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Sammanfattning 

Restider är alltid intressanta, för de som använder vägen och de som är ansvariga för vägen. Det 
finns olika tekniker för att samla in information om restider, till exempel traditionella 
videobaserade system och nyare system som använder Bluetooth. 

Bluetooth är en kostnadseffektiv metod som använder väganvändarnas olika elektroniska 
enheter, till exempel smartphones eller trådlösa headsets, för att samla in information om 
restider. Den infrastruktur som behövs för att mäta restid är två stycken Bluetooth-mottagare 
varav en placeras i början och en i slutet av vägsträckan samt en server som tar emot och 
analyserar insamlad data. 

Bluetooth fungerar bra för att samla in information om restider, men är tekniken möjlig att 
använda för att identifiera restider för specifika transportslag? I det här projektet undersöks 
möjligheterna att identifiera restider som hör till cyklister i Bluetooth-data från stadstrafik. 

För att de restider som samlas in ska vara intressanta måste de rensas på så kallade outliers, det 
vill säga observationer som inte representerar den faktiska restiden på vägsträckan. Projektet 
undersöker därför ett antal olika filtreringsalgoritmer för att kunna rensa insamlad data från 
outliers. Filtreringsalgoritmerna jämförs först med varandra för att se vilken eller vilka som 
fungerar bäst i olika trafikmiljöer. Därefter jämförs filtreringsalgoritmerna med de interna 
filtreringsalgoritmerna som leverantören av Bluetooth-mottagarna, BLIP Systems, använder i sitt 
analysverktyg för att erbjuda en helhetslösning.  

Projektets slutsatser är att Bluetooth fungerar bra som insamlingsteknik för restidsinformation 
och att de restider som ges inte är signifikant skilda från restider som samlas in med andra, mer 
traditionella, insamlingstekniker. Det går dock inte att dra några konkreta slutsatser vad gäller 
möjligheterna att identifiera cyklister i blandad stadstrafik på den vägsträcka som testas i 
projektet. Detta på grund av att bilar och cyklister har för lika restid på vägsträckan. Metoden 
som används bör dock testas på ytterligare vägsträckor innan det är möjligt att fastslå om den 
fungerar eller inte. Av de olika filtreringsalgoritmerna som testas är det en Box & Whisker-
algoritm, som använder IQR-teknik för filtreringen, som presterar bäst på indata från stadstrafik 
och indata från motorväg. Indata från mellanstora vägar tas inte med i resultatet. När Box & 
Whisker-algoritmen jämförs med Bluetooth-mottagarnas interna filtreringsalgoritmer är 
resultatet att Bluetooth-mottagarnas filtreringsalgoritmer ger ett något bättre resultat än Box & 
Whisker-algoritmen, men att den ändå ger ett fullgott resultat. 

Nyckelord: Bluetooth, restidsuppskattning, filtreringsalgoritmer, datainsamling, cyklister 

  



  

iii  
 

Abstract 

Travel times are always interesting, both for those who use the road and the ones responsible for 
the road. There are different techniques for collecting travel time data, traditional video based 
systems and newer system that uses Bluetooth, for example. 

Bluetooth is a cost-effective method that uses the road users own electronic devices, for example 
smart phones or wireless headsets, to collect travel time information. The infrastructure that is 
needed is two Bluetooth receivers, one at the start of the route and one at the end of the route, 
and a server that receives the collected data. 

Bluetooth works well when it comes to collecting travel time information, but can the technique 
be used to identify travel times from different kinds of transports? The project tests the 
possibilities to identify bicycles in urban traffic that is collected with Bluetooth. 

If the estimated travel times are to be interesting, outliers have to be identified and removed, 
which is observations that does not represent the actual travel time on the route. The project will 
therefore test different filtering algorithms for this. These will be compared to each other to 
decide which algorithm that gives the best result for different traffic environments. The 
developer of the Bluetooth-receivers, BLIP Systems, has internal filtering algorithms in their 
solution in order to provide a complete solution. The tested filtering algorithms will be compared 
to the result of the internal filtering algorithms that BLIP Systems provide, to see if the results 
differ from each other. 

The conclusions that the project draws are that Bluetooth is a good technique to collect 
information about travel times. The travel times that are estimated using Bluetooth data does not 
differ significantly compared to travel times collected with other techniques. On the route that 
has been tested in this project, it has not been possible to draw any conclusions about identifying 
bicycles in urban traffic. This is because of that cars and bicycles have too similar travel times on 
the tested route. The method that is used should, however, be tested on different routes before a 
final conclusion is drawn. Of the different filtering algorithms that are tested in the project, a Box 
& Whisker algorithm that uses an IQR technique is the algorithm that performs best on data from 
urban traffic and data from freeways. Data from middle-sized roads have not been included in 
the result. When this filtering algorithm is compared to the internal filtering algorithms that 
Bluetooth receivers use, the result is that the internal filtering algorithms provides better result 
than the Box & Whisker algorithm, but it still gives a good result. 

Keywords: Bluetooth, travel time estimation, filtering algorithms, data collection, bicyclists 
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1 Inledning 
I dagens samhälle är restider av intresse både för privatpersoner och de ansvariga för trafiken i 
städerna. Privatpersoner är intresserade av hur lång restiden är mellan punkt A och B. 
Ansvariga för vägen, Trafikverket för statliga vägar och respektive kommun för övriga vägar, 
vill veta restiden på en vägsträcka för att kunna ha en god översikt över hur situationen i 
trafiken förändras. Information om restider spelar även en stor roll i de system som idag finns 
och övervakar trafiken på vägsträckor. Insamlad information om restider måste vara 
tillförlitlig och korrekt, annars är informationen inte intressant varken för de ansvariga eller 
privatpersonerna. 

Det finns flera olika tekniker som kan användas för att samla in information om restider, både 
för cyklister och för bilister. Några exempel på sådana tekniker är induktiva slingor, 
videoinspelning av två platser på en vägsträcka, Automatic Number Plate Recognition 
(ANPR), mobila sensorer som till exempel GPS-utrustning samt information som samlas in 
från Bluetooth-enheter.  

Bluetooth är ett kommunikationsprotokoll för kortare sträckor, som initialt användes för att 
ersätta sladdar som hopkoppling av olika elektroniska enheter. Då Bluetooth är en robust 
teknik finns den idag i mobiltelefoner, bärbara datorer, headsets, navigationsutrustning för att 
nämna några exempel. 

Genom spridningen som Bluetooth har i elektroniska enheter som de flesta människor äger 
idag, är det en intressant indatakälla för restidsberäkningar. Information från Bluetooth-
enheter registreras av särskilda mottagare som är uppsatta längs med en vägsträcka och vars 
mål är att hitta Bluetooth-enheter och registrera den tidpunkt när enheten upptäcks av 
mottagaren. 

Projektet genomförs för att undersöka hur Bluetooth fungerar som insamlingsmetod av 
restider för specifika transportslag, främst för cyklister. Om det är möjligt att erhålla restider 
för cyklister, kan cyklisters restider jämföras med bilisters restider på en vägsträcka. Om det 
visar sig att cyklisters restider är kortare kan det användas för att försöka få fler bilister att 
lämna bilen hemma och istället använda cykeln som transportmedel till och från arbetet. Det 
leder till minskad trängsel i staden och är mer hälsosamt. Examensarbetet är en del i ett större 
projekt vars mål är att utvärdera Bluetooth som metod för att samla in information om 
restider. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att få en ökad kunskap om hur Bluetooth-data kan 
användas för att beräkna restider för olika sorters trafikslag. Ett av huvudsyftena med 
projektet är att undersöka om det är möjligt att filtrera ut observationer som tillhör cyklister 
och beräkna restiderna för dessa över en viss vägsträcka. Om det är möjligt att genomföra är 
det även intressant att se om de skiljer från restiden för bilister.  
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Ytterligare ett syfte med projektet är att undersöka hur olika filtreringsalgoritmer presterar. 
Vidare jämförs de testade filtreringsalgoritmerna med de filtreringsalgoritmerna som finns 
implementerade i de Bluetooth-mottagare som används i projektet. 

1.2 Mål och frågeställning 

Målet med projektet är att ta fram ett matematiskt script som kan läsa in indata från 
Bluetooth-mottagare och filtrera bort outliers, det vill säga observationer som inte 
representerar den faktiska restiden på vägsträckan.  

För att kunna genomföra ovan nämnda ställs följande frågeställningar i projektet. 

 Ger data som samlas in med hjälp av Bluetooth en bra uppskattning av restiden på 
vägar i olika trafikmiljöer?  

 Är det möjligt att skilja olika transportslag åt i Bluetooth-data i olika trafikmiljöer?  
o Om det är möjligt att filtrera ut cyklister, har de en signifikant skild restid från 

bilister?  
 Vilken eller vilka filtreringsalgoritmer presterar bäst på insamlad Bluetooth-data och i 

olika trafikmiljöer. Hur presterar de olika filtreringsalgoritmerna jämfört med 
Bluetooth-mottagarnas interna filtreringsalgoritmer?  

De olika trafikmiljöer som undersöks är motorväg, mellanstora vägar samt stadstrafik. 
Information om de olika trafikmiljöerna som används i projektet ges i kapitel 4. 

1.3 Avgränsningar 

För att projektet ska kunna genomföras inom tidsramen görs vissa avgränsningar för att 
begränsa storleken. 

De vägsträckor som data finns tillgänglig från är begränsade i längd. Det betyder att det inte är 
möjligt att dra några slutsatser om individers resvanor, eftersom det inte är lagligt att spara 
information om detta.  I anslutning till vägsträckorna finns det många av- och påfarter och de 
är omkring 1 kilometer långa.  

För två av de vägsträckor som testas i projektet antas att det inte är möjligt att identifiera 
cyklister längs med bilvägarna. Detta beror främst på att cykelbanorna antas ligga för långt 
från bilvägen och därmed utanför Bluetooth-mottagarnas räckvidd. För en av sträckorna finns 
det bara tillgänglig data från några månader under vintern 2013.  

Fotgängare är inte intressanta i projektet. För att kunna klassificera dem som outliers görs ett 
antagande om att en fotgängares maximala hastighet är 6 km/h, vilket bygger på ett antagande 
i studien av Namaki Araghi, et al., (2012). De observationer i stadstrafikdata som har en lägre 
hastighet, och därmed längre restid, än denna kommer att antas vara fotgängare. 

I projektet kommer okrypterad data från Bluetooth-mottagarna att användas, för att undersöka 
möjligheterna att uppskatta transportslagsspecifika restider. För att värna människors 
personliga integritet noteras ingen information som tillhör specifika Bluetooth-enheter i 
rapporten.  
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Om en Bluetooth-enhet som tillverkas på licens av ett företag som enbart tillverkar Bluetooth-
enheter till motorfordon observeras antas denna Bluetooth-enhet tillhöra ett motorfordon.  

Det finns ingen stor mängd konkret valideringsdata tillgänglig för projektet, viss 
valideringsdata kommer att samlas för att kunna få information om hur lång tid vägsträckan i 
stadstrafik tar att cykla.  

1.4 Metod 

I projektet genomförs en litteraturstudie och ett matematiskt script tas fram. Syftet med 
litteraturstudien är att få förståelse för hur Bluetooth fungerar som teknik och hur det fungerar 
i restidsberäkningar. Litteraturstudien ger även en förståelse för vilka andra tekniker som 
används för att samla in data för restidsberäkningar. Den andra delen av litteraturstudien 
undersöker filtreringsalgoritmer som gör det möjligt att filtrera bort outliers från insamlad 
data, undersöka möjligheterna att filtrera ut specifika Bluetooth-enheter för att erhålla 
transportslagsspecifika restider samt undersöka filtrering i allmänhet. Litteraturstudien 
behandlar även restider och medelhastigheter för bilister och cyklister i stadstrafik. 

Utöver litteraturstudien tas ett matematiskt script fram i projektet, med hjälp av programmet 
MATLAB. Scriptet kan läsa in insamlad restidsdata från csv-filer, en typ av Excel-fil där de 
olika värdena separeras med kommatecken, och applicera filtreringsalgoritmer för att ta bort 
outliers och uppskatta restider.  

Det matematiska scriptet tas fram med hjälp av MATLAB då detta anses vara den lämpligaste 
programmeringsmiljön att använda, samt att det blir lätt att göra ändringar i koden om scriptet 
ska användas i fortsättningen. 

En filtrering beroende på vilken sorts Bluetooth-enhet som registreras av Bluetooth-
mottagarna bör vara möjlig. Resultatet från det matematiska scriptet blir en beräknad restid 
för en viss vägsträcka över tid. Med hjälp av detta undersöks det även om det är möjligt att 
identifiera specifika transportslag beroende på restid och Bluetooth-enhet. Fokus ligger på att 
identifiera cyklister i stadstrafik. 

En avslutande jämförelse av filtreringsalgoritmerna som implementeras görs för att undersöka 
vilken algoritm som presterar bäst beroende på trafikmiljö. De jämförs också med de interna 
filtreringsalgoritmer som BLIP Systems, företaget vars Bluetooth-mottagare data erhålls från i 
projektet, använder. 

1.5 Källkritik 

I möjligaste mån används vetenskapliga artiklar och rapporter i projektet. Dessa har gått 
igenom officiella granskningar innan de godkänns för publicering. Detta gäller även rapporter 
som kommer från statliga myndigheter. Källorna bedöms som trovärdiga i och med denna 
granskning.  
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För de källor som inte har genomgått en sådan granskning används ett mer kritiskt 
förhållningssätt, källorna granskas mer ingående än vetenskapliga rapporter. Den information 
som tas från Internet kommer från hemsidor som kan anses ha hög trovärdighet. 

1.6 Rapportens upplägg 

I kapitel 1 redogörs för bakgrund, projektets syfte och mål samt metoden som används för att 
genomföra projektet. Kapitel 2 och 3 är projektets litteraturstudie, där den teoretiska grunden 
för resten av projektet läggs. I kapitel 4 presenteras de områden där Bluetooth-mottagarna 
sitter monterade och där datainsamlingen sker. Kapitel 5 beskriver datainsamlingen, vilken 
data som samlas in och hur Bluetooth-mottagarna fungerar. I kapitel 6 beskrivs den 
matematiska modellen och de filtreringsalgoritmer som implementeras. I kapitlen 7 till 9 
presenteras projektets resultat, en diskussion genomförs, slutsatser dras och förslag på fortsatt 
arbete ges.  
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2 Litteraturstudie del 1 
Detta kapitel innehåller första delen av projektets litteraturstudie, som är den teoretiska 
grunden för arbetet med projektet. I kapitlet kommer beskrivningar av olika tekniker för att 
samla in restidsdata att ges och en genomgång av hur Bluetooth fungerar och hur den används 
för att samla in data. Dessutom ges en introduktion till varför filter behövs. De 
filtreringsalgoritmer som undersöks presenteras i kapitel 3.  

2.1 Restider 
Då restider beräknas är det vanligare att space mean speed används, och inte time mean speed. 
Space mean speed är bäst lämpat vid restidsberäkningar. Inversen till space mean speed är 
ekvivalent till det aritmetiska medelvärdet för restiden. Därför är det bäst att använda space 
mean speed för att mäta medelhastigheter på en vägsträcka. (K. Richardson, L. Smith, D. 
Fontaine, & M. Turner, 2011) 

Space mean speed kan beskrivas som det harmoniska medelvärdet för fordon som passerar en 
viss mätpunkt på vägen under ett tidsintervall. Med space mean speed erhålls ett medelvärde 
av hur hastigheten kan variera över vägsträckan. Space mean speed kan erhållas genom att 
undersöka den totala resta sträckan för två eller fler fordon och dividera denna sträcka med 
den totala restiden för alla fordon som undersöks på vägsträckan. Det som undersöks är alltså 
observationernas medelhastigheter över hela sträckan. I projektet kommer space mean speed 
att användas då det görs beräkningar med hastigheter. För time mean speed mäts det 
aritmetiska medelvärdet för varje individuellt fordons hastighet, som sedan summeras och 
delas på antalet fordon som passerar mätpunkten (Soriguera & Robusté, 2011).  

