här ökar följaren 
hastigheten igen och knappar in på ledaren.  

Figur 16: En psykofysisk modell 
(Källa: Janson Olstam och Tapani, 2004) 
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Wiedemann (1974), utvecklade den första modellen av denna typ. Han gjorde 
skillnad på begränsad och icke-begränsad körning beroende på olika 
perceptionella gränsvärden. I Wiedemanns modell inkluderades även lane-
changing och overtaking (omkörning). 

5.3.5 Car-following i TSIS 

I TSIS bygger car- followingmodellen på en säkerhetsavståndsmodell där varje 
simulerad förare har ett idealiskt avstånd till framförvarande fordon som han eller 
hon försöker bibehålla. Vilket avstånd som en viss förare önskar hålla varierar 
precis som det varierar i verkligheten. Aggressiva förare ligger tätare 
framförvarande fordon än mer försiktiga förare som gärna håller ett längre 
avstånd. Avståndet en förare försöker hålla till framförvarande fordon beror av 
förarens aggressivitet, fordonsegenskaperna och egenskaper hos förarna i 
närheten. I TSIS försöker föraren hålla sitt ideala avstånd samtidigt som föraren 
även försöker köra så nära sin önskade hastighet som möjligt. 

Det finns två car- following modeller i TSIS. Den ena modellen är anpassad för 
stadstrafik (NETSIM) och den andra för motorvägstrafik (FRESIM). Skillnaden 
mellan de båda modellerna är hur de beskriver förarnas beteende, en skillnad som 
även finns i verkligheten. I examensarbetet är det car- followingmodellen i 
NETSIM som är intressant då det är denna modell som kommer att användas i 
simuleringarna av trafikplatserna. 

Den car- followingmodell som används i NETSIM utnyttjar de tidssteg som 
används vid simulering i TSIS. Efter varje tidssteg (en sekund) i simuleringen 
uppdateras fordonens hastighet, acceleration och position efter fysikens lagar: 
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där, 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
)(1 txn+ = position för fordon n+1 vid tidpunkt t 

1+na = följarens acceleration  

Samtidigt som fordonets hastighet, acceleration och position uppdateras kommer 
även fordonets status (ledare, följare eller oberoende) att uppdateras. En följare är 
oberoende om fordonet är utanför "car-following influence zone" till ledaren och 
bestäms enligt: 
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( ) 4)()(*2 1 +∆++∆+> + ttvttvh nn och ( ))()(1 ttvttv nn ∆+>∆++  

där, 

h = Separationsavståndet mellan ledaren och följaren 
nv = hastighet fordon n (ledaren) 

1+nv = hastighet fordon n+1 (följaren) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
)(1 txn+ = position för fordon n+1 vid tidpunkt t 

1+na = följarens acceleration 

Om ett fordon är oberoende eller ledare och inte påverkas av några andra fordon 
eller trafiksignaler kommer fordonet att accelerera till dess att den önskade 
hastigheten nås. 

Då fordon i NETSIM flyttas i nätverket från länk till länk, kan det bli så att ett 
fordon som lämnar en länk, inte kan undvika en kollision med ett fordon på nästa 
länk, då detta fordon inte är medveten om fordon på nästa länk. Om en kollision 
bedöms vara oundviklig kommer följaren bli tilldelad en retardation på -15 fot/s2 
(4.6 m/s2) och kommer att stanna när den når bakre delen av ledarbilen. En 
kollision är oundviklig om: 

2
)t(1

df
tvh n −∆+< +  

där, 

h = Separationsavståndet mellan ledaren och följaren 
)(1 tvn+ = Följarens hastighet i tidpunkten t  

df = Följarens maximala retardation (default 12 fot/s2) 
t∆ = reaktionstid 

t = tid 
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När en kollision är oundviklig kommer följaren att flyttas enligt följande 
förhållanden: 
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där, 

)(1 tvn+ = Följarens hastighet i tidpunkten t  
t∆ = Reaktionstid (1 s.) 

)(1 txn+ = Följarens position i tidpunkten t 
L = Längden på ledarens fordon 

r∆ = Sträcka följaren färdas under sin reaktionstid 
1+∆ ns = Sträckan följaren färdas under ett tidssteg 
)(sxn = Ledarens stoppsträcka 

)(1 sxn+ = Följarens stoppsträcka 

Stoppsträckan för ledaren är: 

dl
ttv
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Stoppsträckan för följaren är: 
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där, 

)(tvn = Ledarens hastighet i tidpunkten t 
)(1 tvn+ = Följarens hastighet i tidpunkten t  

t∆ = Reaktionstid (1 s.) 
dl = Ledarens retardation 
df = Följarens retardation 

)(sxn = Ledarens stoppsträcka 
)(1 sxn+ = Följarens stoppsträcka 



 
 

 40

Modellen kan matematiskt beskrivas som nedan, (Zang 2002): 
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där, 

)(1 tvn+ = Följarens hastighet i tidpunkten t  

)( +tvn = Ledarens hastighet i slutet av tidssteget 
t∆ = Reaktionstid (1 s.) 

df = Retardation följaren 
dl = Retardation ledaren 

)( +txn = Ledaren position i slutet av tidsteget 
)(1 txn+ = Följarens position i tidpunkten t 

L = Längden på ledarens fordon 

5.3.6 Car-following i Paramics 

Den car- followingmodell som används i Paramics har utvecklats sedan 1992. 
Modellen är byggd från grunden men baseras på ett flertal modeller och då främst 
den psykofysiska modell som utvecklades av Fritzsche (1994). 

Den modell som kommer att beskrivas i examensarbetet är därför Fritzsches 
psykofysiska car- following modell och den kommer att följas av en kort 
beskrivning av modellen som implementerats i Paramics. 

I Fritzsches modell delas fordonen in i olika "tillstånd" som beskriver hur ett 
fordon anpassar sin körning till det fordon som färdas närmast före i samma 
körfält. De olika tillstånden för car- following definieras av gränsvärden som 
bestäms av avstånds- och hastighetsskillnad mellan följaren och ledaren. Om det 
till exempel är ett stort avstånd mellan följaren och ledaren kan det bakomvarande 
fordonet hålla sin önskade hastighet utan att påverkas av det fordon som ligger 
närmast före. Om följaren har en högre hastighet än ledaren kommer avståndet 
mellan de två fordonen att minska. Efter en tid kommer följaren att anpassa sin 
hastighet till ledaren för att hålla ett önskat avstånd till denne. 
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I Fritzsches modell finns det fem olika tillstånd som beskriver hur följaren 
anpassar sin körning till ledaren: 

• Free driving 

• Closing in 

• Following I 

• Following II 

• Danger  

I figuren nedan visas de olika tillstånden och hur de förhåller sig till varandra 
beroende på skillnaden i avstånd (∆x) och hastighet (∆v) mellan föraren och 
ledaren. De olika tillstånden skiljs av fyra olika gränsvärden som baseras på 
avstånd mellan följaren och ledaren. Det finns även två gränsvärden för 
uppfattning av negativa respektive positiva hastighetsskillnader mellan ledaren 
och följaren.  

Figur 17: Fritzsches car-followingmodell 
(Källa: Janson Olstam och Tapani, 2004) 
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Uppfattning av hastighetsskillnader - PTN och PTP 

Fritzsches modell har olika gränsvärden för perception av negativa respektive 
positiva hastighetsskillnader. PTN är det gränsvärde där följaren uppfattar att han 
eller hon färdas snabbare än ledaren och PTP är det gränsvärde där följaren 
uppfattar att han eller hon färdas långsammare än ledaren. 

xnPTN fsxkPTN −−∆−= 2)(  

xnPTP fsxkPTP +−∆= 2)(  

där, 

x∆ = Avstånd mellan ledare och följare 

ns = Effektiv längd (Längden på ledarfordonet + minsta avstånd mellan stationära 
fordon) 

I ovanstående formler är kPTN, kPTP och fx modellparametrar. Följaren kommer inte 
att uppfatta hastighetsskillnader under dessa gränsvärden. Förare antas bättre 
kunna observera mindre negativa hastighetsskillnader än positiva. 

Riskabelt avstånd - AR 

Detta gränsvärde tar bara hänsyn till avståndet mellan följaren och ledaren och 
tittar inte på hastighetsskillnader. För avståndsskillnader mindre eller lika med 
detta gränsvärde kommer föraren att retardera kraftigt för att undvika en kollision.  

1* ++= nrn vTsAR  

där, 

Tr  = Tidsriskavståndet. 
1+nv = Följarens hastighet 

ns = Effektiv längd (Längden på ledarfordonet + minsta avstånd mellan stationära 
fordon) 
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Önskat avstånd - AD 

Avståndet som följaren önskar hålla till ledaren definierar nästa gränsvärde som 
används i modellen. Till skillnad mot riskabelt avstånd beror det önskade 
avståndet både av hastighets- och avståndsskillnad och definieras i modellen som: 

1* ++= nDn vTsAD  

där, 

1+nv = Följarens hastighet 

ns = Effektiv längd (Längden på ledarfordonet + minsta avstånd mellan stationära 
fordon) 
TD är en parameter som representerar det önskade tidsavståndet. 

Säkert avstånd - AS 

Säkert avstånd definierar det minsta avstånd mellan ledaren och följaren där det 
bakomvarande fordonet tillåts ha en positiv acceleration. Det säkra avståndet 
definieras som: 

1* ++= nSn vTsAS  

där, 

1+nv = Följarens hastighet 

ns = Effektiv längd (Längden på ledarfordonet + minsta avstånd mellan stationära 
fordon) 
TS är en modellparameter. 

Bromsavstånd - AB 

Den maximala retardationen för ett fordon är begränsad. Det är därför möjligt att 
en kollision sker om den initiala hastighetsskillnaden är för stor. För att förhindra 
sådana olyckor används en retardationssträcka som definieras som: 

mb
v

ARAB
∆
∆

+=
2

 

där, 

−+=∆ nm abb min  

minb och −
na  kontrollerar den maximala retardationen och v∆ motsvarar 

hastighetsskillnaden. 
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Tidsavståndsparametrarna ska uppfylla: 

rSD TTT >>  

Där, 

DT = Önskat tidsavstånd 

ST = Modellparameter 

rT = Tidsriskavstånd 

Car-following modellen är uppdelad i fem olika kategorier som beskriver hur ett 
följande fordon agerar beroende på hur stor avståndsskillnaden och 
hastighetsskillnaden är till det fordon som färdas närmast framför i samma körfält. 
Dessa olika områden kan ses i figur 17 och beskrivs nedan. 

Danger: 

Avståndet mellan följaren och ledaren är mindre än det säkra avståndet AR. 
Följaren kommer därför använda maximal retardation för att öka avståndet till 
framförvarande fordon. 

Closing in: 

Hastighetsskillnaden är större än PTN, vilket medför att följaren märker att 
han/hon närmar sig ledaren. Avståndsskillnaden är mellan det riskabla avståndet, 
AR, och det önskade avståndet, AD eller bromsavståndet, AB. Följaren retarderar 
för att anpassa sin hastighet efter ledaren. Retardationen väljs så att följaren får 
ledarens hastighet när avståndet är samma som riskavståndet AR. Följande uttryck 
används för att beräkna accelerationen för fordon n+1: 
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där dc är begränsat avstånd som ges av, 

tvARxxd nnnc ∆+−−= +1  

där, 

)(1 tvn+ = Följarens hastighet i tidpunkten t  
)(tvn = Ledarens hastighet i tidpunkten t 

t∆ = Reaktions tid  
)(txn = Ledaren position i tidpunkten t 

)(1 txn+ = Följarens position i tidpunkten t 
AR = Riskabelt avstånd 
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Following I 

Följaren uppfattar ingen hastighetsskillnad till ledaren, vilket betyder att 
hastighetsskillnaden ligger mellan PTN och PTP. Avståndsskillnaden ligger 
mellan AR och AD. Following I inträffar även då hastighetsskillnaden större än 
PTP och avståndsskillnaden mellan AS och AR. Följaren agerar inte på något 
speciellt sätt utan försöker hålla samma hastighet som ledaren. En parameter 
används för att modellera förarens oförmåga att bibehålla samma hastighet.  

När följaren passerar gränsvärdet PTN får fordonet en negativ acceleration, -bnull, 
och när fordonet passerar gränsvärden PTP och AD får fordonet en positiv 
accelerationen, bnull. 

Following II 

I detta tillstånd är hastighetsskillnaden större än PTN samtidigt som 
avståndsskillnaden är större än AD och AB. När följaren befinner sig i detta 
tillstånd uppfattar denne att avståndet till ledaren minskar. Avståndet mellan 
följaren och ledaren är dock för långt för att följaren ska börja anpassa sin 
hastighet.  

Free driving : 

I detta tillstånd behöver följaren inte anpassa sin hastighet till något 
framförvarande fordon. Hastighetsskillnaderna är mindre än PTN och 
avståndsskillnader större än AD eller positiva hastighetsskillnader större än PTP 
och avståndsskillnader större än AS. Följaren accelererar med normal acceleration 
för att nå sin önskade hastighet. När följaren nått sin önskade hastighet kommer 
parametern bnull användas för att modellera följarens oförmåga att bibehålla den 
önskade hastigheten. 

5.3.7 Implementerad car-followingmodell i Paramics 

Fritzsches modell som beskrivits tidigare är den modell som car- followinglogiken 
i Paramics bygger på. Nedan följer en beskrivning av den implementerade 
modellen i Paramics, men alla gränsvärden är inte lika tydligt beskrivna som för 
Fritzsches modell. I Paramics är modellen för car-following implementerad på så 
sätt att en förare ändrar sin hastighet efter hur han eller hon uppfattar hastigheten 
hos ett fordon framför. Dessa förändringar i hastighet är ofta mjuka och följer 
linjära funktioner, men kan också vara hastiga då föraren detekterat någon binär 
signal. Med binära signaler menas bromsljusen på det framförvarande fordonet 
och noterbar acceleration av det framförvarande fordonet.  
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Det finns därför tre olika områden som en förare kan befinna sig i och som kallas 
breaking, cruising och acceleration.  

 

g = aktuellt avstånd mellan följare och ledare 
s = önskat avstånd 
t = justerat önskat avstånd 

I alla områden används ett önskat avstånd. Detta avstånd baseras på ett avstånd s 
från ledaren. Det önskade avståndet justeras sedan för att förbättra car-following 
beteendet. Avståndet beräknas enligt: 

vhs ∆= *  

där, 

h = Önskat avstånd i sekunder 

1+−=∆ nn vvv  

För att sedan dra ihop fordon snabbare än vad som sker om endast den linjära 
accelerationen används, beräknas det justerade önskade avståndet enligt: 

g
s

t
2

=  

där, 

g = nuvarande avstånd mellan ledaren och följaren. 
s = önskat avstånd 

1+nv nv 

t 

s 

g 

Figur 18: Avstånd som används i Paramics car-followingmodell 
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Utöver justering av det önskade avståndet används även en bunching 
acceleration, c, för att föra ihop fordonen snabbt. Det finns fem diskreta tillstånd 
A, B, C, D och E i avstånds-/hastighetsskillnad diagrammet som visas i figuren 
nedan. Varje område har separata uttryck för acceleration: 

• I tillstånd A har följaren överskridit det önskade avståndet och försöker nå 
önskade hastigheten så snabbt som möjligt (så fort som de fysiska 
attributen tillåter). 

• I tillstånd B åker ledaren ifrån följaren. 

• I tillstånd C har ledaren och följaren en konstant separation eller kommer 
närmare varandra. 

• I tillstånd D sätts följarens acceleration till ett positivt värde då avståndet 
är så stort att det inte föreligger någon risk för kollision. 

• I tillstånd E accelererar följaren med sin maximala acceleration. 

Cruising Modes  

Accelerationen för varje tillstånd (A, B och C) beräknas enligt: 

g
tg

kvka A
−

+∆= 32  

g
tg

kvkaB
−

+∆= 32  

Figur 19: Paramics car-followingmodell där magnituden på pilarna representerar 
accelerationen för ett givet (∆v, h) par.  
(Källa: Paramics 5.0 Modeller Reference Guide, 2004) 
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tg
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där, 

k1= 1,0s-2 

k2=1,0s-1 

k3=0,005s-2 

g = aktuellt avstånd mellan följare och ledare 
t = justerat önskat avstånd 

v∆ = hastighetsskillnad mellan följare och ledare 
c = bunching acceleration 

Breaking Mode  

När ledaren bromsar (retardationen är större än ett visst gränsvärde) kommer 
hastigheten minska beroende på vilken maximal retardation fordonet har. 
Modellen fungerar så att en förare förväntar sig att det framförvarande fordonets 
hastighet kommer att vara betydligt mindre i nästa tidssteg. Detta kommer att 
bidra till att fordonet bakom kommer att överkompensera när ett framförvarande 
fordon bromsar. Denna överkompensation kommer att öka ju mindre avståndet 
mellan fordonen är. Om avståndet är så stort att det inte föreligger någon risk för 
kollision sätts följarens acceleration till ett positivt värde.  

3kaD =  

där, 

k3 = 1.0ms-2 

 

Acceleration Mode  

Om det framförvarande fordonet har en hög acceleration och avståndet mellan 
följare och ledare är längre än det säkra bromsavståndet sätts följarens 
acceleration till den maximala accelerationen. Detta motsvarar tillstånd E. 

MAXE aa =  

5.3.8 Car-following i VISSIM 

Modellen för car-following i VISSIM påminner om den som används i Paramics. 
Likt Paramics modell bygger car-following i VISSIM på en psykofysisk modell 
som delas in i olika tillstånd beroende på hastighets- och avståndsskillnad mellan 
följaren och ledaren i samma körfält. Logiken bakom modellen som används i 
VISSIM bygger på Wiedemanns psykofysiska modell från 1974.  
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I modellen finns fyra olika tillstånd som beskriver följarens hastighet och hur 
denna anpassas till ledaren beroende på hastighetsskillnader och 
avståndsskillnader mellan de båda fordonen. Följande tillstånd används i VISSIM: 

• Emergency regime 

• Following 

• Closing in 

• Free driving 

Likt Paramics skiljs de olika tillstånden åt av gränsvärden som beror på 
hastighetsskillnader eller avståndsskillnader mellan följaren och ledaren. I figuren 
nedan visas de olika tillstånden och gränsvärdena som används i Wiedemanns 
modell.  

