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Trafiken på våra vägar ökar stadigt och det finns inga tecken på att denna trend ska brytas. Denna
utveckling innebär en mängd problem såsom ökat buller, mer utsläpp och ökad trängsel. En lösning på
trafikproblemen är att utnyttja de befintliga vägarnas kapacitet på ett bättre sätt. Ett sätt att påverka
bilisterna att använda alternativa vägar eller resa på andra tider är att förmedla information om,
exempelvis, rådande trafikförhållande och alternativa resvägar. Om trafikledningscentralerna hade
tillgång till tillförlitliga predikteringar av restider skulle de ha än större möjligheter att dirigera om
trafiken så att de värsta problemen kan undvikas.

Syftet med detta examensarbete är att ge en inblick i ett antal olika metoder för prediktering av restider,
vidare har en av dessa metoder, Holt-Winters metod, testats på tillgänglig trafikdata och resultatet av
detta test har analyseras.

Prediktering av restider är ett komplext problem och en hel del forskning har utförts i ämnet, med
blandad framgång. Metoderna och modellerna som det har forskats kring är många och de flesta av dem
kan sorteras in i någon av följande kategorier: enkla statistiska modeller, neurala nätverk, regressions-
och tidsserieanalys och trafiksimulering. Vilken metod som fungerar bäst beror till stor del på vad
resultatet av prediktionen ska användas till, vilken data som finns tillgänglig samt hur
trafikförhållandena ser ut på den aktuella platsen.

Resultaten av predikteringar av restider på trafikdata som utförts med Holt-Winters metod visar tydligt
att Holt-Winters metod i vissa fall visserligen är likvärdig med och ibland bättre än de enkla naiva
prediktorerna som den har jämförts med, men i de flesta fall är den sämre. 

När det gäller fortsatt forskning så vore det intressant med en djupare studie där de incidenter som har
inträffat studeras och en koppling sker till aktuellt trafikflödet och incidentens påverkan på
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Sammanfattning 
 
Trafiken på våra vägar ökar stadigt och det finns inga tecken på att denna trend kommer att 
brytas. Denna utveckling innebär en mängd problem såsom ökat buller, mer utsläpp och ökad 
trängsel. En lösning på trafikproblemen är att utnyttja de befintliga vägarnas kapacitet på ett 
bättre sätt. Genom att få bilisterna att välja alternativa vägar, resa på andra tidpunkter eller 
välja alternativa transportmedel kan trängseln på våra vägar minska och därmed minskar 
också utsläpp och buller. Ett sätt att påverka bilisterna är genom att förmedla information om, 
exempelvis, rådande trafikförhållande och alternativa resvägar. Om trafikledningscentralerna 
hade tillgång till tillförlitliga predikteringar av restider skulle de ha än större möjligheter att 
dirigera om trafiken så att de värsta problemen kan undvikas. Behovet av tillförlitliga 
prediktioner av restider är som störst när något oförutsett händer, men det är också då som det 
är svårast att göra prediktioner. 
 
Syftet med detta examensarbete är att ge en inblick i ett antal olika metoder för prediktering 
av restider, vidare har en av dessa metoder, Holt-Winters metod, testats på tillgänglig 
trafikdata och resultatet av detta test har analyseras. 
 
Prediktering av restider är ett komplext problem och en hel del forskning har utförts i ämnet, 
med blandad framgång. Metoderna och modellerna som det har forskats kring är många och 
de flesta av dem kan sorteras in i någon av följande kategorier: enkla statistiska modeller, 
neurala nätverk, regressions- och tidsserieanalys och trafiksimulering. Vilken metod som 
fungerar bäst beror till stor del på vad resultatet av prediktionen ska användas till, vilken data 
som finns tillgänglig samt hur trafikförhållandena ser ut på den aktuella platsen. 
 
Resultaten av predikteringar av restider på trafikdata som utförts med Holt-Winters metod 
visar tydligt att Holt-Winters metod i vissa fall visserligen är likvärdig med och ibland bättre 
än de enkla naiva prediktorerna som den har jämförts med, men i de flesta fall är den sämre. 
Resultaten av prediktering med Holt-Winters metod har förbättrats genom att data som har 
använts har utjämnats innan predikteringen har genomförts. För att kunna se möjligheter till 
vidare utveckling av Holt-Winters metod krävs mer data än den som har varit tillgänglig i 
detta examensarbete, annars blir modellen lätt för anpassad efter ett speciellt fall och inte så 
generell som den bör vara. Om en större studie görs där tillgången till data är större skulle det 
dock exempelvis vara möjligt att anpassa metoden efter rådande trafikläge och trafikflöde, 
eventuellt också väderlek och eventuella evenemang. 
 
När det gäller fortsatt forskning så vore det väldigt intressant med en djupare studie där de 
incidenter som har inträffat studeras och en koppling sker till aktuellt trafikflödet och 
incidentens påverkan på medelhastigheten.  
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Abstract 
The number of vehicles on our roads is constantly increasing, which results in a lot of 
problems such as increased noise, pollution and congestion. One solution is to make better use 
of the capacity of the existing roads. If you can make people use alternative roads, travel at 
alternative times or use alternative ways of travelling the congestion would decrease, which 
also would decrease the noise and pollution. One way to influence the drivers is to supply 
information about, for example, alternative roads or the current traffic situation. If the traffic 
management centrals had access to reliable predictions of travel times their possibilities to 
influence the traffic situation would increase, and maybe the worst problems could be 
avoided. It is when something unexpected occurs that reliable travel time predictions are 
really needed, but it is also at that time it is most difficult to calculate reliable predictions. 
 
The purpose with this thesis is to examine a number of methods that are used to predict travel 
times. Furthermore, one of these methods, Holt-Winters method, has been tested and 
analysed. 
 
Prediction of travel times is a complex problem and a reasonable amount of research has been 
conducted in the subject, with varying success. There are a lot of different methods and 
models that has been tested and analysed and most of them can be sorted in under one of the 
following categories: simple statistic analysis, neural networks, regression- and time series 
analysis and traffic simulation. Which method that is most suitable for predicting travel times 
depends on how the traffic conditions looks like at the specific road, which data that is 
available and what the predictions are to be used for. 
 
The results of the predictions made with Holt-Winters method clearly shows that Holt-
Winters method in some cases are just as good as the simple naive predictors it has been 
compared with, but in most cases the simple naive predictors are better. The results of the 
predictions with Holt-Winters method has been improved by smoothing the used data before 
the prediction. To be able to develop Holt-Winters method further, more data is needed, 
otherwise the model might be adapted to a special case and not be as general as it needs to be. 
If a larger study is made where there is access to a larger amount of data, it might be possible 
to adjust the model to the current traffic situation and traffic flow, and maybe also the current 
weather. 
 
When it comes to further research a deeper study where the incidents that have occurred and 
the current traffic flow and travel time are studied would be very interesting. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av och i samarbete med AerotechTelub AB i Växjö. 
Arbete påbörjades under sommaren 2003 men av olika anledningar har det inte slutförts 
förrän hösten 2005. Examensarbetet ingår som ett obligatoriskt delmoment i 
civilingenjörsprogrammet Kommunikations- och Transportsystem på Campus Norrköping, 
Linköpings Tekniska Högskola 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Niklas Lindqvist vid AerotechTelub, och min 
examinator, Clas Rydergren vid Linköpings Tekniska Högskola, som under hela arbetet med 
detta examensarbete har varit ett stort stöd och bidragit med kloka synpunkter. Jag vill även 
tacka övriga medarbetare vid avdelning LDS på AerotechTelub i Växjö som hjälpte mig med 
alla möjliga och omöjliga frågor under examensarbetets start. Slutligen vill jag också tacka 
min opponent, Niklas Danielsson, för hans skarpsynta kritik.  
 
Lund, oktober 2005 
 
Andreas Allström 

 



Korttidsprediktering av restider med Holt-Winters metod  
 

iv 

Innehållsförteckning 
 
 
1. Inledning .......................................................................................................................1 

1.1. Syfte .......................................................................................................................1 
1.2. Avgränsningar.........................................................................................................2 
1.3. Metod .....................................................................................................................2 

2. Bakgrund ......................................................................................................................4 
2.1. Tillgänglig trafikdata...............................................................................................4 
2.2. Analys av trafikdata ................................................................................................4 

3. Litteraturstudie.............................................................................................................7 
3.1. Enkla statistiska modeller........................................................................................7 
3.2. Neurala Nätverk......................................................................................................8 
3.3. Trafiksimulering .....................................................................................................9 
3.4. Regressions- och tidsserieanalys .............................................................................9 
3.5. Jämförelser mellan de olika metoderna..................................................................10 

4. Tidsserieanalys............................................................................................................12 
4.1. Tidsserier ..............................................................................................................12 
4.2. Utjämningsmetoder...............................................................................................13 

5. Holt-Winters metod ....................................................................................................15 
5.1. Multiplikativ Holt-Winter .....................................................................................15 
5.2. Additiv Holt-Winter ..............................................................................................16 
5.3. Exempel på prediktering med Holt-Winters metod................................................16 

6. Test av Holt-Winters metod .......................................................................................22 
6.1. Programmering av Holt-Winters metod.................................................................22 
6.2. Avgränsningar.......................................................................................................22 
6.3. Bestämning av utjämningskonstanter ....................................................................22 
6.4. Mätdata.................................................................................................................24 
6.5. Naiva prediktorer ..................................................................................................25 

7. Resultat av test av Holt-Winters metod .....................................................................27 
7.1. Fall 1 – Extremt låg hastighet under rusningstid ....................................................27 
7.2. Fall 2 – Relativt konstant hastighet under hela dygnet ...........................................29 
7.3. Fall 3 – Hastigheten följer det genomsnittliga relativt väl ......................................31 
7.4. Fall 4 – Genomsnittlig dag ....................................................................................33 
7.5. Sammanfattning ....................................................................................................35 
7.6. Olika faktorers påverkan på resultatet....................................................................36 

8. Diskussion ...................................................................................................................44 
9. Referenser ...................................................................................................................46 
Bilaga 1 ...............................................................................................................................48 

 

 



Korttidsprediktering av restider med Holt-Winters metod  
 

v 

Figurförteckning 
 
Figur 2.1 Exempel på MCS-skyltar....................................................................................... 4 
Figur 2.2 Medelhastigheten på Essingeleden under fyra tidsintervall respektive veckodag.... 6 
Figur 3.1 Schematisk bild av indata-utdata strukturen hos ett neuralt nätverk........................ 8 
Figur 4.1 Effekt av centrerat glidande medelvärde med m=2.............................................. 14 
Figur 4.2 Effekt av exponentiell utjämning med α=0.6 ....................................................... 14 
Figur 5.1 Proportionellt säsongsmönster 
Figur 5.2 Icke-proportionellt säsongsmönster .....................................................................15 
Figur 5.3  Hastigheter uppmätta på Essingeleden 08:04-08:15 under fyra fredagar hösten 

2003................................................................................................................... 17 
Figur 6.1 De fyra dagar som har predikterats vid testet av Holt-Winters metod................... 24 
Figur 6.2 Mätdata från fredag 2. Överst uppmätt data, i mitten uppmätt data utjämnat med 

α=0,7 och längst ned uppmätt data utjämnat med α= 0,85.................................. 25 
Figur 7.1 Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 

�
 för fall 1 ............. 27 

Figur 7.2 Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 1................ 28 

Figur 7.3 Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data för fall 1 då 

�
=15 ......................................................................... 29 

Figur 7.4 Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 2 ............. 30 

Figur 7.5 Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 2................ 30 

Figur 7.6 Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data för fall 2 då 

�
=15 ......................................................................... 31 

Figur 7.7 Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 3 ............. 32 

Figur 7.8 Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 3................ 32 

Figur 7.9 Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data för fall 3 då 

�
=15 ......................................................................... 33 

Figur 7.10 Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 4 ............. 34 

Figur 7.11 Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
 för fall 4................ 34 

Figur 7.12 Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data för fall 4 då 

�
=15 ....................................................................... 35 

Figur 7.13 Genomsnittliga medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�
. .. 36 

Figur 7.14 Genomsnittliga maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på 
�

...... 36 
Figur 7.15 Effekt av utjämning av data vid prediktering med Holt-Winters multiplikativa 

metod.. ............................................................................................................. 37 
Figur 7.16 Medelfel vid prediktion av fall 3 under den tid på dygnet då medelhastigheten är 

relativt konstant (8.00-14.00)............................................................................ 42 
Figur 7.17 Medelfel vid prediktion av fall 3 under den tid på dygnet då medelhastigheten 

varierar relativt mycket (15.00-20.00)............................................................... 43 
Figur 8.1 Uppmätt restid på en vägsträcka på Essingeleden med incidenter markerade ....... 45 
 