Det skiljer sig även mellan restidsberäkningarna av olika sorters datainsamlingstekniker, vilka 
beskrivs i kapitel 2.2 och kapitel 2.3.6. Videobaserade system mäter mer exakt än Bluetooth, i 
ett videobaserat system är det möjligt att säga att restiderna är punkt-till-punkt. (Tsubota, 
Bhaskar, Chung, & Billot, 2011)  

För Bluetooth uppskattas restiderna i zon-till -zon, eftersom Bluetooth-mottagarna kan 
upptäcka Bluetooth-enheter inom hela dess räckvidd. Det blir därför inte lika exakta 
restidsuppskattningar som med exempelvis Automatic Number Plate Recognition. Detta leder 
även till att restiderna kommer att skilja sig något åt vid jämförelse, men det är inga statistiskt 
signifikanta skillnader. (Tsubota, Bhaskar, Chung, & Billot, 2011) 

 Restider och medelhastigheter 2.1.1
Restiden är den tid det tar att resa en sträcka beror på sträckans längd, medelhastigheten är 
medelvärdet som det är möjligt för ett fordon att hålla på sträckan. Ett syfte med projektet är 
att undersöka huruvida det är möjligt att skilja på cyklister och bilister i stadstrafik. Detta 
kommer att undersökas på två sätt. Ett där en separation av olika Bluetooth-enheter kommer 
att göras och den andra kommer att undersöka om det finns någon skillnad i restider mellan 
bilister och cyklister i stadstrafik, förutsatt att det är möjligt att separera Bluetooth-enheterna. 
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För att kunna undersöka det senare kommer vissa antaganden att göras angående vilka 
medelhastigheter en cyklist respektive bilist kan uppnå i stadstrafik. Antagandena för cyklister 
baseras främst på den regionala cykelplanen för Stockholms län, (Trafikverket, Tillväxt, miljö 
och regionplanering, Landstingets Trafikförvaltning (SLL), 2014). Antagandena för bilister 
baseras på (Trafikanalys, 2011). 

Enligt den regionala cykelplanen för Stockholms län sker omkring 5 % av länets resor med 
cykel idag, och denna siffra ökar. Stockholms län har som mål att andelen resor med cykel ska 
ha ökat till 20 % till år 2030. I län som Skåne och Uppsala siffran runt 12 – 13 %. 
(Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering, Landstingets Trafikförvaltning (SLL), 
2014) 

I Stockholm arbetspendlar den genomsnittlige cyklisten cirka 9 kilometer mellan bostad och 
arbete, på denna sträcka håller cyklisten en medelhastighet på 20 km/h. (Trafikverket, 
Tillväxt, miljö och regionplanering, Landstingets Trafikförvaltning (SLL), 2014) 

Det är fler än 5 % som använder sin bil dagligen för att ta sig till arbetet. Cirka 60 % av 
arbetspendlarna använder sig av bil vid resor till och från sitt arbete. Medelhastigheten som 
uppskattas för arbetspendling med bil är omkring 25 km/h. Detta gäller dock för alla fordon 
som rör sig inom Stockholms storstadsregion i studien. (Trafikanalys, 2011) 

Informationen som skrivs om medelhastigheter här kommer att ses som antaganden. Detta 
eftersom siffrorna som presenteras i rapporterna är ett snitt över hur det ser ut i hela 
Stockholms län, och inte enbart i Stockholms stad. På grund av att det inte finns någon bättre 
information kommer detta att användas i projektet. 

2.2 Tekniker för att beräkna restider 
För att samla in data som kan användas till att beräkna restider finns det olika tekniker som 
kan användas. Nedan presenteras fyra tekniker som, utöver Bluetooth, används för att samla 
in data till att beräkna restider.  

Bluetooth presenteras ingående i avsnitt 2.3. 

 Induktiva slingor 2.2.1
Induktiva slingor, eller Inductive Loop Detectors, är en teknik som främst används för att 
räkna trafikflöden på vägsträckor. Induktiva slingor kan användas både för bilister och för 
cyklister. 

Tekniken fungerar genom att en metalltråd, en slinga, fräses ned i asfalten på 5 – 10 
centimeters djup och kopplas till ett analysverktyg. Genom slingan går en högfrekvent 
växelspänning som ger upphov till en induktans. Då metalldelarna i ett fordon, bil eller cykel, 
passerar över slingan leder det till att induktansen sjunker. Sjunker induktansen under ett visst 
tröskelvärde skickas en signal till analysverktyget som registrerar fordonspassagen 
tillsammans med en tidsstämpel. (Ivdal & Molin, 2007) 

Det är möjligt att beräkna hastigheter med induktiva slingor, genom att ha parvisa slingor. Om 
avståndet mellan slingorna är känt är det möjligt att beräkna restiden mellan de två slingorna. 
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En fördel med induktiva slingor är att de mäter så gott som all trafik som färdas över dem, 
både från bilar och cyklar (Ivdal & Molin, 2007). Ett problem med induktiva slingor är att de 
slits, eftersom de endast ligger ett par centimeter ned i asfalten, vilket leder till att de ofta 
kräver underhåll (Vägverket Konsult, 2007).  

I och med att fordon ser olika ut och innehåller varierande mängd metalldelar är det möjligt 
att matcha de olika magnetiska signaturerna för en specifik bil för två slingor. Med denna 
matchning är det möjligt att beräkna restiden mellan två eller fler induktiva slingor. (Allström, 
Gundlegård, Holmstedt, & Archer, 2012) 

Istället för att ha parvisa slingor för att mäta induktans finns det idag ”puckar” som fräses ned 
i marken. Dessa fungerar på samma sätt som slingorna, förutom att de kan skicka 
informationen trådlöst till en server för att bearbeta data som samlas in och för att beräkna 
restider för olika fordon. (SENSYS networks, 2014) 

 GPS 2.2.2
GPS är ett exempel på en teknik där sensorerna är mobila, jämfört med induktiva slingor där 
sensorerna är fasta. Både bilister och cyklister kan använda sig av GPS. Ett exempel på en 
GPS-teknik för bilister är Floating Car Data (FCD). En fördel med GPS-teknik är att det i 
smartphones finns inbyggda GPS-enheter som kan användas för att skicka information om 
restider och köbildning. Det är även möjligt för cyklister att använda GPS. 

I FCD är det fordon som är utrustade med GPS-utrustning eller vissa mobiltelefoner som 
skickar data från olika platser i vägnätet till trafikledningscentraler. De data som skickas från 
fordonet innehåller GPS-utrustningens nuvarande position, i latitud och longitud, ett ID-
nummer för att identifiera utrustningen samt en tidsstämpel då enheten registreras. Utifrån 
data som samlas in är det möjligt att beräkna restider i vägnätverket. Det är även möjligt att få 
tillgång till information om till exempel ett fordons hastighet och i vilken riktning det åker. 
(Wu, Yin, & Yang, 2013) 

I en studie tillhandahåller cirka 11 000 taxibilar data för FCD-beräkningar. Taxibilar är ett bra 
exempel på fordonsflottor som kan tillhandahålla information för FCD utan att det kränker 
den personliga integriteten. Detta eftersom taxibilarna är utrustade med GPS-mottagare för att 
taxibolaget ska kunna dirigera dem till närmaste kund. (Li, Zhang, Wang, & Zeng, 2011) 

FCD är ett säkert och effektivt sätt att beräkna restider. Hur korrekta restider som ges av FCD 
beror dock på antalet GPS-utrustade bilar som används för att hämta in FCD-data som finns 
på den specifika vägsträckan under en viss tidpunkt. Andra förhållanden som påverkar 
korrektheten är bland annat samplingsfrekvensen, vilken vägsträcka som undersöks och 
mapmatchning vilket innebär att fordons positioner placeras in i en karta för att visa var de 
befinner sig på en väg, för att nämna några andra exempel. (Messelodi, o.a., 2009) 

För cyklister som har en smartphone är det möjligt att använda den inbyggda GPS-enheten för 
att utvinna information om restider och hastigheter på en viss sträcka. Det fungerar på samma 
sätt som FCD, förutom att informationen skickas från en telefon, alltså att information om 
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enhetens ID-nummer, position samt en tidsstämpel skickas till en server där beräkningar av 
hastighet och restid utförs. (Jiménez-Meza, Arámburo-Lizàrraga, & de la Fuente, 2013) 

 Automatic Number Plate Recognition (ANPR) 2.2.3
Ett annat exempel på ett stationärt system är Automatic Number Plate Recognition (ANPR), 
som är ett videobaserat system vilket kan läsa av bilars registreringsskyltar.  

I stort fungerar tekniken så att en videokamera är riktad mot en punkt på vägen vilket gör att 
det blir möjligt att filma fordonens registreringsskyltar. Dessa bilder skickas sedan, 
tillsammans med en tidsstämpel, till en databas där en mjukvara tolkar bilarnas 
registreringsnummer. Med ytterligare en kamera nedströms på vägen är det möjligt att matcha 
registreringsnummer och därigenom kan restiden mellan kamerorna erhållas. (Ma & 
Koutsopoulos, 2010) 

Eftersom ANPR registrerar varje registreringsskylt en gång i en specifik punkt leder det till att 
tidstämplarna som registreras för varje bil kan anses vara exakta. Dock finns möjligheten att 
ett fordon stannar till någon gång mellan kamerorna vilket leder till att restiden kommer att 
skilja sig ifrån restiderna för övriga registrerade fordon. (Ma & Koutsopoulos, 2010) 

Fördelar med ANPR är att det kan ge exakta restider mellan två punkter, givet att inga outliers 
förekommer. Nackdelar är att det är ett dyrt system, det tar lång tid att installera och kalibrera 
för att det ska vara möjligt att läsa av registreringsskyltar (Ma & Koutsopoulos, 2010). Ett 
annat problem är att systemets prestanda sjunker vid dåligt väder, exempelvis vid dimma, 
regn eller snö. Registreringsskyltarna är svåra att läsa vid försämrad sikt (Araghi, Skoven 
Pedersen, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmaan, 2012). 

 Videoinspelning 2.2.4
En annan teknik som är lik ANPR är vanlig videoinspelning. I en studie där restider för 
cyklister undersöks används videoinspelning för att utvärdera användandet av Bluetooth som 
datainsamlingsmetod. (Mei, Wang, & Chen, 2012) 

Vid insamlande av restider för cyklister är videoinspelning den vanligast använda tekniken. I 
tekniken är det möjligt att följa samma cyklist i en kamera utplacerad på en viss plats där tiden 
för passage registreras. Då samme cyklist passerar nästa kameras plats registreras tiden vid 
denna, vilket gör att det blir möjligt att beräkna restiden mellan de två platserna. (Mei, Wang, 
& Chen, 2012) 

2.3 Bluetooth 
Tekniken Bluetooth utvecklades av Ericsson under 1994 för att kunna ersätta sladdar som 
hopkoppling av olika elektroniska enheter (Special Interest Group, 2013b). 1998 bildades 
organisationen Special Interest Group (SIG) vars uppgift är att bevara tekniken. Bakom SIG 
står ett antal stora teknikföretag (Special Interest Group, 2013a). 

Det ursprungliga användningsområdet för Bluetooth är att koppla ihop olika elektroniska 
enheter trådlöst med varandra och då ersätta kablar. Tack vare sin robusthet, låga 
energianvändning och låga kostnad har Bluetooth fått en stor spridning i en mängd 
elektroniska enheter. (Bhaskar & Chung, 2013) 
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Bluetooth finns i flera olika elektroniska enheter, exempelvis mobiltelefoner, handsfree, 
bärbara datorer, navigationsutrustning för bilar, bilradio och många fler. 

Det finns tre olika Bluetooth-klasser med olika lång räckvidd, beroende på i vilken sorts 
produkt de sitter i. I Tabell 2.1 listas de och deras främsta användningsområden. 

Tabell 2.1: Olika Bluetooth-klasser. (Bhaskar & Chung, 2013) 

Class Räckvidd (m) Användningsområde 
Class-1 100 Industrianvändning, skannrar 
Class-2 10 Mobiltelefoner, navigationsutrustning 
Class-3 1 Främst använda i datorsammanhang 

 

Vissa studier visar att de specificerade räckvidderna för de olika klasserna ofta skiljer sig från 
de verkliga räckvidderna. Enheternas räckvidd är ofta längre än den specificerade räckvidden. 
(Bhaskar & Chung, 2013) 

 Hur fungerar Bluetooth 2.3.1
Tekniken Bluetooth opererar i det olicensierade frekvensbandet Industrial Scientific and 
Medical (ISM) som ligger mellan 2,4 – 2,485 GHz. I de flesta länder är ISM-bandet uppdelat i 
79 olika kanaler i 1 MHz-intervall. Bluetooth delar ISM-bandet med flera andra trådlösa 
tekniker, som till exempel Wi-Fi och trådlösa telefoner, vilket betyder att störningar måste 
undvikas. För att undvika störningar använder Bluetooth sig av Frequency Hopping (fritt 
översatt till svenska: frekvenshopp). (Bhaskar & Chung, 2013) 

Bluetooth ”hoppar” över de 79 kanalerna genom att använda ”pseudo-random” frekvenshopp 
som baseras på master-enhetens interna klocka och adress. Då en hoppordning är genererad 
exekveras den, och paketen som ska skickas mellan Bluetooth-enheterna skickas över olika 
kanaler. (Lee & Lee, 2010) 

Av de 79 kanalerna som frekvensbandet är uppdelat i, används 32 kanaler kontinuerligt för att 
upptäcka andra Bluetooth-enheter inom en specifik enhets räckvidd. (Wang, Malinovskiy, 
Wu, & Lee, 2011) 

Bluetooth-enheter som är hopparade är synkroniserade, de ändrar sin frekvens i samma 
ordning och ordningen bestäms av master-enheten, beskriven i kapitel 2.3.2. Frekvenshoppen 
sker 1 600 gånger varje sekund, varje tidslucka är 625 µs. Detta leder till att misslyckad 
kommunikation, på grund av borttoning (fading) eller störningar, kan undvikas. (Bhaskar & 
Chung, 2013) 

 Uppkoppling mellan Bluetooth-enheter 2.3.2
För att en uppkoppling mellan två stycken Bluetooth-enheter ska lyckas måste båda enheterna 
vara i ”synligt” läge, vilket gör det möjligt att upptäcka och ansluta till enheten. 

Bluetooth-enheter kan befinna i sig i två olika huvudlägen, standby (vänteläge) eller 
connection (uppkopplingsläge). Då en enhet är i vänteläge finns ingen kontakt med någon 
annan Bluetooth-enhet och i uppkopplingsläget överförs data mellan två, eller fler, enheter. 
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Det finns även 7 stycken aktiviteter som måste genomgås för att två enheter ska kunna 
kopplas upp mot varandra, som visas i Figur 2-1. (Bhaskar & Chung, 2013) 

 

Figur 2-1: De olika lägen som krävs för att två Bluetooth-enheter ska kunna koppla upp sig mot varandra. 
(Bhaskar & Chung, 2013) 

I Figur 2-1 visas proceduren som genomgås för att två stycken Bluetooth-enheter ska kunna 
koppla upp sig mot varandra. Thamrin och Sahib, (2009) går igenom proceduren. Det första 
som sker är att en master-enhet söker efter slav-enheter som ligger inom räckvidd för att en 
uppkoppling ska kunna ske. Denna del kallas Inquiry (förfrågan). Om det finns någon slav-
enhet inom räckvidd utför slav-enheten en Inquiry scan och söker efter en master-enhet att 
koppla upp sig emot. Om slav-enheten vill koppla upp sig skickar den en Inquiry response 
tillbaka till master-enheten. (Thamrin & Sahib, 2009)  

Då master-enheten hittar en slav-enhet att koppla upp sig mot genomförs en Paging 
procedure för att uppkopplingen ska slutföras. Master-enheten genomför en Paging 
procedure efter att ett Inquiry response mottas från slav-enheten. När slav-enheten skickar ett 
Slave response till master-enheten svarar master-enheten med ett Master response, vilket 
slutför uppkopplingsproceduren. Då slav-enheten tar emot Master response är enheterna 
uppkopplade mot varandra och det är möjligt att skicka data mellan de två enheterna. 
(Thamrin & Sahib, 2009) 

De olika lägena i uppkopplingsproceduren är aktiva en särskild tid, sedan aktiveras vänteläget 
för att spara energi under en viss tidsperiod. En Bluetooth-enhet bör vara i Inquiry-läge i som 
mest 10,24 sekunder. Om ingen uppkoppling sker under denna tid måste förfrågan göras om 
mellan enheterna. (Bhaskar & Chung, 2013) 

Enligt Wang et al., (2011) tar uppkopplingsproceduren mellan två stycken Bluetooth-enheter i 
medel 5 sekunder, men den kan ta upp till 10,24 sekunder från det att enheterna är inom 
varandras räckvidd. (Wang, Malinovskiy, Wu, & Lee, 2011) 

 Media Access Control (MAC) 2.3.3
För att det ska vara möjligt att skilja olika Bluetooth-enheter åt tilldelas varje Bluetooth-enhet 
en Media Access Control Identification, förkortat till MAC-ID, vid produktionen. MAC-ID är 
en elektronisk igenkänning för att det ska vara möjligt att skilja olika Bluetooth-enheter åt vid 
kommunikation. (Farokhi Sadabadi, Hamedi, & Haghani, 2009) 

Ett MAC-ID är en 48-bitars adress som tillhör det fysiska lagret i OSI-modellen. Adressen 
tillhandahålls av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). MAC-ID består av 



  

22 
 

sex stycken oktetter, där varje oktett består av åtta bitar, där information kan lagras. De tre 
första oktetterna benämns som Organizationally Unique Identifier (OUI). (M. Brennan Jr., M. 
Ernst, M. Day, M. Bullock, V. Krogmeier, & Martchouk, 2010)  

OUI är en identifiering av företag som äger en licens från IEEE för att få skapa produkter som 
använder sig av MAC-ID (IEEE, 2014). De sista tre oktetterna i enhetens MAC-ID tilldelas av 
produktionsföretaget, för att det ska vara möjligt att identifiera vilken typ av produkt det är 
(M. Brennan Jr., M. Ernst, M. Day, M. Bullock, V. Krogmeier, & Martchouk, 2010). Värt att 
notera är att MAC-adressen läses baklänges, alltså består adressens OUI av de tre första 
oktetterna i Tabell 2.2.   