I Wiedemanns modell finns sex olika gränsvärden som används för att definiera 
tillstånden som beskriver förarens beteende. I VISSIM används endast fem av 
gränsvärdena. 

Önskat stationärt avstånd - AX: 

Detta gränsvärde definieras som det avstånd fordonen önskar hålla till ett 
framförvarande fordon då hastigheten är noll. Avståndet mäts mellan fordonens 
fronter. I gränsvärdet ingår längden på ledarfordonet samt avståndet följaren 
önskar hålla mellan sin front och ledarens bak. AX definieras enligt följande: 

Figur 20: Car-followingmodellen i VISSIM 
(Källa: Janson Olstam och Tapani, 2004) 
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AXmultRNDAXaddLAX nn *1++=  

där, 

AXadd och AXmult är kalibreringsparametrar 
RND1n = en normalfördelad förarberoende parameter 

Önskat avstånd i rörelse - ABX och SDX 

Gränsvärdet ABX representerar följarens minsta önskade avstånd till ledaren och 
mäts från det framförvarande fordonets front till det bakre fordonets front. I detta 
gränsvärde ingår dels gränsvärdet AX men även ytterligare ett avstånd som 
tillkommer då fordonen är i rörelse. Avståndet benämns BX och representerar det 
extra avstånd följaren måste hålla för att hinna agera på ledarens manövrar. 
Avståndet BX är olika för olika förartyper. ABX definieras som: 

( ) vBXAXvABX *+=  

och 

)D1*( nRNBXmultBXaddBX +=  

Hastigheten v är definierad som: 





<

>
=

++

+

nnn

nnn

vvforv

vvforv
v

11

1

     

        
 

Gränsvärdet SDX representerar det största önskade avståndet till framförvarande 
bil och brukar variera mellan 0,5 till 2,5 gånger det minsta önskade avståndet, 
ABX. SDX definieras som: 

EXvBXAXvSDX **)( +=  

Parametern EX definieras som: 

)2(* nRNDNRNDEXmultEXaddEX −+=  

Parametrarna EXadd och EXmult används till kalibrering. NRND är ett 
normalfördelat slumptal och nRND2 är en normalfördelad och förarberoende 
parameter. 

Uppfattning av hastighetsskillnader 

Gränsvärdet SDV anger den punkt eller det avstånd där följaren upptäcker att 
han/hon närmar sig ett långsammare fordon (ledaren). SDV definieras som: 
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2








 −−∆
=

CX
AXLx

SDV n  

Parametern CX definieras som: 

( )( )nn RNDRNDCXmultCXaddCXconstCX 21** ++=  

Parametrarna CXconst, CXadd och CXmult används för kalibrering. 

Gränsvärdet OPDV beskriver den punkt eller det avstånd när det uppstår positivt 
relativa hastigheter, vilket innebär att följaren upptäcker att han eller hon kör 
långsammare än ledaren. OPDV definieras som: 

( )NRNDOPDVmultOPDVaddCLDVOPDV ** −−=  

Parametrarna OPDVadd och OPDVmult används för kalibrering.  

Gränsvärdet CLDV som används i Wiedemanns modell anger när en förare 
upptäcker att hans eller hennes hastighet är högre än hastigheten för det 
framförvarande fordonet på kortare avstånd. I VISSIM används inte detta 
gränsvärde utan antas vara lika med SDV. 

De olika gränsvärden definierar tillstånd som följaren kan befinna sig i beroende 
på hastighets- och avståndsskillnad. I VISSIM kan föraren befinna sig i något av 
de fyra tillstånden som angavs ovan. 

Following  

Detta tillstånd definieras av tidigare beskrivna gränsvärdena SDV, SDX, OPDC 
och ABX. Följaren upplever i detta tillstånd att han/hon håller samma hastighet 
som ledaren och att avståndet till ledaren är behagligt. Då en förare i verkligheten 
inte håller konstant hastighet utan istället har ett ocillativt beteende, antas att 
accelerationen alltid är skild från noll. När ett fordon passerar in i detta tillstånd 
över gränsvärdena SDV eller ABX tilldelas fordonet den negativa accelerationen  
-bnull. När fordonet istället ankommer till tillståndet över gränsvärdena OPDV 
eller SDX tilldelas fordonet accelerationen bnull. 

Accelerationen eller retardationen definieras som: 

( )NRNDRNDBNULLmultb nnull += 4*  

Parametrarna BNULLmult används för kalibrering. NRND är ett normalfördelat 
slumpmässigt nummer och nRND4 är en normalfördelad och förarberoende 
parameter. 
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Free driving 

När ett fordon befinner sig över alla gränsvärden är det obegränsat av andra 
trafikanter (Free driving). Likt Fritzsches modell (1994), använder föraren sin 
maximala acceleration för att nå sin önskade hastighet och när denna är nådd 
tilldelas fordonet -bnull eller bnull för att modellera ett visst ocillativt förarbeteende. 

Den maximala accelerationen som en förare kan använda definieras: 

( )FaktorVvvBMAXmultb ** maxmax −=  

( )desdes vvtFAKTORVmulv
v

FaktorV
−+

=
max

max

*
 

Parametern vmax är fordonets maximala hastighet och FAKTORVmult används för 
kalibrering. 

Closing in 

När ett fordon passerar gränsvärdet SDV samtidigt som avståndet till närmast 
föreliggande fordon är längre än SDX, upptäcker föraren att han eller hon närmar 
sig ett långsammare fordon. Fordonet börjar retardera för att anpassa sin hastighet 
till ledaren och för att undvika en kollision. Retardationen definieras som: 

( )
( ) n

n
n b

LxABX
v

b +
−∆−

∆
=+

2

1 *
2
1

 

Parametern bn är ledarens retardationshastighet. 

Emergency regime 

När ett fordon har ett kortare avstånd till framförvarande fordon än gränsvärdet 
ABX kommer föraren att retardera för att undvika en kollision. Retardationen som 
används definieras som: 

( )
( ) BX

LxABX
bb

LxABX
v

b n
n

n
n

)(
**

2
1

min

2

1
−∆−

++
−∆−

∆
=+  

Denna retardation är högre än den som användes vid "closing in" och visar att 
detta är en alvarligare situation och att föraren reagerar kraftigare. Fordonets 
maximala retardationshastighet beräknas som: 

1min *3* ++−−= nn vBMINmultRNDBMINmultBMINaddb  

Parametrarna BMINadd, BMINmult är kalibreringsparametrar och nRND3 är en 
normalfördelad och förarberoende parameter 
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5.4 Lane-changing 

Lane-changingmodellen är en viktig delmodell i simuleringsprogram. Den 
beskriver hur trafikanterna handlar i situationer då ett körfältsbyte är intressant.  

Den första modellen för körfältsbyten, ämnad för mikrosimulering, introducerades 
av Gipps (1985). Denna modell behandlade körning i bebyggelse och tog hänsyn 
till hur förare reagerade vid trafiksignaler, hinder i körfältet, långsamgående 
fordon med mera. Förarnas beteende i modellen antogs styras av följande 
prioriteringar: 

• Behålla önskad hastighet 

• Ligga i rätt körfält för planerade svängar längre fram på länken 

Flera mikrosimuleringsprogram, bland annat TSIS, har lane-changingbeteende 
som baseras på Gipps modell (Zang, 2002).  

Anledningar till att trafikanter kan tänkas vilja byta fil kan exempelvis vara att 
framförvarande fordon kör för långsamt för att bakomvarande fordon ska kunna 
bibehålla sin önskade hastighet. Körfältsbyte kan även ske då trafikanten planerar 
att svänga längre fram på vägen och därför vill placera sig i rätt körfält för den 
kommande svängen. Ytterligare anledningar till körfältsbyte kan vara att ett 
körfält upphör, blockeras eller övergår till att bli en avfartsramp.   

5.4.1 Olika typer av körfältsbyten 

Beroende på vilken bakomvarande orsak som får en förare att genomföra ett 
körfältsbyte delas dessa upp i olika kategorier. I de flesta simuleringsprogram 
brukar körfältsbyten delas upp beroende på om de är obligatoriska eller inte.  

Den första kategorin med de obligatoriska körfältsbytena (mandatory) inträffar då 
ett körfält blir obrukbart. Detta kan orsakas av att ett körfält blockeras vid en 
olycka eller inte finns att tillgå av någon annan anledning. I dessa exempel kan 
föraren inte fortsätta i det nuvarande körfältet utan tvingas till ett körfältsbyte för 
att färdas vidare.  

Den andra kategorin är de icke obligatoriska (discretionary) körfältsbytena som 
exempelvis beror på att en förare vill passera ett långsamgående fordon för att 
behålla sin önskade hastighet. Dessa omkörningar är inte obligatoriska för föraren 
men sker då det finns en tillräckligt stor "vinst" i körfältsbytet.  

Det finns även vissa simuleringsverktyg som använder en tredje kategori för 
körfältsbyten som oftast benämns positionerade körfältsbyten. Denna kategori 
används då förare positionerar sig i rätt körfält inför en kommande sväng. I 
modeller utan denna kategori ingår dessa körfältsbyten under de obligatoriska 
körfältsbytena.  
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Skillnaden mellan ett obligatoriskt- och ett positionerande körfältsbyte är graden 
av angelägenhet. Ett positionerande körfältsbyte är inte så angeläget för föraren 
om han/hon befinner sig långt ifrån den plats där den kommande svängen ska ske. 
De obligatoriska körfältsbytena däremot är oftast av mycket högre angelägenhet. 
Detta resulterar i att dessa förare accepterar mindre tidsluckor och tar högre risker 
då ett körfältsbyte sker. I de flesta program ökar angelägenheten att göra 
körfältsbyte då avståndet till den aktuella platsen minskar. 

5.4.2 Logik 

Lane-changing algoritmen är en av de mest komplexa algoritmerna att modellera i 
ett simuleringsprogram. Körfältsbytet brukar modelleras i två steg. Det första 
steget innebär att föraren överväger ett körfältsbyte och det andra steget består av 
uträttandet av själva bytet. Förarna antas resonera i tre steg då de bestämmer sig 
för att genomföra körfältsbytet:  

• Undersök om det är nödvändigt med ett körfältsbyte. Hur ser det ut i nästa 
korsning? Hur är trafiken i det aktuella körfältet?   

• Kontrollera om körfältsbytet är önskvärt. Föraren undersöker då om det 
blir bättre efter körfältsbytet.   

• Kontrollera om det finns någon möjlighet för körfältsbytet, det vill säga 
om det finns tillräckligt med plats i det körfältet som bytet ska göras till.  

För att körfältsbytet ska bli realistiskt är det viktigt att samtliga tre delmomenten i 
bytet fungerar var för sig. För att detta ska ske räcker det inte med att modellen 
kontrollerar närmast föreliggande fordon utan också de fordon som färdas i det 
körfält som körfältsbytet ska ske till. För att ett körfältsbyte ska genomföras krävs 
att det finns en tillräckligt stor tidslucka ("critical gap") mellan framförvarande 
och bakomvarande fordon i körfältet dit bytet ska ske.  

Det finns även många olika beteenden bland trafikanterna som ska beräknas i 
lane-changingmodellen. Bland annat skiljer sig förare åt beroende på hur 
aggressivt de uppträder i trafiken. I simuleringsprogram representeras detta genom 
att ange hur stora risker olika förare tar. En aggressiv förare tar större risker och 
kan till exempel göra en omkörning i en tidslucka där en annan, mindre aggressiv 
förare, skulle ligga kvar i samma fil.  

Beroende på vilket simuleringsprogram som används finns det olika många 
förartyper. I TSIS finns det tio stycken förartyper att välja mellan medan det i 
Paramics finns åtta olika typer. De olika förartyperna slumpas sedan ut på 
fordonen i nätverket. De olika typerna av förare påverkar inte endast lane-
changingmodellen utan även vilka avstånd förarna håller till framförvarande 
fordon och vilken hastighet de håller ute på länkarna. För att kunna anpassa 
förarnas beteende till det område som simuleras, kan den statistiska fördelningen 
av förartyperna ändras av användaren. 
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5.4.3 Lane-changing i TSIS 

Likt de flesta andra simuleringsprogram delas lane-changing i TSIS upp mellan de 
körfältsbyten som är obligatoriska och de som inte är det, det vill säga mandatory 
eller discretionary. Skillnaden mellan de båda typerna av körfältsbyten är främst 
graden av angelägenhet, det vill säga hur villiga förarna är att göra en omkörning 
och vilka risker de är beredda att ta.  

I TSIS beräknas en acceptabel riskfaktor för att beskriva hur nödvändigt och 
önskvärt det är för förarna att göra ett körfältsbyte. Denna riskfaktor bygger på 
avståndet mellan föraren och det hinder som ger upphov till att körfältsbytet 
övervägs. 

Programmet läser av det nätverk som simuleras och anger med hjälp av de 
svängandelar som finns inlagda för varje nod eller OD-matrisen, vilken länk varje 
fordon har som mål. Därefter räknas en angelägenhetsfaktor, U, ut för förarna i 
systemet enligt följande formel: 

[ ] ( )[ ]0
2 *20/** XXvNLCDAFU −=   

där: 

DAF =  Förarens aggressivitetsfaktor (Driver Aggressiveness Factor)  
NLC =  Antal körfältsbyten som krävs för att nå det önskade körfältet  
v =  Hastighet på fordonet 
X-X0 =  Avstånd mellan förare och den punkt där körfältsbytet måste ske 

Antal körfält anges endast vid obligatoriska (mandatory) körfältsbyten. För de 
körfältsbyten som inte är obligatoriska (discretionary) tillåts bara körfältsbyten till 
ett intilliggande körfält och denna parameter blir således alltid ett. 

Förarens aggressivitetsfaktor beräknas på följande formel: 

( )
DAF
CodeTypeDriver

DAF
5.5  

0.1
−

+=  

där: 
 
Driver Type Code = 1, 2, …, 10 (beroende på förarens aggressivitetsfaktor) 
FDA =  En förartypsfaktor som används för att bestämma hur motiverade förare är 
att försöka göra ett körfältsbyte. Denna faktor varierar mellan 15-50  

Den uträknade angelägenhetsgraden, U, jämförs sedan med en angelägenhetsgräns 
som anger vilken risk föraren är beredd att ta för att genomföra körfältsbytet. 
Risken anges med hjälp av den hastighetsminskning en förare klarar av om det 
framförvarande fordonet i det körfält som bytet ska ske till, gör en 
panikinbromsning.  
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Om U är lägre än förarens angelägenhetsgräns sker ett körfältsbyte. Om däremot 
U är högre än gränsen avvaktar föraren körfältsbytet och fortsätter i det nuvarande 
körfältet till dess att en tillräckligt stor tidslucka uppkommit och föraren anser det 
vara säkert att genomföra bytet.  

Den risk föraren är beredd att acceptera är en funktion av avståndet mellan föraren 
och det objekt som framkallar behovet av ett körfältsbyte. Detta medför att 
föraren är villig att acceptera högre risker, det vill säga vara beredd på snabbare 
inbromsningar i det nya körfältet, då avståndet till körfältsbytet minskar.  

I TSIS kan det bli problem med dessa manövrar då det inte uppkommer några 
tillräckligt stora tidsluckor. När föraren kommit fram till den punkt där 
körfältsbytet måste ske och det fortfarande inte uppkommit någon tillräckligt stor 
tidslucka stannar bilen i sitt körfält och väntar på en tidslucka. Om det inte 
uppkommer någon lucka fortsätter bilen i ett annat körfält och hoppar över den 
planerade svängen. 

Dessa stopp sker även där det i verkligheten inte skulle vara möjligt att stanna och 
bidrar därför till ett onormalt beteende. Det är till exempel inte realistiskt att 
fordon stannar helt på en 70-sträcka för att komma in på en avfartsramp, något 
som sker i TSIS. 

Förutom aggressiviteten, tilldelas de olika fordonen i TSIS-modellen även 
parametrar som anger: 

• Största hastighetsminskning som förarna accepterar för att göra ett 
körfältsbyte  

• Genomsnittstid det tar för fordonet att genomföra körfältsbytet 

• Minsta tidslucka mellan de fordon i den fil där föraren ska placera sig 

• Avstånd då fordon börjar positionera sig för en kommande sväng 

Även fordonsprestanda har inverkan på lane-changingmodellen då bilarna i 
modellerna accelererar olika snabbt och därför blir olika beroende av 
tidsluckornas storlek vid omkörningar (Jones, Sullivan, Cheekoti, 2004). 

För att körfältsbytet ska vara realistiskt måste även hastigheten på bakomvarande 
fordon kontrolleras. Ett långsamt fordon byter inte körfält så att ett betydligt 
snabbare fordon måste göra en kraftig inbromsning.     
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5.4.4 Lane-changing i Paramics 

Lane-changingmodellen som används i Paramics började utvecklas år 1992, 
utvecklingen har sedan fortsatt. Logiken för lane-changing-modellen har byggts 
upp från flera olika modeller där Fritzsche (1994) utgör grunden.  

Önskan om körfältsbyte 

Modellen skiljer på två typer av körfältsbyten beroende på olika stimulus: de som 
är brådskande (urgent) och de som inte är brådskande (non-urgent). Ett fordon 
försöker genomföra ett körfältsbyte då: 

• Ett brådskande stimulus inträffar 

• Efter en serie med (normalt) fem efterföljande stimulus som inte är 
brådskande                                        

Anledningen till att det krävs flera stimulus som inte är brådskande för att ett 
körfältsbyte ska övervägas är att det förhindrar omkörningar som blir aktuella på 
grund av en kort förändring i trafiksituationen som inte är bestående. 

Ett brådskande stimulus genereras om en förare befinner sig utanför de körfält 
som han/hon har som "mål". Nära ett hinder bestäms målkörfälten för varje 
specifikt fordon av antalet körfält på den kommande länken i den planerade 
rutten. Hur tidigt eller sent en förare reagerar för att komma till rätt körfält beror 
på beteendeparametrar för de olika förarna. En aggressiv förare ligger kvar längre 
i de yttre körfälten (snabba körfält) innan han/hon söker sig inåt för att nå en 
avkörningsramp. Förare som har god kännedom om nätverket placerar sig tidigare 
i rätt körfält för en framtida sväng. 