 



Korttidsprediktering av restider med Holt-Winters metod  
 

vi 

Tabellförteckning 
 
Tabell 2.1  Antal miljoner bilresor per veckodag ..................................................................... 5 
Tabell 2.2 Medelhastigheten på Essingeleden under fyra tidsintervall respektive veckodag..... 5 
Tabell 5.1 Hastigheter uppmätta på Essingeleden 08:04-08:15 under fyra fredagar hösten 

2003. ................................................................................................................... 17 
Tabell 5.2 Exempel på beräkning av nivå- och trendkomponenten i multiplikativ Holt-

Winter .................................................................................................................. 19 
Tabell 5.3 Exempel på beräkning av säsongskomponenten i multiplikativ Holt-Winter ......... 19 
Tabell 5.4 Exempel på beräkning av nivå- och trendkomponenten i additiv Holt-Winter....... 21 
Tabell 5.5 Exempel på beräkning av säsongskomponenten i additiv Holt-Winter .................. 21 
Tabell 6.1  Tabell över vilka dagar som har utgjort historik för respektive predikterad dag .... 24 
Tabell 7.1  Effekten av respektive möjlig ordning på de dagar som utgör historiken för fall 3 37 
Tabell 7.2  Optimala värden på utjämningskonstanterna för respektive fall. ........................... 39 
Tabell 7.3  Genomsnitt, maxvärde och minimivärde för de tre utjämningskonstanterna vid 

olika värden på 
�
. Fall 4 ingår ej. ......................................................................... 40 

Tabell 7.4  Känslighetsanalys av utjämningskonstanten α ...................................................... 41 
Tabell 7.5  Känslighetsanalys av utjämningskonstanten β ...................................................... 41 
Tabell 7.6  Känslighetsanalys av utjämningskonstanten γ....................................................... 41 
 
 
 



Korttidsprediktering av restider med Holt-Winters metod  
 

1 

1. Inledning 
 
Trafikarbetet på våra vägar har de senaste fem åren ökat med 1,1-3,1 % per år, se Holmgren 
(2005), och det finns inga tecken på att denna trend kommer att brytas. Denna utveckling 
innebär en mängd problem såsom ökat buller, mer utsläpp och ökad trängsel, framförallt i 
storstäderna. Det finns de som hävdar att det bara är att bygga fler och större vägar, att man 
kan bygga bort alla problem. Tyvärr är det inte så enkelt. Fler, större och bättre vägar alstrar 
ny trafik vilket gör att problemen kommer tillbaka. Det blir en ond cirkel. Dessutom är det 
inte alltid möjligt att bygga fler vägar på grund av brist på utrymme eller pengar. En lösning 
på trafikproblemen är att utnyttja de befintliga vägarnas kapacitet på ett bättre sätt. Genom att 
få bilisterna att välja alternativa vägar, resa på andra tidpunkter eller välja alternativa 
transportmedel kan trängseln på våra vägar minska och därmed minskar också utsläpp och 
buller. Något som går i linje med den transportpolitik vi har i Sverige. De huvudsakliga målen 
i den svenska transportpolitiken säger att vi ska ha en samhällsekonomiskt effektiv 
transportförsörjning som är långsiktigt hållbar ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt.  
 
Ett sätt att påverka bilisterna är genom att förmedla information om, exempelvis, rådande 
trafikförhållande och alternativa resvägar. Möjligheterna att förmedla information till 
bilisterna blir fler och fler, allt från variabla hastighetsskyltar till avancerade 
navigeringssystem i bilarna. Det är dock viktigt att informationsflödet inte blir för stort, detta 
kan få motsatt effekt och förvirra bilisterna. För att kunna leverera relevant och trovärdig 
information krävs stor kunskap om trafiknätet och de förhållanden som råder. Har man denna 
kunskap finns det även möjlighet att göra prognoser eller prediktioner, något som ytterligare 
förbättrar möjligheterna att styra trafiken så att trängseln minimeras. Om en 
trafikledningscentral har tillgång till tillförlitliga prognoser kan de dirigera om trafiken så att 
de värsta problemen eventuellt kan undvikas. För den enskilde bilisten kan 
navigationssystemet i bilen leda bilisten bort från de vägar där restiden är på väg att stiga, 
förutsatt att navigationssystemet kan hantera dynamiska hastigheter. Behovet av tillförlitliga 
prediktioner av restider eller medelhastigheter är som störst när något oförutsett händer, men 
det är också då som det är svårast att göra prediktioner. När trafiken beter sig normalt, d v s 
som den gör varje dag, är det såklart väldigt enkelt att gissa hur trafikförhållandena ser ut om 
15 eller 30 minuter. Om något oförutsett händer, exempelvis en olycka, blir det däremot 
genast mycket svårare att förutse hur trafiken kommer att bete sig. 
 

1.1. Syfte  
AerotechTelub, som är initiativtagare till detta examensarbete, har utvecklat en ruttplanerare 
för biltrafik där restiden huvudsakligen beräknas utifrån skyltad hastighet samt ett 
schablonvärde för korsningar. Korrigeringar av restiden sker dock baserat på väglag, väder, 
vägarbeten och olyckor genom att ett tidsstraff läggs på den beräknade restiden. Storleken på 
detta tidsstraff beror exempelvis på nederbördsmängd, typ av väglag och vilken störningsgrad 
en olycka eller ett vägarbete har. För de vägsträckor som har detektorer som registrerar 
medelhastigheten korrigeras skyltad hastighet med ett exponentiellt utjämnat medelvärde från 
ett par månader tillbaka för ett givet tidsintervall, oftast en timme. Intresse finns dock av att 
hitta en bättre metod för att prediktera medelhastigheter/restider. 
 
Syftet med detta examensarbete är att ge en inblick i ett antal olika metoder för prediktering 
av restider, vidare ska en av dessa metoder, Holt-Winters metod, testas på tillgänglig 
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trafikdata och resultatet av detta test ska sedan analyseras. De huvudfrågor som ska besvaras 
är: 
 

• Vilka metoder finns det för att prediktera restider? 
• Är Holt-Winters metod lämplig att använda för att prediktera restider på svenska 

vägar? 
• Hur kan Holt-Winters metod utvecklas och ge ännu bättre predikteringar? 
 

1.2. Avgränsningar 
Antalet faktorer som påverkar restiden på en vägsträcka är väldigt stort. Det krävs därför att 
vissa avgränsningar görs. Följande avgränsningar har gjorts i den modell som har testats: 
 

• Predikteringen görs endast för en fördefinierad sträcka. 
• Det finns full tillgång till historisk och aktuell data. 
 

De trafikdata som finns tillgängliga är följande: 
• Medelhastighet 
• Flöde 
• Vägsträckans längd 
• Eventuella trafikmeddelande rörande incidenter som inträffat 
 

Förutom ovanstående data finns det en mängd andra faktorer som påverkar restiden på en 
vägsträcka, exempelvis vädret och eventuella evenemang, dessa faktorer har ej använts i den 
testade modellen. Hur de kan användas i en vidareutveckling av modellen diskuteras dock. 
När det gäller trafikmeddelanden som rör olika incidenter som har inträffat så påverkar de ej i 
den testade modellen, en enklare studie av hur de påverkar medelhastigheten/restiden har 
dock genomförts. 
 
Tanken med detta examensarbete har hela tiden varit att studera restider och hur de kan 
predikteras eftersom målet är att hitta en bra modell som kan användas för att prediktera 
restider till en resplanerar på Internet. På den sträcka som har studerats har det dock inte 
funnits tillgång till restidsdata utan endast medelhastighet samt sträckans längd. I samråd med 
min handledare valde jag därför att titta på medelhastigheter istället. Är sträckan som studeras 
väldigt kort går det givetvis att sätta likhetstecken mellan genomsnittlig restid och längden på 
sträckan dividerad med medelhastighet. I detta fall är den studerade sträckan 740 m vilket 
innebär att man mycket väl hade kunnat titta på restid istället. Vi ansåg dock att blev enklare 
att få en överblick av de olika prediktorernas effekter om medelhastigheter predikterades 
istället för restider. Eftersom den genomsnittliga restiden är beroende av medelhastigheten 
kommer resultaten av predikteringen att vara desamma oavsett om vilken variabel jag hade 
valt att prediktera. 
 

1.3. Metod 
Arbetet med detta examensarbete kan delas upp i två faser: en litteraturfas, en test- och 
analysfas. Dokumentering av arbetet har pågått under hela exjobbet. Alla resultat har 
dokumenterats och kommenterats. 
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1.3.1. Litteraturfas 

Litteraturfasen inleddes med en inventering av material på Internet och biblioteket. Det 
material som hittades analyserades och sorterades. De rapporter och modellbeskrivningar som 
var intressanta lästes sedan igenom med varierande noggrannhet. Med stöd av den 
information som inhämtades under läsandet och en analys av befintlig trafikdata valdes sedan 
en modell ut, Holt-Winters metod, som testades och analyserade. Anledningen till att just 
Holt-Winters metod valdes ut var att det är en metod som tar hänsyn både till säsongs- och 
trendvariationer, samt att den tidigare inte har provats för prediktering av 
restider/medelhastigheter. Vidare så är det en metod som är möjlig att programmera inom 
ramen för ett exjobb och en metod som eventuellt kan förbättras och anpassas till detta 
speciella användningsområde. 

1.3.2. Test- och analysfas 

Testfasen bestod till en början av programmering av Holt-Winters metod. Därefter testades 
Holt-Winters metod med trafikdata från Essingeleden i Stockholm. Analysen gjordes för olika 
typer av dagar, dels dagar där uppmätt medelhastighet följde historisk data relativt väl, dels 
dagar då den uppmätta medelhastigheten inte alls överensstämmer med historisk data. 
Prediktioner gjordes 5, 15 och 30 minuter framåt i tiden och med syfte att minimera både 
max- och medelfelet. Slutligen jämfördes testresultaten med tre enkla naiva prediktorer som 
bygger på senast observerade värde och historisk data. 

1.3.3. Rapportens uppbyggnad 

Rapporten inleds med en beskrivning av problemet samt en genomgång av olika metoder för 
prediktering av restider. Därefter följer en beskrivning av tidsserier och framförallt Holt-
Winters metod. Sedan följer resultaten av de tester som har gjorts samt ett försök att förklara 
dessa. Rapporten avslutas med en diskussion kring resultaten och vad den fortsatta 
forskningen bör fokusera på. 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva den trafikdata som jag har haft tillgång till. Kapitlet 
består även av en analys av hur medelhastigheten varierar på den sträcka jag ska studera 
närmare. 
 

2.1. Tillgänglig trafikdata 
För att kunna prediktera restider, hastigheter och trafikflöden krävs det att information om 
trafikförhållandena på den aktuella vägsträckan kontinuerligt samlas in och sparas. Detta kan 
göras på en mängd olika sätt, allt från videodetektering till radar. Den mest använda tekniken 
idag är induktiva slingor som är nedfrästa i vägbanan, den teknik som har använts för att 
samla in den trafikdata som jag har analyserat. De aktuella slingorna samlar in data till MCS, 
Motorway Control System, som i första hand är ett automatiskt kövarningssystem som visar 
rekommenderade högsta hastigheter utifrån rådande trafikförhållanden. MCS-skyltarna kan 
dock även styras manuellt vid exempelvis omledning av trafiken eller då ett körfält måste 
stängas på grund av exempelvis vägarbete. Det finns skyltar med jämna intervall (ca 500 m) 
placerade över varje körfält. Skyltarna kan visa olika symboler, kryss, snedpilar (höger eller 
vänster) samt olika rekommenderade högsta hastigheter, se figur 2.1. Vid varje skylt finns 
mätutrustning för hastighet och flöde.  
 