Ett MAC-ID är endast kopplad till Bluetooth-enheten, ingen privat information är kopplat till 
MAC-ID och därför går det inte att erhålla någon information om enhetens ägare. Det är dock 
möjligt att utifrån ett MAC-ID ta reda på vilken Class of Device som Bluetooth-enheten 
tillhör, se kapitel 2.3.4. (Namaki Araghi, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmann, 2012) 

Det finns olika sätt att uttrycka ett MAC-ID i skrift. Det vanligaste är att den skrivs 
hexadecimalt. Ett exempel på ett MAC-ID uttryckt hexadecimalt är: 00-11-22-AA-BB-CC. 
Andra möjligheter att uttrycka MAC-ID är genom decimal skrift eller i binär skrift. Om binär 
skrift används är det lättare att undersöka vilken Class of Device som enheten tillhör. I Tabell 
2.2 visas ett MAC-ID uttryckt i de olika sorternas skrift. 

Tabell 2.2: Samma MAC-ID uttryckt i olika former. 

Uttryckt MAC- ID 
Hexadecimal skrift 00-11-22-AA-BB-CC 
Decimal skrift 73596058572 
Binär skrift 000000000001000100100010101010101011101111001100 

 

Genom att undersöka Bluetooth-enhetens MAC-ID blir det möjligt att ta reda på vilken sorts 
enhet som MAC-ID tillhör samt typen av produkt som Bluetooth-enheten sitter i. 

 Class of Device (CoD) 2.3.4
Bluetooth-enheter klassificeras till olika Class of Devices (CoD), beroende på vilken sorts 
enhet det är. Det är medlemmarna i SIG som själv bestämmer vilken klass en enhet ska 
tillhöra, beroende på vilken klass de anser passar bäst för produkten.  

De olika CoD nedan beskrivs i binär skrift. De första 24 bitarna, eller de tre första oktetterna, i 
ett MAC-ID är OUI, de resterande 24 bitarna beskriver vilket CoD som enheten tillhör. Nedan 
görs hänvisningar till de binära platserna i CoD. I det exemplifierade MAC-ID i Tabell 2.2 
representeras CoD av ”AA-BB-CC”. 

Dessa klasser kallas Major Service Class och Major Device Class. I Major Service Class görs 
inga antaganden om vilken funktion som Bluetooth-enheten har. De första 11 bitarna är 
tilldelade som en bit-mask, som extraherar information som sparas på en annan plats, där 
varje enskild bit motsvarar en serviceklass. De olika sorternas serviceklasser presenteras i 
Tabell 2.3. (Special Interest Group, 2014) 
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Tabell 2.3: De olika Major Service Class. (Special Interest Group, 2014) 

Bit nummer Major Service Class 
13 Limited Discoverable Mode 
14 (reserved) 
15 (reserved) 
16 Positioning (location identification) 
17 Networking (LAN, Ad hoc,…) 
18 Rendering (Priting, Speakers,…) 
19 Capturing (Scanner, Microphone,…) 
20 Object Transfer (v-Inbox, v-Folder,…) 
21 Audio (Speaker, Microphone, Headset service,…) 
22 Telephony (Cordless telephony, Modem, Headset service,…) 
23 Information (WEB-server, WAP-server,…) 

 

Det finns också 32 stycken Major Device Classes som är den högsta nivån för att definiera en 
Bluetooth-enhet. En Bluetooth-enhet får sin Major Device Class beroende på vad det främsta 
användningsområdet för produkten är. I Tabell 2.4 redovisas de olika sorternas Major Device 
Classes. (Special Interest Group, 2014) 

Tabell 2.4: De olika sorternas Major Device Class. (Special Interest Group, 2014) 

Bit nummer 
12 11 10 9 8 Major Device Class 
0 0 0 0 0 Miscellaneous 
0 0 0 0 1 Computer (desktop, notebook, PDA, organizer,…) 
0 0 0 1 0 Phone (cellular, cordless, pay phone, modem,…) 
0 0 0 1 1 LAN/Network Access point 
0 0 1 0 0 Audio/Video (headset, speaker, stereo, video display, VCR,…) 
0 0 1 0 1 Peripheral (mouse, joystick, keyboard,…) 
0 0 1 1 0 Imaging (printer, scanner, camera, display,…) 
0 0 1 1 1 Wearable  
0 1 0 0 0 Toy 
0 1 0 0 1 Health 
1 1 1 1 1 Uncategorized: device code not specified 
x x x x x All other values reserved 

 

För att ytterligare kunna specificera vilken sorts produkt Bluetooth-enheten är installerad i, 
finns det Minor Device Classes, som bestäms genom bitarna 7 till och med 2 i enhetens 
MAC-ID. Beroende på vilken Major Device Class som enheten tillhör får de sista bitarna 
olika betydelse. För förståelse för de olika sorternas Minor Device Class hänvisas till (Special 
Interest Group, 2014) där en genomgång av bitarnas betydelse görs beroende på vilken Major 
Device Class som avses. (Special Interest Group, 2014) 

Detta gör det möjligt att använda CoD för att undersöka vilken sorts Bluetooth-enhet som 
passerar en Bluetooth-mottagare. Genom detta bör det även vara möjligt att identifiera vissa 
sorters enheter som enbart finns i ett visst transportslag. Exempel på sådana enheter är 
navigationsutrustning i bilar, eller bilradio som använder sig utav Bluetooth för att koppla upp 
användarens mobiltelefon till bilen.  

I studien av Namaki Araghi, et al., (2012) utförs ett test för att försöka skilja på olika 
transportslag utifrån Bluetooth-enhetens CoD och även restider. I studien görs antagandet att 
Bluetooth-enheter med vissa CoD används enbart i vissa transportslag. Studiens resultat är att 
det är möjligt att göra ett sådant antagande, att det är möjligt att använda CoD som en källa för 
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att skilja transportslag åt i blandad trafik. (Namaki Araghi, Tørholm Christensen, Krishnan, & 
Lahrmann, 2012) 

 Anonymitet 2.3.5
På grund av den tekniska utvecklingen under de senaste åren lyfts frågan ibland om hur den 
personliga integriteten påverkas. Detta eftersom vissa av de nya datainsamlingsteknikerna 
leder till att det blir lättare att spara information om hur människor reser och därigenom deras 
resmönster, något som inte är tillåtet enligt EU-lagstiftning. (Arbetsgruppen för skydd av 
personuppgifter, 2011) 

Vid jämförelse med till exempel ANPR, se kapitel 2.2.3, som filmar bilars registreringsskyltar 
eller andra videoinspelningstekniker kan Bluetooth antas vara en anonym teknik. Detta 
eftersom den enda information som registreras är enhetens MAC-ID samt en tidsstämpel när 
Bluetooth-mottagaren upptäcker enheten. Eftersom ett MAC-ID inte har någon privat 
information kopplad till sig, går det att säga att tekniken är mer anonym än andra 
insamlingstekniker. (Namaki Araghi, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmann, 2012) 

Den information som en Bluetooth-enhet avslöjar är vilken sorts enhet det är, vilka tjänster 
som erbjuds samt ett namn som använder själv kan välja, vilket det dock är få som gör. Enligt 
Evans och Warren, (2009) är Bluetooth-enheter anonyma, om Bluetooth-enhetens 
användarnamn, som bestäms av användaren, inte är utstickande eller att storleken på insamlad 
data inte är väldigt liten. Om mängden indata är liten kan det vara möjligt att gissa sig till vem 
ägaren till enheten är. (Evans & H. Warren, 2009) 

Vid insamling av restider anses Bluetooth också vara en teknik som är en av de mer anonyma 
av de som används idag, eftersom de inte är ihopkopplade med en särskild person eller ett 
särskilt fordon. Dessutom kan de personer som inte vill bli upptäckta ställa in sin Bluetooth-
enhet så att den inte är synlig för andra enheter. Detta gör att dessa enheter inte upptäcks av de 
Bluetooth-mottagare som sitter utplacerade för att samla in data om restider. (Haghani, 
Hamedi, Farokhi Sadabadi , Young, & Tarnoff, 2010) 

 Restider från Bluetoothdata och potentiella felkällor från Bluetooth 2.3.6
Tidigare delar i avsnittet ger en bakgrund till vad Bluetooth är samt hur tekniken fungerar. 

För att utvinna restider ifrån Bluetooth-data krävs en Bluetooth-mottagare som är kopplad till 
en databas. Bluetooth-mottagarens antenner är ofta av typen Class 1, se Tabell 2.1 som har en 
räckvidd på omkring 100 meter. Anledningen till detta är att det ska maximera möjligheterna 
att upptäcka Bluetooth-enheter.  

I mottagaren sitter en antenn vars polarisering, det vill säga vilka håll den kan ta emot signaler 
ifrån, kan vara rundstrålande vilket betyder att antennen kan ta emot signaler från alla håll. 
Alternativt kan antennen vara enkelriktad och kan då enbart ta emot signaler från ett håll och 
dämpar signaler från andra håll. (Bhaskar & Chung, 2013) 

För att restider ska kunna beräknas med Bluetooth måste det finnas två stycken mottagare som 
är monterade på två platser längs en vägsträcka, punkt A och punkt B. Mottagarna är alltid 
aktiverade och söker efter Bluetooth-enheter att koppla upp sig mot. Då en enhet är inom 
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räckvidd för en av mottagarna utförs uppkopplingsproceduren, beskriven i kapitel 2.3.2, för 
att enhetens MAC-ID ska kunna registreras tillsammans med en tidsstämpel. När sedan 
enheten passerar mottagaren nedströms utförs samma procedur, MAC-ID registreras 
tillsammans med en tidsstämpel. (Bhaskar & Chung, 2013) 

 

Figur 2-2: Restid som erhålls från en bil i vilken det finns en Bluetooth-enhet. (Namaki Araghi, Tørholm 
Christensen, Krishnan, & Lahrmann, 2012) 

För att beräkna restiden matchas MAC-ID mellan de två mottagarna i en mjukvara och sedan 
kan en restid beräknas enligt (1): 

            (1) 

Där:       restiden mellan punkt A och punkt B     tiden då Bluetooth-enheten registreras av första mottagaren     tiden då Bluetooth-enheten registreras av andra mottagaren  
 

Som med andra insamlingstekniker för restid finns det felkällor som hänsyn måste tas till. En 
skillnad mellan ANPR och Bluetooth är att ANPR filmar registreringsskyltar i en punkt som 
sedan används då restiden beräknas. Dessa restider blir över exakt samma vägsträcka. 
(Araghi, Skoven Pedersen, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmaan, 2012) 

För restidsberäkningar med indata från Bluetooth ser det dock annorlunda ut än för ANPR. 
Bluetooth-mottagarna har en räckvidd som är omkring 100 meter, hur stor den faktiska 
räckvidden är beror på omkringliggande hinder, eftersom dessa kan fånga upp signaler från 
Bluetooth-enheterna. Det kan ta upp till 10,24 sekunder innan Bluetooth-mottagaren kan 
slutföra uppkopplingsproceduren med en Bluetooth-enhet, därför blir restidsberäkningarna 
inte helt exakta. (Bhaskar & Chung, 2013) 

De olika typer av fel som kan uppkomma vid restidsberäkning med Bluetooth-data är 
följande. (Mei, Wang, & Chen, 2012): 

 Tidsmässiga fel 
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 Rumsliga fel 
 Samplingsfel  

Det tidsmässiga felet som kan uppstå är att en Bluetooth-enhet upptäckas i ett tidsintervall 
mellan 0 och 10,24 sekunder från det att den är inom räckvidd för Bluetooth-mottagaren. Ett 
annat problem som kan uppstå är att enheter upptäcks flera gånger, eller missas helt (Mei, 
Wang, & Chen, 2012). Ett sätt att undgå att påverkas av detta problem är att endast använda 
mätvärdet där signalstyrkan från Bluetooth-enheten är som starkast. Detta har visat ge bra 
resultat, enligt Namaki Araghi et al., (2012). 

Det rumsliga felet som kan uppstå är att Bluetooth-enheten kan upptäckas var som helst inom 
Bluetooth-mottagarens räckvidd. Detta beror på hur bra signalstyrka det är mellan enheten och 
mottagaren och om det finns störande objekt, till exempel ett fast Wi-Fi-nätverk i samma 
område. Det leder till att restiderna blir från zon-till -zon och inte punkt-till-punkt som det blir 
när ANPR används. (Mei, Wang, & Chen, 2012) 

Det kan även uppstå samplingsfel, vilket inträffar då en fotgängare tas för en cyklist eller 
liknande. Detta är möjligt eftersom Bluetooth-baserade restidsberäkningar inte kan göra någon 
skillnad på vilket transportslag en Bluetooth-enhet finns i. Dessutom är frågan hur restider 
från Bluetooth-enheter stämmer överens med restider för de andra fordonen på vägen, alltså 
om penetrationsgraden är tillräckligt hög för att restiderna ska överensstämma med den 
verkliga restiden på vägsträckan.  

Omkring 2 – 3 % av det totala antalet cyklister på vissa vägsträckor i Kina reser med 
aktiverade Bluetooth-enheter (Mei, Wang, & Chen, 2012). Denna siffra kan jämföras med att 
det är ungefär 3 – 5 % av trafiken på en motorvägssträcka som vars Bluetooth-enheter är 
aktiverade (Araghi, Skoven Pedersen, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmaan, 2012). I 
studien som Haghani, et al., (2010) gör är siffran mellan 2 – 3,4 %. I Danmark har högre 
penetrationsgrad än detta uppmätts, till omkring 20 % (Lahrmann, Skoven Pedersen, & 
Tørholm Christensen, 2010).  

Restider måste vara precisa för att de ska vara intressanta för de ansvariga för trafiken. 
Bluetooth används främst som kompletterande restidsdata till exempelvis FCD. Haghani et 
al., (2010) genomför en studie där de undersöker hur restider som samlas in med Bluetooth 
skiljer sig åt från restider som samlas in med FCD. För att undersöka skillnaden används 
hypotesprövning. Resultatet av testerna visar att det inte går att säga att restiderna från de 
olika insamlingsteknikerna är signifikant skilda från varandra vid låga hastigheter. Samma 
slutsats kan inte dras för högre hastigheter, där behöver fler tester göras. (Haghani, Hamedi, 
Farokhi Sadabadi , Young, & Tarnoff, 2010) 

2.4 Filter 
Då datainsamlingar görs kommer det alltid med observationer som inte speglar verkligheten, 
extremvärden eller outliers.  Detta gäller även när data samlas in med Bluetooth, eftersom det 
då inte går att välja vilka enheter som ska registreras.  

Ett exempel på outliers för Bluetooth är då en Bluetooth-enhet med ett MAC-ID fångas av 
Bluetooth-mottagare 1 första dagen men inte av Bluetooth-mottagare 2. Istället fångas samma 
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enhet upp av Bluetooth-mottagare 2 under andra dagen. Detta kommer att resultera i en 
orimligt stor restid som inte är korrekt och ska därför klassas som outlier.  