Ett brådskande stimulus inträffar även då ett fordon befinner sig i ett stillastående 
körfält, som till exempel kan bero på en olycka i körfältet. Dessa körfältsbyten 
kan jämföras med de obligatoriska körfältsbyten som beskrivets tidigare i detta 
kapitel.  

Stimulus som inte är brådskande kan genereras efter en serie av nedanstående 
tillstånd: 

• Önskan av körfältsbyte på grund av vägens fysiska struktur. Till exempel 
kan ett fordon byta körfält då en anslutningsramp leds in på den aktuella 
sträckan. Dessa körfältsbyten kan även ske då det blir kraftig lutning på 
sträckan, tyngre fordon söker sig då utåt kanterna till så kallade "climbing 
lanes".  

• Förare byter körfält enligt en speciell free-flow lane-changing-modell. 
Parametrarna för denna modell kan ställas in specifikt av användaren om 
så önskas. Här bestäms till exempel hur förare agerar på ett långsammare 
framförvarande fordon. 
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• Körfältsbyten för att fördela den totala efterfrågan på en sträcka över de 
tillgängliga körfälten. Detta tillstånd används för att undvika att orealistisk 
trafikstockning uppstår då stimulus från de andra tillstånden saknas. 

De körfältsbyten som inte är brådskande kan jämföras med de tidigare beskrivna 
körfältsbytena som inte var obligatoriska. Dessa körfältsbyten genomförs för att 
förare försöker bibehålla sin önskade hastighet eller för att göra modellen 
realistisk. Dessa körfältsbyten har dock inte lika angelägna som de brådskande. 

Genomförande av körfältsbyten 

Ovanstående faktorer anger endast när ett körfältsbyte övervägs hos förarna men 
betyder inte att själva körfältsbytet genomförs. För att ett körfältsbyte ska 
genomföras krävs att det finns en tillräckligt stor lucka mellan fordonen i det 
körfältet bytet ska ske till. För att kontrollera om ett körfält är möjligt används 
följande metoder i Paramics: 

• gap-acceptance beräkningar 

• historiskt register över lämpliga tidsluckor 

Modellen för gap-acceptance baseras, likt car-followingmodellen, på det önskade 
avståndet till framförvarande fordon.  

Om hastigheten är samma både i det nuvarande och kommande körfältet för ett 
fordon som ska göra ett körfältsbyte, måste det finnas en lucka både framför och 
bakom den önskade positionen i det nya körfältet. Luckan måste vara minst lika 
stor som det önskade avståndet till framförvarande och bakomvarande fordonet 
för det fordon som genomför körfältsbytet. 

Om det finns en hastighetsskillnad mellan de båda körfälten tillkommer ytterligare 
en parameter som säger att fordonet som byter körfält även måste hinna anpassa 
sin hastighet till den nya ledaren. Detta innebär att ett fordon inte kan byta körfält 
om det inte skulle kunna undvika en kollision om den nya ledaren plötsligt 
retarderar kraftigt. 

Om DVU0 anger det fordon som önskar genomföra körfältsbytet medan DVU1 och 
DVU2 representerar ledaren och följaren i det körfält bytet ska ske till, måste 
följande villkor uppfyllas för att körfältsbytet ska bli genomföras: 

 111 vV hdg +> ∆   och 222 VV hdg +> ∆  
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I bilden nedan visas hur DVU0 byter körfält och placerar sig mellan ledaren DVU1 

och följaren DVU2. 

I formeln ovan är hv1 det önskade avståndet mellan DVU0 och dess nya ledare, 
DVU2. Det var detta avstånd som minst krävdes till framförvarande fordon då 
hastigheten var samma i de båda körfälten. På samma sätt anger hv2 minsta 
avståndet till bakomvarande bil då trafikströmmarna har samma hastighet. 

Parametrarna 1Vd ∆  och 2Vd ∆  anger det extra avstånd som tillkommer vid 
hastighetsskillnader mellan det två trafikströmmarna. Det vill säga den tid som 
krävs för att fordonet som byter körfält ska hinna anpassa sin hastighet till det nya 
körfältet. Parametrarna erhålls enligt nedan:        

0
1

1
D
V

Td LCV
∆

+=∆                   
2

2
2

D
V

Td LCV
∆

+=∆  

där, 

011 VVV −=∆  

202 VVV −=∆  
VN = Nuvarande hastighet för DVUN 
DN = Maximal retardation för DVUN 

g1 = avstånd mellan DVU1:s bak och DVU0 :s front 
g2 = avstånd mellan DVU0 :s bak och DVU2 :s front 

Om de båda villkoren uppfylls kommer körfältsbytet ske och DVU0 kommer att 
placera sig mellan DVU1 och DVU2. TLC är en parameter som anger tiden det tar 
att genomföra körfältsbytet, denna parameter varierar beroende på 
beteendeparametrar och lokala parametrar men brukar oftast ligga någonstans 
mellan tre till sex sekunder. Värdet för denna parameter kan ändras i modulen 
Programmer. 

Figur 21: Illustration av lane-changing i Paramics 
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5.4.5 Lane-changing i VISSIM 

Det är väldigt svårt att hitta någon information om beteendemodellen för lane-
changing i VISSIM. Enligt PTV Traffic Mobility Logistics bygger modellen som 
implementerats i VISSIM på en modell utvecklad av Sparmann (1978). Då 
Sparmanns arbete (Spurwechselvorgänge auf zweispurigen BAB-
Richtungsfahrbahnen) skrevs i slutet på 70-talet är det inte tillgängligt på Internet. 
Det går att beställa arbetet från Universitet i Karlsruhe (http://www.ifv.uni-
karlsruhe.de). 

Modellen som Sparmann utvecklade skiljer på önskan att byta körfält vid en 
tidpunkt och beslutet att byta körfält. Vid exempelvis ett körfältsbyte från höger 
till vänster, är önskan att byta körfält resultatet av att ett framförvarande fordon 
utgör ett hinder och ett beslut att byta körfält är själva utförandet av körfältsbytet 
om det finns tillräckligt mycket plats i det nya körfältet. Däremot om ett 
körfältsbyte ska göras från vänster till höger, är en önskan att byta körfält om det 
inte finns något hinder i något av körfälten. Termen "hinder" definieras i detta fall 
som psykofysiska gränsvärden. Det finns tre olika nivåer av hinder, och de olika 
nivåerna bestäms av hastighets- och avståndsskillnad. De tre olika nivåerna utgörs 
av: 

• Inget hinder 

• Litet hinder 

• Stort hinder 

I VISSIM bestäms inte körfälstbyten efter några formler och gränsvärden utan 
förarbeteendet är baserat på speciella regler. Dessa regler utvecklas ständigt och 
enligt PTV är dessa regler inte dokumenterade. PTV vidhåller dock att deras 
körfältsbytesmodell från början baserades på forskning gjord av Udo Sparmann 
och Fritz Busch, men att denna dokumentation endast finns tillgänglig på tyska.  
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5.5 Sammanfattning 

Att skapa modeller som beskriver förhållandet i trafiken på ett realistiskt sätt är 
mycket svårt. Överhuvudtaget är det svårt att modellera människors beteende då 
det är väldigt oförutsägbart. För att skapa realistiska modeller som beskriver 
beteendet på ett detaljerat sätt krävs att människans perception på något sätt 
inkluderas i modellen. 

"Traffic cannot be seen as purely a mechanical system, but is more an interaction 
between physics (equations of motion) and psychology (perception) since man is 
an important link of the vehicle system as a whole and thus cannot be ignored" 

Hans-Thomas Fritzsche, Daimler-Benz (1994) 

En viktig fråga när det gäller dessa modeller är hur noggranna de egentligen 
behöver vara och svaret på denna fråga är att det beror på vilken typ av simulering 
som ska göras. För att få en modell som noggrant och detaljerat beskriver de 
verkliga förhållandena behövs många parametrar, eftersom det är många faktorer 
som påverkar människan i trafiken. Men med antalet parametrar ökar även 
komplexiteten i modellerna. Enklare modeller har färre parametrar men 
modellerar inte det verkliga beteendet i trafiken lika realistiskt. 

Modeller som inte inkluderar några perceptuella gränsvärden innehåller mycket 
färre parametrar, men kanske inte kan modellera realistiska förarbeteenden. I den 
enkla linjära modellen som utvecklades av Chandler (1958) beror accelerationen 
endast av hastighetsskillnaden vilket innebär att en förare reagerar likadant på 
samma hastighetsskillnad oavsett vilken avståndsskillnaden är. Detta skapar ett 
beteende som inte förekommer i verklig trafik.  

Gazis (1961) inkluderade en parameter som även tog hänsyn till 
avståndsskillnaden för att komma runt detta problem, men fortfarande är denna 
modell inte speciellt realistisk då följaren fortfarande reagerar på 
hastighetsskillnader även när avståndet till ledaren är mycket stort. Det blir även 
problem eftersom långsamma förare blir dragna framåt när de följer ett snabbare 
fordon. Detta innebär att en långsam stor lastbil som följer en snabb personbil 
kommer att öka sin hastighet till dess att den når samma hastighet som den 
ledande personbilen. Ett sätt att komma runt detta problem är att använda Pipes 
(1953) modell där det föreslås att accelerationen ska vara proportionell mot 
vinkelförändring per sekund.  

Säkerhetsavståndsmodellerna kan ligga lite närmare verkligheten eftersom de 
flesta förare i verkligheten försöker hålla ett säkert avstånd till det framförvarande 
fordonet. Problem med denna typ av modell är att det endast tas hänsyn till 
fordonet framför.  

I verkliga trafikförhållande tar förare generellt hänsyn till inbromsande fordon 
längre fram i trafikströmmen och därmed anpassas det "säkra" avståndet efter 
fordon längre fram i trafikströmmen.  
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Generellt för modeller där fordonen inte tilldelats några specifika perceptuella 
gränsvärden uppstår problem då följarens beteende beror av ledaren, vilket gör att 
följaren kommer att ändra sitt beteende varje gång denne har passerat ett fordon 
och då anpassar sig efter en "ny" ledare vilket inte är så troligt. Svänger ledaren av 
vägen kommer följaren att anpassa sitt beteende till nästa fordon. Det skulle också 
kunna vara så att det existerar superledare som sprider sitt beteende genom 
trafikströmmen längre ner. 

De flesta lane-changingmodeller skiljer på två typer av körfältsbyte beroende på 
om dessa byten är obligatoriska eller ej. De obligatoriska körfältsbytena har högre 
angelägenhet hos förarna vilket innebär att de är beredda att ta större risker för att 
genomföra sina körfältsbyten. Risktagandet ökar då avståndet mellan fordonet 
som ska byta körfält och det hinder som orsakar körfältsbytet minskar. 

Det finns också program använder sig av en tredje typ av körfältsbyten som 
brukar kallas positionerande körfältsbyten. Dessa byten görs då förare ska placera 
sig i rätt fil för en kommande sväng. I de program som inte använder denna typ av 
körfältsbyte inkluderas de positionerande körfältsbytena under de körfältsbyten 
som är obligatoriska.  

I TSIS bygger körfältsbytena på olika riskfaktorer som beskriver hur angelägna 
förarna är för att genomföra ett körfältsbyte. Aggressiva förare är beredda att ta 
högre risker vid ett körfältsbyte. Riskerna för varje körfältsbyte räknas ut och 
jämförs sedan med de gränsvärden som varje förare, slumpmässigt, fått sig 
tilldelade. 

Även i Paramics finns två typer av körfältsbyten som skiljs åt beroende på vad 
som fått föraren att betänka bytet. Ett brådskande stimulus genererar en typ av 
körfältsbyte som kan jämföras med de obligatoriska körfältsbyten som finns i 
andra program. Flera mindre brådskande stimulus kan generera ett körfältsbyte 
som kan jämföras med de körfältsbyten som inte är obligatoriska i andra program. 

I VISSIM beskrivs inte körfältsbytena genom några formler eller gränsvärde utan 
av en regel-baserad modell. Idéen bakom modellen bygger på forskning gjord av 
Udo Sparmann och Fritz Busch.    

Mycket av informationen i detta avsnitt är hämtat från Olstam Janson och Tapani 
(2004). I deras rapport finns ytterligare läsning för den som är intresserad. Det 
finns även information att hitta i respektive programs manualer. 
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6 INDATA 

I detta avsnitt beskrivs arbetet med inventering och insamling av trafikdata. Olika 
metoder för restidsinsamling kommer att beskrivas samt hur en av dessa metoder 
använts. 

Tillgången på korrekt indata är av stor vikt i ett trafiksimuleringsprojekt. Utan 
rättvisande indata är det inte möjligt att erhålla rättvisande utdata. 

Trafikflödet i nätverket kan i simuleringsprogram antingen definieras som OD-
matriser, eller genom svängandelar för respektive korsning tillsammans med 
inflöde på de länkar som leder in till nätverket. OD-matriserna anger start- 
(Origin) och slutpunkt (Destination) i nätverket och hur många som reser mellan 
varje relation. Svängandelar däremot anger antalet trafikanter som svänger 
vänster, höger eller kör rakt fram i varje förgrening i nätverket. Andelarna ställs 
ofta in som relativa tal eller i procent.  

En fördel med OD-matriser är att simuleringen blir mer dynamisk eftersom 
fordonen i systemet kan välja alternativa rutter när framkomligheten på vissa 
länkar blir nedsatt. I simuleringen reser fordonen alltid den billigaste rutten i dess 
OD-relation. Med billigaste rutt menas ofta den rutten med kortast restid. För att 
simulera ruttval i modellerna krävs OD-matriser som indata. 

När svängandelar används är rutterna förutbestämda och kan inte ändras under 
simuleringen. Ett undantag är i programmet VISSIM där svängandelar kan ändras 
under simuleringen. Då nätverket som simuleras i examensarbetet är relativt litet 
försvinner de fördelar som finns med OD-matriser, eftersom det inte finns några 
alternativa rutter att välja. Detta innebär att systemet blir lika statiskt med OD-
matriser som då svängandelar används. Därför har svängandelar använts i 
examensarbetet. 

Sedan tidigare fanns indata från trafikräkningar gjorda i maj 2003 av Vägverket 
Konsult. De data som fanns att tillgå innehöll information om trafikflöde i ett 
antal punkter längst väg 155 och Hisingsleden. De fanns även information om 
medelhastigheter i två punkter på väg 155. De indata som saknades var 
svängandelar i korsningarna, kollektivtrafikdata och signalplaner. 

Svängandelar och trafikflöde samlades in under fem tillfällen genom manuella 
trafikräkningar i Vädermotet och Oljevägsmotet. Vid ett sjätte tillfälle samlades 
underlag för kalibrering som till exempel information om fordonens acceleration 
och tid i kö.  Busstidtabeller hämtades från Västtrafik och signalplaner för 
Vädermotet erhölls av Vägverket.  

Det gjordes också en insamling av restidsdata med hjälp av floating car. 
Mätningarna med floating car beskrivs mer ingående senare i detta kapitel. 

Då det inte går att använda svängandelar i Paramics, fick svängandelarna räknas 
om till OD-matriser. Detta medför att vissa av de OD-relationer som skapas 
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representerar trafik som inte existerar i det verkliga systemet. Vid omräkningen 
togs ingen hänsyn till hur vanligt det är att fordon färdas mellan olika zoner i 
systemet. Det är till exempel inte realistiskt att det förekommer trafik som färdas 
från zon 5 till zon 4 via Vädermotet, se figuren nedan. För att representera de 
svängandelar som observerats vid mätningarna utan allt för mycket extra arbete, 
var det dock nödvändigt med denna förenkling av trafiken.  

Problemet med de orealistiska rutterna förekommer även när modeller med 
svängandelar används. Då programmen inte kontrollerar vart ett fordon startat sin 
resa när fordonet tilldelas en sväng kommer det även i detta system existera 
orealistiska resor för specifika fordon. Detta har ingen större betydelse för 
resultaten då det i en korsning inte är av betydelse vart ett specifikt fordon startat 
sin resa. 

 

Figur 22: Zonkarta för OD-matrisen 
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6.1 Busstidtabeller 

Modellområdet försörjs av många linjebussar och industribussar. Det passerar 
även många busslinjer som inte stannar på någon av busshållsplatserna i området. 
De bussar som stannar på någon av busshållsplatserna i modellområdet har 
implementerats som kollektivtrafik i programmen. Övriga linjer som trafikerar 
området har i de manuella trafikräkningarna räknats som tung trafik. 
Busstidtabeller för de linjer som stannar på busshållsplatserna har hämtats från 
Västtrafiks hemsida (www.vasttrafik.se).  

Inom det område som simuleras finns det tre busshållplatser och samtliga är 
belägna i Vädermotet. De busslinjer som stannar vid dessa busshållsplatser är buss 
21, 27, 28, 29, 240, 242 och 245. Övriga busslinjer som trafikerar området är buss 
20, 121, 128, 145, 146, 159, 185, 190, 241 och 773.  

Av de bussar som stannar i Vädermotet är det två linjer som inte trafikerar 
området under maxtimman, buss 27 och 242. Nedan visas turtätheten för de 
busslinjer som trafikerar området under maxtimmarna 

Buss 21  Var 30:e minut morgon/eftermiddag 
Buss 28  Var 20:e minut morgon/eftermiddag 
Buss 29  Var 20:e minut morgon/eftermiddag 
Buss 240  Var 30:e minut morgon/eftermiddag 
Buss 245  Var 30:e minut morgon/eftermiddag 

 

Figur 23: Buss 240 på väg till Nils Ericson 
Terminalen (Källa: www.bussfoto.com) 
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6.2 Trafikräkning 

Vid simulering av ett nätverk är det oftast trafiken under maxtimman som är mest 
intressant att studera. Det är under denna period som trafikplatsens brister lättast 
visar sig och det är detta flöde som trafikplatsen skall klara av utan störningar.  

Då stor del av trafiken på väg 155 är arbetspendling existerar det två trafiktoppar 
under dygnet, en på morgonen och en på eftermiddagen. För att kontrollera mer 
exakt när maxtimmarna inträffade studerades tidigare genomförda trafikmätningar 
i det aktuella området. 