 
Figur 2.1  Exempel på MCS-skyltar  

 
Hastigheten/restiden på ett av dessa mätsnitt har studerats i detta examensarbete. En annan 
möjlighet är att antingen långa sträckor eller mindre nätverk studeras, detta ger dock upphov 
till nya problem och i samråd med min examinator och handledare beslutades att endast 
fokusera på en avgränsad sträcka. När arbetet med detta examensarbete påbörjades fanns 
förhoppningar om att det skulle finnas tillgång till en stor mängd trafikdata som först skulle 
studeras och sedan ligga till grund för utveckling och validering av den valda modellen. Det 
har visserligen funnits tillgång till en stor mängd data men den har ofta varit av bristfällig 
kvalitet och det är sällan som det har varit möjligt att hitta dygn där det finns trafikdata för 
hela dygnet, ofta har det saknats några minuter här och där. Detta har försvårat arbetet en del 
och fick till följd att ett antal dygn som var användbara plockades ut. Även de dygn som 
valdes ut saknade dock ett antal minuter och har därför kompletterats manuellt med 
godtycklig data. Uppmätta hastigheter för de dygn som har använts redovisas i bilaga 1. Den 
trafikdata som har använts har, med hjälp av ett specialskrivet program i Matlab, plockats 
direkt ur den databas där den sparas. På den sträcka som har studerats mäts trafikflödet och 
medelhastigheten varje minut. 
 

2.2. Analys av trafikdata 
För att få en bild av hur medelhastigheten och flödet varierar på våra vägar har jag studerat en 
del litteratur och gjort en del enklare analyser av den trafikdata jag har haft tillgänglig. 
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Som tydligt framgår av tabell 2.1 är det relativt stor skillnad i antalet bilresor mellan de olika 
veckodagarna. Observera att tabellen alltså endast redovisar antalet bilresor per veckodag, 
övrigt resande beaktas ej. Skulle även övrigt resande beaktas ökar med all sannolikhet 
skillnaden mellan helgdagarna och arbetsdagarna ännu mer. I detta fall är dock endast bilresor 
intressanta. 

Tabell 2.1  Antal miljoner bilresor per veckodag (Källa: SIKA:s årsbok 2003, Transporter och 
kommunikationer) 

Veckodag Antal miljoner  
bilresor (2001) 

Måndag 708 
Tisdag 643 
Onsdag 758 
Torsdag 690 
Fredag 811 
Lördag 683 
Söndag 590 
 
Vidare har en vägsträcka på Essingeleden i Stockholm som är utrustad med MCS studerats. 
Ur tillgänglig data för aktuell sträcka har ett medelvärde för medelhastigheten under olika 
tidsintervall och veckodagar räknats fram. Detta har jag gjort för att se hur medelhastigheten 
varierar mellan olika tider och veckodagar. Som framgår av tabell 2.2 och figur 2.2 ligger 
medelhastigheten för tidsintervallet 16:00-18:00 långt under medelhastigheten för övriga 
tidsintervall, förutom på lördagar och söndagar. Detta är ganska naturligt eftersom 
Essingeleden är en vägsträcka som har vissa framkomlighetsproblem under rusningstid. 
Observera att analyserad data endast är från en riktning. 
 

Tabell 2.2 Medelhastigheten på Essingeleden under fyra tidsintervall respektive veckodag 

Veckodag 07.00-09.00 11.00-13.00 16.00-18.00 22.00-00.00 
Måndag   73,5   76,0   60,8   81,2 
Tisdag   72,0   74,1   54,4   74,3 
Onsdag   71,8   74,3   54,1   76,3 
Torsdag   73,8   71,9   49,6   78,7 
Fredag   75,5   75,7   59,7   79,2 
Lördag   84,6   78,4   79,0   81,1 
Söndag   84,3   78,7   74,0   82,9 
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Figur 2.2  Medelhastigheten på Essingeleden under fyra tidsintervall respektive veckodag 

 
Den trafikdata som kommer att användas för test av Holt-Winters metod och tre olika enkla 
naiva prediktorer är uppmätt på en sträcka i en riktning på Essingeleden i Stockholm under 
fyra fredagar hösten 2003, se även Bilaga 1. 
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3. Litteraturstudie 
 
Detta kapitel utgör en sammanfattning av den litteratur som jag har studerat. Prediktering av 
restider, medelhastigheter eller trafikflöden är ett komplext problem och en hel del forskning 
har utförts i ämnet, med blandad framgång. En stor del av forskningen har fokuserats på 
prediktering av trafikflöden men det finns även en del forskning kring prediktering av restider 
och medelhastigheter. Användningsområdena för predikterade trafikflöden och restider skiljer 
sig en del. Trafikflöden används i första hand av trafikledningscentralerna när de vill få en 
överblick av situationen och predikteringar görs oftast på lite längre sikt. Restider däremot 
används vid kommunikation med bilisterna samt för att bedöma effekterna av de incidenter 
som inträffar. Metoderna och modellerna som det har forskats kring är många och de flesta av 
dem kan sorteras in i någon av följande fyra kategorier: enkla statistiska modeller, neurala 
nätverk, regressions- och tidsserieanalys och trafiksimulering. 
 

3.1. Enkla statistiska modeller 
De enkla statistiska modellerna kännetecknas av att de grundar sig på enkel statistisk analys 
av historisk, och ibland även aktuell, data. Vissa enkla modeller bygger endast på ett 
antagande om att trafikförhållanden ser ut på samma sätt varje tidpunkt varje dag. 
 
Hoffman och Janko (1990) utvecklade en enkel modell som antog att kvoten mellan 
medelrestiden och aktuell restid är densamma under den närmaste tidsperioden. Modellen har 
använts i Berlin i ett system där den optimala rutten beräknas i en centraldator och sedan 
distribueras till fordonen via sändare placerade vid stora korsningar.  Kvoten k för länk ij  vid 
tidpunkten t beräknas som: 
 

tij

tik

tij tt

tt
k

,

,
, =  

 

Där tt är nuvarande restid på aktuell länk och tt  är den historiska medelrestiden på samma 
länk. Sedan beräknas det predikterade värdet för tidpunkten t+ �  som: 
 

tij

tij

tij k

tt
tt

,

,*
,

δ
δ

+
+ =  

 
Koutsopoulos och Xu (1991) utvecklade denna modell genom att använda två olika typer av 
historisk data. Dels data insamlad under tider då trafikförhållanden är stabila och trafiken 
flyter normalt, dels data insamlad när någon incident har inträffat vilket gör att insamlad data 
skiljer sig kraftigt från det genomsnittliga. Den första typen av historisk data används i 
normalfallet för att prediktera restider i vägnätet. Den andra typen av data används av 
trafikinformationscentralerna för att bedöma effekten av olika incidenter samt göra 
prediktioner av restider. Vid predikteringen används samma ekvationer som ovan, dock med 
den skillnaden att medelrestiden har ett värde vid stabila förhållanden och ett värde när en 
incident har inträffat. 
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Rice och Zhang (2001) föreslår en delvis annan typ av modell som använder viktade 
kombinationer av det historiska medelvärdet och senast uppmätta värdet. Ekvationen nedan 
visar hur den predikterade restidenX̂ vid tidpunkten t+ �  beräknas:  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tXttttX e
*,ˆ,ˆˆ δβδαδµδ +++=+  

 
Den första delen, ( )δµ +t , är det historiska medelvärdet vid tidpunkten t+ � . Den andra delen 

består dels av två viktningskonstanter,( )δα ,ˆ t  och ( )δβ ,ˆ t , dels av det uppmätta värdet vid 
tidpunkten t. Viktningskonstanterna optimeras för varje tidpunkt och storleken och utseendet 
på den data som ligger till grund för denna optimering har stor påverkan på resultatet. 
 
Fördelen med denna typ av statistiska historiska modeller är att de är relativt enkelt 
uppbyggda och lätta att implementera och beräkna. Den stora nackdelen är dock att de är 
väldigt statiska och fungerar dåligt när någon incident inträffar och trafikförhållanden störs. 
 

3.2. Neurala Nätverk 
Neurala nätverk har under det senaste årtiondet blivit väldigt populära och används i ett flertal 
sammanhang. Även inom trafikforskningen har man fått upp ögonen för neurala nätverk och 
ett av många användningsområden är prediktering av restider och trafikflöden. Neurala 
nätverk är en beräkningsteknik som är inspirerad av hjärnans funktionalitet och används ofta 
för att approximera icke-linjära funktioner. Grafiskt beskrivs ofta neurala nätverk med så 
kallade flödesdiagram, se figur 3.1.  
 

 
Figur 3.1.  Schematisk bild av indata-utdata strukturen hos ett neuralt nätverk 
 
I figuren består indata av fyra olika variabler och utdata av en variabel. Mellan indata och 
utdata finns ett dolt lager där fler variabler finns definierade. Mellan alla variabler finns 
funktioner med en eller flera parametrar, funktionerna kan var både linjära och icke-linjära 
Antalet variabler i de olika lagren och antalet dolda lager varierar mellan olika 
tillämpningsområden. Neurala nätverk bygger på att systemet, d v s de olika funktionerna och 
dess tillhörande parametrar skattas, man säger att systemet tränas upp. På så vis kan det 
neurala nätverket lära sig att klassificera och värdera indata och tillhörande utdata. Det finns 
en hel del forskning kring prediktering av restider med neurala nätverk, se exempelvis 

Indata Dolt lager Utdata 
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Kisgyörgy och Rilett (2002). 
 
Fördelen med neurala nätverk är att de är relativt flexibla och kan ge goda resultat vid 
prediktering, även vid incidenter eftersom de kan känna igen mönstret för den aktuella 
incidenten. Den slutgiltiga modellen blir dock ofta relativt komplicerad och kan vara svår att 
förstå och ibland även att implementera. Ett neuralt nätverk kräver en stor mängd data för att 
tränas upp och ge bra resultat. Om ej tillräckligt mycket data används för att träna upp det 
neurala nätverket kan det bli alltför anpassat efter något specialfall och därmed ge dåliga 
predikteringar. 
 

3.3. Trafiksimulering 
Trafiksimuleringsmodeller är utvecklade för att efterlikna beteendet i ett verkligt trafiksystem. 
Det finns en rad olika typer av trafiksimuleringsmodeller som exempelvis tids- eller 
händelsestyrda, micro-, meso- eller makromodeller och diskreta eller stokastiska. Alla har det 
dock gemensamt att de på ett eller annat sätt bygger på beteendet hos den enskilde trafikanten 
eller en trafikström.  
 
En stor fördel med trafiksimuleringsmodeller är att de, om de är validerade och kalibrerade på 
rätt sätt, efterliknar verkligheten väldigt bra och ger därmed bra prediktioner av restider, 
framförallt vid olika typer av incidenter. En nackdel är att de kräver inkommande och 
utgående flöde vid prediktering av restider, d v s en prognos av flödet måste först göras. 
Vidare så är de beräkningskrävande och det krävs att en stor mängd data samlas in hela tiden 
så att modellen hela tiden är anpassad efter rådande trafiksituation. Drömmen för alla 
trafikinformationscentraler vore naturligtvis en trafiksimuleringsmodell som hela tiden 
anpassas efter aktuell data och som därmed kan användas för att göra exakta prognoser och 
predikteringar för alla tidpunkter. Idag finns dock inget sådant system men i framtiden 
kommer det med all säkerhet att göra det då det forskas en hel del inom detta område, se 
exempelvis Chu och Recker (2004) som har studerat mikrosimulering med PARAMICS som 
ett verktyg för realtidssimulering. Se även Mahmoud och El-Araby (1999) som utvecklade en 
egen makrosimuleringsmodell som testades för realtidssimulering på motorvägar runt 
München. I Sverige pågår just nu ett projekt som heter Predikt som syftar till att ta fram 
verktyg för offline- och online-prediktering av restider och ruttval vid incidenter. 
 

3.4. Regressions- och tidsserieanalys 
Regressionsanalys bygger på att hitta samband mellan en specifik variabel och dess 
förklaringsvariabler. Vid prediktering av restider kan till exempel tidigare uppmätta restider 
och flöden utgöra förklaringsvariabler. Exempelvis kan de senast uppmätta restiderna matchas 
mot uppmätta restider från tidigare dagar för att hitta en serie data som liknar den senast 
uppmätta. Därefter görs ett antagande om att nuvarande serie av restider kommer att utvecklas 
på samma sätt som den serie av tidigare uppmätta restider som ger bäst matchning. Lee et al 
(1998) har jämfört prediktering av restider med multipel regression med ett par andra 
metoder, se även sista delen av litteraturstudien där jämförelser mellan olika metoder 
behandlas. Den multipla regressionsmodell som användes i detta test hade uppmätt hastighet, 
flöde och densitet från närliggande detektorer vid tidigare tidpunkter som förklaringsvariabler. 
Minsta kvadrat-metoden användes för att bestämma modellkoefficienterna, d v s respektive 
förklaringsvariables inverkan på det predikterade värdet. 
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En tidsserie är en serie av observationer ordnade i kronologisk ordning. Analysen av en 
tidsserie bygger på antagandet om att varje observation är beroende av närliggande 
observationer. En viktig del i tidsserieanalys är att filtrera det brus/slumpfaktor som finns i 
mätningarna. Det finns en rad olika modeller för tidsserieanalys och jag kommer här att ta upp 
några av dem. 
 