För att kunna ta bort observationer som inte är intressanta för studien kan filter användas. 
Detta ger ett så rättvisande resultat som möjligt. (Araghi, Skoven Pedersen, Tørholm 
Christensen, Krishnan, & Lahrmaan, 2012) 

Nedan ges några citat för vad filter är och vad det används för. 

”Insamlad rådata måste bli filtrerad innan det är möjligt att använda den i en modell för att 
beräkna restider. Detta för att extremvärdena inte ska påverka resultatet och ge missvisande 
restider.” 
– (Barceló, Montero, Marqués, & Carmona, 2010) 

”När det gäller restidsberäkningar är det viktigt att insamlad data blir filtrerad, eftersom de 
beräknade restiderna måste spegla verkligheten som är på vägen.” 
– (Box, 2011) 

”Till exempel så kan Kalman-filter användas för att ta bort brus i data som är insamlad från 
en sensor. De kan dessutom användas för att uppskatta varianser som finns i olika sensorer.” 
– (Bachmann, 2011) 

Det finns många olika filtreringsalgoritmer, som fungerar olika bra på viss data. En generell 
bild på hur filtrering av restider kan se ut visas i Figur 2-3. 

 

Figur 2-3: Generell beskrivning av hur filtrering av restidsdata går till. 

Av de filtreringsalgoritmer som beskrivs i kapitel 3 är det ingen av algoritmerna som är 
specifikt framtagen för Bluetooth, det testas dock på Bluetooth-data. Det är möjligt att 
använda alla på olika sorters data för filtrering. 

Det är komplicerat att filtrera data över tid eftersom det finns många olika sorters 
trafikmiljöer, som motorväg, mellanstor väg och stadstrafik. Det är inte säkert att samma 
filtreringsalgoritm fungerar lika bra för varje trafikmiljö. Det är även viktigt att poängtera att 
filtreringsalgoritmerna måste kunna ta hänsyn till att det blir färre datapunkter på natten till 
exempel, men ändå fungera bra och ge rättvisa restider. 
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3 Litteraturstudie del 2: Filtreringsalgoritmer 
Ett antal olika filtreringsalgoritmer undersöktes i projektet. Vissa av dessa ansågs inte vara 
intressanta för projektet och har därför inte implementerats. I Tabell 3.1 presenteras de olika 
filtreringsalgoritmerna som undersöktes i projektet, i tabellen ges även information om vilka 
filtreringsalgoritmer som implementerades i det matematiska scriptet. 

I Tabell 3.1, kolumnen ”Rapport” beskrivs vilken forskningsstudie varje filtreringsalgoritm är 
framtagen i. I kolumnerna ”Algoritm” och ”Filtreringsmetod” beskrivs vilken filtreringsmetod 
som användes. I kolumnen ”Trafikmiljö” beskrivs vilken trafikmiljö filtreringsalgoritmen 
applicerades på och i kolumnen ”Prestation” beskrivs hur författarna av studien ansåg att 
filtreringsalgoritmen fungerade. I kolumnen ”Filtertyp” beskrivs vilken sorts indata som 
algoritmen klarar av, det vill säga om det krävs historisk data, data som redan är insamlad och 
off-line. Dessutom finns det vissa filtreringsalgoritmer som klarar av att behandla data i 
realtid. Den sista kolumnen beskriver om filtreringsalgoritmen kommer att implementeras i 
det matematiska scriptet och testas i detta projekt eller inte. Ordningen som 
filtreringsalgoritmerna står i Tabell 3.1 är samma ordning som de sedan beskrivs närmare i 
kapitel 3.1 – 3.7. Notera att vissa filtreringsalgoritmer presenteras i detta kapitel, men 
implementeras inte i det matematiska scriptet. Den ursprungliga tanken var att testa dessa 
filtreringsalgoritmer också, men tiden räckte inte till. 

Tabell 3.1: Genomgång av de filtreringsalgoritmer som undersöks i projektet. 

Rapport Algoritm Filtreringsmetod Trafikmiljö Resultat Filtertyp Testas? 
Application of 
Bluetooth 
technology for 
mode-specific 
travel time 
(Namaki Araghi, 
Tørholm 
Christensen, 
Krishnan, & 
Lahrmann, 
2012) 

Hypotesprövning 
och använder olika 
kluster-tekniker. 

Hypotesprövning för 
restider och CoD, använder 
kluster för att undersöka 
möjligheten att uppskatta 
transportslagsspecifika 
restider. 

Stadstrafik och 
huvudleder. 

Går bra att 
skilja restider 
mellan bilar och 
cyklar åt, samt 
CoD. 

Off-line Ja 

Data collection 
of freeway travel 
time ground 
truth with 
Bluetooth 
sensors 
(Haghani, 
Hamedi, 
Farokhi 
Sadabadi , 
Young, & 
Tarnoff, 2010) 

Fyrstegsalgoritm. 
Steg 1 och 2 tar bort 
individuella outliers. 
3 och 4 undersöker 
tidsintervall som har 
för få observationer. 

Steg 1: Glidande 
medelvärde på hastigheter. 
Steg 2: Standardavvikelse. 
Steg 3: Beräknar minimalt 
antal observationer. Steg 4: 
Variationskoefficient. 

Testas på 
motorvägsdata i 
studien. 

Presterar bra på 
motorvägsdata. 
Är robust och 
effektiv. 

Off-line Ja 

Arterial traffic 
congestion 
analysis using 
Bluetooth 
duration data 
(Tsubota, 
Bhaskar, Chung, 
& Billot, 2011) 

Delar upp data i 5-
minuters intervall 
och använder 
percentilberäkning. 

Steg 1: observationer med 
för hög restid tas bort. Steg 
2: 75:e percentilen 
beräknas för varje 
tidsintervall. Observationer 
med för hög restid tas bort. 

Testas på 
huvudleder med 
trafiksignaler. 

Presterar okej, 
filtret lyckas 
inte ta hänsyn 
till 
karaktäristiken 
hos olika 
transportslag 
fullt ut. 

Off-line Ja 

Bus and car 
travel time on 
urban networks 
(Kieu, Bhaskar, 
& Chung, 2012) 

Ingen algoritm, 
filtreringen görs en 
gång på insamlad 
data. 

Tar bort surrealistisk restid, 
multipla MAC-
matchningar samt rensar 
outliers med IQR eller 
MAD. 

Stadstrafik och 
huvudleder 
testas. 

Fungerar inte 
bra då filtret 
appliceras på 
varje dag. Ger 
mer lovande 

Off-line Ja 
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resultat då 
applicering sker 
på resmönster. 

Estimation of 
the automatic 
vehicle 
identification 
based spatial 
travel time 
information 
collected in 
Stockholm (Ma 
& Koutsopoulos, 
2010) 

Tar bort outliers om 
de varierar mer än 
20 % från 
föregående 
uppskattad restid. 

Ett glidande medelvärde 
som uppskattar restiden 
över en viss sträcka i ett 
visst tidsintervall. 

Stadstrafik Ger ett bra 
resultat om 
vissa parametrar 
ställs in 
beroende på 
vilken 
vägsträcka som 
undersöks. 

Går att 
använda 
i realtid, 
eller med 
historisk 
data. 

Ja 

Investigation 
with Bluetooth 
sensors of 
bicycle travel 
time estimation 
on a short 
corridor (Mei, 
Wang, & Chen, 
2012) 

En algoritm som 
bygger på glidande 
medianfilter. 

Använder sig utav ett 
glidande medianfilter med 
ett tidsfönster som rör sig 
kontinuerligt över 
tidsserien för att identifiera 
outliers. 

Testas på 
cykeltrafik, 
skild från 
biltrafik. 
Ingenting om 
bilar. 

Presterar bra på 
den trafikmiljö 
som testas, ger 
riktiga restider 
för cyklister. 

Off-line Nej 

A time series 
approach to 
remove outlying 
data points (M. 
Roth, 2010) 

Tre olika algoritmer 
testas.  

Modifierat Z-test, Grubbs 
test och Chauvenet’s 
kriterium. 

Både motorväg 
och huvudled.  

Modifierat Z-
test upptäcker 
flest outliers, 
följt av 
Chauvenet’s 
kriterium och 
Grubbs test. 

Off-line Nej 

Real-time travel 
time estimation 
(Farokhi 
Sadabadi, 
Hamedi, & 
Haghani, 2009) 

Adaptiv 
exponentiell 
lågpassfiltrering i 
realtid. 

Enkel utjämningsteknik för 
att förutse framtida 
medelvärde och varians i 
restider. 

Algoritmen 
testas på 
motorväg. 

Ger en noterbar 
fördröjning, 
med ökande 
köbildning 
överskattas 
hastigheterna. 

Realtid Nej 

Innovative real-
time 
methodology for 
detecting travel 
time outliers on 
interstate 
highways and 
urban arterials 
(Van Boxel, H. 
Schneider IV, & 
Bakula, 2011) 

Gör filtreringen en 
gång på insamlad 
data. 

Least median of squares. Både motorväg 
och huvudleder. 

Presterar bra på 
motorvägsdata, 
svårare på 
huvudleder men 
verkar ge 
rimliga resultat. 

Off-line Nej 

 

De sista två filtreringsalgoritmerna skrivs inte i rapporten, då dessa inte ansågs tillräckligt 
intressanta. Även ett par andra filtreringsalgoritmer undersöktes i projektet, dessa utelämnades 
från rapporten. Detta berodde på att dessa inte innehöll några konkreta resultat eller saknade 
information om hur filtreringsalgoritmerna implementerades.  

Av de filtreringsalgoritmer som beskrivs i Tabell 3.1 är det vissa som gav bra resultat både för 
huvudleder, stadstrafik samt för motorvägstrafik.  

I kapitlet ges en mer ingående beskrivning av de filtreringsalgoritmer som implementerades i 
det matematiska scriptet och testades i projektet. De filtreringsalgoritmer som presenteras i 
kapitel 3.2 – 3.7 användes för att filtrera bort outliers ur indata. Notera att 
filtreringsalgoritmerna i kapitel 3.6 och 3.7 inte implementerades i det matematiska scriptet. 
Den algoritm som beskrivs i 3.1 användes för att försöka separera olika transportslag i 
Bluetooth-data.  
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Anledningen till att just dessa algoritmer valdes ut för att implementeras är för att det var 
utförligt beskrivna i sina rapporter och merparten gav ett positivt resultat när de testades. En 
annan viktig aspekt var att försöka få med olika sorters algoritmer, för att undersöka om det 
var någon särskild sorts algoritm som gav bättre resultat än andra. Slutsatserna som 
forskningsstudierna drog kommer att skrivas här, för att visa på hur de olika 
filtreringsalgoritmerna upplevdes fungera och för att se om resultatet kan replikeras i detta 
projekt.  

Vad gäller klusteralgoritmen för att identifiera transportslagsspecifika restider undersöktes 
som en utgångspunkt för att besvara frågeställningen om att undersöka möjligheterna att 
identifiera transportslagsspecifika restider. 

I vissa matematiska beskrivningar förekom det samma notationer för olika omständigheter.  
Notationerna i detta projekt följer de som skrevs i de olika undersökta forskningsstudierna. 
Det leder till att samma notation kan ha olika betydelse i olika avsnitt. Vissa numeriska 
värden som användes noterades i kapitlet. Dessa värden är sådana som har erhölls från de 
ursprungliga forskningsstudierna och till vissa fanns det inte någon förklaring till varför just 
dessa värden användes. 

3.1 Klusteralgoritm för att identifiera transportslagsspecifika restider 
(Namaki Araghi, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmann, 2012) 

Målet med algoritmen är att undersöka möjligheterna att erhålla transportslagsspecifika 
restider från Bluetooth-data. För att detta ska bli möjligt gäller det att identifiera särskild 
karakteristik hos transportslagen, i detta fall bilister och cyklister, och sedan gruppera 
observationerna utifrån detta. 

I metoden som används i denna studie görs ett antagande om att motorfordonens restider är 
signifikant kortare på huvudleder utan trängsel än cyklisternas restid på samma vägsträcka. 
Det går även att anta, att på grund av olikheterna i olika Bluetooth-enheter finns det typer av 
enheter som enbart används av vissa grupper. Ett exempel är navigationsutrustning med GPS 
för bilar där det finns möjligheter att koppla upp sin mobiltelefon och använda det som en 
handsfree-lösning. 

För att kunna särskilja Bluetooth-enheterna åt används CoD, se kapitel 2.3.4, för att ta reda på 
vilken sorts Bluetooth-enhet som registreras av Bluetooth-mottagarna, eftersom det kan 
identifiera vilken sorts fordon som Bluetooth-enheten befinner sig i. 

Dessa två antaganden används gemensamt för att separera Bluetooth-observationer från bilar 
och cyklar. 

I rapporten listas även ett antal kriterier som en vägsträcka bör uppfylla för att det ska ge ett 
rimligt testscenario:  

1. Vägsträckan bör ha blandad trafik med ett tillräckligt antal bilister och cyklister för att 
urvalet ska vara tillräckligt stort. 
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2. Det bör vara minimalt med fotgängare längs med vägsträckan, för att minimera 
störningar från fotgängare med Bluetooth-enheter. 

3. Vägsträckans topografi ska vara normal, inga branta backar som kan påverka 
cyklisternas hastighet i jämförelse med bilisternas hastighet. 

4. Avståndet till rondeller och signalreglerade korsningar ska vara långt, för att inverkan 
av inbromsningar ska minimeras för bilisterna och cyklisterna. 

5. Längs med vägsträckan ska det inte finnas några infarter till bostads- eller 
arbetsområden, för att minimera andelen fordon som åker av huvudvägen.  

För att testa frågeställningen undersöks två hypoteser för att se om det är möjligt att erhålla 
transportslagsspecifika restider. 

 Hypotes 1: Skillnad i restider 3.1.1
Ett antagande görs att restiden för motorfordon är kortare än restiden för cyklister då det inte 
är någon trängsel på vägsträckan, och att denna skillnad är statistisk signifikant. Därför bör 
det gå att dela in de observerade Bluetooth-enheternas restider, på en vägsträcka i blandad 
stadstrafik, i två grupper med olika medelrestider. För att testa den första hypotesen används 
följande nollhypotes    och alternativa hypotes   , se ekvation (2). 

 
                                                            (2) 

Där:              medelrestid i kluster       indikerar att medelrestiden i båda klustren är lika     indikerar att medelrestiderna i klustren är olika  
 
De två grupperna kan skapas från de observerade Bluetooth-enheternas restider genom att 
använda en passande klustringsmetod då hypotesen är giltig. 

 Hypotes 2: Skillnad i distributionen av aktiverade Bluetooth-enheter 3.1.2
Ett MAC-ID innehåller information om vilken CoD som en Bluetooth-enhet tillhör, se kapitel 
2.3.4. CoD innehåller i sin tur information om vilken sorts enhet som observeras. I och med 
att det finns skillnader i applikationer och funktionalitet hos olika aktiverade Bluetooth-
enheter är det möjligt att förvänta sig att vissa sorters Bluetooth-enheter enbart används av 
vissa transportslag. 

Med andra ord är det möjligt att anta att Bluetooth-enheter som GPS-navigatorer, radios och 
headsets enbart används i motorfordon. Det betyder att då två stycken kluster skapas bör de 
Bluetooth-enheter vars CoD tillhör Major Device Class: Audio/Video tillhöra klustret med 
kortare restider. Detta steg används främst för att testa noggrannheten i den första hypotesen. 
Distributionen av CoD undersöks för varje kluster. 

 Klassificeringsmetod 3.1.3
För att kunna skilja mellan cyklister och bilister i Bluetooth-data kan olika klustertekniker 
användas. Det ska noteras att lösningen till problemet bör baseras på både attributen från det 
observerade MAC-ID som indata och förväntad utdata, i detta fall restider. I studien 
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registreras information om Sensor ID, tidsstämpel (tid då Bluetooth-enheten upptäcks), 
radions signalstyrka (Radio Signal Strength Indicator) och CoD för Bluetooth-enheten.  

I detta sammanhang används kluster för klassificeringen. Antalet attribut att arbeta med är 
dock begränsat, men klustermetoder är flexibla då det gäller detta. Det finns inte heller några 
antaganden om sannolikhetsfördelningen för underliggande data.  