I nedanstående figur visas två av de mätpunkter (3614, 3617) där Vägverket 
Konsult utfört slangmätningar i maj 2003. Mätpunkt 3614 är belägen på 
Hisingsleden och mätpunkt 3617 är belägen på väg 155. Båda mätpunkterna är 
dubbelriktade vilket innebär att trafikdata samlas in separat för båda 
körriktningarna.   
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Figur 24: Mätpunkterna 3614 och 3617 
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Vardagsdygnsvariationen på dessa länkar skiljer sig lite åt. Med 
vardagsdygnsvariation menas hur trafikflödet ändras med tiden under ett dygn 
(måndag-fredag). I nedanstående figur visas variationen över dygnet på 
Hisingsleden, riktning från centrum, och visar på en klar trafiktopp på 
eftermiddagen. 

 

 

I figuren nedan visas variationen över dygnet på Hisingsleden i riktning mot 
centrum. Enligt denna figur förekommer det en trafiktopp på Hisingsleden runt 
klockan 07:30 på morgonen. 
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Figur 25: Vardagsdygnsvariation på Hisingsleden, riktning 
från centrum. (Källa: Vägverket Konsult) 
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Figur 26: Vardagsdygnsvariation på Hisingsleden, riktning 
mot centrum. (Källa: Vägverket Konsult) 
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På Hisingsleden existerar det alltså en trafiktopp på morgonen i riktningen mot 
centrum och på eftermiddagen en trafiktopp från centrum. Dessa trafiktoppar 
utgörs mest av anställda på Volvo. På väg 155 däremot, existerar det en trafiktopp 
både på morgonen och på eftermiddagen i båda riktningarna. Detta eftersom det är 
många som bor i Torslanda eller på Öckerö och pendlar till och från Göteborg 
samtidigt som det är många från Göteborg som arbetspendlar till något av 
områdena runt väg 155. I nedanstående figurer visas variationen över dygnet på 
väg 155. 

I riktningen mot centrum är trafiktoppen på eftermiddagen inte så utmärkande 
som trafiktoppen på morgonen. I riktningen från centrum existerar tydliga 
trafiktoppar både morgonen och eftermiddagen, där trafiktoppen på eftermiddagen 
är den högsta. 

 

Då trafikströmmarna ser olika ut på eftermiddagen och morgonen var det 
intressant att utföra mätningar både på förmiddagen och på eftermiddagen. 
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 Vardagsdygnsvariation väg 155, riktning mot centrum
Mätpunkt 3617
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Figur 27: Vardagsdygnsvariation på väg 155, riktning mot 
centrum. (Källa: Vägverket Konsult) 

Figur 28: Vardagsdygnsvariation på väg 155, riktning från 
centrum. (Källa: Vägverket Konsult) 
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Insamlingen på morgonen skedde mellan 06:30 och 07:30 och under 
eftermiddagen mellan 15:45 till 17:30.  

Då trafikströmmarna var många och stora användes två videokameror för att filma 
delar av korsningen. För att få indata för både Vädermotet och Oljevägsmotet 
under samma tidsperiod fick mätningarna delas upp på olika tillfällen. Då trafiken 
varierar över de olika veckodagarna valdes måndagar och fredagar bort som 
insamlingsdagar. Trafiken under dessa dagar har i tidigare mätningar skilt sig mot 
dagarna mitt i arbetsveckan och ansågs därför inte vara lämpliga dagar för 
insamling. 

De data som samlats in under eftermiddagstimmarna användes för att kalibrera 
modellerna i de tre simuleringsprogrammen. För att undersöka om dessa data var 
korrekta beslutades att mätningarna som genomförts på morgonen skulle 
användas för validering av modellerna. Detta innebär att trafikdata från 
morgontimmarna implementeras i modellerna med samma parameterinställningar 
som kalibrerats för eftermiddagens trafikflöde.  

Om morgonens trafikflöde kan representeras med dessa parametrar innebär det att 
modellen är korrekt kalibrerad. Valideringen syftar alltså till att upptäcka felaktigt 
kalibrerade parametervärden i modellen. Till exempel kan parametern gap 
acceptance ökats för att passa till flödet på eftermiddagen. Denna inställning kan 
visa sig vara helt felaktig för flödet på förmiddagen. För att komma runt detta 
problem måste parametrarna justeras så att fordonen uppför sig verklighetstroget 
både för förmiddagens och eftermiddagens flöde. 

6.2.1 Svängandelar 

Insamlingen av svängandelar genomfördes vid tre tillfällen för Vädermotet och 
vid två tillfällen för Oljevägsmotet. Under mätningarna räknades hur många 
fordon från olika trafikströmmar som svängde in på anslutande länkar. Då det inte 
gick att mäta alla flöden manuellt för en korsning användes videokameror för att 
filma de flöden som inte kunde mätas på plats. Vid mätningarna angavs om 
fordonen som räknades var personbilar eller lastbilar. Denna information 
användes sedan för att ta fram andelen tung trafik i modellerna.    
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6.2.2 Inkommande trafik 

För att ange hur många fordon som ankommer till modellen användes de data som 
samlats in för svängandelarna tillsammans med data från de tidigare genomförda 
slangmätningarna. 

De data som slangmätningarna gett användes främst för att erhålla flödet som 
kommer längs Hisingsleden. 

Från de mätningar som gjordes för svängandelarna finns givet hur många fordon 
som anländer till modellområdet från Bräcke industriområde, Tankgatan och från 
korsningen Väg 155/Arendalsvägen. Från dessa mätningar finns även information 
angående hur många fordon som anländer till Vädermotet från de två vägar som 
leder ner från Hisingsleden. Dessutom finns mätningar på de flöden som 
ankommer till Oljevägsmotet från öster längs väg 155 samt antalet fordon som 
ankommer till Vädermotet från väster. I bilden nedan representeras de flöden som 
erhållits vid trafikinsamlingen med röda pilar. 

 

Figur 29: Vädermotet sett från öster 

Figur 30: Uppmätta flöden i modellområdet  
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Den information från slangmätningarna som är av störst intresse vid simuleringen 
av modellområdet, är antalet bilar som svänger av till väg 155 från Hisingsleden. 
Då antalet fordon som svänger ner från denna länk erhållits vid datainsamlingen 
med videokamerorna kunde de olika mätningarna jämföras för att påvisa 
eventuella skillnader.  

6.2.3 Reparation av Älvsborgsbron 

De första slangmätningarna som jämfördes med den manuella trafikräkningen var 
gjorda drygt ett år tidigare (maj 2003), och skiljde sig därför mot de nya värdena. 
Skillnaderna visar sig främst i riktning in mot Göteborg centrum. Anledningen till 
denna skillnad är ett reparationsarbete som genomfördes på Älvsborgsbron under 
hösten 2004. Detta arbete medför störningar för trafiken in mot stan, vilket 
innebär att trafiken flyter trögare under maxtimmarna, och därför sker en 
trafikminskning på länken vid årets mätningar.  

Arbetet på Älvsborgsbron påverkar trafiken och medför en osäkerhetsfaktor i de 
indata som används. Det var dock omöjligt att vänta med trafikmätningarna till 
dess att arbetet på bron var klart då det skulle försena examensarbetet allt för 
mycket. Förutom att reparationen av bron påverkar flödet längs Hisingsleden, 
finns det även anledning att tro att flera trafikanter lägger om sina resvanor, då 
restiden ökar markant både till och från arbetet under maxtimmarna. Det är troligt 
att resenärerna startar sina resor tidigare på morgonen för att hinna fram till 
arbetet i tid. Detta var också något som kunde verifieras efter de mätningarna som 
gjordes. Det visade sig att trafiktopparna kom tidigare än de som kunde utläsas i 
tidigare trafikmätningar. 

Med slangmätningarna och de manuella trafikräkningarna fanns underlag för att 
genomföra simuleringarna trots arbetet på Älvsborgsbron. Det finns dock ett 
orosmoment i att resvägarna lagts om under broreparationen och att 
svängandelarna därför inte är rättvisande för normaltrafiken. Antaganden har dock 
gjorts att denna ändring inte är signifikant då tillgången på alternativa vägar är 
begränsad. Att trafiken är tidsförskjuten påverkar inte resultaten då modellen 
kalibrerats mot rådande förhållanden.  

6.3  Bearbetning 

Ur de data som samlats in under de manuella mätningarna räknades sedan 
svängandelarna ut för de båda trafikplatserna Vädermotet och Oljevägsmotet. 
Svängandelarna räknades ut per kvart. Detta ansågs vara en rimlig tidsperiod för 
att fånga upp de ändringar som sker i trafiken. Längre tidsperioder skulle missa de 
förändringar som sker i trafiken som till exempel trafikökning strax innan klockan 
åtta då många resenärer är på väg till jobbet. 

Kortare tidsperioder är inte heller att rekommendera då det kan komma allt för få 
trafikanter för att statistiskt säkerställda svängandelar. Skulle femminutersintervall 
användas är det större risk att dessa skiljer sig allt för mycket från dag till dag 
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vilket i sin tur leder till att de data som samlats in inte är signifikativ för länken 
övriga dagar.   

Då svängandelar inte går att implementera i Paramics fick även svängandelarna 
räknas om till OD-matriser. Det räknades ut en OD-matris för varje tidsperiod (15 
minuter) som simuleras. 

6.4 Restidsinsamling med floating car  

För att få verkliga data att jämföra utdata från modellerna med, samlades restider 
in mellan två punkter med hjälp av en så kallad floating car. Detta innebär att en 
testbil anpassar sig efter den övriga trafiken och på så sätt får en restid som 
representerar genomsnittsfordonet för den aktuella tidpunkten. För att representera 
en genomsnittsförare är det viktigt att föraren i insamlingsfordonet kör om lika 
många fordon som han/hon blir omkörd av. 

Floating car är en metod av många för att samla in restidsinformation. Det finns 
andra metoder som kan användas för att samla in restidsinformation för en viss 
sträcka. Några av dessa metoder är: 

• Follow Car-metoden: Testbilen väljer ut ett fordon som är representativt 
för trafikströmmen och följer detta fordon. 

• Nummerplåtmetoden: Övervakare noterar när ett fordon passerar 
startpunkt och målpunkt på ett visst segment. Genom att notera 
nummerplåten för varje fordon kan sedan restiden beräknas. 

• Fotografimetoden: Genom övervakningsutrustning kan restider fås fram 
på en viss sträcka. 

• Intervjumetoden: Låta en population fylla i startpunkt och målpunkt, 
samt att fylla i starttid och sluttid för deras dagliga resor. 

I examensarbetet valdes floating car för att det var en metod som antogs 
representera resandet i nätverket bra. Denna metod fångar det vardagliga 
beteendet utan att trafikanterna i systemet är medvetna om det och därför inte kan 
anpassa sitt handlande till hur de tror att de borde agera. Det har visat sig i tidigare 
resvaneundersökningar att försökspersoner svarar så som de tror att de förväntas 
svara. Metoden är även enkel och inte allt för kostsam att genomföra.    

Follow Car-metoden valdes bort för att det ansågs svårt och riskabelt att välja ut 
ett fordon som är representativt för trafikströmmen. Det kan bli så att det utvalda 
fordonet kör mycket snabbare eller långsammare än övrig trafik. Det kan även 
vara så att detta fordon inte kör den sträcka som används för mätningen. 
Fordonets som valts kanske svänger av i någon av trafikplatserna vilket medför att 
den pågående mätningen måste avbrytas.    
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Nummerplåtmetoden valdes bort då det skulle krävas allt för många övervakare 
för att kontrollera fordonen i nätverket. Denna metod skulle även kräva att 
samtliga fordon i nätverket skulle kontrolleras då det inte går att hoppa över vissa 
fordon i och med att det inte går att vara säker på vilka nummerplåtar de andra 
observatörerna antecknat. Detta skulle innebära att onödig kraft lades på detta 
moment.  

Fotografimetoden användes inte för att den ställer krav på avancerad utrustning. 
Det skulle vara nästintill omöjligt att fotografera samtliga fordon vid ett antal fasta 
punkter för att sedan välja färddata för ett önskat antal av fordonen.  

Intervjumetoden valdes bort eftersom det blir mycket arbete för att få fram den 
information som önskas. Tidigare försök har visat att andelen svar på 
enkätintervjuer är låg. Det förefaller ofta bli så att det främst är de som är 
intresserade av liknande frågor som svarar på enkäterna och då faller mångfalden 
bort.  

6.4.1 Insamling 

De sträckor som mätningarna skulle ske mellan markeras av den gröna och den 
röda linjen i figuren nedan. Den röda linjen representerar rutten mot Torslanda 
och den röda linjen representerar rutten mot centrum. De gula markeringarna visar 
startpunkter och slutpunkter för respektive rutt. Sträckan som går i öst-västlig 
riktning startar på Hisingsleden och svänger sedan av i Vädermotet ner mot väg 
155. Därefter fortsätter den bort genom Oljevägsmotet till korsningen 
Torslandavägen-Arendalsvägen. I motsatt riktning går rutten från tidigare nämnda 
korsning österut genom både Oljevägsmotet och Vädermotet vidare bort mot 
avfarten för Älvsborgsbron. Se figuren nedan. 

 

Rutter: 

Mot Torslanda: 
Mot Centrum: 

Anledningen till att denna sträcka valdes var att den antogs ge en representativ 
bild för hela simuleringsområdet. Båda rutterna passerar genom Vädermotet där 

Figur 31: Rutter för restidsinsamling med floating car 
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de påverkas av en trafiksignal i vardera riktningen. Vid denna signalkorsning tas 
hänsyn till de köer som bildas in i korsningarna där trafiken ibland kan gå 
långsamt. Rutten innefattar även sträckan mellan de båda trafikplatserna samt 
sträckorna före trafikplatserna där fordonen antas hålla lite högre hastigheter. 

Det kan ifrågasättas om det var rätt att endast samla in data mellan två punkter 
istället för att ha flera olika rutter så att alla länkar i nätverket blev representerade. 
Anledningen till att valet föll på färre rutter var att resultatet på dessa rutter ansågs 
mer statistiskt försvarbara än att ha många olika rutter. Under maxtimmarna fanns 
det inte tillräckligt med tid att göra så många mätningar. Valet stod då mellan att 
få flera rutter med enstaka mätningar eller få rutter med flera mätningar.  

Mätningarna med "floating car" genomfördes tisdagen den 5 oktober 2004 under 
rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen, samma tider som använts för 
simuleringen av modellen: 

Insamling morgon: (06:30-07:30) 
Insamling eftermiddag: (15:45-17:30) 

Mellan de utvalda start- och slutpunkterna gjordes sex resor åt varje hå ll under 
den tidsperiod som simuleras. Informationen erhölls från en GPS-mottagare av 
märket Garmin, placerad i bilen. Resultatet för dessa mätningar kan ses i 
tabellerna nedan. De data som samlades in var:  

• sträcka - från start till slutpunkt  

• restid - i sekunder 

• stillastående tid - tid som spenderas i kö 

• maxhastighet - under sträckan 

• medelhastighet - inklusive tiden i kö  

Resultaten från körningarna på eftermiddagen kan ses i tabellerna nedan. 

 
Restid: Medel [s] Min [s] Max [s] 
Mot Torslanda 157,8 138 172 
Mot Centrum 145,8 104 169 

 

Tabell 2: Restider insamlade med floating car på eftermiddag 

 
 

Medelhastighet: Medel [Km/h] Min [Km/h] Max [Km/h] 
Mot Torslanda 58,78 53,4 69,7 
Mot Centrum 61,7 46,7 72,7 

 
Tabell 3: Medelhastigheter insamlade med floating car på eftermiddag 
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Resultaten från körningarna på morgonen kan ses i tabellerna nedan. 

 
Restid: Medel [s] Min [s] Max [s] 
Mot Torslanda 160,2 145 179 
Mot Centrum 122,4 105 137 

 
Tabell 4: Restider insamlade med floating car på morgon 

 
Medelhastighet: Medel [Km/h] Min [Km/h] Max [Km/h] 
Mot Torslanda 58,16 51,1 63 
Mot Centrum 63,2 58,8 72,7 

 
Tabell 5: Medelhastigheter insamlade med floating car på morgon 
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7 IMPLEMENTERING 

I detta avsnitt beskrivs hur modellerna implementerats i TSIS, VISSIM och 
PARAMICS. Beskrivningen för implementeringen är uppdelad i uppbyggnad av 
vägnät, trafikdata, trafiksignaler, kollektivtrafik och utdata.   

Under examensarbetet lyckades de trafikstyrda och samordnade signalerna inte att 
implementeras på ett korrekt sätt i alla tre programmen. Det problem som inte 
lyckades åtgärdas var själva samordningen mellan faserna i TSIS. 

Samordning erhölls endast i slutet av fasen, det vill säga faserna visade rött 
samtidigt men faserna blev aldrig helt samordnade. Då detta problem inte kunde 
lösas, avgränsades jämförelsen att endast använda tidsstyrda signaler.  

Då simuleringen representerar trafiken under maxtimman antas signalerna 
använda maxgröntider under de flesta faserna. En mätning av gröntiderna gjordes 
för de olika faserna ute vid trafikplatsen och ur denna mätning beräknades 
medelvärden för gröntid som sedan användes i modellen.  

För att testa hur modellerna skiljer sig åt beroende på om signalregleringen är 
tidsstyrd eller fordonsstyrd samlades utdata från modeller med både tidsstyrda 
signaler och fordonsstyrda signaler i VISSIM. Anledningen till att just VISSIM 
valdes var att de samordnade fordonsstyrda trafiksignalerna i detta program 
modellerade det verkliga systemet på ett bra sätt. Resultaten från denna analys 
presenteras i avsnittet analys av programvaror. 

7.1 TSIS 

Det är relativt enkelt att bygga upp en modell i TSIS. Det som har varit mest 
tidskrävande är arbetet med implementering av kollektivtrafik och arbetet med 
samordnade trafikstyrda signaler. Även arbetet med att erhålla utdata från TSIS 
har varit tidskrävande då alla utdata presenterats i en enda utdatafil.  

 

7.1.1 Uppbyggnad av vägnät 

I TSIS byggs vägnätet upp med noder och länkar. Varje länk representerar ett 
vägsegment och varje nod representerar en korsning eller en punkt i vägen där 
vägförhållandet förändras, exempelvis lägre hastighet eller lutning. I varje nod 
som representerar en korsning kopplas länkarnas körfält ihop med varandra för att 
definiera vilka svängar som är tillåtna i korsningen. På länkarna som leder in till 
en korsning definieras vilka trafikregler som gäller som till exempel väjningsplikt 
och stopplikt. 
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Noder behövs även för att passa in nätverket mot den bakgrundsbild som används 
då vägarna svänger. Länkarna kan endast vara raka då nätverket byggs upp i 
TSIS, därför krävs många noder och länkar för att kunna representera kurvor. 
Detta leder till att många små vägsegment måste används för att få nätverket att 
likna det verkliga vägnätet.  