Box-Jenkins modeller är centrala inom den generella prognosteorin och har även testats för 
prediktering av restider, se exempelvis Lee et al (1998) och Lee och Choi (1998). ARIMA 
(Autoregressive Integrated Moving Average) är den mest använda modellen då den är väldigt 
framgångsrik vid prediktering av stationära tidsserier, d v s tidsserier med en återkommande 
säsongssvängning kring en konstant nivå. Nackdelen med ARIMA-modellen är att den inte är 
speciellt känslig för störningar vilket gör att den reagerar sent på incidenter som stör trafiken.  
 
En av de mest avancerade metoderna för tidsserieanalys är Kalmanfiltrering. Kalmanfiltrering 
är en rekursiv metod som är lämplig för prediktering av restider eftersom den möjliggör 
kontinuerliga uppdateringar av det predikterade värdet allteftersom ny mätdata finns 
tillgänglig. Kalmanfiltrering bygger på två ekvationer, en observationsekvation och en 
tillståndsekvation. Observationsekvationen beskriver förhållandet mellan det observerade 
värdet och en förklaringsvariabel som ska predikteras men som inte är mätbar. 
Tillståndsekvationen beskriver hur den predikterade restiden beror av restiden vid föregående 
tidpunkt och en eller flera förklaringsvariabler. Kalmanfiltrering har bland annat använts av 
Chien och Kuchipudi (2002) vid deras forskning kring möjligheten att kombinera länk- och 
ruttbaserade prediktioner. Vid jämförelser mellan olika modeller för prediktering av restider 
har Kalmanfiltrering visat sig vara en av de modeller som har gett bäst resultat, se även 
kapitel 3.5 där de olika modellerna jämförs.  
 
En annan metod för tidsserieanalys är Holt-Winters metod. Den bygger på exponentiell 
utjämning och kan hantera tidsserier som innehåller både säsong och trend. Eftersom Holt-
Winters metod är den metod som kommer att analyseras närmare i detta exjobb kommer jag 
inte att beröra den mer här utan hänvisar istället till kapitel 5-7. Tidsserieanalys i allmänhet 
kommer att beskrivas närmare i kapitel 4. För mer information kring tidsserier se exempelvis 
Washington et al (2001). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att tidsserieanalys fungerar väl när tidsserien svänger 
relativt regelbundet kring en viss nivå. När oväntade förändringar sker och den studerade 
variabeln beter sig på ett oväntat sätt, exempelvis vid en incident, fungerar de dock i 
allmänhet sämre, precis som de flesta metoder och modeller. 
 

3.5. Jämförelser mellan de olika metoderna 
Två studier där ett antal olika metoder för prediktering av restider jämförs har studerats. Den 
första är en studie genomförd av Lee och Choi (1998) där resultatet av prediktering av 
medelhastigheter med neurala nätverk, Kalmanfiltrering och en ARIMA(2,1,0)-modell har 
jämförts. Studien visar att Kalmanfiltrering ger ett något bättre resultat än de övriga 
metoderna vid korttidsprediktering av medelhastigheter. Den andra studien är genomförd av 
Lee et al (1998) och i den har Kalmanfiltrering, multipel regression, neurala nätverk och 
ARIMA(1,0,0) jämförts. Studien visar att Kalmanfiltrering och neurala nätverk ger de bästa 
resultaten.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera olika metoder och modeller för att 
prediktera restider. Vilken metod som fungerar bäst beror till stor del på vad resultatet av 
prediktionen ska användas till, vilken data som finns tillgänglig samt hur trafikförhållandena 
ser ut på den aktuella platsen. 
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4. Tidsserieanalys 
I detta kapitel kommer begreppet tidsserieanalys att beskrivas lite mer ingående. Kapitlet 
innehåller även en beskrivning av två utjämningsmetoder som kan användas dels för att 
neutralisera slumpfaktorn, d v s eventuella mätfel och andra störningar, dels för att ta fram 
startvärden till Holt-Winters metod. 
 

4.1. Tidsserier 
Om en variabel mäts regelbundet bildar de observerade värdena en tidsserie. I en tidsserie 
antas att de observerade värdena är beroende av varandra på något sätt, exempelvis att 
hastigheten klockan 13:00 är beroende av hastigheten klockan 12:59. Det är detta antagande 
som möjliggör de prognoser som baseras på tidsserieanalys.  
 
I traditionell tidsserieanalys talar man om fyra olika variationsorsaker: 
 

• Trend 
• Säsong 
• Konjunktur 
• Slump 

 
Tidsseriens utseende och egenskaper avgör vilka av dessa variationsorsaker som är relevanta 
och som måste inkludera i analysen för att resultatet ska bli bra. Nedan beskrivs de olika 
variationsorsakerna lite närmare. 

4.1.1. Trend 

Trenden beskriver utvecklingen under en längre tidsperiod, d v s den utveckling som sker 
bortsett från de tillfälliga och kortvariga säsongsvariationerna. När det gäller prediktering av 
trafik så motsvarar trenden den stadiga ökningen av trafik på våra vägar och skillnaden i 
trafikflöden mellan olika tider på året. 

4.1.2. Säsong 

Säsongsvariation innebär att den studerade tidsserien har svängningar kring trenden som är 
återkommande med jämna mellanrum. Säsongsvariationerna, eller de periodiska 
variationerna, är hela tiden lika långa. Vid prediktering av trafik så motsvarar 
säsongsvariationen den dagliga ökningen av trafikflödet vid rusningstid. En ökning som på 
länkar med kapacitetsproblem även innebär en sänkning av medelhastigheten.  

4.1.3. Konjunktur 

Kring trenden i en tidsserie kan det finnas variationer som beror på konjunkturen. Konjunktur 
är ett ekonomiskt begrepp som beskriver de ständigt återkommande uppgångarna och 
nedgångarna i ekonomin. Dessa mer eller mindre regelbundna svängningar finns främst i 
tidsserier med ekonomiska data. Analys av denna variationsorsak kräver att tidsserien 
studeras under ett mycket stort antal år. Ränteläget, arbetslösheten och priset på olika råvaror 
är exempel på ekonomiska variabler som påverkas av konjunkturen. Då konjunkturen inte 
antas ha någon större påverkan vid prediktion av trafik kommer denna variationsorsak ej att 
behandlas närmare. 
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4.1.4. Slump 

De variationer i en tidsserie som ej kan förklaras av de redan nämnda variationsorsakerna 
förklaras av slumpfaktorn, eller brus som det också kallas. Under denna kategori kan olika 
saker som påverkar mätningarna sorteras in, exempelvis rena mätfel och variationer i väder. 
Variationer som beror av någon slumpmässig påverkan kan ofta minskas med en 
utjämningsmetod, se nästa avsnitt. 
 

4.2. Utjämningsmetoder 
Slumpfaktorn, d v s mätfel och annan påverkan av mätvärdena i en tidsserie som ej kan 
förklaras av trend-, konjunktur- eller säsongsvariation, kan ibland vara så stor att den 
försvårar möjligheten att göra en trovärdig och bra prediktion. En stor slumpfaktor innebär 
ofta att tidsserien variera väldigt mycket kring det förväntade värdet, d v s det värde som kan 
förklaras av trend-, konjunktur- och säsongsvariation. Om så är fallet kan en utjämningsmetod 
användas för att jämna ut tidsserien och därmed minska påverkan av slumpfaktorn. 
Utjämningsmetoder kan även användas för att ta fram startvärden till Holt-Winters metod. 
 
Jag kommer att beskriva två olika utjämningsmetoder, centrerat glidande medelvärde och 
exponentiell utjämning.  

4.2.1. Centrerat glidande medelvärde 

En enkel utjämningsmetod är centrerat glidande medelvärde. Denna metod baseras på teorin 
om att en stor slumpfaktor får mindre påverkan om den grupperas ihop med dess m närmaste 
grannar, d v s det observerade värdet Xt ersätts med 
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Desto större m desto mer utjämnad blir serien, vilket tydligt kan ses i figur 4.1. Av figuren 
framgår även att, precis som förväntat, ett mindre m gör att den utjämnade serien reagerar 
snabbare på variationer i den uppmätta tidsserien. 
 
Ett problem med centrerat glidande medelvärden är att den utjämnade serien innehåller färre 
värden än den verkliga serien, m stycken värden förloras i början och slutet av tidsserien. 
Centrerat glidande medelvärde lämpar sig väl för att ta fram startvärden till Holt-Winters 
metod. Däremot är den ej lämplig för att jämna ut en tidsserie som ska predikteras eftersom de 
senast observerade värdena ej kan jämnas ut. 
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Figur 4.1  Effekt av centrerat glidande medelvärde med m=2 

 

4.2.2. Exponentiell utjämning 

Enkel exponentiell utjämning är en utjämningsmodell som ligger till grund för många mer 
avancerade prognosmodeller, bland annat Holt-Winters metod. Modellen bygger utjämningen 
på viktade medelvärden. Störst vikt ges åt det senast observerade värdet, näst mest vikt åt det 
näst senaste osv. Det uppmätta värdet Xt ersätts med 
 

10...)1()1()1( 2
2

1
* <<+−+−+−= −− αααααα tttt XXXX  

 

Vikten bestäms av den så kallade utjämningskonstanten α. Ett stort α ger en mer utjämnad 
serie medan ett litet α följer den uppmätta serien väldigt väl eftersom den ger klart störst vikt 
till det senast uppmätta värdet, se figur 4.2. 
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Figur 4.2  Effekt av exponentiell utjämning med α=0.6 
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5. Holt-Winters metod 
 
Holt-Winters metod finns i tre olika varianter. En variant som lämpar sig bäst när tidsserien 
innehåller en trend men ingen påtaglig säsong och två varianter som lämpar sig då det finns 
både trend och säsong, en multiplikativ och en additiv.  
 
Eftersom det inom trafiken finns viss trend men framförallt säsong kommer jag att 
koncentrera mig på de två varianterna som klarar av detta. Vilken av dessa två varianter som 
lämpar sig bäst beror på hur säsongsmönstret ser ut. Är säsongsmönstret proportionellt mot 
storleken på data (se figur 5.1) är den multiplikativa att föredra, medan den additiva lämpar 
sig bättre om säsongsmönstret är icke-proportionellt mot storleken på data (se figur 5.2). För 
att prediktera hastigheter kan det diskuteras vilken metod som är mest lämpad. Eftersom 
medelhastigheten, d v s storleken på data, ligger relativ konstant från vecka till vecka spelar 
det mindre roll vilken metod som används. Båda varianterna kommer att analyseras och 
testas. 
 

                                                    
Figur 5.1 Proportionellt säsongsmönster  Figur 5.2 Icke-proportionellt säsongsmönster        

 
Följande parametrar ingår i modellerna: 
  

tX  = Observerad nivå för tidpunkten t 
*
tX  = Skattad nivåkomponent för tidpunkten t 
*

tT  = Skattad trendkomponent för tidpunkten t 
*
tS  = Skattad säsongskomponent för tidpunkten t. Om serien består av en period med 

längd p betecknas säsongsfaktorn för samma tidpunkt föregående period St-p 

tX̂  = Predikterat värde för tidpunkten t 

δ = Skillnaden i antal minuter mellan tidpunkten som ska predikteras och aktuell 
tidpunkt 

 

5.1. Multiplikativ Holt-Winter 
Holt-Winters multiplikativa metod består av tre komponenter: nivå, trend och säsong.  
 
Nivåkomponenten består av två delar, en del som beror av den senast skattade nivån och 
trenden, och en del som beror av det observerade värdet och säsongsskattningen. Dessa två 
delar viktas sedan med hjälp av en utjämningskonstant α. 
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Trendkomponenten består även den av två delar, dels den senast skattade trendkomponenten, 
dels skillnaden mellan de två senast skattade nivåkomponenterna. De två delarna viktas med 
utjämningskonstanten β. 
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**
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* ≤≤−−+= −− βββ tttt XXTT  
 
Säsongskomponenten beror dels av den senaste säsongskomponenten, dels av kvoten mellan 
det observerade värdet och den skattade nivån. Dessa två delar viktas med 
utjämningskonstanten γ. 
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Det predikterade värdet med Holt-Winters multiplikativa metod ges av: 
 

( ) ***ˆ
δδ δ +−+ += ptttt STXX  

 

5.2. Additiv Holt-Winter 
Holt-Winters additiva metod består precis som den multiplikativa av tre komponenter. 
Trendkomponenten är identisk med trendkomponenten i den multiplikativa metoden medan 
de två övriga komponenterna skiljer sig en del. Nivåkomponenten beror även i den additiva 
metoden av två delar. Skillnaden jämfört med den multiplikativa metoden ligger i den andra 
delen där det inte är kvoten utan den faktiska skillnaden mellan det observerade värdet och 
tidigare periods säsongskomponent som beräknas. 
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Skillnaden i säsongskomponenten ligger även den i den andra delen och även här är den kvot 
som beräknas i den multiplikativa metoden ersatt med den faktiska skillnaden. 
 