De tre mest applicerbara klustersteknikerna är hierarkiska kluster (Hierarchical Clustering), 
K-medelkluster (K-means clustering) och tvåstegskluster (Two-Step Clustering). Dessa tre 
tekniker implementeras i studien och sedan görs en jämförelse om hur bra de tre teknikerna 
fungerar för att undersöka möjligheterna att uppskatta restider för olika transportslag. 

Klustertekniker används ofta i datautvinning eller klassificeringsapplikationer i 
transportstudier. Målet med klustertekniker är att klassificera indata i ett antal kluster. Detta 
ger att indata som är placerad i ett kluster är lika och olik data som är placerad i ett annat 
kluster. 

Olika ramar används för att klassificera klustertekniker. En av de mest accepterade ramarna är 
att klassificera klustertekniker i hierarkiska kluster, partiella kluster samt hybridkluster. 
Skillnaden mellan teknikerna är att mängden kluster kan vara nästlad (nested) eller onästlad 
(un-nested).  

Nästlade mängder tillåter kluster att vara överlappande eller att det finns sub-kluster som är 
organiserade som ett träd. Onästlade mängder innehåller istället kluster som inte överlappar 
varandra utan varje datapunkt tillhör exakt ett kluster.  

Hybridkluster ger varje observation i indata en sannolikhet att ingå i varje kluster. Sedan 
skapas de olika klustren genom att de observationer som har högst sannolikhet att placeras i 
ett visst kluster placeras i detta kluster. 

 Hierarkisk klusteralgoritm 3.1.4
En hierarkisk klusteralgoritm visas ofta grafiskt genom att använda sig av ett trädliknande 
diagram, ett dendrogram. Dendrogram visar både klusters och sub-klusters förhållande med 
varandra, samt i vilken ordning som klustren slås ihop eller säras på. Två kategorier kan 
övervägas i den hierarkiska algoritmen, botten-upp (agglomerative) eller topp-nedåt (divise).  

I botten-upp slås de två kluster som är mest lika varandra ihop, det vill säga de två kluster som 
ligger närmast varandra, och formar ett nytt kluster i botten på hierarkin. I nästa steg slås 
ytterligare två kluster ihop till ett nytt och länkas till en högre nivå i hierarkin och så vidare. I 
topp-nedåt är alla objekt sammanslagna till ett enda kluster i början för att sedan delas upp i 
olika kluster. 

Likheter eller olikheter mellan observationer för att generera ett kluster mäts av en indikator, i 
detta fall avståndsmätning. Ett stort antal avståndsmätningar används för att bestämma de 
olika kluster som finns, beroende på appliceringen and datakarakteristiken. I denna studie 
används en euklidisk avståndsmätning för att skapa kluster för Bluetooth-data genom att 
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använda den hierarkiska klusteralgoritmen. Denna metod går endast att använda om insamlad 
data är kontinuerlig och har samma fysiska enhet. 

     [∑|       |   
   ]    (3) 

Där:          det k:te elementet i vektorn med datapunkterna   och        avståndet mellan punkterna   och     = antalet element i vektorn med datapunkter 

 K-medelkluster 3.1.5
K-medelkluster tillhör de partiella klusterteknikerna, som klassificerar data till K antal kluster. 
K-värdet är fördefinierat och bestäms innan beräkningen utförs. K-medelalgoritmen följer ett 
helt annat koncept än hierarkiska klusteralgoritmer.  

Algoritmen använder sig utav variation inom ett visst kluster som ett mått för att kunna skapa 
homogena kluster. Algoritmen skapar kluster av data, som gör att variationen i klustret 
minimeras. K-medelalgoritmen har som mål att minimera en målfunktion av det kvadrerade 
felet genom en iterativ process. Målfunktionen är det kvadrerade avståndet för varje 
observation till centrum i klustret (centroiden) och visas i ekvation (4). 

   ∑∑‖        ‖  
   

 
    (4) 

Där: ‖        ‖   ett valt avstånd mellan datapunkten       och klustercentrum       indikator för den kvadrerade summan av avstånden mellan de   datapunkterna och deras 
motsvarande klustercentrum 
 

Centroiderna representerar klustren och vanligtvis medelvärdet för en grupp av datapunkter 
för en kontinuerlig  -dimensionell datamängd. Klusterprocessen börjar genom att 
slumpmässigt tilldela data till ett fördefinierat antal kluster, K stycken kluster. I en iterativ 
process omplaceras data till andra kluster för att kunna minimera målfunktionen. 

 Tvåstegskluster 3.1.6
Tvåstegskluster extraherar de naturliga klustren i en datamängd. Det finns ett antal drag som 
används av tvåstegskluster som särskiljer metoden från traditionella klustertekniker. Dragen 
inkluderar möjligheter att klara av stora datamängder, möjligheten att klara av både 
kontinuerlig och kategorisk data samt en möjlighet att automatiskt upptäcka det optimala 
antalet kluster som behövs.  

Tvåstegskluster baseras på ett sekventiellt tillvägagångssätt för att skapa kluster och sedan 
sub-kluster. Namnet tvåstegskluster är en indikation på att algoritmen använder sig utav två 
steg. Först undergår algoritmen en procedur som liknar K-medelkluster. Sedan använder 
algoritmen sig av en modifierat hierarkiskt botten-upp kluster genom att kombinera objekt 
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sekventiellt för att skapa homogena kluster. Detta görs genom att bygga ett 
klusterfunktionsträd där trädets ”löv” representerar distinkta objekt i datamängden. 

 Resultat av hypoteserna och algoritmen 3.1.7
Resultatet visar att de tre klusterteknikerna klassificerar data i två stycken grupper, en grupp 
för fordon med korta restider och en grupp för fordon med längre restider. Det betyder att den 
första hypotesen kan bekräftas, det går att använda Bluetooth-data för att skilja på restider för 
olika sorters transportslag när det inte är någon trängsel på vägen. 

Analysen av de tre klustermetoderna visar på att alla metoder ger restider som liknar den 
riktiga restiden för bilar, vissa små skillnader finns dock. Resultatet för cyklister var inte lika 
bra som resultatet för bilar, det skiljer signifikant mellan de faktiska restiderna och de som 
blev uppmätta av Bluetooth-enheterna. Dock finns ett undantag för K-medelkluster och Peak-
Peak. Med Peak-Peak menas det tillfälle då radions signalstyrka från en Bluetooth-enhet är 
som starkast uppmätt av Bluetooth-mottagaren. 

I resultatet för den andra hypotesen är det möjligt att särskilja två stycken kategorier av CoD, 
Audio/Video och telefoner. Baserat på hypotesen    ska de Bluetooth-enheter som tillhör 
Audio/Video inte inkluderas i klustret där observationer som tillhör cyklister finns, utan 
enbart i klustret för motorfordon. Det visar sig dock att det finns fall då sådana enheter 
matchas i cykelklustret.  

Efter ytterligare analyser är resultatet att det var motorfordon som stannade till vid vägkanten 
under en tid och gav upphov till dessa matchningar. Det indikerar att det är möjligt att 
använda CoD för att klassificera olika sorters transportslag på en vägsträcka, men att 
specialfall måste beaktas. 

Alla tre klustertekniker gav liknande resultat, vilket leder till att det inte är möjligt att säga 
vilken av teknikerna som presterar bäst. Resultatet gav att det var signifikant skilda restider 
mellan bilar och cyklister, vilket visar att det går att använda klustertekniker för detta 
ändamål. CoD kan också användas som en källa för att klassificera transportslag i blandad 
trafik. Det gick dock inte att uppskatta några restider för cyklister i detta fall på grund av för 
få giltiga observationer. 

3.2 Glidande medelvärdesalgoritm (Haghani, Hamedi, Farokhi Sadabadi , 
Young, & Tarnoff, 2010) 

Algoritmen som beskrivs i Haghani, et al., (2010) är en fyrstegsalgoritm som ska användas 
off-line, alltså för data som redan är insamlad. 

I de två första stegen skapas ett histogram, för hastigheter, och tidsintervall för insamlad 
indata. Sedan filtreras individuella observationer bort från indata som kan anses vara outliers. 
I steg 3 och 4 identifieras de tidsintervall som har för få observationer för att de ska kunna 
användas för att beskriva restiden i det intervallet och tas bort. De tidsintervall där det är stor 
variation mellan observationerna i intervallet filtreras också bort. 
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 Steg 1 3.2.1
Steg 1 algoritmen skapar ett histogram för observationernas hastigheter, samt använder 
glidande medelvärde för att skapa en undre och övre hastighetsgräns.  

För att identifiera vilka observationer som kan klassas som outliers görs ett antagande att det 
är mjuka övergångar mellan restider. Det vill säga att det inte är några abrupta skillnader 
mellan två på varandra följande restider, utan att förändringar i restiden sker gradvis.  

Den första delen i steg 1 är att skapa ett histogram för de observerade hastigheterna hos 
Bluetooth-enheterna, det kan till exempel vara en stapel per 1 km/h i histogrammet. Sedan 
används ett glidande medelvärde, se ekvation (5), på hastighetsfrekvenserna. Alltså hur många 
gånger en viss hastighet förekommer för olika observationer, för att kunna skapa en övre och 
en undre hastighetsgräns i histogrammet. Observationer som ligger utanför dessa 
hastighetsgränser flaggas som outliers och tas bort från de kommande beräkningsstegen. 

          ∑             ⁄
          ⁄  (5) 

 
           [                ] (6) 

Där:        uppskattad glidande medelvärdesfrekvens med radien             frekvens av hastighetsobservationer i hastighetsintervall      längden på varje hastighetsintervall i km/h                  högsta respektive lägsta hastigheten som observeras under de senaste 24 
timmarna 
 

Då beräkningen av det glidande medelvärdet genomförs är det möjligt att välja vilken radie 
som ska användas, genom        . Det gör att det blir en avvägning mellan mjukheten på 
det glidande medelvärdet samt på upplösningen på de fluktuationer som kan förekomma i 
histogrammet. I studien används en radie på 4 vilket ger bäst resultat på insamlad data. 

När histogrammen skapas och det glidande medelvärdet beräknas, identifierar algoritmen det 
högsta värdet i det glidande medelvärdet. Sedan identifieras den första hastighetsfrekvensen 
som bryter mot den förväntade nedåtgående trenden i det glidande medelvärdet. Det vill säga 
har en högre utjämnad frekvens jämfört med tidigare hastighetskategori som är närmare den 
med maximalt utjämnad frekvens. 

Steg 1 i algoritmen skapar alltså två stycken brytlinjer, observationer med hastigheter som 
ligger utanför detta intervall kommer att betraktas som outliers och tas bort. 

 Steg 2 3.2.2
I steg 2 tas variationerna i observationernas hastigheter i beaktande för att identifiera 
ytterligare outliers. På detta sätt tas alla observationer i ett tidsintervall i beaktande. Första 
delen i steg 2 är att dela upp indata i tidsintervall, i studien används 5 minuter som längd på 
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tidsintervallen. För varje tidsintervall beräknas medelvärdet och standardavvikelsen för 
observationerna som tillhör tidsintervallet. 

Observationer vars värde som är större än eller mindre än tidsintervallets medelvärde ±1,5 
gånger tidsintervallets standardavvikelse betraktas som outliers och tas bort från indata. De 
observationer som har värden som ligger omkring medelvärdet i indata antas vara 
normalfördelade. Om detta antagande är sant leder det till att omkring 87 % av 
observationerna behålls. 

 Steg 3 3.2.3
Steg 3 ska undersöka om det finns tidsintervall som innehåller för få observationer för att det 
ska kunna användas för att beräkna restiden. Om det är för få observationer leder det till att 
det inte är möjligt att göra en ”ground truth”-uppskattning och använda observationerna i detta 
tidsintervall. ”Ground truth” betyder att indata kan användas för som primärkälla för restider. 

Det kan även användas för att upptäcka tidsintervall med låga trafikvolymer. I 
motorvägssammanhang betraktas en trafikvolym på under 500 fordon/timme som låg.  

Steg 3 ska se till att uppskattningarna av ”ground truth” är tillförlitliga även under låga 
samplingsförhållanden, alltså när tidsintervallen innehåller få observationer. 

                      (7) 

Där:       minimalt antal observationer som krävs per tidsintervall för att det inte ska exkluderas          tröskelvärde för trafikvolym per timme, värden under tröskelvärdet ger ingen 
tillförlitlig uppskattning av ”ground truth” (fordon/timme)    längd på tidsintervallet då uppskattningen görs (minuter)      antal procent av samplingstakten som kan upprätthållas under analysperioden 
 

Tester visar att samplingstakten för Bluetooth-enheter kan vara mellan 2 % - 5 % av 
trafikvolymen på vägen, dessa siffror gäller för USA. I Sverige är penetrationsgraden för 
Bluetooth-enheter högre än 5 %. Allström, et al., (2012) visar att penetrationsgraden i Sverige 
och Danmark ligger omkring 15 % - 20 %.  

Om samplingstakten sätts till den maximala möjliga i denna studie, vilket är 5 %, blir det 
möjligt att erhålla det minimala antalet observationer som krävs för att tidsintervallet ska 
kunna användas för att beräkna restiden på vägsträckan. 

 Steg 4 3.2.4
Slutligen, för att försäkra att variationen mellan hastighetsobservationerna i ett tidsintervall är 
rimliga används variationskoefficient, COV. Om ett tidsintervall har ett COV som är större än 
1 kommer observationerna i detta tidsintervall att klassas som outliers och tas bort. 

                                  (8) 
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För att beräkna COV beräknas varje tidsintervalls medelvärde och standardavvikelse, på så 
sätt erhålls COV för varje tidsintervall. 

 Resultat 3.2.5
I studien används algoritmen för indata från motorvägar under en viss period. Ett tidsintervall 
som är 5 minuter långt används, penetrationsgraden är satt till 5 % och tröskelvärdet på 
trafikvolymen är satt till 500 fordon/timme.  

Resultatet av algoritmen är positivt, då outliers filtreras bort och lämnar kvar många korrekta 
observationer. Det har visat sig vara en robust och effektiv metod för att upptäcka och ta bort 
outliers från data som samlas in från Bluetooth-mottagare. Något som är viktigt att notera är 
att det inte samlas in några data för de olika filerna på vägen, utan att allting samlas in till 
samma indata och inga försök görs att skilja på filerna. 

3.3 75:e percentil-filter (Tsubota, Bhaskar, Chung, & Billot, 2011) 
I studien av Tsubota, et al., (2011) beskrivs en filtreringsalgoritm med tre stycken delfilter. De 
två första delfiltrena används för att identifiera och ta bort outliers från indata genom vissa 
fasta antaganden. Det tredje delfiltret identifierar och tar bort outliers genom att använda 
percentilberäkningar. 

1) Surrealistiskt restidsfilter: Om det tar mer än 30 minuter för en Bluetooth-enhet att åka 
mellan två på varandra följande Bluetooth-mottagare anses det vara en surrealistisk 
restid. Detta kan bero på att det inte är en Bluetooth-enhet som tillhör ett fordon, utan 
att det tillhör fotgängare. Den maximala restiden beror på hur lång vägsträckan som 
testas är.  
 

2) Genomströmningsfilter: Observerade Bluetooth-enheter som passerar tre på varandra 
följande mottagare används för att beräkna restiden. De Bluetooth-enheter som endast 
observeras av två stycken mottagare, eller färre, används inte.  
 

3) 75:e percentilen: Ett filter som identifierar och tar bort observationer som har en restid 
som skiljer sig från merparten av de andra observationernas restider. Värdet på den 
75:e percentilen beräknas för tidsintervall som är 5 minuter långa. De observationer 
som har en restid som är högre än värdet på den 75:e percentilen i det tidsintervallet 
tas bort, medan de observationer vars restider är mindre än värdet på den 75:e 
percentilen behålls. 

 Resultat 3.3.1
Filtreringsalgoritmen används på huvudleder och stadstrafik i studien av Tsubota, et al., 
(2011). Resultatet av användandet av algoritmen är att den presterar okej, men att den inte 
fullt ut tar hänsyn till karakteristiker hos olika transportslag fullt ut.  

3.4 Box & Whisker-filter och MAD-filter (Kieu, Bhaskar, & Chung, 2012) 
Även i denna studie används en filtreringsalgoritm som är uppdelad i tre delfilter. Här testas 
två olika filtreringstekniker, Box & Whisker och MAD (Median Absolute Deviation).  
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 Surrealistisk restid 3.4.1
De observerade Bluetooth-enheter som har en restid på vägsträckan som är kortare än 120 
sekunder eller längre än 1 800 sekunder anses vara surrealistiska och tas därför bort från 
följande beräkningar. I studien är vägsträckan 2,2 kilometer lång och hastighetsgränsen är 60 
km/h.  