Vid visualiseringen kan dock länkarna böjas genom att ställa in radie för kurvan 
och visa denna kurvatur i animeringen. Detta ger en bättre visualisering av 
nätverket. Dessa inställningar är dessvärre besvärliga och det är svårt att passa in 
kurvorna mot bakgrundsbilden. Inställningarna påverkar inte heller själva 
simuleringsresultatet utan är endast till för att visualiseringen ska se bättre ut. 

I figuren nedan visas hur nätet byggs upp med noder och länkar. Figuren visar 
även att det behövs många noder och länkar för att representera kurvaturen på ett 
bra sätt. De små länksegmenten medför att trafiken i nätverket kan få ett underligt 
beteende. Detta har ofta att göra med att fordon på en länk inte ser fordon på 
andra sidan noden och har då för hög hastighet in på nästa länk vilket kan leda till 
orealistiska retardationer. 

När nätverket byggs upp går det inte definiera en typ av väg som sedan kopplas 
till varje länk. Detta hade varit önskvärt då det önskas göra någon generell ändring 
på länkarna i nätverket. Skulle denna ändring göras måste denna göras på varje 
länk vilket kan bli tidskrävande även i ett mindre nätverk. Däremot går det att 
definiera antalet körfält och hastighet för den typ av väg som ska byggas vilket 
gör att själva uppbyggandet blir enkelt. 

Figur 32: Uppbyggnad av nät i TSIS 
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7.1.2 Trafikdata 

I TSIS kan trafikanternas färdvägar ges av OD-matriser (endast FRESIM) eller 
svängandelar (FRESIM och NETSIM). För det mindre nätverk som studerats i 
examensarbetet ansågs det lämpligast att använda NETSIM och därför var 
svängandelar det enda alternativet. Svängandelarna matas in i de noder som 
representerar korsningar i modellen.  

I fönstret för en nod definieras vilken den nästa 
noden blir vid en vänstersväng, högersväng 
respektive passage genom korsningen. Det går 
även att använda diagonala svängar. Sedan 
ställs svängandelarna in som relativa tal för 
varje sväng. 

Arbetet med svängandelarna är enkelt och 
strukturerat i TSIS. Uppdelningen av 
simuleringen i olika tidsperioder underlättar 
allt arbete med trafikdata.  

I den första noden på den första länken i 
nätverket ställs trafikflödet in. Flödet anges i 
fordon per timma. Genom att använda olika 
slumpfrön kommer den trafik som anländer till 
nätverket att fördelas olika, dock kommer det 
att komma in exakt lika många fordon i 
modellen. 

 

7.1.3 Trafiksignaler 

Implementering av tidsstyrda trafiksignaler 
är enkelt i TSIS. De olika faserna definieras 
med hjälp av en tydlig bild över korsningen. 
Därefter kan gröntid, gultid och rödtid ställas 
in för de olika faserna, se figuren till höger. 
Arbetet med fordonsstyrda signaler är också 
enkelt, men arbetet med samordnade 
trafikstyrda signaler visade sig vara svårt.  

I Vädermotet blir arbetet med de olika 
signalerna lite komplicerat då de två 
befintliga kontrollerna är samordnade. 

Dessutom skiljer sig antalet faser i 
korsningarna då den ena korsningen har två 
faser medan den andra har tre.  

Figur 33: Intersection properties 
i TSIS 

Figur 34: Inställning av trafiksignaler 
i TSIS 
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I korsningen med tre faser finns det dessutom en fas med väldigt lågt flöde. Denna 
fas hoppas över då det inte finns några fordon på denna länk och gröntiden 
förlängs då för de övriga två faserna.  

I TSIS finns möjligheten att samordna två trafiksignaler men logiken bakom detta 
är lite svår att förstå och det blir därför svårt att få signalerna att efterlikna det 
verkliga systemet på ett bra sätt. En bidragande orsak är den bristfälliga 
dokumentationen. För att simulera trafiksignalerna i Vädermotet krävs 
samordnade trafikstyrda kontroller som känner av när de olika länkarna är 
trafikerade och som ger grönt samtidigt till de faser som är samordnade.  

Det är möjligt att använda upp till åtta olika faser i en trafikstyrd korsning. Den 
andra och sjätte fasen används för själva samordningen mellan korsningarna. För 
att samordningen ska fungera måste omloppstiden vara densamma för båda 
korsningarna. 

7.1.4 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är enkelt att implementera i TSIS. En nackdel vid stora system är 
att användaren måste definiera alla noder som passeras av en busslinje i ordning. 
Då vägnätet byggs upp av små länkar blir det redan i det mindre nätverk som 
simuleras i examensarbetet många noder som måste definieras.  

Hållplatser är enkla att definiera på länkarna där de ska placeras. Inställningar 
matas in som till exempel hur ofta bussarna stannar, hur länge en buss stannar på 
hållplatsen och om den blockerar trafiken eller inte. I inställningarna för 
busslinjerna definieras vilka hållplatser som bussen ska stanna på. 

 

Figur 35: En av Västtrafiks bussar  
(Källa: Västrafik) 
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7.1.5 Utdata 

En mycket viktig del av en simulering är utdata från modellen. För att enkelt få 
den information eller data som önskas om systemet är det önskvärt att kunna få ut 
endast den data som önskas och i ett tydligt format.  

De utdata som kommer från en körning läggs i en *.out fil. Denna fil kan öppnas i 
en texteditor eller importeras till Excel. Problemet med denna struktur är att alla 
utdata hamnar efter varandra i en enda fil, samt att det inte går att välja bort den 
information som inte är önskvärd. Detta resulterar i väldigt stora ostrukturerade 
utdatafiler. Tidsperioderna kommer efter varandra i filen. För att på något smidigt 
sätt kunna arbeta med utdatafilen kan den med fördel importeras till Excel och 
genom att använda sökfunktionen kan den data som önskas hittas. 

Vad som också inkluderas i utdatafilen är alla parametrar som är inställda för 
nätverket. Denna data tar upp stor plats av utdatafilen och det hade varit mycket 
smidigt om det gått att välja bort denna information.  

Utdata definieras i feet (fot) och mph (miles/timme), vilket gör att data måste 
räknas om till meter och km/h. Det hade varit önskvärt att kunna välja vilka 
enheter som gäller i modellen för att slippa omräkningar. Detta gäller alla 
parameterinställningar som anges i feet och miles.  

 

Figur 36: Utdatafil från TSIS (observera filens storlek genom markören i dropplisten 
till höger) 
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7.2 Paramics 

Arbetet med Paramics gick trögt inledningsvis då installationen av programmet 
inte fungerade i Flygfältsbyråns nätverk, troligen på grund av speciella 
inställningar i datorsystemet. Arbetet med Paramics fick därför genomföras i 
Vägverkets lokaler på Mölndalsvägen i Göteborg. 

I början av arbetet med Paramics visade det sig att programmet helt utan 
anledning kunde stängas av, vilket ledde till att alla ändringar som då gjorts 
försvann. Först misstänktes orsaken vara att en betaversion användes (Paramics 
5.0 Beta) och därför installerades en äldre version av programmet (Paramics 4.2). 
Bytet till den äldre versionen hade ingen verkan, utan problemen fanns även i den 
tidigare versionen. Problemet med avstängningarna beror på Paramics speciella 
uppbyggnad. Denna uppbyggnad används för att det ska vara möjligt att ändra 
inställningar i nätverket under tiden simuleringar körs.  

Strukturen fungerar så att alla inställningar i nätverket sparas i ASCII-filer. När 
nätverket laddas in läses inställningarna från dessa filer. När ändringar i nätverket 
sparas skrivs dessa filer över och de tidigare filera sparas om till backup-filer. 
Ändringar kan även göras utan att sparas, detta gör att användaren kan ändra 
inställningar under tiden som en simulering körs. Dessa inställningar skrivs inte 
till ASCII-filerna utan sparas i arbetsminnet. Hierarkin i Paramics kan ses i 
figuren nedan:  

 

 

 

Figur 37: Hierakin i Paramics 
(Källa: Paramics 5.0 Reference Manual, 2004) 
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När ändringar görs i nätverket och sparas skrivs dessa till ASCII-filer, men om 
ändringar inte sparas, är ändringarna endast aktuella i arbetsminnet. Det är denna 
hierarki som skapar problemen med avstängningar om användaren inte arbetar på 
rätt sätt. Skapas en länk mellan två noder och dessa sparas skrivs dessa ändringar 
till ASCII-filerna. På skärmen kommer det upp nodnummer på noderna. 

Skulle dessa ändringar inte sparas skulle noderna och länken fortfarande finnas på 
skärmen men skulle däremot inte ha några nummer. 

Skulle nu en ändring göras, exempelvis att en nod läggs till mellan dessa noder, 
kommer Paramics att stängas ner. Detta för att Paramics vill lägga till en nod 
mellan två noder som endast existerar i arbetsminnet och som inte finns sparade. 
Så för att undvika att programmet stängs ner måste alla ändringar som görs sparas. 

  

7.2.1 Uppbyggnad av nät 

Att arbeta i Paramics skiljer sig mycket från att arbeta i Windows-baserade 
programvaror. Främst är det arbetet med musen och olika kommandon som skiljer 
sig. Navigering och zoomning görs med musens tre knappar och till skillnad från 
att dubbelklicka med vänsterknappen eller högerklickning för att komma till 
inställningar används istället funktionsknapparna på tangentbordet.  

Uppbyggandet av nätverket sker på samma sätt som i TSIS där nätet byggs upp 
med hjälp av noder och länkar. I Paramics är det dock möjligt att bättre anpassa 
länkarna mot en bakgrundsbild med hjälp av ett kurvaturverktyg, vilket innebär att 
det går att undvika de många korta länkarna som behövdes i TSIS.   

 

7.2.2 Trafikdata 

Då det inte går använda svängandelar i Paramics räknades dessa data om till en 
OD-matris som istället användes för att beskriva fordonens rutter i nätverket. 

2 1 

Figur 38: Skiss av noder och länk i Paramics 

Figur 39: Skiss av noder och länk i Paramics 
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Detta arbete var tidskrävande och fördelarna med OD-matriser kunde heller inte 
utnyttjas i det nätverk som simulerades. Att programmet inte tillåter arbete med 
svängandelar tyder på att Paramics är lite bättre lämpat för att simulera större 
nätverk. 

Arbetet med OD-matriserna medför att det inte krävs någon extra inmatning av 
inkommande flöde. De noder som leder in och ut ur nätverket kopplas till zoner 
som representerar OD-matriserna. Varje zon anger antalet resande från den 
aktuella zonen (Origin) till de övriga zonerna som leder ut ur nätverket 
(Destinations).  

Denna information anger då dels hur många fordon som startar i varje zon samt 
hur de ska svänga i de olika korsningarna för att komma till slutnoden. Då det 
aktuella nätverket endast tillåter en väg mellan alla möjliga OD-kombinationer 
kommer dessa data att vara likvärdiga med de data som representeras av 
svängandelar i de båda övriga programmen.       

 

 

 

 

 
 

 

Från/Till 1 2 3 4 5 6 7 Totalt 
1   51 3 912 576 11 98 1652 
2 40   1 235 148 3 25 452 
3 0 0   38 19 1 13 72 
4 0 0 0   0 0 0 0 
5 1205 37 1 55   18 497 1813 
6 30 10 5 15 0   60 120 
7 39 1 3 283 668 10   1004 

Totalt 1314 100 13 1538 1412 43 693 5113 

Tabell 6: OD-matris som används i Paramics 
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Totalt är det 7 zoner men där zon 4 inte har något inflöde i systemet. Matrisen i 
tabell 6 representerar tidsperioden 15:45-16:00 och det finns ytterligare 6 matriser 
för de övriga tidsperioderna. Flödet är angivet som flöde per timma. Zonerna i 
modellen är utplacerade enligt figuren nedan: 

OD-matrisen som använts i Paramics är en direkt omräkning av de svängandelar 
som mätts upp vid trafikmätningarna och som använts i de andra programmen. En 
mer utförlig matris skulle skilja på trafiken från de olika startnoderna. Det är 
troligt att resande från en viss nod tenderar att i större utsträckning ha ett mer 
gemensamt mål. I denna OD-matris delas flödena upp efter de svängandelar som 
angivits vid respektive förgrening i nätverket. Detta innebär att det är samma 
svängandelar i en korsning oberoende av vart de olika fordonen kommer ifrån.   

I Paramics är det möjligt att definiera olika typer av länkar. Detta underlättar 
mycket om ändringar i det befintliga nätverket ska genomföras. I TSIS måste en 
ändring göras på varje länk, medan i Paramics räcker det att ändra inställningar 
för "länktypen" och så uppdateras alla länkar i nätverket av samma typ. 

Detta kan spara mycket tid om det ska göras någon ändring på länkarna, speciellt i 
större nätverk där antalet länkar kan vara väldigt många. 

Figur 40: Zoner i Paramics 

Figur 41: Categories Manager i Paramics 
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7.2.3 Trafiksignaler 

Att implementera tidsstyrda trafiksignaler är enkelt. Tiderna ställs in i fönstret 
som visas i figuren nedan. 

I Paramics är det möjligt att programmera signalernas logik. Detta görs genom att 
skapa två textfiler, en "plan-file" och en "phase-file". I "plan" programmeras 
signalerna med hjälp av if-else-satser och i "phase" definieras alla parametrar som 
ska användas. En "plan" kan användas till flera olika signaler i nätverket. 
Möjligheten att programmera gör att det går att anpassa de modellerade signaler 
efter det verkliga systemet på ett bra sätt. 

7.2.4 Kollektivtrafik 

Implementeringen av kollektivtrafik i Paramics påminner mycket om 
implementeringen av kollektivtrafik i TSIS. En fördel med Paramics är att 
användaren inte behöver definiera alla nodnummer som en busslinje ska passera 
utan istället kan de länkar som busslinjen ska passera markeras vilket är mindre 
tidskrävande. 

Figur 42: Trafiksignaler i Paramics 
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7.2.5 Utdata 

I Paramics är det enkelt att få den utdata som önskas. Det är bara att definiera 
vilken information som är intressant och denna presenteras i separata utdatafiler. 
Först väljs den data som önskas och sedan ställs det intervall under vilket data ska 
samlas in. Inställningarna görs i de fönster som visas i figuren nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Paramics går det inte att mäta restiden mellan två punkter i nätverket. För att 
kunna göra denna mätning fick medelrestiden på länkarna som ingår i rutten och 
för de fordon som ingår i OD-paren adderas. En rutt definieras genom att ange 
alla nodnummer som ingår i rutten vilket kan vara ett tidskrävande arbete om det 
är långa rutter.  

 
 

Figur 43: Inställningar för val av utdata i Paramics 
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7.3 VISSIM 

Arbetet med VISSIM var mycket smidigt. Det som var mest komplicerat var 
programmeringen av de trafikstyrda trafiksignalerna. Detta problem kunde dock 
lösas och till slut implementerades trafiksignaler som på ett bra sätt motsvarar de 
signaler som används i det verkliga systemet.  

 

7.3.1 Uppbyggnad av nät 

Implementeringen av det nätverk som ska simuleras är enkelt i VISSIM. Länkarna 
i nätverket ritas upp mellan vägens tänkta start och slutpunkter och kan därefter 
passas in mot den bakgrundsbild som angivits genom att markera 
"anpassningspunkter" på länken.  

Bilden nedan visar hur anpassningen är gjord vid Oljevägsmotet.  

De vita prickarna är de så kallade anpassningspunkterna. Fördelen med denna 
uppbyggnad av nät jämfört med uppbyggnaden i TSIS och Paramics är att 
länkarna i nätverket kan vara längre samtidigt som de kan passas in mot den 
bakgrundsbild som används.  

För att sammanbinda länkar i nätverket används så kallade "connectors", vilket 
fungerar på samma sätt som uppbyggnaden av själva länkarna. I varje "connector" 
anges vilka filer på den ena länken som hör samman med filerna på den andra 
länken. På detta sätt slipper man noderna som används i uppbyggnaden av nätet i 
både TSIS och Paramics. 

 

Figur 44: Uppbyggnad av nät i VISSIM 
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7.3.2 Trafikdata 

Inmatning av inkommande flöde påminner mycket om hur det fungerar i TSIS. 
Den länk där flödet kommer in i nätverket markeras och där ställs fordonsflöde 
per timma in. Skiftar flödet mellan olika tidsperioder får dessa perioder ställas in 
för varje länk. Detta löstes smidigare i TSIS där de olika perioderna kunde 
definieras i början och därefter lättare justeras.  

Inmatningen av svängandelarna i VISSIM sker på liknande sätt som i TSIS. Den 
länk trafiken kommer från markeras först och därefter markeras den länk dit 
trafiken går och andelen trafikanter som svänger eller kör rakt fram matas in. 
Även här definieras tidsperioder för varje korsning. 

I VISSIM kan resvägarna för fordonen antingen anges med hjälp av svängandelar 
eller med hjälp av OD-matriser. Under examensarbetet användes svängandelar för 
att ange ruttvalen för de olika trafikanterna i nätverket. 

7.3.3 Trafiksignaler 

Inställningarna av de trafikstyrda signalerna var till 
en början svårbegripliga i VISSIM. Logiken för de 
trafikstyrda signalerna fick programmeras i 
programmet VisVap. Informationen för hur denna 
programmering skulle gå till var dock bristfällig i 
manualen. Därför tog det lång tid att komma till rätta 
med detta moment.  

Programmeringen i VisVap sker med hjälp av 
logiska flödesscheman. I flödesschemat finns ett 
antal logiska boxar innehållande uttryck som 
antingen kan ge "sant" eller "falskt".  

Flödesschemat i VisVap kombineras med en pua-fil 
som definierar de olika faserna i korsningen. Dessa 
definieras i en textfil. 

Figur 45: Trafiksignal 
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Till den information som ges av pua-filen och flödesschemat i VisVap tillkommer 
även grundläggande information om signalregleringen som ställs in i VISSIM. 
Uppbyggnaden för det schema som användes i Vädermotet kan ses i figuren 
nedan. 