( )( ) 101 *** ≤≤−−+= − γγγ ttptt XXSS  

 
 
Det predikterade värdet med Holt-Winters additiva metod ges av: 
 

***ˆ
δδ δ +−+ ++= ptttt STXX  

 

5.3. Exempel på prediktering med Holt-Winters metod  
För att illustrera hur Holt-Winters metod fungerar ska jag visa ett detaljerat exempel på hur de 
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olika komponenterna beräknas. Som data använder jag hastigheter uppmätta på Essingeleden i 
Stockholm på morgonen under fyra fredagar hösten 2003, se tabell 5.1 och figur 5.3. 
Tidpunkten som ska predikteras är 08:15 fredag 4 och δ är fem minuter. För att kunna 
prediktera måste vi skatta de tre komponenterna nivå, trend och säsong. Säsongskomponenten 
skattas med data från de tre föregående fredagarna medan de två övriga komponenterna 
skattas med värden från alla fyra fredagarna. För säsongskomponenten används data från 
08:09 till 8:15 medan de två övriga komponenterna skattas med data från 08:04 till 08:10. 
Parametrarna � , β och γ är i exemplet alla satta till 0,5. Denna parametersättning påverkar 
naturligtvis resultatet, hur mycket beskrivs i kapitel 7.6.5. 
 

Tabell 5.1  Hastigheter uppmätta på Essingeleden 08:04-08:15 under fyra fredagar hösten 2003. 
Det värde som ska predikteras är markerat med fet stil 

Tid Fredag 1 Fredag 2 Fredag 3 Fredag 4 

08:04 74,7 77,3 77,8 78,3 

08:05 76,4 77,5 77,3 78,1 

08:06 76,2 77,5 77,8 77,9 

08:07 76,9 78,1 77,7 78,7 

08:08 76,3 77,3 77,2 79,1 

08:09 76,0 78,1 76,8 79,3 

08:10 72,5 77,5 76,7 79,7 

08:11 72,7 77,7 76,3 79,9 

08:12 72,5 77,4 76,1 79,7 

08:13 73,1 77,9 76,3 80,2 

08:14 73,1 77,8 76,2 80,2 

08:15 71,0 77,4 76,2 80,3 
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Figur 5.3  Hastigheter uppmätta på Essingeleden 08:04-08:15 under fyra fredagar hösten 2003 
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5.3.1. Exempel - multiplikativ Holt-Winter 

Nivåkomponenten *
tX skattas med ekvation 5.1, se även kapitel 5.1. 
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Eftersom �  är satt till 0,5 i detta exempel beror nivåkomponenten till hälften av den skattade 
nivån från föregående minut adderad med den skattade trenden från föregående minut och till 
hälften av observerad nivå från aktuell tidpunkt dividerad med säsongskomponenten från 
aktuell tidpunkt föregående vecka.  
 
Startvärdet för nivåkomponenten beräknas med ett centrerat glidande medelvärde med m satt 
till 2 enligt ekvation 5.2, se även kapitel 4.2.1. 
 

5
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Trendkomponenten *tT skattas med ekvation 5.3. 

 

( )( ) 101 *
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* ≤≤−−+= −− βββ tttt XXTT   (5.3) 
 
Utjämningskonstanten β är i detta exempel satt till 0,5 vilket innebär att trendkomponenten 
till hälften består av den skattade trendkomponenten från föregående minut och till hälften av 
skillnaden mellan nivåkomponenten från aktuell tidpunkt subtraherad med nivåkomponenten 
från föregående minut. Startvärdet för trendkomponenten beräknas som skillnaden mellan de 
två skattade startvärdena för nivåkomponenten, se ekvation 5.4. Om β sätts till 1 beror 
trendkomponenten bara på den föregående trendkomponenten vilket innebär att 
trendkomponenten är densamma som startvärdet. 
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Säsongskomponenten i Holt-Winters multiplikativa metod beräknas med ekvation 5.5. 
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Eftersom γ  i detta exempel är satt till 0.5 baseras säsongskomponenten till hälften på 
föregående säsongskomponent och till hälften på uppmätt nivå dividerad med skattad nivå. 
Startvärdet för säsongskomponenten, d v s säsongskomponenten för vecka 1 är beräknad på 
följande sätt: 
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Eftersom det inte finns någon tidigare säsongs- eller nivåkomponent att utgå från beräknas ett 
startvärde för säsongskomponenten av kvoten mellan observerad nivå och en skattad nivå som 
motsvaras av ett centrerat glidande medelvärde. Säsongskomponenten ligger nära 1 om den 
skattade nivån ligger nära den observerade nivån.  
 
I tabell 5.2 visas ett exempel för beräkningen av nivå- och trendkomponenten. Som framgår 
av tabellen och av ovanstående beskrivning måste en nivåkomponent skattas innan en 
trendkomponent kan skattas och en trendkomponent måste i sin tur skattas innan en 
säsongskomponent kan skattas. Beräkningen av de tre komponenterna bör påbörjas ett antal 
observationer respektive perioder bakåt för att ett bra resultat ska erhållas. I detta exempel har 
jag valt att påbörja beräkningen fem observationer bakåt.  
 
I exemplet, där tidpunkten är 8:10 och δ är fem minuter, blir nivåkomponenten 79,48 och 
trendkomponenten 0,47, se tabell 5.2.  
 

Tabell 5.2 Exempel på beräkning av nivå- och trendkomponenten i multiplikativ Holt-Winter 

 Fredag 1 Fredag 2   Fredag 3   Fredag 4  
 Säsong Nivå Trend Säsong Nivå Trend Säsong Nivå Trend 
08:05  77,45   77,61   78,09  
08:06  77,71 0,27  77,60 -0,02  78,23 0,14 
08:07 1,0069 77,78 0,17 1,0056 77,44 -0,09 1,0047 78,35 0,13 
08:08 1,0097 77,24 -0,19 1,0051 77,06 -0,23 1,0032 78,66 0,22 
08:09 1,0151 77,02 -0,20 1,0148 76,24 -0,53 1,0110 78,65 0,10 
08:10 0,9796 77,97 0,37 0,9868 76,72 -0,02 0,9933 79,48 0,47 
 
Vid beräkning av säsongskomponenten används ej data från den aktuella dagen och 
tidpunkten som säsongskomponenten beräknas för är den tidpunkt som ska predikteras, i detta 
fall 8:15. I tabell 5.3 visas ett exempel på hur en säsongskomponent räknas fram, i detta fall 
blir säsongskomponenten 1,0023. 
 

Tabell 5.3  Exempel på beräkning av säsongskomponenten i multiplikativ Holt-Winter 

 Fredag 1 Fredag 2   Fredag 3   
 Säsong Nivå Trend Säsong Nivå Trend Säsong 
08:10  77,77   76,57   
08:11  77,51 -0,26  76,36 -0,21  
08:12 0,9959 77,48 -0,15 0,9973 76,25 -0,16 0,9979 
08:13 1,0090 77,28 -0,17 1,0087 75,88 -0,27 1,0073 
08:14 1,0167 76,82 -0,32 1,0148 75,36 -0,39 1,0132 
08:15 0,9932 77,22 0,04 0,9978 75,66 -0,05 1,0023 

 
I Holt-Winters multiplikativa metod beräknas det predikterade värdet ut med ekvationen 
nedan.  
 

( ) ( ) 0,820023,147,0548,79ˆ *** =⋅⋅+=+= +−+ δδ δ ptttt STXX  

 
I det aktuella exemplet blir det predikterade värdet 82,0, att jämföra med det observerade 
värdet som är 80,3. Detta får ses som en bra prediktering eftersom ett fel på 1,7 km/h 
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omräknat i restid på aktuell sträcka motsvarar 0,7 s. Ett fel som ligger inom felmarginalen för 
mätningarna. Ett bättre resultat kan dock uppnås om parametrarna � , β och γ optimeras med 
avseende på aktuella förhållanden. 

5.3.2. Exempel – Additiv Holt-Winter 

För att illustrera skillnaden mellan Holt-Winters additiva och multiplikativa metod ska jag 
även visa ett exempel med den additiva. Jag har använt samma trafikdata som i exemplet med 
den multiplikativa metoden. Skillnaden mellan den multiplikativa och den additiva metoden 
ligger i beräkningen av nivå- och säsongskomponenten, se även kapitel 5.1 och kapitel 5.2. 
Den egentliga skillnaden ligger dock i säsongskomponenten som istället för att vara ett 
procentuell värde och ligga runt 1 är ett faktiskt värde på skillnaden mellan skattad och 
observerad nivå. Eftersom säsongskomponenten är annorlunda måste även nivåkomponenten 
justeras. 
 
Nivåkomponenten i Holt-Winters additiva metod beräknas med ekvation 5.6. 
 

( ) ( )( ) 101 **
1

*
1

* ≤≤−−++= −−− ααα pttttt SXTXX   (5.6)

   
Eftersom �  är satt till 0,5 i detta exempel beror nivåkomponenten till hälften av den skattade 
nivån från föregående minut adderad med den skattade trenden från föregående minut och till 
hälften av observerad nivå från aktuell tidpunkt subtraherad med säsongskomponenten från 
aktuell tidpunkt föregående vecka. Skillnaden jämfört med den multiplikativa metoden ligger 
i ekvationens andra del där den observerade nivån subtraheras istället för divideras med 
säsongskomponenten. Startvärdet för nivåkomponenten beräknas som i den multiplikativa 
metoden, d v s med centrerat glidande medelvärde. 
 
Trendkomponenten i den additiva metoden beräknas precis som i den multiplikativa metoden 
och tas därför inte upp här, se föregående kapitel. Beräkningen av säsongskomponenten 
skiljer sig dock, som tidigare nämnts, en del mellan den additiva och den multiplikativa 
metoden. I den additiva metoden används ekvation 5.7.  
 

( )( ) 101 *** ≤≤−−+= − γγγ ttptt XXSS   (5.7) 

 
Skillnaden jämfört med den multiplikativa metoden ligger i ekvationens andra del där ett 
divisionstecken har bytts ut mot ett minustecken. Säsongskomponenten blir alltså väldigt lik 
trendkomponenten. Det som skiljer dem åt är att trendkomponenten visar skillnaden mellan de 
två senaste skattade nivåerna och säsongskomponenten skillnaden mellan observerat värde 
och skattat värde. Startvärdet för säsongskomponenten i Holt-Winters additiva metod är 
observerat värde subtraherat med en skattning gjord med centrerat glidande medelvärde, se 
ekvation 5.8. 
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I tabell 5.4 visas hur nivå- och trendkomponenten beräknas med den additiva metoden utifrån 
gällande förutsättningar. Nivåkomponenten blir här 79,47 och trendkomponenten 0,45. 
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Tabell 5.4  Exempel på beräkning av nivå- och trendkomponenten i additiv Holt-Winter 

 Fredag 1 Fredag 2   Fredag 3   Fredag 4  
 Säsong Nivå Trend Säsong Nivå Trend Säsong Nivå Trend 
08:05  77,45   77,61   78,09  
08:06  77,71 0,27  77,60 -0,02  78,23 0,14 
08:07 0,53 77,79 0,17 0,43 77,44 -0,09 0,36 78,35 0,13 
08:08 0,74 77,25 -0,18 0,38 77,06 -0,23 0,24 78,67 0,23 
08:09 1,13 77,04 -0,20 1,12 76,25 -0,52 0,82 78,67 0,11 
08:10 -1,51 77,93 0,35 -0,97 76,69 -0,04 -0,48 79,47 0,45 
 
I tabell 5.5 visas hur säsongskomponenten beräknas med Holt-Winters additiva metod, i detta 
exempel blir den 0,18. 
 