 Multipla matchningar av MAC- ID 3.4.2
Vid matchning av MAC-ID mellan punkterna A och B finns möjligheten att samma 
Bluetooth-enhet matchas flera gånger uppströms och nedströms, ett illustrerat exempel på 
dessa scenarier ges i Kieu, et al., (2012). 

- En-till -många är då Bluetooth-enheten observeras vid punkt A och sedan vid punkt B 
och sedan igen vid punkt B. Till exempel på grund av en U-sväng inom 1 800 
sekunder från den första observationen. Två matchningar görs då och den senare av 
matchningarna reflekterar inte den faktiska restiden på vägsträckan. 

- Många-till -en är då Bluetooth-enheten observeras vid punkt A, gör sedan en U-sväng 
och blir observerad vid punkt A ytterligare en gång innan den åker vidare och 
observeras vid punkt B. Återigen blir den andra restiden ett brus som inte speglar den 
korrekta restiden. Många-till -många är också en möjlighet, då observeras Bluetooth-
enheten flera gånger vid båda punkterna.  

Filtret tar hänsyn till detta genom att alltid ta den kortaste observerade restiden mellan alla 
matchningar, eftersom det är möjligt att samma MAC-ID observeras flera gånger vid samma 
passage. 

 Outlier-filter 3.4.3
Denna del av filtreringsalgoritmen tar bort outliers genom att jämföra en observations restid 
med närliggande observationers restider i ett 10-minutersintervall. För varje minut skapas ett 
tidsfönster på 5 minuter före och 5 minuter efter den aktuella minuten som betraktas. Fönstret 
flyttas från första till sista minuten på dygnet. En observation klassas som outlier om dess 
restid ligger utanför ett restidsintervall, som definieras av ett undre gränsvärde, LBV (Lower 
Bound Value), och ett övre gränsvärde, UBV (Upper Bound Value). 

För outlier-filtret testas två stycken tekniker för att identifiera och ta bort outliers, Box and 
Whisker och MAD. Filtret kan appliceras på varje dag eller på olika resmönster (arbetsdag, 
helgdag/ledig dag eller skolledig dag men arbetsdag). 

Box & Whisker identifierar outliers om de är större än en övre gräns, UBV, eller lägre än en 
undre gräns, LBV. UBV beräknas med den övre kvartilen (UQ), som är medianen av den övre 
delen av insamlad data, eller den 75:e percentilen. LBV beräknas med den undre kvartilen 
(LQ) som är den undre delen av insamlad data, eller den 25:e percentilen. Gapet mellan LBV 
och UBV kallas för IQR (Inter Quartile Range) och kan definiera brusigheten på 
datapunkterna. 

 
                                        

(9) 
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MAD, eller Hampelidentifieraren, fungerar på samma sätt som Box & Whisker. Restidernas 
median är resistent mot outliers till skillnad från medelvärdet så länge antalet outliers inte 
överstiger 50 % av alla observationer. Medianen används för att beräkna UBV och LBV. 
Sedan används den absoluta medianavvikelsen för att beräkna värdena på UBV och LBV, se 
ekvation (10). 

              ̂              ̂  
(10) 

  ̂ är standardavvikelsen från MAD. Genom att anta att indata är normalfördelad kan 
standardavvikelsen approximeras enligt  ̂            .     är medianen av 
absolutavvikelserna från medianen från Bluetooth-observationerna, se ekvation (11).  

            |         (  )|  (12) 

  ̂  i (10) definierar spridningen av data, där   är en skalningsfaktor. Om   är litet kommer 
gapet mellan UBV och LBV att vara litet, och vice versa. Värdet på   föreslås i tidigare 
studier att ligga mellan 2 och 5. 

 Resultat 3.4.4
Denna filtrering, liksom den som beskrivs i kapitel 3.3, används vid undersökningar av 
trafiken på huvudleder och stadstrafik. För outlier-filtret testas två olika implementeringar, en 
där filtret appliceras på varje dag och en där filtret appliceras på olika resmönster.  

Resultatet av detta blir att resultatet blir bättre då outlier-filtret appliceras på olika resmönster. 
Skalningsfaktorn     används och ger då ett bra resultat för studien. Resultatet i studien är 
att MAD som filtreringsteknik ger ett bättre resultat än Box & Whisker gör. 

3.5 TransGuide-filter (Ma & Koutsopoulos, 2010) 
I studien av Ma & Koutsopoulos (2010) implementeras och testas ett antal olika 
filtreringsalgoritmer. I detta projekt testas dock endast algoritmen kallad TransGuide för att 
identifiera och ta bort outliers från insamlad data. 

En av de andra filtreringsalgoritmer som testas i denna studie kallas ”TransStar”. Den 
fungerar på liknande sätt som TransGuide, förutom att en restidsberäkning påbörjas varje 
gång ett fordon med en AVI-tagg identifieras. Ytterligare en filtreringsalgoritm som testas är 
”Dion algorithm”, som är en mer komplex filtreringsalgoritm än TransGuide och TransStar, 
som bygger på lågpass-filtrering. Anledningen till att just TransGuide väljs att undersökas av 
de algoritmer som studien testar är att det är en enklare filtreringsalgoritm som inte verkar 
vara särskilt beräkningstung och ger relevanta resultat. 
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 Funktion 3.5.1
Algoritmen TransGuide är en av de första algoritmerna för att uppskatta restider i realtid. 
Algoritmen samlar in information om restider från fordon utrustade med AVI-taggar, där AVI 
står för Automated Vehicle Identification. Det finns två typer av AVI-system. Ett där 
fordonen har elektroniska ”taggar” installerade, samt ett videobaserat system där fordonens 
registreringsskyltar avläses. Systemen används mest på motorvägar i olika ITS-system. 
Fordon med AVI-taggar kan då upptäckas av hårdvaran och det leder till att restiden mellan 
två punkter kan uppskattas för fordonet men det finns även en risk för att outliers ska följa 
med i beräkningarna, eftersom fordon kan stanna på vägsträckan för att plocka upp eller 
lämna passagerare. 

För att identifiera outliers och ta bort dessa använder TransGuide ett glidande medelvärdes-
filter. Resultatet av algoritmen är en uppskattad restid för varje minut eller ett visst antal 
minuter. 

 Matematisk beskrivning av algoritmen 3.5.2
Matematiskt kan algoritmen beskrivas med följande ekvationer, (13) och (14). 

 
       ∑ (         )  (      )                

 

(13) 

 
       {               }   {  |                            |   } 

(14) 

 
Där:         = den uppskattade restiden mellan punkterna   och   vid tiden  , där      och      är 
tidsstämplar för fordon   vid punkterna   och        = antal observationer som tillhör mängden       , som definieras av en mängd fordon 
som har en ankomsttid i ett visst intervall och deras restid är inom en viss procentuell 
begränsning,  , från föregående restid (används för att identifiera outliers)    = tidsintervall, satt till 2 minuter   = tröskelvärde, satt till 20 % vilket baseras på den första implementeringen som gjordes i 
USA. Om någon uppskattad restid avviker mer än 20 % från föregående uppskattade restid 
klassas den som en outlier och tas bort.  
 

I ekvation (13) beräknas restiden för varje observerat fordon med en AVI-tagg, genom att 
kolla på tidsstämplarna vid de respektive punkterna. I ekvation (14) undersöks indata och 
outliers identifieras och tas bort. För att identifiera outliers undersöks en observations restid, 
om den skiljer med mer än ett visst värde, som beror på tröskelvärdet l, från den föregående 
observationens restid går det att säga att det är en outlier. 

 Resultat 3.5.3
I studien erhålls restidsinformation med det andra beskrivna AVI-systemet, bilarnas restider 
erhålls med hjälp av det videobaserade systemet som läser av bilarnas registreringsskyltar vid 
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två punkter och beräknar restiden mellan dessa punkter. Algoritmens syfte är att identifiera 
outliers, ta bort dessa och resultera i en restid som är korrekt över ett tidsintervall. 

När tröskelvärdet, l, är satt till 20 % och tidsintervallen,   , är 2 minuter långa återspeglar inte 
algoritmens resultat den faktiska restiden på vägen. Detta är på grund av att för många 
observationer tas bort. Om tröskelvärdet istället sätts till 100 % och tidsintervallens längd sätts 
till 5 minuter erhålls en mer realistisk uppskattning.  Anledningen till att resultatet förbättras 
då tröskelvärdet ökas är att mer observationer behålls, eftersom deras restider får variera mer 
än om tröskelvärdet är satt till det ursprungliga värdet. Genom att öka tidsintervallens längd 
erhålls en bättre och jämnare uppskattning av medelrestiden på sträckan än om 
tidsintervallens längd är för kort. 

3.6 Glidande medianfilter (Mei, Wang, & Chen, 2012) 
Filtreringsalgoritmen som beskrivs i Mei, et al., (2012) är ett glidande medianfilter (Moving 
Median Filter). Ett ”fönster” med storleken   rör sig från början till slutet på tidsserien med ett 
steg som är           stort. Fönstret innehåller alla observationer i den del av tidsserien som 
undersöks just då. Medianen för de   värden som ligger inom fönstret beräknas kontinuerligt. 
I Figur 3-1 visas ett flödesdiagram för filtreringsalgoritmen. 

Nedan görs en beskrivning av algoritmen, samt av stegen som ingår i algoritmen. 

 Beskrivning av algoritmen 3.6.1
i) Beräkna restiden för cyklar i moment   skrivs enligt   ; medianen av   successiva 

restidsvärden där tiden   är mittpunkten av fönstret     . 

ii)  Bredden på det glidande fönstret,  . 
iii)  Standardavvikelse i tidsserien i samplingsintervallet,     . 
iv) Utjämnad standardavvikelse i tidsserien som uppskattas i samplingsintervallet   

med hjälp av filtret    . 
v) Utjämningsfaktor   (varierar mellan 0 och 1, har oftast värdet 0,5). 
vi) Minimal och maximal fönsterbredd,      och     . 
vii)  Minimala och maximala gränser för     ,      och     . 

viii)  Gräns för den maximala avvikelsen för den aktuella räkningstakten (count rate) 
från medianvärdet      

            (             ) (15) 

 
    √                         (16) 

 Steg i algoritmen 3.6.2
1) Välj en tidsserie från databasen med   element. 
2) Initiera algoritmen, sätt        och      . 
3) Om        fortsätt, annars rapportera programfel i punkt  , öka   med 1 och sätt       . 

4) Om   岾    峇 beräkna medianen      för intervallet [         ], annars skriv in 

den filtrerade tidsserien i databasen, stanna sedan. 
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5) Om      [         ], sätt        och fortsätt, annars öka   med en faktor 2 och 
gå till steg 3. 

6) Om absolutvärdet av (       )      , sätt        . 

7) Öka   med 1, gå till steg 3. 
Filtret är optimalt att använda för tidsserier med abrupta ändringar av medelvärdet, följt av 
återhämtning. 

Antalet standardavvikelser, som definierar bredden på valideringsfönstret, är 
användardefinierat i algoritmen. Det är tänkt att grundvalideringen ska omfatta 2 eller 3 
standardavvikelser.  

Om 2 standardavvikelser används betyder det att all indata som ligger inom ett 95 % 
konfidensintervall kommer att ses som validerad och kan användas för att uppskatta restider. 
Indata som ligger utanför konfidensintervallet betraktas som outliers och förkastas. Om en 
bredd på 3 standardavvikelser istället används kommer all indata som ligger inom ett 99 % 
konfidensintervall att användas för att uppskatta restider. I Figur 3-1 visas ett flödesdiagram 
för algoritmens olika steg. 

 

Figur 3-1: Flödeskarta för det glidande medianfiltret. (Mei, Wang, & Chen, 2012) 

Filtreringsalgoritmen används för att filtrera bort outliers från indata för cyklister i studien. 

 Resultat 3.6.3
Algoritmen presterar bra på cykeltrafik och visar sig ta bort outliers och resultera i restider 
som inte är signifikant skilda från den faktiska restiden på sträckan. 
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3.7 Modifierat Z- test, Grubbs test, Chauvenet’s kriterium (M. Roth, 2010) 
I (M. Roth, 2010) testas tre stycken filtreringsalgoritmer som syftar till att ta bort outliers från 
data i tidsserier.  

I tidsserierna är observationerna grupperade i 30-sekundersintervall. 

 Modifierat Z-test 3.7.1
Den första filtreringsalgoritmen som testas är ett modifierat Z-test. Testet ska identifiera 
observationer som kan betraktas som outliers. Ett traditionellt Z-test beräknar skillnaden 
mellan varje observation och datamängdens medelvärde. Värdet divideras sedan med provets 
standardavvikelse och jämförs med ett kritiskt värde för att bestämma huruvida det ska 
klassas som outlier eller inte. Detta test är inte robust mot outliers eftersom dessa med stor 
sannolikhet påverkar medelvärdet på ett negativt sätt. 

Det modifierade Z-testet använder sig, istället för medelvärdet, av medianvärdet på restider 
för indata för att beräkna avvikelsen för varje observation. Anledningen till att medianen 
används istället för medelvärdet är för att medianen inte är lika störningskänslig som 
medelvärdet är. Z-värdet beräknas genom avvikelsen för varje observation och indatas 
median. Den absoluta medianavvikelsen hittas genom att bestämma medianen för mängden av 
de beräknade skillnaderna. Sedan genomförs en multiplikation med värdet 0,6745 och 
division med den absoluta medianavvikelsen.  

Just siffran 0,6745 är väntevärdet för stora mängder normalfördelad data. (Seo, 2006) 

                ̅             ̅   (17) 

Där:     en individuell observation  ̅   provets medianvärde 
 

I studien av Iglewicz & Caster Hoaglin (1993) visar det sig att ett kritiskt värde på     bör 
användas. Observationer med högre Z-värde än detta bör alltså klassas som en outlier och tas 
bort från beräkningen. 

 Grubbs test 3.7.2
Den andra tekniken som prövas är Grubbs test. Grubbs test använder hypotesen att det finns 
exakt en outlier i indata och att indata är uppdelad i intervall som kan vara 30 sekunder, eller 1 
minut. Först beräknas avvikelsen för varje observation genom att subtrahera provets 
medelvärde med varje observations värde på restiden. Det maximala absolutbeloppet för 
avvikelsen divideras sedan med provets standardavvikelse för att konstruera Grubbs 
teststatistik. 

Grubbs test är en iterativ process där en outlier per iteration upptäcks genom att jämföra 
maxvärdet i teststatistiken mot ett kritiskt värde. 
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           ̅   (18) 

 
   √  √        ⁄                ⁄      (19) 

Där:     en individuell observation  ̅   provets medelvärde    provets standardavvikelse    antal observationer        ⁄       t-statistik för ett tvåsidigt test, där   är signifikansnivån 

 

En viktig notering är att Grubbs test upptäcker en outlier per iteration. Alltså måste 
medelvärdet och standardavvikelsen beräknas igen i början av varje iteration. Dessutom antar 
testet att indata är normalfördelad.  

Om indata inte är normalfördelad kommer det kritiska värdet att förskjutas något. En nackdel 
med Grubbs test är att medelvärdet och standardavvikelse används, dessa är inte robusta mot 
outliers.  

 Chauvenet’s kriterium 3.7.3
Den sista tekniken som testas är Chauvenet’s kriterium. Kriteriet liknar Grubbs test i och med 
att den absoluta maximala avvikelsen bestäms genom att subtrahera provets medelvärde från 
varje individuell observation. Detta värde divideras sedan med provets standardavvikelse och 
denna kvot jämförs med ett värde som erhålls från en tabell med kritiska värden beroende på 
antalet observationer i studien, se ekvation (20). 

          [            ] (20) 

Där:    det kritiska värdet    antal observationer i studien 

 

Tabell 3.2: Tabell som visar kritiska värden beroende på antalet observationer. 

Chauvenet’s kriterium 

Antalet observationer,   Kritiska värdet,   
3 1,38 
4 1,54 
5 1,65 
6 1,73 
7 1,8 
10 1,96 
15 2,13 
25 2,33 
50 2,57 
100 2,81          [            ] 
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På samma sätt som Grubbs test bör denna metod användas sparsamt eftersom det används 
medelvärde och standardavvikelser, som inte är robusta mot outliers. 