När förståelsen för programmet ökat, ökade även möjligheterna för 
trafikstyrningen. Det skapas möjligheter att anpassa signalerna efter det verkliga 
systemet genom att kunna programmera dem. En bättre och tydligare manual är 
dock att önska.  

Figur 46: Programmering av samordnade trafikstyrda signaler i 
VISVAP 
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7.3.4 Kollektivtrafik 

För busslinjer som passerar modellområdet anges i VISSIM endast den nod där 
bussen anländer till nätverket och den nod där bussen lämnar nätverket.  

Programmet markerar därefter den sträcka som bussen antas färdas som ett gult 
sträck på kartan. Om denna sträcka inte stämmer med den sträckning som rutten 
har i verkligheten används musen för att "dra" rutten från en länk som inte 
används till en länk där bussen faktiskt passerar. 

Arbetet med kollektivtrafiken är mycket bra i VISSIM, det är enkelt och 
lättförståligt. Programmet tar fram de tänkta rutterna mellan den angivna start och 
slutnoden vilket medför att arbetet går betydligt snabbare än i TSIS och Paramics 
där rutterna var tvungna att implementeras manuellt. Förutom att tid sparas då 
rutterna anges medför denna lösning att det är betydligt enklare att justera 
eventuella omläggningar av rutterna eller att korrigera eventuella fel som gjorts.    

7.3.5 Utdata 

Arbetet med utdata är väldigt enkelt i VISSIM. Den information som önskas kan 
markeras i programmet och läggs senare i en textfil som enkelt kan exporteras till 
Excel för fortsatt analys. Att programmet endast ger den utdata som önskas är 
väldigt bra då det sparar tid och ger mer strukturerade utdatafiler.   

Det går att få ut mycket data från 
modellen. De data som önskas väljs i 
fönstret som visas i figuren till 
vänster.  

Arbetet med att välja ut och 
konfigurera den utdata som önskas är 
enkelt och strukturerat.  
I konfigurationen kan data väljas ut 
mer detaljerat så som för vilka 
fordonstyper som informationen ska 
samlas in.  

 
 
 
 
 

 Figur 47: Val och inställningar av 
utdata i VISSIM 
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8 KALIBRERING 

I detta avsnitt kommer arbetet med kalibreringen i varje simuleringsprogram att 
beskrivas. Avsnittet kommer att inledas med en beskrivning av de parametrar som 
använts för att kalibrera modellerna. Därefter kommer arbetet med kalibreringen 
att beskrivas för respektive program. 

I alla simuleringsprogram finns det fördefinierade fordonsparametrar och 
beteendeparametrar. När ett vägnät implementerats måste dessa parametrar 
justeras så att modellen anpassas efter det verkliga systemet. Detta är en mycket 
viktig del i arbetet då förare exempelvis beter sig olika i stan jämfört med ute på 
landsbygden. Hur förare uppträder i trafiken kan också skilja sig mellan olika 
trafikmiljöer och geografiska områden.  

För att de uppbyggda modellerna ska likna det verkliga nätverket, kalibreras 
modellerna mot uppmätta riktlinjer från det verkliga nätverket. Dessa riktlinjer 
ska vara tydliga och enkla att mäta upp både i det verkliga systemet och i 
modellen. 

I examensarbetet är det viktigt att de tre programmen får lika förutsättningar. 
Därför har alla programmen kalibrerats mot samma uppmätta vä rden. Det är även 
viktigt att dessa värden kan mätas med samma metod i alla programmen. De data 
som varit aktuella för kalibrering i de tre modellerna som använts i 
examensarbetet är: 

• Tid genom korsningar 

• Fordon per fas 

• Medelhastigheter  

• Antal fordon i kö 

• Fysisk kölängd 

• Gap Acceptance 

• Visualisering 

Nedan följer en beskrivning av de riktlinjer som varit aktuella för kalibrering i 
examensarbetet. Detta följs av en beskrivning av kalibreringsarbetet i respektive 
simuleringsprogram. 

8.1.1 Tid genom korsningar 

Genom att mäta tiden det tar för fordonen att ta sig genom korsningen kan 
fordonen kalibreras så att reaktionstiden och accelerationen mer liknar de faktiska 
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förhållandena i verkligheten. Dessa värden kan skilja mellan olika länkar 
beroende på lutning i körbanan, siktförhållanden med mera. Inställningen för 
accelerationen är global så därför är det viktigt att mäta tider från olika länkar och 
räkna ut ett medelvärde som kan användas som kalibreringsunderlag i modellerna. 
För att få mera lokala variationer går det att ställa in lutning i på de olika länkarna. 
Om det till exempel uppdagas att accelerationen på en viss länk är betydligt lägre 
än på övriga länkar går det ange en uppförslutning på denna länk för att sänka 
accelerationen lokalt. 

Ur de mätningar som genomförts erhölls medeltider mellan två punkter i de olika 
korsningarna. Mätningarna skiljer på tider för stillastående fordon och fordon som 
når den första mätpunkten i fart. Förarna som startar stillastående används för att 
kalibrera accelerationen medan tiderna för fordonen i rörelse används för att 
kalibrera hastigheter i korsningarna.  

 

8.1.2 Fordon per fas 

Antal fordon som hinner genom korsningen under en fas visar om trafiksignalerna 
är korrekt modellerade. Det visar även om trafikflödena är korrekta för 
tidpunkterna och om hastigheten och accelerationen för fordonen på länkarna är 
rätt inställda. 

För att kontrollera detta körs animeringen på låg hastighet vilket gör att fordonen 
kan räknas manuellt i varje fas. Från räkningarna tas ett medelvärde som jämfört 
med de räkningar som gjorts ute i modellområdet. Förutom medelvärde undersöks 
även de olika faserna för sig för att undersöka så att inga orealistiska faser 
förekommer. 

 

8.1.3 Medelhastighet 

Medelhastigheten kontrolleras i två punkter där Vägverket Konsult utfört 
mätningar i motsvarande punkter i den verkliga trafiken. På detta sätt kan det 
kontrolleras att den önskade hastigheten som förarna har stämmer överens med 
den hastighet som förarna har i verkligheten.  

Denna hastighet kan även användas för att kontrollera om trafiken i modellen 
flyter i likhet med det verkliga trafikflödet. Uppstår det tillexempel orimligt låga 
hastigheter på någon länk kan det tänkas att det uppstått köer som inte uppmäts i 
det verkliga systemet. På samma sätt kan orimligt höga hastigheter påvisa att 
systemet flyter för bra eller att några parametrar som anger hastigheter är 
felinställda.    
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8.1.4 Antal fordon i kö 

Antal fordon i kö är ytterligare ett mått som kan användas för att kontrollera om 
trafikflöden är korrekta för de länkar som leder in till en korsning.  

Måttet kan även användas för att kontrollera att trafiksignalerna är korrekt 
modellerade. Skiljer sig antalet fordon i kön finns det anledning att tro att 
gröntiderna inte är tillräckligt långa för den aktuella färdriktningen eller att 
inflödet till korsningen är felaktigt. 

8.1.5 Fysisk kölängd 

Genom att kontrollera köernas fysiska längd kan det kontrolleras att förarna håller 
rätt avstånd till framförvarande fordon när de står i kö. Om fordonen håller för 
långa avstånd i kön innebär detta att kön tar större plats i modellen än vad som är 
fallet i verkligheten. Vid en trång trafikplats kan detta leda till störningar på andra 
länkar då den långa kön till exempel blockerar en utfart. 

Står fordonen för tätt kan detta också påverka hur många fordon som kan komma 
igenom korsningen under en grönfas. Det påverkar även köernas fysiska längd på 
så sätt att den blir kortare än i det verkliga systemet. 

8.1.6 Gap acceptance  

En viktig parameter att kalibrera är gap acceptance. Denna parameter påverkar de 
punkter i systemet där ett underordnat flöde ska ta sig ut på en länk med 
överordnat flöde och där väjningsplikt gäller. I dessa punkter är det viktigt att 
fordonen tar hänsyn till rätt tidsluckor i det överordnade flödet innan de kör in på 
länken.  

Figur 48: Köer i Vädermotet 
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Denna parameter ställs med fördel in som en tidslucka som är den minsta som 
krävs för att ett fordon ska svänga in på länken. Genom att använda tidsluckor tas 
hänsyn till fordons olika hastigheter. Denna parameter har stor inverkan på 
köbildning på länkarna med det underordnade flödet.  

8.1.7 Visualisering 

Visualiseringen av modellen är en viktig del i kalibreringsarbetet. Genom att 
granska animeringen kan uppenbara fel upptäckas och åtgärdas. Exempel på fel av 
denna typ kan vara att två länkar inte har kopplats ihop på rätt sätt vilket får till 
följd att fordonen endast använder ena körfältet. Det kan även vara så att det finns 
otillåtna svängar i systemet som gör att trafiken avviker från det verkliga 
systemet. Detta kalibreringsarbete pågår från att arbetet med modellen inleds och 
används för att kontrollera de övriga kalibreringsparametrarna.  
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8.2 TSIS 

Kalibreringsarbetet med TSIS kan vara relativt omständligt och borde förenklas i 
framtida versioner. Det finns många parametrar som kan kalibreras, men som inte 
justerats i arbetet med modellen. Vad som däremot inte går att kalibrera är den 
globala parametern acceleration. Det går att läsa in en fil som är definierad som 
Record Type 173 (TRAFED Reference Manual) där den önskade accelerationen 
för alla fordonstyper ställs in. Av någon anledning kommer denna inlästa fil 
endast gälla för den första tidsperioden i TSIS och inte för de efterföljande 
tidsperioderna. Därför blir användaren låst till default-värden för accelerationen 
om fler än en tidsperiod används i simuleringen. 

  

8.2.1 Tid genom korsningar 

Då accelerationen inte gick att justera blir denna tid svår att kalibrera. När tiderna 
uppmättes i modellen stämde de skapligt överens med de värdena från det 
verkliga nätverket. Medelvärdet för tiderna i modellen hamnade något under 
medelvärdet från verkliga systemet. Detta kanske skulle kunna åtgärdas genom att 
ändra länkparametrar så som hastighet, lutning eller reaktionstid på länkarna. 
Dessa ändringar skulle då inte ge någon global effekt i modellen så därför 
accepterades en något snabbare acceleration i modellen. 

Det noterades i animeringen att vänstersvängarna däremot gick väldigt fort, vilket 
gjorde att fordon som svängde vänster i korsningar ibland körde över de fordon 
som fortsatte rakt fram i korsningen. Detta fel åtgärdades genom att sänka 
svänghastigheten i de korsningar där problemen uppstod.  

 

8.2.2 Fordon per fas 

Räkning av antal fordon per fas visade sig hamna inom bestämt intervall utan att 
några övriga justeringar behövde göras. 
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8.2.3 Medelhastighet 

Medelhastigheter kan erhållas genom att placera detektorer i de punkter där 
mätningar önskas. Det visade sig att medelhastigheten var för låg i modellen. I 
inställningarna för länkarna var "Free Flow speed" satt så att den motsvarade 
hastighetsgränserna i det verkliga systemet. 

I inställningarna för länkarna går det att ställa in "Free Flow Speed" som är 
hastigheten på länken. Denna parameter anges i mph och sattes från början till 44 
mph vilket motsvara hastighetsbegränsningen (70 km/h) på väg 155. 

Detta gjorde att medelhastigheten hamnade under de verkliga mätningarna. 
Tanken var då att det skulle gå att ändra den önskade hastigheten för varje förare. 
Detta visade sig dock vara svårt då det endast gick att ändra procentandelen över 
hur stor del av free flow speed de olika förartyperna kör i. Det vill säga om free 
flow speed är 70 km/h och förartyp i genomsnitt kör i 110 procent av denna 
hastighet så håller dessa förare i genomsnitt en hastighet på 77 km/h. Summan för 
procentandelarna hos de tio olika förartyperna måste alltid bli 1000 vilket innebär 
att det blir svårt att höja medelhastigheten över 70 km/h, vilket var önskvärt.  

För att få medelhastigheten i modellen att stämma bättre överens med 
verkligheten valdes därför att höja "Free flow speed" på väg 155 till 48 mph (ca: 
77 km/h). 

Medelhastighet hamnade fortfarande något under medelvärdet från de riktiga 
mätningarna. För att höja medelhastigheten jämnades hastighetsfördelningen ut 
mellan de olika förartyperna. Förartyp 1 höll endast 75 procents hastighet (58 
km/h), vilket är en orimligt låg hastighet ute i nätverket. När fördelningen av 

Figur 49: Inställningar av "Free-Flow Speed 
Percentages" i TSIS 
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hastigheterna jämnats ut något ökades även medelhastigheten till de värden som 
observerats ute i det verkliga nätverket. 

Det hade varit önskvärt och sparat mycket tid om det hade gått att definiera en 
vägtyp för varje länk och sedan kunnat ändra parameter för vägtypen istället för 
att gå in och ändra parametrarna på varje länk. För att ändra hastigheten från 44 
mph till 48 mph måste ändringar ställas in på varje länk. Mellan varje nod finns 
det två länkar, en i varje riktning, vilket gör att det redan i ett litet nätverk blir 
många länkar att ändra. Därför är det viktigt att ställa in alla vägparametrar rätt 
från början vid själva uppbyggandet. Detta hade lätt kunnat undvikas om det hade 
varit möjligt att ändra den önskade hastigheten för varje vägtyp och på så vis 
ändra alla länkar som är uppbyggda av denna vägtyp. 

8.2.4 Antal fordon i kö 

Efter att medelhastigheten justerats visade det sig att även antalet fordon i kö 
stämde bra överens med de observationer som gjorts vid området. Detta är även 
det ett tecken på att medelhastigheten stämmer bra även om det faktiska värdet är 
något lägre än mätningen. 

8.2.5 Fysisk kölängd 

Detta mått blev problematisk att kalibrera mot då fordon tenderade att packa ihop 
sig väldigt tätt på vissa länkar medan fordon på vissa länkar höll ett bra avstånd 
till framförvarande fordon. Detta innebär att det inte är någon global 
kalibreringsparameter som bör justeras utan att det istället är någon parameter på 
de specifika länkarna som ska justeras. 

Efter många försök kom en lösning på problemet från David Hale på McTrans 
Center, University of Florida, USA.  

Figur 50: Kalibrering i TSIS 
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Hales lösning på problemet var att den sträcka som ställs in på länken är sträckan 
från stopplinje i en nod till stopplinje i nästa nod, och denna kan skilja sig från 
den geografiska sträckan, som då är från centrum i noden till centrum i nästa nod. 
Har då stopplinjen flyttats från centrum av noden kommer den angivna sträckan 
för länken att vara felaktig. 

Är sträckan felaktigt inställd tror simulatorn att det finns plats för fler fordon än 
vad det fysiskt finns plats för vilket gör att de packar sig väldigt tätt. Justeras 
denna sträcka kommer avståndet mellan fordonen att stämma bättre överens med 
verkligheten. 

8.2.6 Gap acceptance 

Detta är en viktig parameter och den definieras i TSIS som antal sekunder i en 
tidslucka som krävs av olika förartyper för att köra ut på en länk med ett 
överordnat flöde. Denna parameter påverkar kölängderna på Tankgatan i 
Oljevägsmotet och på Ruskvädergatan i Vädermotet, då fordon på dessa gator ska 
svänga ut på ett överordnat flöde.  

När tidsluckan ökas blir det givetvis färre potentiella luckor i den överordnade 
trafikströmmen som fordonen kan svänga ut på vilket gör att köerna växer. Detta 
har visat sig vara extra viktigt då trafikflödena ökar och tidsluckorna blir färre 
samtidigt som köerna växer snabbare.  

Förarbeteendet i TSIS har stämt bra överens med det verkliga beteendet med 
endast några få undantag. Vad som behövdes justera för var de mest aggressiva 
förarna som accepterade alldeles för kort tidslucka.  
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8.3 Paramics 

Det finns parametrar i Paramics som är enkla att kalibrera som till exempel de 
fysiska attributen för de olika fordonen. Det finns även parametrar som är väldigt 
svåra att kalibrera så som förarbeteendet när det gäller gap-acceptance. För denna 
parameter finns det ingen direkt väg att kalibrera detta beteende. Gap-acceptance i 
Paramics beskrivs mer senare i detta avsnitt. 

8.3.1 Tid genom korsning 

De fysiska attributen för de olika fordonstyperna är överskådliga och det är enkelt 
att kalibrera för globala parametrar så som acceleration och retardation. Dessa 
parametrar ställs in i "Vehicle Type Manager" där de olika fordonens attribut kan 
ändras. 

Genom att anpassa accelerationen kunde tiderna genom korsningen justeras så att 
de stämde överens med de uppmätta värdena. Kalibreringen utfördes med samma 
metod och värden som beskrevs för TSIS tidigare. 

8.3.2 Fordon per fas 

Antal fordon per fas stämde bra överens med de uppmätta värdena från det 
verkliga nätverket. Detta indikerar att gröntiderna hos de tidsstyrda signalerna i 
modellen motsvarar de trafikstyrda signalerna som används. Det betyder även att 
det angivna inflödet mot trafikljusen är korrekt.      

8.3.3 Medelhastighet 

Dessa data erhölls genom att placera ut detektorer på samma positioner där 
Vägverket Konsult utfört sina mätningar. Vid kontroll stämde dessa värden bra 
överens med de verkliga mätningarna. På länkarna är hastighetsbegränsningen 
inställd vilket innebär att Paramics med fördefinierade värden modellerar förarnas 
önskade hastighet väl för modellområdet. 

8.3.4 Antal fordon i kö 

Då det visat sig att inflödet till trafiksignalerna stämde under "fordon per fas" så 
var det främst rödtiderna för de olika flödesriktningarna som kunde ställa till med 
problem för denna kalibreringsparameter. När räkningar genomförts visade det sig 
dock att kölängderna i modellen representerade de verkliga köer som räknats ute i 
modellområdet. Detta innebär att de tidsstyrda signalerna lyckats ställas in på ett 
riktigt sätt. 
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8.3.5 Fysisk kölängd 

Fordonen i Paramicsmodellen håller realistiska värden då de är stillastående. 
Detta innebär att köernas fysiska längd stämmer överens med vad som observerats 
i det verkliga nätverket. Det bekräftar också att inga orimliga längder på fordonen 
i nätverket angivits. 