Tabell 5.5  Exempel på beräkning av säsongskomponenten i additiv Holt-Winter 

 Fredag 1 Fredag 2   Fredag 3   
 Säsong Nivå Trend Säsong Nivå Trend Säsong 
08:10  77,77   76,57   
08:11  77,51 -0,26  76,36 -0,21  
08:12 -0,3017 77,47 -0,15 -0,20 76,25 -0,16 -0,15 
08:13 0,6550 77,29 -0,16 0,64 75,88 -0,27 0,54 
08:14 1,2043 76,87 -0,29 1,07 75,38 -0,38 0,96 
08:15 -0,4874 77,24 0,04 -0,16 75,67 -0,05 0,18 

 
Även beräkningen av det predikterade värdet skiljer sig åt mellan den additiva och den 
multiplikativa. I den additiva metoden adderas säsongskomponenten till övriga komponenten 
medan den, enligt kapitel 5.3.1, multipliceras med summan av nivå- och trendkomponenten i 
den multiplikativa. I det aktuella exemplet beräknas det predikterade värdet med den additiva 
metoden enligt nedan: 
 

9,8118,0545,047,79ˆ *** =+⋅+=++= +−+ δδ δ ptttt STXX  

 
I ovanstående exempel blir det predikterade värdet med Holt-Winters additiva metod 81,9, att 
jämföra med det predikterade värdet med Holt-Winters multiplikativa metod som var 82,0 och 
det observerade värdet som var 80,3. Dessa fel ligger inom felmarginalen för mätningarna. Ett 
bättre resultat kan dock uppnås om parametrarna � , β och γ optimeras med avseende på 
aktuella förhållanden. Vilken effekt värdet på parametrarna � , β och γ har på resultatet 
beskrivs närmare i kapitel 7.6.5. 
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6. Test av Holt-Winters metod 
 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till det test av Holt-Winters metod som har gjorts. Den 
mätdata som har använts beskrivs, tillsammans med de avgränsningar som har gjorts. Även 
problemet med bestämningen av utjämningskonstanterna behandlas och de naiva prediktorer 
som Holt-Winters metod har jämförts med beskrivs. 
 

6.1. Programmering av Holt-Winters metod 
I många statistikprogram finns det möjlighet att göra prognoser med Holt-Winters metod. Att 
använda ett sådant program i detta examensarbete var dock aldrig aktuellt. Anledningen till 
detta var att möjligheten att ändra och eventuellt utveckla modellen då skulle försvinna. Att 
skicka in en massa data i en ”svart låda” och sedan få ut ett svar ger inte heller någon större 
förståelse för modellens uppbyggnad. Istället har Matlab använts för att testa och analysera 
Holt-Winters metod. Att Matlab användes innebar visserligen att en hel del programkod fick 
skrivas men detta uppvägdes av det faktum att möjligheten fanns att utveckla och testa 
modellen på ett bra sätt. Matlab är dessutom ett program som lämpar sig väl när man ska 
hantera stora mängder data, något som har gjorts i detta examensarbete. Vidare är det enkelt 
att koppla samman Matlab med en databas. 
 

6.2. Avgränsningar 
Precis som i exemplet i kapitel 5.3 används tre dagar för beräkning av säsongskomponenten 
medan alla fyra dagarna används för beräkning av nivå- och trendkomponenten. Vidare har 
beräkningen av de olika komponenterna baserats på de fem senaste värdena, precis som i 
exemplet. Jag har endast använt mig av data mellan 05:00 och 22:00 eftersom hastigheterna 
variera väldigt mycket och oregelbundet under natten. Vidare har jag satt ett minimivärde för 
medelhastigheten på 0 km/h, d v s helt stillastående trafik, och ett maxvärde på 90 km/h. 
Skyltad hastighet är 70 km/h. Anledningen till att jag satte ett min- och ett maxvärde för den 
predikterade hastigheten är att Holt-Winters metod annars kan ge orimliga negativa värden då 
δ och trendkomponenten är stora. Vid jämförelse av medelfelet är Holt-Winters 
utjämningskonstanter optimerade med avseende på just medelfelet och vid jämförelse av 
maxfelet är de optimerade på maxfelet. Medelfelet är beräknat över de 1020 minuter som har 
predikterats för respektive fredag och maxfelet är det största prediktionsfelet bland dessa 1020 
minuter. Prediktionsfelen är beräknade med minsta kvadrat-metoden.  
 

6.3. Bestämning av utjämningskonstanter 
I beskrivningen av Holt-Winters metod framgår att det finns tre utjämningskonstanter som ska 
bestämmas: � , β och γ. Eftersom de tre komponenterna som prediktionen med Holt-Winters 
metod bygger på beror av varandra är det ett ganska komplext problem att bestämma det 
optimala värdet på utjämningskonstanterna. Jag valde därför att använda mig av en färdig 
funktion i Matlab, fmincon, istället för att programmera en egen optimeringsrutin. Fmincon 
letar upp den kombination av utjämningskonstanter som ger det lägsta medel- eller maxfelet 
med hänsyn till de bivillkor som gäller. Eftersom det startvärde som anges vid optimeringen 
med fmincon har viss betydelse för slutresultatet har jag provat flera olika startvärden för 
varje fall.  
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Optimeringsproblemet för bestämning av utjämningskonstanter till Holt-Winter multiplikativa 
metod kan beskrivas enligt nedan: 
 

Min  
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Optimeringsproblemet ovan beskriver det fall när utjämningskonstanterna optimeras för att 
minimera medelfelet, utjämningskonstanterna har även optimerats med avseende på maxfelet. 
T är det totala antalet minuter som predikteras det aktuella dygnet, se kapitel 5 för beskrivning 
av de övriga parametrarna. Observera att vid optimeringen av utjämningskonstanterna ingår 
det sanna värdet, Xt+ � , som en parameter. Detta är dock inte möjligt när tidpunkten t+ �  ligger i 
framtiden, eftersom man då ej har tillgång till det sanna värdet. Om så är fallet måste ett 
generellt värde på utjämningskonstanterna, eller ett värde anpassat efter en speciell 
trafiksituation, användas. Anledningen till att jag har valt att använda det sanna värdet när 
utjämningskontanterna har optimerats är att jag ville se hur bra predikteringar Holt-Winters 
metod kan ge under optimala förhållanden. 
 
När Williams et al (1998) jämförde resultaten av prediktering av trafikflöden med ARIMA 
respektive Holt-Winters metod användes SPSS1  grid-search för att hitta optimala 
utjämningskonstanter. Vid användning av SPSS grid-search bestämmer användaren ett max- 
och ett minvärde samt en steglängd för respektive utjämningskonstant. SPSS söker därefter 
igenom alla möjliga kombinationer utifrån de värden som användaren angett och presenterar 
de tio kombinationer som ger lägst SSE (sum square of errors). 
 
Vid bestämningen av de optimala värdena på utjämningskonstanterna finns en del 
frågeställningar att besvara.  
 

• Är det rimligt att anta att utjämningskonstanterna ska vara samma under hela dygnet, 
oberoende trafiksituation? 

• Hur stor påverkan har utjämningskonstanterna på resultatet? 
• Hur varierar de med δ? 

 
Svar på dessa frågor redovisas i kapitel 7.6. 
 

                                                
1 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) är ett programpaket för statistiska bearbetningar. 
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6.4. Mätdata 
Holt-Winters metod har testats på fyra olika typer av dagar, se figur 6.1. 
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Figur 6.1  De fyra dagar som har predikterats vid testet av Holt-Winters metod 

 
De fyra dagarna består av en dag där hastigheten sjunker betydligt mer än genomsnittligt 
under rusningstid, en dag där hastigheten är relativt konstant, en dag som är relativt lik en 
genomsnittlig fredag och till sist genomsnittet för de fyra dagar som har använts. Som historik 
för respektive dag har övriga dagar använts, utom för genomsnittsdagen där genomsnittsdagen 
har använts även som historik. Anledningen till det är att jag ville se hur modellen reagerade 
under ideala förhållanden, d v s att det dygn som ska predikteras är identiskt med tidigare 
dygn. I tabell 6.1 framgår vilka dagar som har utgjort historik för respektive dag. 
 

Tabell 6.1  Tabell över vilka dagar som har utgjort historik för respektive predikterad dag 

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 
Predikterad dag Fredag 2 Fredag 3 Fredag 4 Genomsnitt 
Historisk dag 1 Fredag 1 Fredag 1 Fredag 1 Genomsnitt 
Historisk dag 2 Fredag 3 Fredag 2 Fredag 2 Genomsnitt 
Historisk dag 3 Fredag 4 Fredag 4 Fredag 3 Genomsnitt 
 

6.4.1. Utjämning av mätdata 

Vid en första analys av Holt-Winters metod konstaterades att de predikterade värdena har 
väldigt stor varians, framförallt när δ är stort och mätvärdena varierar mycket. I det aktuella 
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exemplet där data på minutnivå har använts är Holt-Winters metod ej lämplig att använda 
direkt på de hastigheter som mäts utan en utjämning har visats sig vara nödvändig för att få 
bättre resultat. Holt-Winter är visserligen en utjämningsmetod i sig men det krävs alltså 
ytterligare utjämning för att göra modellen mindre svängig och minska variansen. I figur 6.2 
visas skillnaden mellan uppmätta hastigheter under en av de utvalda mätdagarna och samma 
mätdata utjämnat med exponentiell utjämning där α är satt till 0,7 respektive 0,85. 
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Figur 6.2  Mätdata från fredag 2. Överst uppmätt data, i mitten uppmätt data utjämnat med α=0,7 

och längst ned uppmätt data utjämnat med α= 0,85 

Efter att mätdata hade jämnats ut erhölls bättre resultat vid prediktering med Holt-Winters 
metod, se avsnitt 7.6.1.  
 

6.5. Naiva prediktorer 
För att få ett mått på hur bra Holt-Winters metod predikterar hastigheter har resultaten 
jämförts med tre olika typer av enkla naiva prediktorer: en som baseras på senast observerade 
värde, en som baseras på historisk data och en som baseras på en kombination av dessa två. 
 
Prediktion med senast observerade värde bygger, precis som det låter, på ett antagande om att 
det senast observerade värdet ligger nära det värde som ska predikteras. Prediktion med 
endast historik bygger på antagandet om att hastigheten varierar på samma sätt varje dag. 
Genomsnittet för alla fyra dagar har här utgjort historik. Prediktering baserad endast på 
historik är oberoende av δ. Den tredje naiva prediktorn, den som bygger på en kombination av 
de två övriga, har jag valt att basera till hälften på senast kända värde och till hälften på 
historiken.  
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Anledningen till att jag ej har jämfört Holt-Winters metod med den metod som används för att 
prediktera medelhastigheter i den nuvarande versionen av AerotechTelubs reseplanerare, d v s 
exponentiellt utjämnat medelvärde, är att jag vid detta examensarbetes start ej hade tillgång 
den mängd data som den metoden kräver. Vidare så baseras den metoden på timdata och ej på 
minutdata. 
 
Se kapitel 7 för jämförelse av resultaten av prediktering med de naiva prediktorerna och Holt-
Winters metod. 
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7. Resultat av test av Holt-Winters metod 
I detta kapitel kommer resultatet av testet av Holt-Winters metod att beskrivas och analyseras. 
Som nämnts tidigare har fyra olika fall studerats: En fredag där medelhastigheten p g a en 
eller flera incidenter sjunker betydligt mer än genomsnittligt under rusningstid, en dag där 
medelhastigheten är relativt konstant, en fredag som är relativt lik en genomsnittlig fredag och 
sist genomsnittet för de fyra fredagar som har använts. De fyra olika fallen har valts ut utifrån 
de dagar som fanns tillgängliga och tanken är att de tillsammans ska beskriva hur väl Holt-
Winters metod klarar av att prediktera olika typer av dagar. 
 
Jag kommer här att dels redovisa resultaten för predikteringen av respektive fall, dels det 
genomsnittliga resultatet. Resultatet för sju olika prediktorer redovisas, först de tre olika naiva 
prediktorerna, därefter Holt-Winters multiplikativa metod med tre olika nivåer av utjämning 
och slutligen Holt-Winters additiva metod.  
 