 Resultat  3.7.4
De resultat som rapporten kommer fram till för de olika metoderna är att det modifierade Z-
testet är den metod som upptäcker flest outliers, följt av Chauvenet’s kriterium och Grubbs 
test för tillgänglig indata i studien. 
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4 Platser för datainsamling 
I detta kapitel beskrivs de platser som användes för datainsamlingen. Som framgår av kapitel 
1.2 var det tre stycken olika trafikmiljöer som representerades av varsin plats i 
Stockholmsområdet.  

En av frågeställningarna var att undersöka hur bra olika filtreringsalgoritmer presterade på 
olika trafikmiljöer och hur de olika filtreringsalgoritmerna som testades presterade jämfört 
med de interna filtreringsalgoritmer som Bluetooth-mottagarna innehåller. 

Projektets huvudfokus var att försöka separera cyklister från bilister i stadstrafik och se om 
deras restider skilde sig åt. För att få ytterligare bredd på projektet testades de olika 
filtreringsalgoritmerna för olika trafikmiljöer för att se hur de presterade. 

Tidpunkten för datainsamlingar på de olika platserna skilde sig åt. Det berodde på att data 
enbart fanns tillgängliga under vissa perioder. För stadstrafik användes perioder då det borde 
vara maximalt antal cyklister ute.  

Data laddades ned från BlipTracks webbaserade plattform i form av csv-filer. Mer om det 
presenteras i kapitel 5. I kapitel 5 visas även data från de olika trafikmiljöerna för att få en 
uppfattning om hur hastigheterna på rutterna varierade över en dag. Det är utifrån dessa data 
som antaganden gjordes om hur trafiksituationen på de olika vägsträckorna såg ut. Detta 
gjordes genom att illustrera hur restiderna varierade under en dag för att se när perioder med 
rusningstrafik startade. 

4.1 Stadstrafik: Slussen, Stockholm 

Den nuvarande trafiklösningen vid Slussen är från år 1935 och är anpassad till att klara av den 
ökade biltrafiken under 1900-talet. Slussen byggdes enligt en klöverbladslösning för att på så 
sätt kunna fördela biltrafiken över olika höjdnivåer. Separerade cykelbanor är tillbyggda 
under senare år för att cyklister ska kunna ta sig fram på ett tillfredsställande och säkert sätt. 
(Stockholms stad, 2014) 

Slussen är ett bra exempel på en trafikmiljö med både biltrafik och en stor andel cyklister. De 
tidsperioder som användes i projektet är perioder då det förväntades vara mycket cyklister ute, 
på sträckor där många arbetspendlar. De tidsperioder som användes är april – maj och 
september – oktober. Just dessa perioder antogs det vara många cyklister ute. I kapitel 5 visas 
data för vissa dagar för de olika trafikmiljöerna, det är främst dessa dagar som användes vid 
testen av filtreringsalgoritmerna.  

 Bluetooth-mottagarnas placering 4.1.1

Slussen var en av platserna som undersöktes med hjälp av Bluetooth-mottagare för att samla 
in restider i stadstrafik. I Figur 4-1 visas en översiktsbild av Slussen och Bluetooth-
mottagarnas placering är markerade med röda prickar. I Bilaga A redovisas GPS-
koordinaterna för varje Bluetooth-mottagare vid Slussen. 
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Figur 4-1: Översikt av Bluetooth-mottagarnas placering vid Slussen. 

 Stadsgårdsleden – Skeppsbron  4.1.2

I projektet låg störst fokus på sträckan mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron för att 
undersöka om det var möjligt att identifiera observationer som tillhör cyklister. Ruttens längd, 
mellan de två Bluetooth-mottagarna, var 1 116 meter, som kan ses i Figur 4-2. Längs med 
hela sträckan finns det en dubbelriktad cykelbana som är skild från biltrafiken med vägräcke. 
På Stadsgårdsleden är hastighetsgränsen 50 km/h, på Skeppsbron sjunker hastigheten till 30 
km/h enligt uppgifter i september 2014, se Figur 4-3 (Trafikverket, 2014). 

 

Figur 4-2: Sträckan mellan Bluetooth-mottagaren på Stadsgårdsleden och mottagaren på Skeppsbron, för 
cyklister. (Google, 2014) 
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Figur 4-3: Hastighetsgränser vid Slussen, ljusblått representerar 50 km/h och grönt representerar 30 
km/h. (Trafikverket, 2014) 

Längs med sträckan finns fyra trafiksignaler som påverkar cyklister, i samband med vissa av 
trafiksignalerna finns det även övergångsställen för fotgängare som cyklisterna måste ta 
hänsyn till.  

Vägsträckans topografi är mestadels platt, det finns en uppförsbacke och nedförsbacke där 
Stadsgårdsleden övergår i Skeppsbron. Eftersom topografin inte är helt platt kommer 
cyklisternas restider att påverkas jämfört med bilarnas restider. På Skeppsbron övergår 
cykelbanan till enkelriktad och det finns inget vägräcke som avskärmar cyklisterna från 
biltrafiken. Cyklisterna behöver aldrig korsa någon biltrafik, dock korsar de en bussfil vid ett 
tillfälle på Skeppsbron. 

 Trafiksituationen 4.1.3

Under projektet pågick ombyggnationer och vägarbeten vid Slussen, vilket gjorde att 
trafiksituationen påverkades negativt, med ökade restider och försämrad framkomlighet som 
resultat. Innan dessa vägarbeten påbörjades var trafiksituationen liknande.  

På morgonen fanns det en tydlig period med rusningstrafik, som var mellan omkring 07:00 – 
10:00. Under den perioden reser många personer in till sina arbeten vilket leder till att restiden 
ökar under denna tid. Under dagen gick flödet ned och restiden sjönk, under eftermiddagen 
steg restiden igen när trafiken ökade. Ökningen var dock inte lika stor som den på morgonen.  

4.2 Mellanstor väg: Alviksplan – Brommaplan, Stockholm 

Vägsträckan på Drottningholmsvägen mellan Alviksplan och Brommaplan, se Figur 4-4, 
representerade en mellanstor väg i projektet. Vägen består av två stycken körfält i båda 
riktningarna. Hastighetsgränsen på vägen är satt till 70 km/h, utom en bit i början av 
vägsträckan, vid Alviksplan, där hastigheten är 50 km/h. Se Figur 4-5. Det finns en 
dubbelriktad cykelbana, separerad från biltrafiken i anslutning (Trafikverket, 2014). 
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Figur 4-4: En ungefärlig placering av Bluetooth-mottagarna. Karta hämtad från Google Maps. (Google, 
2014) 

 

Figur 4-5: Hastighetsbegränsning för sträckan Alviksplan - Brommaplan. Ljusblått representerar 50 
km/h och orange representerar 70 km/h. (Trafikverket, 2014) 

Bluetooth-mottagarna längs med Drottningholmsvägen satt endast monterade en kort period, 
vilket gjorde att tidsperioden som indata fanns tillgänglig för är begränsad. Det finns indata 
för perioden 2012-12-10 – 2013-03-18. I Bilaga A redovisas GPS-koordinater och bilder på 
var Bluetooth-mottagarna var placerade vid Alviksplan respektive Brommaplan. 

 Trafiksituationen 4.2.1

Då indata för vägsträckan var begränsad var det svårt att dra konkreta slutsatser om hur 
trafiksituationen såg ut. Av de indata som testades verkade sträckan inte vara särskilt 
komplicerad, restiderna verkade inte ändras nämnvärt under dagen. Det verkade inte som att 
det förekom några konkreta rusningsperioder under dagarna. Det fanns dock för lite tillgänglig 
data för att undersökningarna skulle bli bra. 
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4.3 Motorväg: Europaväg 4, E4, Stockholm 

För trafikmiljön motorväg användes en sträcka av Europaväg 4, E4, norr om Stockholm 
eftersom det satt Bluetooth-mottagare placerade längs med denna väg. Längs med vägsträckan 
fanns det 14 stycken olika rutter med Bluetooth-mottagare och i detta projekt användes tre av 
dessa för att testa hur de olika filtreringsalgoritmerna presterade på motorvägsdata. Längs med 
motorvägen finns det separata cykelbanor, men dessa antogs ligga för långt från vägen för att 
cyklister med aktiverade Bluetooth-enheter skulle vara möjliga att upptäcka. Det testades, 
men anledningen till att indata från motorväg fanns med var att undersöka hur de olika 
filtreringsalgoritmerna presterade i olika trafikmiljöer. I Tabell 4.1 beskrivs de tre olika 
rutterna. Information om hastigheter och antal körfält hämtades från (Trafikverket, 2014; 
Google, 2014). 

Tabell 4.1: Information om de olika motorvägsrutterna som testades i projektet. 

Rutt Riktning Hastighet (km/h) Antal körfält Distans (km) 
E4S 63,040 – E4S 62,220 Södergående 90 3 0,82 
E4S 63,580 – E4S 63,040 Södergående 90 4 0,54 
E4N 60,490 – E4N 61,270 Norrgående 70 3 0,78 

 

I figurerna Figur 4-6 - Figur 4-8 visas de olika rutterna i samma ordning som de står i Tabell 
4.1. Se Bilaga A för en sammanhållen bild var Bluetooth-mottagarna var placerade längs med 
motorvägen, de som testades i projektet och övriga monterade Bluetooth-mottagare. 

 

Figur 4-6: Rutten 63,040 - 62,220. Karta hämtad från BlipTracks webbaserade verktyg. (BLIP, 2014) 
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Figur 4-7: Rutten 63,580 - 63,040. Karta hämtad från BlipTracks webbaserade verktyg. (BLIP, 2014) 

 

 

Figur 4-8: Rutten 60,490 - 61,270. Karta hämtad från BlipTracks webbaserade verktyg. (BLIP, 2014) 

Dessa rutter valdes för att de ansågs representera bra exempel på olika motorvägsrutter, en av 
rutterna innehöll inga av- eller påfarter och två av rutterna, se Figur 4-6 och Figur 4-8, fanns 
både en avfart och en påfart. Genom detta var det möjligt att testa filtreringsalgoritmerna för 
olika varianter av motorvägssträckor. 

 Trafiksituationen 4.3.1

På de olika sträckorna som undersöktes på motorvägen gick det att urskilja ett mönster på 
sträckorna in mot city. Det fanns tydliga perioder under varje dag då det var rusningstrafik på 
sträckorna och restiderna ökade markant jämfört med när det var inte är trängsel på vägen 
utan varje bilist kunde hålla sin egen valda hastighet inom hastighetsbegränsningen, ”free 
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flow”. På morgonen började köerna omkring 06-tiden och höll på fram till runt klockan 10:00 
på förmiddagen.  

På eftermiddagen startade köerna runt 17-tiden och ledde till att restiden kunde uppgå till 
omkring 10-15 minuter för vissa bilar. Detta höll i sig till omkring 19-tiden, då restiderna 
började sjunka och köerna släppte. 



  

53 
 

5 Datainsamling 
För att restidsberäkningarna skulle kunna göras samlades Bluetooth-data in från tre olika 
trafikmiljöer som är beskrivna i kapitel 4. 

På dessa vägsträckor fanns det Bluetooth-mottagare monterade som samlade in data från 
Bluetooth-enheter. Bluetooth-mottagarna är från företaget BLIP Systems och produkten som 
användes är BlipTrack Bluetooth Traffic Sensor. 

I detta kapitel kommer en genomgång av Bluetooth-mottagarna att göras, exempel på hur 
indata ser ut kommer att visas, hur det är möjligt att urskilja vilken sorts CoD det rör sig om 
och hur data förbehandlas för att sedan användas i det matematiska scriptet. 

Slutet av kapitlet innehåller en del om de valideringsdata som projektet använder. 

5.1 BlipTrack Bluetooth Traffic Sensor 

BlipTrack Bluetooth Traffic Sensor skapades av företaget BLIP Systems och kan upptäcka 
Bluetooth-enheter som kommer inom dess räckvidd. Sensorn registrerar då Bluetooth-enheten 
upptäcktes samt enhetens MAC-ID. Det finns även en mottagare, BlipTrack Wi-Fi Traffic 
Sensor, som upptäcker enheter med aktiverat Wi-Fi. Denna kan kopplas ihop med BlipTrack 
Bluetooth Traffic Sensor för att ge ännu bättre restidsuppskattningar på en vägsträcka. (BLIP 
Systems, d; BLIP Systems, c) 

Varje BlipTrack Bluetooth Traffic Sensor är utrustad med två stycken Class-1 Bluetooth-
antenner och en Class-2 antenn för att upptäcka Bluetooth-enheter. De två Class-1 antennerna 
är riktade åt varsitt håll för att maximera räckvidden, medan Class-2 antennen är 
rundstrålande och sitter i mitten för att öka den möjliga tiden för en Bluetooth-enhet att 
upptäckas av sensorn, se Figur 5-1. (BLIP Systems, a) 

 

Figur 5-1: Illustrerat exempel på hur räckvidden för Bluetooth-mottagarna ser ut. (BLIP Systems, c) 

Data som samlas in med hjälp av Bluetooth-mottagarna skickas sedan till en moln-baserad 
server som lagrar och analyserar insamlad data. Enligt ett EU-direktiv som behandlar 
individers privatliv är det inte lagligt att logga information om individers resrutter. För att 
följa detta krypteras varje Bluetooth-enhets MAC-ID vid insamlingen och detta gör det 
omöjligt att identifiera specifika Bluetooth-enheter. Det är dock möjligt att ta reda på vilken 
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CoD som en registrerad enhet har (BLIP Systems, c; BLIP Systems, b). Som beställare av 
tjänsten är det möjligt att bestämma huruvida krypteringen ska vara aktiverad eller inte.  

För Bluetooth-mottagarna i Stockholm var krypteringen inte aktiverad, vilket gjorde det 
möjligt att hitta MAC-ID som kunde tillhöra till exempel motorfordon, ett exempel på sådana 
var GPS-navigatorer med inbyggd handsfree. Det blev även möjligt att undersöka om en 
specifik Bluetooth-enhet återkom flera dagar i sträck, denna enhet kunde tillhöra en 
arbetspendlande person på sträckan. Eftersom sträckorna som täcktes av Bluetooth-mottagare 
är korta i Stockholmsområdet ansågs det inte möjligt att samla in någon relevant information 
om individers resrutter.  

Det var möjligt att få tillgång till indata via BlipTracks webbaserade verktyg, där analyser var 
möjliga att göra direkt. Det var även möjligt att ladda ned indata i csv-filer för att kunna göra 
egna analyser. (BLIP Systems, c) 

En fördel som Bluetooth-mottagare har, jämfört med till exempel ANPR-teknik, är att 
Bluetooth-mottagaren fungerar i alla väderlekar. Eftersom den inte innehåller någon 
kamerateknik behöver användaren inte oroa sig för sämre prestanda vid dåligt väder. (BLIP 
Systems, e) 

En nackdel med tekniken är att det, i ursprungsutförandet av tekniken, inte går att säga 
konkret vilken typ av fordon som Bluetooth-enheten finns i. Om exempelvis bilar och cyklar 
har liknande restider på sträckan blir det svårt att säga vilket transportslag som Bluetooth-
enheten färdas i.  

 BlipTracks interna filtreringsalgoritm er 5.1.1

För att kunna tillhandahålla en helhetslösning till sina kunder finns det integrerade 
filtreringsalgoritmer i BLIP Systems analysverktyg som ska identifiera och ta bort outliers för 
att kunna få en god överblick av restiderna på vägsträckan. 

De filtreringsalgoritmer som det finns information om beskrivs översiktligt här för att visa 
utifrån vilka kriterier som observationer anses vara outliers. Notera att de numeriska värdena 
nedan endast är exempel för en specifik vägsträcka, beroende på ruttens längd och hastigheten 
på vägsträckan är dessa värden annorlunda än de som används nedan. 

 SpeedFilter: Identifierar varje observations hastighet och tar bort de som ligger utanför 
ett visst tidsintervall, som specificeras beroende på hur trafikmiljön ser ut och vilka 
hastighetsbegränsningar det är på vägen. Till exempel är hastighetsintervallet vid 
Slussen mellan 1 och 100 km/h. 