8.3.6 Gap acceptance 

I Paramics finns det inget direkt sätt att kalibrera för gap-acceptance. I varje nod 
som representerar en korsning kan flöden ges olika prioriteter (major, medium och 
minor) och det är dessa som styr detta beteende. Dock kan inte dessa inställningar 
göra att beteendet liknar det beteende har i det verkliga systemet.  

 

Även om det överordnade flödet sätts till "major" och det underordnade flödet till 
"minor" kommer fortfarande fordon i det underordnade köra ut på länken med det 
överordnade flödet utan att ta hänsyn rätt tidsluckor. 

 

 
 

Figur 51: Inställning av prioritet i 
korsning i Paramics 
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8.4 VISSIM 

VISSIM har varit det program där kalibreringen varit minst tidskrävande. 
Modellen stämde bra överens med de gjorda trafikmätningarna redan före arbetet 
med kalibreringen startade.  

Även arbetet med inställningarna av de parametrar som skulle kalibreras var 
enkelt då programmet var uppbyggt på ett logiskt sätt. Accelerationen ställdes in 
globalt för hela nätverket och "gap acceptance" ställdes in för varje enskild utfart.   

8.4.1 Tid genom korsning 

Det första som kontrollerades var tiderna genom korsningen. Det visade sig att 
fordonen i VISSIM hade mycket kortare tider genom korsningen jämfört med 
uppmätta data från stillastående position. De fordon som kom in i korsningen i 
rörelse hade tider som stämde bra överens med de uppmätta. Detta viasade på att 
accelerationen för fordonen var hög medan hastigheten på länkarna verkade 
stämma bra med de uppmätta värdena. Genom att sänka accelerationen kunde 
tillslut tider uppnås som motsvarade de uppmätta tiderna. 

8.4.2 Fordon per fas 

För att få detta mått att stämma fick först accelerationen justerats. Inledningsvis 
var detta värde allt för högt, vilket resulterade i att ett för stort antal fordon 
passerade korsningen under en fas. Även efter det att accelerationen sänkts kom 
det igenom för många fordon men genom att sänka den önskade hastigheten 
erhölls ett bättre värde.  

8.4.3 Medelhastighet 

I VISSIM erhålls medelhastigheter med hjälp av detektorer på samma sätt som i 
de övriga två programmen. Dessa hastigheter var först för höga jämfört med de 
hastigheter som fanns givna från de data som samlats in med slangmätningarna. 
Som redan angivits under föregående rubrik fick hastigheterna sänkas för 
trafikanterna i nätverket.  

 



 
 

 102

I figuren nedan visas inställningen för fordonens önskade hastighet. Den nedersta 
röda markeringen ligger på tolv procent, vilket innebär att denna andel kommer 
att hålla hastigheten 70-74 km/h. Den övre röda markeringen ligger på 78 procent 
vilket innebär att 66 procent (78-12) kommer att hålla hastigheten 74-78km/h. 
Övriga 12 procent av fordonen önskar hålla en hastighet mellan 78-85 km/h. 

8.4.4 Antal fordon i kö 

Denna parameter stämde bra överens med de iakttagelser som observerats ute vid 
trafikmätningarna. I scenariot med de fordonsstyrda signalerna var beteendet vid 
den signalreglerade korsningen likt de verkliga förhållandena. Detta betyder att 
både signalerna och trafikflödet vid korsningarna bra stämmer överens med de 
verkliga värdena. 

Även det scenario där tidsstyrda signaler användes stämde bra överens med 
trafikmätningarna. Skillnaden mellan de båda scenarierna är främst den tredje 
fasen vid utfarten till Shells område. I scenariot med de tidsstyrda signalerna ges 
denna fas alltid en gröntid oavsett om länken ut från detta område är trafikerad 
eller ej. Detta skulle kunna påverka trafikströmmarna som kommer från väster 
längs väg 155 och de som svänger av från Hisingsleden för att färdas väster ut 
längs väg 155. Gröntiden för denna fas är dock så pass kort att den inte har någon 
större påverkan på antal fordon i kö. Länken blir också ofta trafikerad vilket 
innebär att de endast är vid ett fåtal tillfällen som den visar grönt utan att länken är 
trafikerad. 

 

 
Figur 52: Inställning av önskad hastighet i 
VISSIM 
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8.4.5 Fysisk kölängd 

Någon justering för avstånd mellan fordon behövde inte genomföras i VISSIM. 
Fordonen höll avstånd som motsvarade de längder som observerats vid 
trafikmätningarna. Det uppstod aldrig några situationer där fordon stod på 
varandra som vid vissa tillfällen kunde inträffa i de andra programmen. Orsaken 
till detta kan mycket väl vara att det inte förekommer några "korta länkar" in mot 
korsningarna i denna modell. 

 

8.4.6 Gap-acceptance 

Justeringar i gap-acceptance fick göras vid vissa korsningar i modellen. Det 
visade sig att fordonen ibland hade lite för små tidsluckor då de gav sig ut på en 
länk med ett överordnat flöde. Detta var enkelt att justera detta beteende genom 
att ställa in både tidsavstånd och avstånd i meter för när fordonen kör ut på den 
större länken.  

 
 



 
 

 104

9 VISUALISERING 

Visualiseringen utgör en viktig del i ett simuleringsprojekt. Det är denna 
information som presenteras för olika intressenter och därför medlar en känsla 
för hur bra eller trovärdigt programmet är. I detta avsnitt kommer visualiseringen 
i de olika tre simuleringsprogrammen att beskrivas. 

9.1 TSIS 

I TSIS visualiseras nätverket i 2-D, sett från ovan. Programmet som används för 
visualiseringen heter Trafvu och måste köras separat för att visa trafiken i 
nätverket. Visualiseringen är relativt enkelt men presenterar på ett tydligt sätt 
trafiken i nätverket. I figuren nedan visas hur simuleringen i Trafvu ser ut.   

 

 

 

Figur 53:  Visualisering i TSIS 
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9.2 Paramics 

I examensarbetet har Paramics 4.2 använts och det är denna programversions 
visualiseringsmöjligheter som presenteras i examensarbetet. Det är möjligt att 
visualisera modellen både i 2-D och i 3-D. Den 2-dimensione lla visualiseringen 
skiljer sig inte så mycket från visualiseringen i TSIS.  

Visualiseringen kräver mycket datorkapacitet och går långsamt om 
detaljrikedomen för det som ska visualiseras är hög.  

I nedanstående figur visas en visualisering i 2-D över Oljevägsmotet. 

Det är även möjligt att köra visualiseringen i 3-D. Då kapaciteten på den dator 
som användes var begränsad fick bakgrundsbilden väljas bort. I figuren nedan 
visas en 3-D visualisering av Vädermotet. Rutan i bilden med ett grönt sträck 
representerar en zon i OD-matrisen. De gula prickarna utgör busstationer. 

 

 

 

Figur 54: 2-D visualisering i Paramics 

Figur 55: 3-D visualisering i Paramics 4.2 
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En mycket användbar funktion i Paramics är att det finns möjlighet att placera ut 
kameror för att visualisera de kritiska punkterna i nätverket. Denna funktion är 
mycket bra när stora nätverk visualiseras. 

I nedanstående figur är visas två kameror. Camera 2 är över Vädermotet och 
Camera 3 över Oljevägsmotet. 

 

  

 

 

 

 

9.3 VISSIM 

I VISSIM går det att visualisera både i 2-D och i 3-D. Den 2-dimensionella 
visualiseringen skiljer sig inte mycket från den 2-dimensionella visualiseringen i 
de andra två programvarorna. Trafiken flyter dock mycket bättre i VISSIM. Detta 
beror troligen på att VISSIM-modellen inte är uppbyggd av noder och länkar utan 
av vägsegment anslutna med konnektorer. Fordon placerar sig också mycket 
bättre i filerna än vad de gör i de andra programvarorna. 

I nedanstående figur visas en 2-dimensionell visualisering över Vädermotet. 

Figur 56: Kamera 2 över Vädermotet och Kamera 3 över Oljevägsmotet  

Figur 57: 2-D visualisering av Vädermotet 
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Det går även att visualisera modellen i 3-D. I nedanstående figur visas trafiken på 
väg in mot Vädermotet. 

 

I nedanstående figur visas trafik på väg in mot centrum från Torslanda/Öckerö. 

 
 
 

Figur 58: 3-D visualisering över trafik in mot Vädermotet i VISSIM 

Figur 59: 3-D visualisering över trafik in mot Oljevägsmotet 
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10 ANALYS AV PROGRAMVAROR 

I detta avsnitt analyseras programvarorna som använts i examensarbetet. De 
delar som kommer att redovisas i denna del är användarvänlighet och 
simuleringsresultat.  

Utöver analysen mellan de olika programmen redovisas även en jämförelse 
mellan VISSIM med trafikstyrda signaler och med tidsstyrda signaler.  

10.1 Användarvänlighet 

10.1.1 Implementering 

Implementeringen har varit mest effektiv i VISSIM. Det är enkelt att komma 
igång med programmet och förstå hur nätet ska byggas upp. En stor fördel med 
VISSIM är de så kallade anpassningspunkterna som gör det enkelt att efterlikna 
kurvaturen i vägnätet. I TSIS krävs det många noder och länkar för att bygga 
kurvaturen. I Paramics går det att böja länkarna med hjälp av ett kurvaturverktyg 
som kan vara besvärligt. 

Kollektivtrafiken var klart smidigare att implementera i VISSIM. Här definieras 
startlänk och slutlänk för en bussrutt och sedan beräknar programmet en rutt för 
bussen. Blir det något fel på bussrutten är det enkelt att ändra detta. I TSIS är det 
mycket tidskrävande att definiera alla nodnummer i ordning som ingår i en 
bussrutt. I stora nätverk med många busslinjer kan detta bli ett väldigt omfattande 
arbete. I Paramics behövs inte alla nodnummer som en busslinje ska passera 
definieras, men användaren måste klicka på varje länk som busslinjen ska passera. 
Detta gör arbetet tidskrävande men dock inte i närheten av det arbetet som krävs 
för att implementera kollektivtrafik i TSIS. 

När det gäller trafikdata, som flöde och svängandelar, var detta enklast att 
implementera i TSIS. Fördelen med TSIS var att tidsperioderna för ett projekt 
kunde fördefinieras och sedan fanns dessa tidsperioder att välja i varje korsning 
där svängandelar skulle ställas in. I VISSIM måste alla tidsperioder definieras på 
nytt i varje korsning, vilket gör att arbetet tar längre tid än arbetet i TSIS.      
I Paramics innebar trafikdata en del extra arbete eftersom svängandelar inte kan 
ställas in och OD-matriser för varje kvart fick beräknas. I Paramics sparades 
däremot mycket tid på att flödet in i modellen kunde ökas och minskas genom att 
ange en procentsats av den trafik som är inställd. I VISSIM och TSIS fick olika 
scenarier skapas för 2010 och 2025, vilket innebar extra arbete. 

Implementering av trafiksignaler är enkelt i alla tre program om det gäller 
tidsstyrda eller fordonsstyrda signaler. Vad beträffar samordnade signaler var 
detta något som var mycket svårt att implementera i TSIS vilket ledde till att 
jämförelsen avgränsades till att gälla tidsstyrda signaler. I VISSIM kan 
trafiksignalerna programmeras med logiska element, vilket gör att användaren kan 
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få trafiksignalerna att fungera efter egna önskemål på ett enkel sätt. I Paramics går 
det att programmera trafikstyrda signaler men denna funktion användes inte i 
examensarbetet. 

Vad gäller utdata finns det mycket information att hämta från alla tre 
programmen. Det som skiljer programmen åt är hur utdata presenteras. I TSIS 
presenteras all utdata i en textfil. Det går inte välja att utesluta viss information 
och alla inställningar och definierade element i nätverket inkluderas i utdatafilen. 
Detta gör att arbetet med att hitta den information i denna utdatafil som önskas är 
tidskrävande. I både Paramics och VISSIM är arbetet med att erhålla utdata enkelt 
och denna information presenteras i separata utdatafiler.  

 

10.1.2 Kalibrering  

Arbetet med kalibreringen skiljer sig åt i de olika programmen. Vissa parametrar 
kan vara enkla att ställa in i ett program och omöjliga att ställa in i ett annat 
program. I TSIS är det bland annat inte möjligt att ändra accelerationen för 
fordonen vilket enkelt kan ställas in i både Paramics och VISSIM. Inställning av 
gap-acceptance är väldigt smidigt i VISSIM, är möjligt i TSIS och väldigt svårt att 
få till bra i Paramics. Generellt så är kalibreringsarbetet smidigast i VISSIM.  

I Paramics är kalibreringsarbetet också relativt smidigt om det bortses från 
inställning av gap-acceptance. TSIS är svårast att kalibrera och det beror nog 
mycket på att programmet är anpassat till den amerikanska marknaden och värden 
är anpassade efter amerikanska trafikförhållanden. Det går inte att ställa in 
accelerationen, det är svårt att ställa in gap-acceptance och det är även svårt att 
ställa in fordonens önskade hastighet. 

10.1.3 Visualisering 

I de programversioner som jämförts i examensarbetet är visualiseringen klart mer 
avancerad i VISSIM. TSIS har en relativ enkel visualisering, men den fungerar 
tillräckligt bra för att se hur systemet fungerar. Visualiseringen i den version av 
Paramics som använts i jämförelsen (4.2) är också relativt enkel. I den senaste 
versionen har dock kraft lagts på att förbättra 3-D visualiseringen. Detta har 
resulterat i att visualiseringen klart kan konkurrera med 3-D visualiseringen i 
VISSIM. 
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10.2 Simuleringsresultat 

10.2.1 Analys av trafikstyrda signaler i VISSIM 

Då det bestämdes att tidsstyrda signaler skulle användas i analysen var det 
intressant att jämföra hur mycket restiderna skilde sig mot det scenario där 
fordonsstyrda signaler används. I diagrammet nedan visas restider för fordon mot 
Torslanda, dels med fordonsstyrda signaler (2004 Trafik) och med tidsstyrda 
signaler (2004 Tid).  

 

I diagrammet ovan skiljer sig inte tiderna så mycket då detta är medeltider från 
maxtimman då trafiksignalernas fastider inte ändras så mycket. I rutten mot 
centrum ingår korsningen i Vädermotet där en fas av tre ibland hoppas över då 
denna länk har lågt flöde. Därför var det väntat att de trafikstyrda signalerna 
skulle påverka restiderna mer i denna riktning. Restiderna för rutten mot centrum 
kan ses i diagrammet nedan. 
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Figur 60: Restid mot Torslanda 2004 
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Restiderna för modellen med tidsstyrda signaler ger längre restider än modellen 
med fordonsstyrda signalerna. Det visar att de trafikstyrda signalerna fungerar 
som de ska. Anledningen att de inte ger ännu kortare tider än de tidsstyrda är att 
det under maxtimman att alla faser når sin maxtid.  

10.2.2 Scenarieanalys 

För att utreda om det blir några skillnader i resultat från programmen har tre 
scenarier studerats. Det första scenariot är den aktuella trafiksituationen medan de 
två övriga scenarierna beskriver framtida trafiksituationer år 2010 respektive 
2025. Dessa trafikflöden har räknats fram med hjälp av SIKA:s prognosmodeller. 
Detektorer har använts i programmen för att samla in information angående 
trafikflöden vid sju olika punkter i nätverket, se figuren nedan. 
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Figur 61: Restid mot centrum 2004 

Detektor 5 Detektor 1 

Detektor 2 

Figur 62: Detektorernas placering i modellområdet  
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Under den rådande trafiksituationen, scenario 2004, är inflödena till modellen 
väldigt lika de värden som mätts upp ute i det verkliga systemet. I figuren nedan 
visas ett diagram som anger antalet fordon som passerar in i nätverket från 
Torslanda, för varje tidsperiod. 
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Figur 63: Antal fordon som passerar in i modellområdet från Torslanda, (2004) 
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Inne i nätverket uppstår det dock olikheter mellan programmen, det är främst i 
TSIS som resultaten skiljer sig, där de uppmätta flödena ligger något under de 
övriga. Flödena vid detektor 2 kan ses i figuren nedan. 
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Figur 64: Antal fordon som passerar Vädermotet vid detektor 2, (2004) 

 

Även på väg ut ur modellområdet, vid detektor 1, uppstår det skillnader mellan 
programmen, dock ej lika stora som vid detektor 2. Flödet i TSIS är återigen lite 
lägre än de övriga programmen men ligger samtidigt nära de data som samlats in 
vid trafikräkningarna. Flödena i Paramics och VISSIM ligger lite över insamlad 
data till en början men hamnar i slutet av perioden under samma data. 
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Figur 65: Antal fordon som lämnar Vädermotet i riktning mot centrum, (2004) 
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Även i det första framtidsscenariot är skillnaderna små mellan de olika 
programvarorna gällande antalet bilar som anländer till modellområdet. I bilden 
nedan visas tre nästan identiska kurvor vid detektor 5.  

Flöden vid detektor 5 (2010)
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Figur 66: Flöde in i modellområdet vid detektor 5, (2010) 

 

Vid detektor 2, i Vädermotet, är återigen flödet i TSIS något lägre än de övriga 
programmen. 

Flöden vid detektor 2 (2010)
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Figur 67: Flöden i Vädermotet, (2010) 
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Även vid detektor 1 där trafiken leds ut ur modellområdet ligger 
flödesräkningarna i TSIS något under motsvarande värden i Paramics och 
VISSIM. 

Flöden vid detektor 1 (2010)
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Figur 68: Flöde vid detektor 1, (2010) 

I det andra framtidsscenariot, år 2025, är det intressant att se hur TSIS följer de 
inmatade värdena. Paramics och framförallt VISSIM ligger här väldigt lågt. 

Flöden vid detektor 5 (2025)
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Figur 69: Inkommande flöde vid detektor 5, (2025) 
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Flöde vid detektor 2 (2025)
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Figur 70: Flöde vid detektor 2 i Vädermotet, (2025) 

Vid detektor 2 i Vädermotet är flödesobservationen i TSIS lägst men skillnaden är 
inte så stor jämfört med de övriga programmen. 

Vad beträffar utflödet vid detektor 1 är det intressant att se hur lika flödena trots 
allt är. Inflödet har i detta scenario ökats med 50 procent men programmen verkar 
ändå ge ungefär samma utflöden.  