7.1. Fall 1 – Extremt låg hastighet under rusningst id 
I fall 1, där hastigheten sjunker väldigt mycket under rusningstid ger Holt-Winters 
multiplikativa metod med mycket utjämnad data lägst värde på maxfelet och medelfelet då �  
är 15 minuter. Skillnaden mot prediktion baserad på det senast kända värdet är dock liten sett 
till medelfelet och då �  är 5 eller 30 min ger prediktionen baserad på senast kända värde lägst 
medelfel, se figur 7.1. 
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Figur 7.1  Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 1 

 
När det gäller maxfelet ger dock Holt-Winters metod lägst värde för alla � , se figur 7.2. Då �  
är 5 min är Holt-Winters metod med utjämnad data bäst och när �  är 15 eller 30 min är Holt-
Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad data bäst. 
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Figur 7.2  Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 1 

 
Detaljerat resultat för prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data och � =15 min för fall 1 kan ses i figur 7.3. Som framgår av figuren ger 
prediktion med Holt-Winters metod relativt stor varians trots att data som används är mycket 
utjämnad. När medelhastigheten runt kl 15.00 sjunker mycket kraftigt blir det predikterade 
värdet negativt. Som nämnts tidigare har dock ett minimivärde för hastigheten lagts in så att 
det predikterade värdet ej kan bli negativt, utan istället blir 0. 
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Figur 7.3  Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad 

data för fall 1 då � =15, blå heldragen linje är observerad hastighet och streckad röd 
linje är predikterat värde 

 

7.2. Fall 2 – Relativt konstant hastighet under hel a dygnet 
För fall 2, där medelhastigheten är relativt konstant under hela dygnet, ger prediktion med 
senast kända värde lägst medelfel för alla � , se figur 7.4. Holt-Winters metod ger ett något 
högre medelfel än prediktion med senast kända värde då �  är 5 eller 15 min. När �  är 30 min 
är däremot medelfelet för Holt-Winters metod nästan dubbelt så stort som medelfelet för 
prediktion med senast kända värde. 
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Figur 7.4  Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 2 

Om man tittar på maxfelet är Holt-Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad data 
marginellt bättre än prediktion med senast kända värde då är �  satt till 5 min. Vid �  = 15 eller 
30 min är prediktion med senast kända värde betydligt bättre än Holt-Winters metod, se figur 
7.5. 
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Figur 7.5  Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 2 

 
Detaljerat resultat för prediktering av fall 2 med Holt-Winters multiplikativa metod med 
mycket utjämnad data och � =15 min kan ses i figur 7.6.  
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Figur 7.6  Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad 

data för fall 2 då � =15, blå heldragen linje är observerad hastighet och streckad röd 
linje är predikterat värde 

 

7.3. Fall 3 – Hastigheten följer det genomsnittliga  relativt väl 
För fall 3, där medelhastigheten följer de genomsnittliga värdena relativt väl, ger prediktion 
med senast kända värde lägst medelfel då �  är 5, se figur 7.7. Vid �  = 15 min är senast kända 
värde och den naiva prediktor som bygger på en kombination av senast kända värde och 
historiken bäst och då �  är 30 min ger kombinationsprediktorn bäst resultat. Holt-Winters 
metod ger ett marginellt högre medelfel då �  är 5 eller 15 min. När �  däremot är 30 min är 
skillnaden större. 
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Figur 7.7  Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 3 

 
För maxfelet ser det ut på ungefär samma sätt. Då �  är 5 min ger prediktion med senast kända 
värde bäst resultat, medan kombinationsprediktorn ger bäst resultat då �  är 15 eller 30 min, se 
även figur 7.8.  
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Figur 7.8  Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 3 

 
I figur 7.9 visas prediktering av fall 3 med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data och med �  =15 min. 
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Figur 7.9  Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad 

data för fall 3 då � =15, blå heldragen linje är observerad hastighet och streckad röd 
linje är predikterat värde 

 

7.4. Fall 4 – Genomsnittlig dag 
Historiken för den genomsnittliga dagen består, som nämnts tidigare, av den genomsnittliga 
dagen. Syftet är att se hur de olika prediktorerna uppför sig under optimala förhållanden, d v s 
när den predikterade dagen ser identisk ut med tidigare dagar. Självklart är prediktorn som 
bara bygger på historiken bäst, den får både ett medelfel och maxfel som är 0. Näst bäst är 
prediktorn som till hälften bygger på historiken och till hälften på senast kända värde. Bland 
övriga prediktorer har Holt-Winters metod lägst medelfel då �  är 5 och 15 min, medan 
prediktion med senast kända värde ger lägst medelfel då �  är 30 min, se även figur 7.10. 
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Figur 7.10  Medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 4 

 
Även när det gäller maxfelet är prediktorn som bara bygger på historiken självklart bäst, följd 
av prediktorn som till hälften bygger på historiken och till hälften på senast kända värde. 
Bland övriga prediktorer ger Holt-Winters metod lägst maxfel då �  är 5 min, medan 
prediktion med senast kända värde ger lägst maxfel då �  är 15 eller 30 min, se figur 7.11. 
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Figur 7.11  Maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  för fall 4 

 
Exempel på prediktering av fall 4 med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data och � =15 kan ses i figur 7.12. 
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Figur 7.12  Resultat av prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad 

data för fall 4 då � =15, blå heldragen linje är observerad hastighet och streckad röd 
linje är predikterat värde 

 

7.5. Sammanfattning 
Om ett medelvärde av medelfelen för de olika fallen beräknas framgår att skillnaden mellan 
prediktion med senast kända värde och Holt-Winters multiplikativa metod med mycket 
utjämnad data är mycket liten då �  är 5 eller 15 min. Då �  är 30 min är medelvärdet av 
medelfelet för prediktion med senast kända värde ungefär 1,5 km/h lägre än medelvärdet av 
medelfelet för prediktion med Holt-Winters multiplikativa metod med mycket utjämnad data, 
se även figur 7.13. När det gäller övriga prediktorer så ger prediktorn som bygger på en 
kombination av historik och senast kända värde ett bra resultat då �  är 15 eller 30 min, medan 
den är betydligt sämre då �  är 5 min. 
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Figur 7.13  Det genomsnittliga medelfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  

 
För de genomsnittliga maxfelen ser det ut i stort sett samma sätt som för medelfelen, d v s 
prediktion med senast kända värde och Holt-Winters metod ger bäst resultat då �  är 5 eller 15 
min. När �  är 30 min ger däremot Holt-Winters metod ett något sämre resultat än prediktion 
med senast kända värde, se figur 7.14. 
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Figur 7.14  Genomsnittliga maxfelet för olika typer av prediktorer och olika värden på �  

 

7.6. Olika faktorers påverkan på resultatet 
För att få en förklaring till resultaten av ovanstående test av de olika prediktorerna, främst 
Holt-Winters metod, kommer ett antal olika faktorer att studeras lite djupare. 
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7.6.1. Utjämning av data 

Som framgår av de olika testfallen ger en utjämning av hastighetsdata som används för 
prediktering med Holt-Winters metod ett bättre resultat än om prediktering görs direkt av 
insamlad data. Detta gäller framförallt då �  är 15 eller 30 min. Anledningen till detta är 
naturligtvis att en utjämning av data ger en mindre varians. I figur 7.15 visas vilken påverkan 
utjämning av data har vid prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod för fall 3 med � =30 min.  
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Figur 7.15  Effekt av utjämning av data vid prediktering med Holt-Winters multiplikativa metod. 

Heldragen blå linje är uppmätta värden, streckad röd linje är predikterat värde med 
mycket utjämnad data och gul streckad linje är predikterat värde med orginaldata. 

7.6.2. Historiken 

För att se vilken påverkan historiken har på resultatet av prediktering med Holt-Winters 
metod har jag provat byta ordningen på de dagar som utgör historiken i fall 3, d v s 
prediktering av Fredag 4, och � =15 min. I normala fall är ordningen på historiken Fredag 1-
Fredag 2-Fredag 3. Jag har provat alla möjliga kombinationer och jag har även testat att ha 
den genomsnittliga fredagen som historik. 
 

Tabell 7.1  Effekten av respektive möjlig ordning på de dagar som utgör historiken för fall 3 

Historisk dag 1 Historisk dag 2 Historisk dag 3 Medelfel 
Fredag 1 Fredag 2 Fredag 3 2,1 
Fredag 1 Fredag 3 Fredag 2 2,1 
Fredag 2 Fredag 1 Fredag 3 2,2 
Fredag 2 Fredag 3 Fredag 1 2,2 
Fredag 3 Fredag 2 Fredag 1 2 
Fredag 3 Fredag 1 Fredag 2 2 
Genomsnitt Genomsnitt Genomsnitt 2,1 
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Av tabellen framgår att det i huvudsak är den första historiska dagen som påverkar resultatet. 
Detta innebär att det kan vara möjligt att få ett bättre resultat om fler dagar utgör historik, d v 
s Holt-Winters metod behöver fler historiska dagar för att svänga in. Vidare så kan det 
konstateras att de kombinationer av historiska dagar som har samma startdag, d v s historisk 
dag 1, har även samma optimala värde på utjämningskonstanterna. 
 
För att testa om ett bättre resultat kan uppnås om fler dagar utgör historiken provade jag att 
använda sju dagar som historik. Jag använde fall 3 med � =15 min som testfall. Som historik 
använde jag den ursprungliga ordningen av fredagar, d v s fredag 1 följd av fredag 2 och 
fredag 3, som grund och lade sedan på fyra genomsnittliga fredagar som extra historik. Detta 
visade sig dock inte påverka resultatet nämnvärt. Det är dock möjligt att modellen skulle ge 
ett bättre resultat om fler olika dagar användes, tyvärr har det inte varit möjligt att testa detta 
inom ramen för detta examensarbete. 

7.6.3. Storleken på 
�

 

Eftersom Holt-Winters metod har en trendkomponent som multipliceras med �  blir variansen 
väldigt stor om både �  och trendkomponenten är stora. Av testerna framgår att Holt-Winters 
metod lämpar sig bäst för låga � , d v s fem eller 15 minuter. Då �  är 30 minuter blir variansen 
alltför stor och de naiva prediktorerna ger ett betydligt bättre resultat. 

7.6.4. Additiv respektive multiplikativ 

Testerna av Holt-Winters multiplikativa respektive additiva metod visar att de två metoderna 
ger likvärdiga resultat. Det innebär alltså att det inte spelar någon roll om man väjer att 
använda Holt-Winters multiplikativa eller additiva metod vid korttidsprediktering av 
hastigheter/restider. 

7.6.5. Värdet på utjämningskonstanterna 

Utjämningskonstanterna har en central del i Holt-Winters metod och de påverkar naturligtvis 
resultatet en hel del. Om man tittar närmare på respektive utjämningskonstant kan man 
konstatera följande: 
 

- Stort �  innebär att modellen beror mer av den skattade nivåkomponenten från 
föregående minut adderad med trendkomponenten från föregående minut, än den 
observerade nivåkomponenten från aktuell tidpunkt dividerad/subtraherad med skattad 
säsongskomponent från föregående fredag. 

 
- Stort β innebär att modellen tar större hänsyn till den skattade trendkomponenten från 

föregående minut än skillnaden mellan skattade nivåkomponent från aktuell tidpunkt 
och den skattade nivåkomponenten från föregående minut. 

 
- Stort γ innebär att modellen beror mer av den skattade säsongskomponenten från 

föregående fredag än observerat nivå från aktuell tidpunkt dividerad/subtraherad med 
skattad nivå för samma tidpunkt. 

 
I tabell 7.2 redovisas de optimala värdena på respektive utjämningskonstant från de testfall 
som redovisades i tidigare i detta kapitel. Värdena är tagna från testet av Holt-Winters 
multiplikativa metod med mycket utjämnad data. 
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Tabell 7.2  Optimala värden på utjämningskonstanterna för respektive fall. (0-1 innebär att värdet 
på parametern inte spelar någon roll för resultatet.) 