Flöde vid detektor 1 (2025)
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Figur 71: Utflöde ur modellen vid detektor 1, (2025) 

I nätverket har restid uppmätts för samma rutter som användes vid 
restidsinsamlingen med floating car. De uppmätta restiderna för scenariot 2004 
skiljer sig inte så mycket mellan programmen. Tiderna från restidsinsamlingen 
med floating car (FC) har lite större variation än simuleringsresultaten vilket beror 
på att min-, medel- och maxtider från denna insamling verkligen motsvarar dessa 
värden. I simuleringarna däremot är även min och max medelvärden för de minsta 
respektive längsta tiderna från flera iterationer  
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I diagrammen nedan visas restider för scenario 2004, både för rutten mot 
Torslanda och rutten mot centrum. 
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Figur 72: Restider mot Torslanda, (2004) 
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Figur 73: Restider mot centrum, (2004) 
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I scenario 2010 uppstår det rätt stora skillnader i resultat mellan programmen i 
rutten mot centrum. I rutten mot Torslanda är restiderna från alla tre programmen 
lika. I diagrammet nedan visas resultat för rutten mot Torslanda 2010. 
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Figur 74: Restider mot Torslanda, (2010) 

I rutten mot centrum är det TSIS som skiljer sig från de övriga två programmen. 
VISSIM och Paramics visar på stor variation i restiderna, och där Paramics har 
gett lite längre restider. TSIS däremot har kortare restider och mycket mindre 
variation. 
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Figur 75: Restider mot centrum, (2010) 
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I scenario 2025 är restiderna för rutten mot Torslanda även lika mellan 
programmen. Alla tre program visar på stor variation i restiderna. Paramics och 
VISSIM ger väldigt lika resultat och något högre maxtider än TSIS. Resultaten för 
rutten mot Torslanda visas i diagrammet nedan. 
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Figur 76: Restider mot Torslanda, (2025) 

 

I rutten mot centrum är restiderna tillskillnad från scenario 2010 lägre för 
Paramics och VISSIM jämfört med TSIS. Resultaten för rutten mot centrum visas 
i diagrammet nedan. 
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Figur 77: Restider mot centrum, (2025) 
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10.2.3 Analys av resultat 

I analysen mellan programvarorna har flöden i nätverket och restider studerats. 
Flöden kan vara intressant att studera eftersom de visar hur många fordon som 
släpps in i nätverket och hur många fordon som kommer ut ur nätverket. Restider 
är intressant att studera eftersom dessa tider påverkas av många olika delar av 
modellerna. 

I det första scenariot som beskriver situationen 2004 visade det sig att flödena in i 
alla modellerna var identiska med de insamlade värdena samt att det inte var 
några större skillnader i flöden ut ur modellen i riktning mot centrum. Däremot 
uppstår det skillnader vid detektor 2 som mäter trafiken som svängt av 
Hisingsleden och som ska köra ut mot Torslanda. Vid detektor två är det 100-200 
fordon mindre per tidsperiod i TSIS som passerar under P2-P5 än i VISSIM och 
Paramics som ligger nära de insamlade värdena. Det skulle då vara rimligt att tro 
att restiderna i TSIS skulle bli lite lägre för riktningen mot Torslanda än de övriga 
programmen eftersom färre fordon kör denna väg. Detta är dock inte fallet då 
restiderna för riktningen mot Torslanda 2004 är mycket lika mellan alla tre 
programmen. Det är svårt att säga varför denna skillnad uppstår då modellerna är 
kalibrerade mot samma värden. 

Liknande tendenser finns även för scenario 2010. I detta scenario skiljer sig även 
flödet ut ur modellen i riktning mot centrum där flödet i TSIS ligger något under 
de övriga två programmen. Paramics och VISSIM har lika flöden vid alla 
detektorer. När det gäller restiderna mot Torslanda så är de lika för alla tre 
programmen. I riktningen mot centrum uppstår det dock skillnader där Paramics 
ligger högre än VISSIM. TSIS ligger i nivå med VISSIM men har däremot ingen 
varians i resultaten, trots att båda modellerna körts lika många gånger med olika 
slumpfrön. Förklaringen till detta kan vara att färre fordon kommer igenom 
nätverket i TSIS och att det då inte bildas några större köer som kan påverka 
restiderna. Varför det kommer igenom mindre fordon i TSIS samtidigt som 
inflödet är detsamma som de andra programvarorna är svårt att förklara. 

Flödet in i modellen skiljer sig mellan de olika programmen. TSIS ligger nära det 
inmatade flödet medan VISSIM och Paramics inte verkar kunna få in så många 
fordon i nätverket. Trots att det är fler fordon in i TSIS-modellen än de andra 
modellerna är det färre fordon ut. Detta kan bero på att fler fordon in i modellen 
skapar större köer vilket bidrar till att det tar längre tid att färdas igenom 
nätverket. Detta avspeglas även i restiderna mot centrum där TSIS har betydligt 
högre restider än de övriga programmen som ger liknande resultat. I riktningen 
mot Torslanda ger alla tre programmen liknande restider.   

Det är svårt att dra några generella slutsatser från de resultat som fåtts. Det har 
dock visats sig att resultaten från Paramics och VISSIM generellt är lika. 
Resultaten i TSIS kan skilja sig på olika sätt från de övriga två programmen och 
från insamlad data. Det är svårt att bestämma varför dessa skillnader uppstår. Det 
har dock visat sig att små ändringar i nätverk uppbyggda i TSIS kan få väldigt 
stora effekter på resultaten.  
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VISSIM är det program som upplevts passa bäst för trafikanalyser av nätverk likt 
det som studerats i examensarbetet. Paramics verkar vara mer ämnat för större 
nätverk då det till exempel endast går att använda OD-matriser. TSIS är ett 
betydligt mindre kostsamt program jämfört med de andra programvarorna och 
detta märks även när programmet används. Programmet uppfyller dock sin 
funktion men det bör betänkas att resultaten är väldigt känsliga för små 
förändringar av nätverksparametrar som inte alltid är självklara. 
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11 UTVÄRDERING AV OMBYGGNADSALTERNATIV 

I detta avsnitt kommer utvärderingen av ombyggnadsalternativen att presenteras. 
Avsnittet kommer att inledas med en beskrivning av den prognos som gjorts för 
det aktuella projektet. Avslutningsvis kommer resultaten av analysen att 
presenteras. 

Analysen av ombyggnadsförslagen kommer att genomföras i TSIS då det är tänkt 
att FB Engineering AB ska kunna använda de simuleringar som gjorts i sitt 
framtida arbete. Av flera olika ombyggnadsförslag som ritats på FB Engineering 
har fyra valts ut till analysen, dessa förslag kommer att presenteras senare i detta 
kapitel. 

11.1 Framtida resmönster 

I och med den kraftiga expansionen i området både gällande bostäder och 
arbetsplatser antas trafikökningen ligga högre än den generella trafikökningen för 
regionen. Trafiken längs väg 155 antas öka med cirka 4,5 procent per år fram till 
2010. Trafiken på övriga länkar i området antas öka med cirka tre procent per år 
under samma period.  

Den nya ingången till hamnen väntas medföra en förflyttning av trafik till väg 155 
från Oljevägen. Denna trafik tillkommer till den ökning på fyra och en halv som 
redan genomförts. Trafikförflyttningen väntas medföra att en årsdygnstrafik om 
cirka 5 300 trafikanter flyttas till väg 155. Av denna trafik beräknas cirka åtta 
procent trafikera väg 155 under maxtimman.   

För att beräkna flöden i trafiken efter år 2010 lades en generell ökning till 2010 
års värden. Denna ökning antas vara 1,7 procent per år, vilket ger en ökning på 29 
procent fram till 2025.  

11.2 Presentation av ombyggnadsförslagen 

De fyra olika ombyggnadsalternativen som ska simuleras i analysen utgår från två 
alternativa utformningar av Vädermotet och två utformningar av Oljevägsmotet. I 
Vädermotet finns en lösning där huvudflödet går längs Hisingsleden och en 
lösning där huvudflödet flyttats till väg 155. Skillnaden mellan de alternativa 
lösningarna i Oljevägsmotet är huruvida det ska anslutas en direktlänk från 
Hisingsleden till trafikplatsen eller inte. Bredden på ett körfält är 3,5 meter, det 
vill säga något bredare än tidigare. Samma hastighetsgränser och 
parameterinställningar används som i modellen av nuläget som användes i 
jämförelsen mellan de olika programmen.  
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11.2.1 Ombyggnadsförslag I 

I detta förslag går huvudflödet på väg 155 istället för att gå längs Hisingsleden, 
som är fallet idag. Längs denna sträcka finns det två körfält i vardera riktningen, 
samt påfartsramper och avfartsramper till anslutande vägar. Det finns även en 
direktlänk mellan Hisingsleden och Oljevägsmotet med ett norrgående körfält och 
ett södergående körfält. I Vädermotet går det att svänga av mot Hisingsleden på 
en enfilig avfartsramp. I motsatt riktning leds trafiken först under väg 155 innan 
den ansluter strax öster om Vädermotet. Trafik till Biskopsgårdens industriområde 
och Shells område använder redan befintliga vägar i gamla Vädermotet. 
Ombyggnadsalternativ I kan ses i figuren nedan. 

11.2.2 Ombyggnadsförslag II 

I det andra ombyggnadsförslaget är väg 155 fortfarande den genomgående 
trafikströmmen i Vädermotet. Det som skiljer detta alternativ från det första 
alternativet är länken mellan Oljevägsmotet och Hisingsleden. För att 
sammanbinda Hisingsleden och väg 155 måste nya anslutningslänkar byggas i 
Vädermotet. Trafik från Hisingsleden använder den vänstra avfartsleden för att 
färdas vidare väster ut. Trafik från väster längs väg 155 använder gamla 
strukturen av Vädermotet för att färdas vidare i nordvästlig riktning. 

Figur 78: Ombyggnadsförslag I 

Figur 79: Ombyggnadsförslag II 
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11.2.3 Ombyggnadsförslag III 

I ombyggnadsförslag tre är det Hisingsleden som är den genomgående länken i 
Vädermotet. Trafiken kopplas samman med väg 155 via avfarts- och 
påfartsramper. I detta alternativ finns även kopplingen mellan Oljevägsmotet och 
Hisingsleden. Ombyggnadsalternativ III kan ses i figuren nedan. 

Figur 80: Ombyggnadsförslag III 
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11.2.4 Ombyggnadsförslag IV 

I ombyggnadsalternativ fyra är Hisingsleden den genomgående länken i 
Vädermotet och trafiken ansluts till väg 155 på samma sätt som i 
ombyggnadsalternativ tre. I detta alternativ finns inte kopplingen mellan 
Oljevägsmotet och Hisingsleden vilket medför en liknande avfartsled som i 
ombyggnadsförslag två. Ombyggnadsalternativ fyra kan ses i figuren nedan. 

 

Figur 81: Ombyggnadsförslag IV 
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11.3 Simuleringsresultat 

För att jämföra ombyggnadsalternativen har ett antal parametrar studerats. De 
parametrar som varit aktuella för analysen har varit det totala trafikarbetet, den 
totala restiden, andel av den totala restiden som utgjorts av rörelse och 
medelhastighet. 

11.3.1 Fordonskilometer 

I diagrammet nedan visas totalt antal fordonskilometer för varje 
ombyggnadsförslag och för 0-alternativet under maxtimman. 
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Figur 82: Fordonskilometer under maxtimma för de olika alternativen 

För att få en mer rättvis jämförelse mellan alternativen är det intressant att studera 
antalet fordonskilometer per år för varje alternativ. Detta har beräknats med hjälp 
av rangkurvor från Capcal, ett simuleringsprogram anpassat för 
korsningsanalyser. 

I tabellen nedan presenteras fordonskilometer per år för de olika 
ombyggnadsalternativen samt för 0-alternativet.  

Scenario 0-alt alt 1 alt 2 alt 3 alt 4 
2010 55 61 62 63 66 
2015 56 66 68 69 72 
2020 60 72 74 75 78 
2025 60 78 80 82 84 

Tabell 7: Miljoner fordonskilometer per år för varje alternativ 

Det som gör att det blir så mycket mindre trafikarbete för 0-alternativet är dels att 
det är mindre trafik, ingen överflyttning av trafiken sker, och dels att trafiken inte 
kommer igenom nätverket under maxtimman.  
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I alternativ 1 och 2 där väg 155 är genomgående i Vädermotet är trafikarbetet 
mindre jämfört med alternativ 3 och 4 där Hisingsleden är genomgående. 
Anledningen till detta är att de största flödena färdas längs väg 155 och dessa får 
kortare resväg när denna väg är genomgående i Vädermotet. 

Alternativen med en koppling från Oljevägsmotet till Hisingsleden ger ett mindre 
trafikarbete än ett alternativ utan denna koppling. Detta beror på att många fordon 
får en kortare resväg genom nätverket. 

11.3.2 Restid 

Restiderna för ombyggnadsförslagen är väldigt lika. Det är svårt att utläsa något 
från dessa resultat då den totala restiden beror av hur många fordon som kommer 
in i nätverket. 0-alternativet som har mindre trafik har trots det mycket längre 
restid. Den totala restiden under maxtimman redovisas i diagrammet nedan. 
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Figur 83: Totala restiden under maxtimman för varje alternativ 

11.3.3 Restid i rörelse 

Det kan även vara intressant att studera hur stor del av restiden som utgörs av 
effektiv körtid, det vill säga att fordonet befinner sig i rörelse. Onödiga stopp 
påverkar den totala restiden samtidigt som det bidrar med negativ miljöpåverkan. 
I diagrammet visas hur stor andel av den totala restiden i nätverket som utgörs av 
rörelse. 
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Restid i rörelse / Total restid
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Figur 84: Diagrammet visar hur stor del av den totala restiden som utgörs av rörelse 

Som kan utläsas av diagrammet är de fyra ombyggnadsalternativen klart bättre än 
0-alternativet. Detta trots att det är mer trafik som ska igenom nätverket i 
ombyggnadsalternativen. Skillnaden mellan ombyggnadsalternativen är dock 
försumbar och det går därför inte att utläsa vilket alternativ som är bäst genom 
denna parameter. 
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11.3.4 Medelhastighet 

Då trafiken flyter bättre i ombyggnadsalternativen så är också medelhastigheten 
högre i dessa scenarier jämfört med 0-alternativet. Skillnaden mellan 
ombyggnadsalternativen är dock väldigt liten. I diagrammet nedan visas  
medelhastigheten för alla alternativ.  
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Figur 85: Medelhastigheten för alla alternativ 
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11.4 Analys av ombyggnadsförslagen 

Skillnaderna mellan de olika ombyggnadsalternativen är inte stora vad gäller det 
totala trafikarbetet om en maxtimma studeras. Däremot är skillnaderna mellan 
ombyggnadsalternativen och 0-alternativet stora. För att tydligare visa 
skillnaderna mellan alternativen har trafikarbetet räknats ut för ett år. 

Trafikarbetet i 0-alternativet är betydligt mindre än ombyggnadsalternativen. 
Detta beror på att det dels är mindre trafik i detta scenario och dels att trafiken 
flyter trögare. Genom att studera hur stor andel av den totala restiden i nätverket 
som utgörs av rörelse visar siffrorna att i 0-alternativet utgörs endast cirka hälften 
(54 procent) av den totala restiden av rörelse (2010).  
För ombyggnadsalternativen ligger motsvarande siffra för samma scenario mycket 
högre (89-92 procent). För scenariot 2025 utgörs endast en fjärdedel (24 procent) 
av den totala restiden av rörelse i 0-alternativet medan ombyggnadsalternativen 
fortfarande har höga värden (83-88 procent). 

Studeras ombyggnadsalternativen framstår alternativen med väg 155 som 
genomgående led i Vädermotet som bättre. Detta då det totala trafikarbetet per år 
för dessa alternativ är en till sex miljoner fordonskilometer mindre. Det visar sig 
även att alternativen med en koppling mellan Oljevägsmotet och Hisings leden har 
positiv inverkan på det totala trafikarbetet i nätverket då många fordon får en 
kortare resväg, samt att vävning för dessa trafikanter kan undvikas. 

Följaktligen blir det alternativ 1 som ger de bästa resultaten. Detta alternativ har 
både väg 155 som en genomgående led i Vädermotet och kopplingen mellan 
Oljevägsmotet och Hisingsleden. I detta alternativ blir det totala trafikarbetet 2010 
61 miljoner fordonskilometer. Motsvarade siffra för alternativ 2-4 är i tur och 
ordning 62, 63 och 66 miljoner fordonskilometer. Skillnaderna mellan 
alternativen är liknande för övriga scenarier (2015-2025). 

När skillnaderna mellan ombyggnadsförslagen är så små som de trots allt varit ute 
på Hisingen måste även andra parametrar vägas in i analysen för att ange vilket 
alternativ som är mest lönsamt. Den eventuella länken från Oljevägsmotet upp till 
Hisingsleden medför ett mindre totalt trafikarbete för fordonen i området men 
bidrar samtidigt till högre byggnadskostnad då en helt ny vägsträcka måste dras. 
Länken kan dock byggas utan att påverka den ordinarie trafiken i någon större 
utsträckning och den kan även användas som alternativ väg då andra delar av 
områdets byggs om för att bättre klara av den dagliga trafiken då byggarbetet i 
området pågår. Då väg 155 är en viktig led till och från de stora företagen ute på 
västra Hisingen, både för arbetspendlare och godstrafik, är det viktigt att 
inskränkningarna i den dagliga trafiken blir så små som möjligt under 
ombyggnadstiden. Därför måste även den samhällsekonomiska nyttan som kan 
erhållas under ombyggnadstiden räknas in vid bedömandet av de olika förslagen. I 
examensarbetet har det dock endast varit intressant att studera hur de olika 
förslagen klarar av den framtida trafiksituationen med hänseende till 
framkomlighet och ingen hänsyn har tagits till byggkostnader eller andra effekter 
som följer med de olika förslagen.   
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12 VIDARE ARBETE 

Då den jämförelsen mellan programvarorna i detta examensarbete gjorts på en 
mer övergripande nivå, vore det intressant att studera i detalj hur car- following 
och lane-changing påverkar simuleringsresultaten. Det vore även intressant att 
titta på hur vävning hanteras i mikrosimuleringsprogram och hur detta påverkar 
resultaten. 
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