Fall 1     
 �   Medel Max 
 5 alfa 0,3944 0,2923 
  beta 0 0 
  gamma 0,5557 1 
     
 15 alfa 0,3417 0 
  beta 0,4684 0,8333 
  gamma 0 0,0025 
     
 30 alfa 0,1937 0 
  beta 0,6332 0,858 
  gamma 0 0-1 
     

Fall 2 �   Medel Max 
 5 alfa 0,3402 0 
  beta 0,2069 0,6315 
  gamma 0,6162 0-1 
     
 15 alfa 0 0,5044 
  beta 0,7908 0,7346 
  gamma 0,8908 1 
     
 30 alfa 0 0,8876 
  beta 0,8131 0 
  gamma 1 1 
     

Fall 3 �   Medel Max 
 5 alfa 0,5875 0,3365 
  beta 0 0 
  gamma 0,8686 0,7297 
     
 15 alfa 0,835 0,7596 
  beta 0 0 
  gamma 0,9996 1 
     
 30 alfa 0 0,7747 
  beta 0,7865 0,3437 
  gamma 1 1 
     

Fall 4 �   Medel Max 
 5 alfa 0 0 
  beta 0 0 
  gamma 0-1 0-1 
     
 15 alfa 0 0 
  beta 0 0 
  gamma 0-1 0-1 
     
 30 alfa 0 0 
  beta 0 0 
  gamma 0-1 0-1 
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Kolumnen Medel redovisar optimala värden då medelfelet har minimerats, medan kolumnen 
Max visar optimala värden då maxfelet har minimerats. Tabellen visar att de optimala värdena 
på utjämningskonstanterna varierar väldigt mycket, dels mellan de olika fallen, dels för olika 
värden på � . För att få en samlad bild har jag även tittat på genomsnittligt värde på respektive 
utjämningskonstant, se tabell 7.3. Vid beräkningen av genomsnittet har jag inte tagit med fall 
4 eftersom det är orealistiskt och skiljer sig väldigt mycket från de övriga fallen. Jag har 
endast tittat på de optimala utjämningskonstanterna vid minimering av medelfelet. 
 

Tabell 7.3  Genomsnitt, maxvärde och minimivärde för de tre utjämningskonstanterna vid olika 
värden på � . Fall 4 ingår ej. �   Genomsnitt Maxvärde Minimivärde 

5 alfa 0,44 0,59 0,34 
 beta 0,07 0,21 0 
 gamma 0,68 0,87 0,56 
     
15 alfa 0,39 0,84 0 
 beta 0,42 0,79 0 
 gamma 0,63 1 0 
     
30 alfa 0,06 0,19 0 
 beta 0,74 0,89 0,63 
 gamma 0,67 1 0 
     

 
Tabellen visar att α varierar relativt lite då � =5. Värdet på α ligger runt 0,5 vilket innebär att 
modellen tar ungefär lika stor hänsyn till den skattade nivåkomponenten från föregående 
minut adderad med trendkomponenten från föregående minut, som den observerade 
nivåkomponenten från aktuell tidpunkt dividerad med skattad säsongskomponent från 
föregående fredag. När �  ökar minskar det optimala värdet på α vilket alltså innebär att större 
hänsyn tas till skattad nivå- och trendkomponent än observerad nivåkomponent och skattad 
säsongskomponent. Det kan ses som lite motsägelsefullt, rimligtvis borde mindre hänsyn tas 
till trendkomponenten då �  ökar. Problemet är dock att de olika komponenterna beror av 
varandra och det är svårt att dra några slutsatser av värdet på respektive utjämningskonstant. 
 
För β gäller samma sak som för α, d v s det optimala värdet ökar när �  ökar. Detta innebär att 
vid litet �  tas störst hänsyn till skillnaden mellan skattad nivåkomponent från aktuell tidpunkt 
och skattad nivåkomponent från föregående minut medan det vid stort �  tas störst hänsyn till 
den skattade trendkomponenten från föregående minut. 
 
Det genomsnittliga optimala värdet på γ  är relativt konstant oavsett � . Notera dock att då �  
stort varierar γ  väldigt mycket.  
 
För att närmare studera hur resultatet av prediktering med Holt-Winters metod påverkas av 
utjämningskonstanterna har jag gjort en känslighetsanalys. Jag har utgått från fall 3 med � =15 
min. Första kolumnen med värden innehåller de utjämningskonstanter som ger lägst medelfel. 
I tabell 7.4 framgår vilken påverkan olika värden på α har på resultatet. 
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Tabell 7.4  Känslighetsanalys av utjämningskonstanten α 

α 0,835 0,935 0,735 1 0,5 0 
β 0 0 0 0 0 0 
γ 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 
       
Medelfel 2,1 2,2 2,2 2,5 2,2 2,7 
Maxfel 14,7 16,4 14,7 18,3 14,8 19,3 
 
Tabellen visar att medelfelet försämras som mest med 0,6 km/h. Minimivärdet på maxfelet är 
14,7 km/h och när α varieras samtidigt som de andra utjämningskonstanterna hålls konstanta 
försämras minimivärdet på maxfelet som mest med 4,6 km/h. 
 

Tabell 7.5  Känslighetsanalys av utjämningskonstanten β 

α 0,835 0,835 0,835 0,835 0,835 

β 0 0,1 0,25 0,5 1 
γ 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 
      
Medelfel 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 
Maxfel 14,7 14,8 15,1 16 17,9 
 
I tabell 7.5 framgår att värdet på β har relativt liten påverkan på både max och medelfelet. 
Medelfelet försämras som mest med 0,3 km/h och maxfelet med 3,2 km/h. 

 

Tabell 7.6  Känslighetsanalys av utjämningskonstanten γ 

α 0,835 0,835 0,835 0,835 0,835 

β 0 0 0 0 0 
γ 0,9996 0,9 0,75 0,5 0 
      
Medelfel 2,1 2,1 2,2 2,4 2,7 
Maxfel 14,7 15,8 17,5 19,6 21 
 
Tabell 7.6 visar att γ  är den utjämningskonstant som kan påverka resultatet mest om övriga 
utjämningskonstanter är konstanta. Medelfelet kan försämras med 0,6 km/h och maxfelet med 
6,3 km/h. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det optimala värdet på utjämningskonstanterna varierar 
ganska kraftigt mellan de olika fallen men att värdet på utjämningskonstanterna ej påverkar 
resultatet så mycket som förväntat. Eftersom optimala värdet på utjämningskonstanterna 
varierar så pass mycket mellan de olika fallen kan man anta att det går att få ett bättre resultat 
med Holt-Winters metod om utjämningskonstanterna inte är samma under hela dygnet. 

7.6.6. Övriga faktorer 

En faktor som kan påverka Holt-Winters metods dåliga resultat jämfört med några av de naiva 
prediktorerna är det faktum att det är en hel dag som har studerats. De naiva prediktorerna, 
framförallt den som bygger på senast kända värde, fungerar relativt bra under de flesta av 
dygnets timmar, då hastigheten är relativt konstant, se exempelvis testfall 2. Det är endast då 
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hastigheten sjunker rejält som de fungerar sämre. Holt-Winters metod kan däremot ha 
svårigheter under hela dygnet eftersom även små variationer som uppstår förstärks ganska 
mycket då �  är stort. Holt-Winters främsta, och sämsta, egenskap är att den följer med i de 
svängningar som inträffar. Vilket också bevisas i testfall 1, där de största variationerna 
uppstår och som är det testfall då Holt-Winters metod ger bäst resultat i jämförelse med de 
naiva prediktorerna.  
 
Jag har också tittat närmare på fall 3 och delat upp dygnet i två delar. En del då hastigheten är 
relativt konstant och en del då hastigheten sjunker under några timmar. Under den första 
delen, som är mellan 8.00 och 14.00, är Holt-Winters metod jämbördig med de naiva 
prediktorerna då �  är 5 och 15 min, se figur 7.16. När �  är 30 min är skillnaden dock väldigt 
stor och medelfelet vid prediktion med Holt-Winters metod är dubbelt så stort som medelfelet 
som de naiva prediktorerna ger. 
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Figur 7.16  Medelfel vid prediktion av fall 3 under den tid på dygnet då medelhastigheten är 

relativt konstant (8.00-14.00) 

Om vi istället tittar närmare på den del av dygnet då medelhastigheten varierar desto mer, på 
eftermiddagen och kvällen mellan 15.00 och 20.00, kan vi se att Holt-Winters metod är minst 
lika bra som de naiva prediktorerna för alla � , se figur 7.17. Detta räcker dock inte. För att det 
ska vara värt att satsa på en metod som Holt-Winters krävs att den ger betydligt bättre resultat 
än de enklare naiva prediktorerna. 
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Figur 7.17  Medelfel vid prediktion av fall 3 under den tid på dygnet då medelhastigheten varierar 

relativt mycket (15.00-20.00) 
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8. Diskussion 
I syftet ställdes tre frågor som denna rapport skulle svara på. 
 

• Vilka metoder finns det för att prediktera restider? 
• Är Holt-Winters metod lämplig att använda för att prediktera restider på svenska 

vägar? 
• Hur kan Holt-Winters metod utvecklas och ge ännu bättre predikteringar? 

 
Den första frågan besvaras med den litteraturstudie som har gjorts. Det finns ett flertal olika 
modeller och angreppssätt för att prediktera restider och medelhastigheter och jag valde efter 
en del funderande och konsulterande med min handledare och examinator att titta närmare på 
Holt-Winters metod. Det för oss in på den andra frågan och svaret på den frågan är nej. De 
tester jag har gjort visar tydligt att Holt-Winters metod i vissa fall visserligen är likvärdig med 
de naiva prediktorerna men i de flesta fall är den sämre. Holt-Winters metod fungerar bäst då  �  är väldigt lågt, d v s 5 eller 15 minuter. Då �  är 30 min gör den trendkomponent som Holt-
Winters metod innehåller att de predikterade medelhastigheterna variera väldigt mycket.  
 
I de fall som Holt-Winters metod är bättre än de naiva prediktorerna är skillnaden i medelfel 
väldigt liten, max 1 km/h, vilket är en mycket liten skillnad när restider ska beräknas utifrån 
medelhastigheterna, en skillnad som ryms inom felmarginalen för mätningarna. Det handlar 
om någon sekund, en förbättring som inte motiverar en satsning på Holt-Winters metod. Det 
bör också betonas att i de tester jag har genomfört har jag optimerat utjämningskonstanterna 
för att få ett så lågt prediktionsfel som möjligt. Något som inte är möjligt i ett skarpt läge utan 
där måste generella värden på utjämningskonstanterna bestämmas.  
 
När det gäller den tredje frågan så har jag genom att använda utjämnad data förbättrat 
resultaten av prediktering med Holt-Winters metod. I övrigt har jag inga förslag på hur Holt-
Winters metod kan utvecklas vidare. För att kunna se möjligheter till vidare utveckling krävs 
mer data, annars blir modellen lätt för anpassad efter ett speciellt fall och inte så generell som 
den bör vara. Det är svårt att dra några generella slutsatser kring effekter av exempelvis 
trafikflöde, väder och andra faktorer som kan påverka hastigheten och därmed restiden utifrån 
de få dagar som jag har haft tillgång till. Om en större studie görs där tillgången till data är 
större skulle det dock kunna vara möjligt att anpassa utjämningskonstanterna efter rådande 
trafikläge och eventuellt också väderlek och eventuella evenemang. 
 
Om jag tittar på prediktering av restider och medelhastigheter i stort så anser jag att de naiva 
prediktorerna fungera väldigt bra i de flesta fall. När det inträffar en incident fungerar de 
däremot lite sämre och jag föreslår att det i fortsättningen bör fokuseras mer på detta än att 
hitta en bra generell modell som fungerar hela tiden, d v s både under normala förutsättningar 
som vid incidenter. Jag gjorde en enkel jämförelse mellan restiden på en sträcka på 
Essingeleden, trafikflödet och de incidenter som har rapporteras in i TRISS2, se figur 8.1. 
 
 

                                                
2 TRISS är det system som Vägverket använder för insamling och kvalitetssäkring av trafikinformation.   
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Figur 8.1  Uppmätt restid på en vägsträcka på Essingeleden med incidenter markerade 

 
Denna enkla studie visar att vid de incidenter som har inträffat under tider med höga 
trafikflöden sjunker medelhastigheten väldigt kraftigt, d v s restiden ökar. En djupare studie 
där de incidenter som har inträffat studeras och en koppling sker till trafikflödet och 
medelhastigheten vid det aktuella tillfället vore väldigt intressant. Kanske det skulle göra det 
möjligt att på ett bättre sätt förutspå incidentens omfattning och dess påverkan på 
restiden/medelhastigheten. Precis som jag skriver i inledningen är det vid incidenter behovet 
av prediktioner av restider och medelhastigheter är som störst, tyvärr är det också då som det 
är svårast att göra dessa prediktioner. Som nämns i litteraturstudien pågår redan ett projekt i 
Sverige, Predikt, där just ett verktyg för korttidsprediktering av restider vid incidenter ska 
utvecklas. 
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Bilaga 1 
Här redovisas de uppmätta hastigheterna under de fyra fredagar som har utgjort underlag för 
alla tester och analyser i rapporten. Hastigheterna är på minutnivå och är uppmätta på 
Essingeleden utanför Stockholm. 
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