 OverlapFilter: Det finns två versioner av OverLap-filtret. Filtrets syfte är att filtrera 
bort enheter vars restid skiljer sig mer än 3 minuter (180 sekunder) från den normala 
restiden. Den normala restiden definieras av medianen av de 5 senaste Bluetooth-
enheternas restider. I den andra versionen definieras den normala restiden av de 5 
senast observerade handsfree-enheterna. 
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Utifrån dessa kriterier, samt några andra där ingen information finns tillgänglig, identifieras 
outliers och tas bort av BlipTrack för att det ska ges en rättvisande bild av trafiksituationen på 
vägen. 

5.2 Insamlad data 

De indata som användes i projektet samlades in med hjälp av BlipTrack Bluetooth Traffic 
Sensor, för de olika trafikmiljöerna. 

Då indata laddas ned från det webbaserade verktyget laddas den ned i csv-filer, det vill säga 
en fil med kommaseparerade värden. I datafilen finns information om tidsstämplar, användar-
ID, vilka sensorer som registrerar Bluetooth-enheterna, den uppmätta tiden mellan de två 
sensorerna, vilken CoD som enheten har samt outlier-nivå som betecknar vilken av 
BlipTracks integrerade filtreringsalgoritmer som klassar observationen som en outlier. 

I Tabell 5.1 ges en beskrivning av varje kolumn som genereras i csv-filen. Detta gäller då data 
från rapporten kallad ”Measured time (historic) – Per user”. För de andra rapporterna skapas 
inte samma kolumner. Denna rapport användes konsekvent i projektet. 

Tabell 5.1: Kort beskrivning av de olika kolumnerna i csv-filerna. (BLIP Systems, 2013) 

Kolumnrubrik Beskrivning 
MeasuredTimeTimestamp Den tiden då användaren slutförde rutten. 
RouteStartTimestamp Den senaste tiden då användaren sågs i startpunkten och startkriteriet uppfylldes. 
UserID Användar-ID som är Bluetooth-enhetens adress. 
AnalysisID Data som hämtas från historiska analys-ID. Kan vara krypterad eller okrypterad beroende på vad som 

specificeras vid beställningen av mottagare. 
MeasuredTime Den filtrerade, beräknade restiden i sekunder för en rutt. Tiden mellan StartPointNumber och 

EndPointNumber. 
MeasuredTimeNoFilter Den ofiltrerade restiden i sekunder mellan startpunkt och slutpunkt. 
StartPointNumber Ruttens startnummer. 
EndPointNumber Ruttens slutnummer. 
ClassOfDevice Innehåller information för att ta fram den observerade Bluetooth-enhetens CoD. 
OutlierLevel Om en datafiltrering redan har skett kommer denna kolumn att visa vilka observationer som betraktas 

som outliers. 

  

I Figur 5-2 visas ett exempel på hur exporterad data från den webbaserade plattformen.. 

 

Figur 5-2: Exempel på insamlad Bluetooth-data nedladdad från BlipTracks webbaserade plattform. 

I Figur 5-2 är filen uppdelad i egna kolumner i Excel för att ge en överblick av hur indata såg 
ut, då filen läses in i MATLAB var den fortfarande kommaseparerad. Mer om detta i kapitel 
6. 



  

56 
 

BlipTracks moln-baserade server beräknade restiden mellan två stycken Bluetooth-mottagare 
genom att identifiera användar-ID med varandra och beräkna tiden det tog att färdas mellan 
Bluetooth-mottagare 1 och Bluetooth-mottagare 2. Användar-ID som bara upptäcktes av en 
mottagare togs bort.  

I projektet användes den indata som erhölls från den moln-baserade servern där ofullständiga 
restider var borttagna. Detta var för att slippa göra det första steget att identifiera matchningar 
och skapa restiderna. De data som laddades ned är dock ofiltrerad, vilket ledde till att 
observationer vars restider var för höga måste identifieras och tas bort. 

Nedan görs en närmare beskrivning av de kolumner i csv-filerna som anses vara extra 
intressanta för projektet, utöver tidsstämplarna för när enheter observeras i början av en rutt 
samt deras restider. 

 CoD 5.2.1

Som det är möjligt att utläsa ur Figur 5-2 finns det en kolumn i datafilen som benämns 
”ClassOfDevice”.  

”ClassOfDevice” gör det möjligt att bestämma vilken sorts Bluetooth-enhet som registreras av 
Bluetooth-mottagaren. Dessutom registreras användarens ID, det vill säga Bluetooth-enhetens 
MAC-ID. Beroende på vad som är specificerat kan MAC-ID krypteras av systemet med hjälp 
av en algoritm, som gör att det inte går att följa enheter och personers integritet påverkas inte 
(BLIP Systems, b). Om krypteringen inte är aktiverad blir det möjligt att använda en enhets 
MAC-ID för att ta reda på vilket företag som har tillverkat Bluetooth-enheten, och i 
fortsättningen kan detta användas för att ta reda på vilket transportslag en Bluetooth-enhet 
skulle kunna tillhöra. Då krypteringen är aktiverad går det inte att identifiera Bluetooth-
enhetens MAC-ID, Bluetooth-enhetens CoD visas oavsett om MAC-ID krypteras eller inte. 

För att ta reda på vilken sorts Bluetooth-enhet som är registrerad är det möjligt att konvertera 
den decimala beteckningen som ges från BlipTrack till hexadecimal skrift eller binär skrift. 
Detta är möjligt att göra i program som Excel eller i MATLAB.  

Utifrån detta är det sedan möjligt att undersöka vilken sorts CoD som enheten tillhör. Detta 
går att göra genom att undersöka med det binära uttrycket för ett MAC-ID, genom att jämföra 
med värden i tabellerna som presenteras i kapitel 2.3.4.  

 Outlier level 5.2.2

I de csv-filer som laddas ned från BlipTracks webbaserade plattform är det möjligt att 
bestämma om rapporten ska innehålla observationer som är klassade som outliers och som har 
blivit upptäckta av BlipTracks egna filtreringsalgoritmer eller inte. Genom att inte inkludera 
dessa erhålls en tidsserie med restidsdata som inte behöver rensas på outliers.  

Om man väljer att inkludera outliers måste någon sorts filtreringsalgoritm appliceras för att 
restiderna ska kunna användas för att ge information om sträckan. De olika 
filtreringsalgoritmerna som projektet testar kommer att jämföras med BlipTracks interna 
filtreringsalgoritmer, då kommer data där outliers inte är inkluderade att användas. 
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Det finns olika sorters outliers i insamlad data. Det kan vara observationer då restiden är 
orimligt kort, eller orimligt lång för den valda vägsträckan för att nämna två exempel.  

I kolumnen ”outlierLevel” i csv-filen representeras olika outliers av olika siffror, se Figur 5-2. 

 Om observationen har värdet 0 i kolumnen ”outlierLevel” är den inte klassad som en 
outlier av systemet. 

 Om observationen istället är ett värde som är skilt från 0 är den klassificerad som en 
outlier av någon av BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. På grund av att samma 
filtreringsalgoritm kan förekomma mer än en gång i samma analys är värdena inte fast 
knutna till en specifik filtreringsalgoritm utan kan variera mellan olika rutter.  

5.3 Exempel på indata från trafikmiljöerna 

I detta avsnitt kommer ett histogram för observationernas hastigheter att visas för en dags 
indata. Detta ger exempel på hur indata kan se ut för de olika trafikmiljöerna och hur 
hastigheterna fördelas.  

 Slussen 5.3.1

För Slussen användes vägsträckan Stadsgårdsleden – Skeppsbron, de indata som användes är 
insamlad den 16 april 2014. Den förbehandling som gjordes innebar att restider som var 
kortare än 50 eller längre än 670 sekunder ansågs vara outliers och plockades bort från 
histogrammet. De kvarvarande observationernas restider konverterades till hastigheter. Detta 
användes för att ge en bild över hur spridningen av observationernas hastigheter kunde se för 
en dags indata, se Figur 5-3. 

 

Figur 5-3: Histogram med hastigheter från Stadsgårdsleden - Skeppsbron. Data från 16 april 2014. 

Som det går att utläsa ur Figur 5-3 så ligger större delen observationernas hastigheter mellan 
20 km/h – 30 km/h.  
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 Alviksplan – Brommaplan 5.3.2

På samma sätt som ovan skapades ett histogram för en dags indata från Alviksplan – 
Brommaplan för att visa hur observationernas hastigheter fördelades över en dag. Data som 
användes är insamlad den 2 januari 2013 och visas i Figur 5-4. Observationer vars restider var 
kortare än 40 sekunder eller längre än 600 sekunder plockades bort innan restiderna 
konverterades till hastigheter och lades till i histogrammet. 

 

Figur 5-4: Histogram från Brommaplan - Alviksplan. Data från 2januari 2013. 

Merparten av observationernas hastigheter varierade mellan 30 km/h och cirka 50 km/h, med 
vissa observationer som hade kortare hastigheter och vissa som hade längre hastigheter. 

 Motorväg, E4 5.3.3

För motorvägsmiljön skapades också ett histogram för observationer för en dag. De indata 
som användes hämtades den 16 april 2014. Observationer som hade restider som var kortare 
än 10 sekunder eller längre än 500 sekunder plockades bort, sedan konverterades 
observationernas restider till hastigheter och lades till i histogrammet. 

 

Figur 5-5: Histogram för motorvägsmiljö. Data från 16 april 2014. 
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Som det går att utläsa ur Figur 5-5 som ligger den största delen av observationerna mellan 60 
km/h och 100 km/h. I detta ingår även perioder med rusningstrafik, på morgon och 
eftermiddag. 

5.4 Valideringsdata Slussen 

En av frågeställningarna i projektet var att undersöka möjligheterna att filtrera ut cyklister i 
stadstrafik med hjälp av Bluetooth-data. För att veta vilken restid cyklister hade på 
vägsträckan behövdes valideringsdata för att kunna dra några slutsatser om en cyklist 
upptäcktes eller inte. 

Vägsträckan som testades i projektet är den mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron, se 
kapitel 4.1.2, en vägsträcka där det antogs finnas många cyklister. De valideringsdata som 
användes i projektet samlades in genom vägsträckan cyklades ett visst antal gånger och 
restiden för varje runda mättes med hjälp av mobilapplikationen Runkeeper lördagen den 26 
april 2014. Ett antagande gjordes att trafiksituationen för cyklister inte varierade lika mycket 
som trafiksituationen varierade för bilister, därför kunde datainsamlingen ske på en lördag. 

Vägsträckan cyklades 10 gånger i olika tempon för att försöka representera olika cyklisters 
tempo och trafikreglerna följdes. Tidtagningen började cirka 150 – 200 meter innan 
korsningen där Bluetooth-mottagarna var placerade, för att simulera olika tempon för olika 
cyklister och att de höll detta tempo när de ankom till första korsningen. Tiden det tog innan 
korsningen passerades drogs sedan bort från den uppmätta tiden i Runkeeper. Detsamma 
gällde vid slutet av varje runda, eftersom det tog en viss tid att stanna och stoppa klockan. 

Samplet med valideringsdata var för litet för att det skulle kunna användas för några 
beräkningar. Det kunde användas för att visa hur restiderna varierade för cyklister. I Tabell 
5.2 visas de olika restider som samlades och i Figur 5-6 ges en bild av hur restiderna kunde 
skilja sig åt mellan cyklister. Det fanns ingen möjlighet att bli upptäckt av Bluetooth-
mottagarna, eftersom dessa var monterades ned innan datainsamlingen skedde. 

Tabell 5.2: Insamlad valideringsdata, den 26 april 2014. 

Starttid Sluttid Tempo Fördröjning (s) Total restid (mm:ss) Restid utan fördröjning (mm:ss) 
07:55 07:59 Uppvärmning/Medel 30 04:33 04:03 
08:08 08:11 Snabb 17 03:08 02:51 
08:19 08:23 Snabb 20 03:24 03:04 
08:31 08:35 Snabb 43 04:02 03:19 
08:42 08:46 Medel 38 04:06 03:28 
09:00 09:05 Medel 57 04:51 03:54 
09:12 09:16 Medel 51 04:33 03:42 
09:23 09:28 Långsam 48 04:54 04:06 
09:35 09:38 Långsam 40 03:47 03:07 
09:45 09:50 Långsam 40 04:33 03:53 

 

Fördröjningen var den tid det tog till första korsningen från att tidtagningen startades och från 
den sista korsningen till dess att klockan stoppades. Då många trafiksignaler finns längs med 
vägsträckan skilde restiderna sig åt. Se Figur 5-6. 
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Figur 5-6: Illustration av de insamlade restiderna för cyklister. 

Utifrån detta blev det möjligt att göra enkla jämförelser för att se om en Bluetooth-observation 
kunde tillhöra en cyklist eller inte genom att undersöka restiderna. 

En enkel jämförelse kunde göras med data från de ANPR/ARS-kameror som fanns på 
sträckan. Data från april 2013 användes från dessa. Då indata från ANPR-kamerorna var 
insamlad i april 2013 kunde jämförelsen endast användas för att visa på hur restiderna mellan 
en cyklist och bilister kunde skilja sig åt, se Figur 5-7. 

 

Figur 5-7: Jämförelse mellan restider som samlades in med hjälp av ANPR-kameror och de restider som 
var insamlade som valideringsdata. 

Som det är möjligt att se i Figur 5-7 är de restider som samlades in med cykel lika de restider 
som samlades in med hjälp av ANPR-kameror. Det var inte möjligt att dra några slutsatser av 
jämförelsen, eftersom indata från ANPR-kamerorna samlades in under 2013, och 
valideringsdata samlades in 2014. Detta gav dock information om hur restider för bilister och 
cyklister har sett ut på sträckan. 
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6 Modellöversikt 
Utöver litteraturstudien skulle projektet fram ett matematiskt script som kunde läsa in och 
analysera data som samlades in med hjälp av BlipTracks Bluetooth-sensorer. Det matematiska 
scriptet borde kunna filtrera bort outliers och testa om det var möjligt att identifiera vilka 
observationer som kunde tillhöra cyklister på en vägsträcka. 

Scriptet togs fram med hjälp av MATLAB, som är ett högnivåspråk och miljö för att utföra 
numeriska beräkningar, visualiseringar, samt programmering av matematiska modeller. Det 
utvecklade scriptet kan läsa in indata i csv-filer och sedan applicera olika filtreringsalgoritmer 
för att identifiera och ta bort outliers och undersöka möjligheterna att dela upp 
observationerna beroende på transportslag. De filtreringsalgoritmer som implementerades är 
ett urval av de som beskrivs teoretiskt i kapitel 3. 

I kapitlet kommer det att göras en beskrivning av vad varje funktions uppgift i scriptet hur 
implementeringen av den sker i MATLAB. 

Då en filtreringsalgoritm är körd skrivs resultatet till en Excel-fil som namnges efter vad 
klockan är då körningen är färdig. I Bilaga E bifogas en kort manual som beskriver hur 
körningen av det matematiska scriptet går till. 

I kapitlet används samma ordning som filtreringsalgoritmerna står i kapitel 3, detsamma gäller 
underrubriker. För att få mer information om vad varje del av filtreringsalgoritmerna 
innehåller hänvisas till kapitel 3. 

6.1 Inläsning och uppdelning av datafiler 

De indatafiler som användes i projektet laddades ned från BlipTracks webbaserade verktyg. 
Då filerna laddades ned var det möjligt att bestämma i vilket format filen skulle exporteras i. 
De möjliga format som fanns är xml- eller csv-format, i detta projekt användes endast csv-
format.  

Då en fil laddades ned i csv-format är varje kolumn avskild med ett kommatecken. Varje fil 
bestod av 12 stycken kolumner och ett föränderligt antal rader som berodde på antalet 
Bluetooth-enheter som observerades under den tidsperiod som undersöktes. Vad varje kolumn 
innehåller går att läsa i kapitel 5.2. 

För att läsa in indatafilen i MATLAB användes två stycken inbyggda funktioner i MATLAB, 
csvread och xlsread. Funktionerna fungerar på samma sätt, fast för olika filformat. 
Anledningen till att detta gjordes var att csvread endast klarar av att läsa in numeriska värden, 
värden som bindestreck (-) och liknande ger därför ett felmeddelande i MATLAB och scriptet 
stoppades.  

På grund av ovan nämnda kunde de två första kolumnerna, som innehåller tidsstämplar, inte 
läsas in. För att komma runt detta problem skapades en kopia av csv-filen och konverterades 
till Excel-formatet xslx. Denna fil delades sedan upp i kolumner i Microsoft Excel innan den 
lästes in i MATLAB, så att de två första kolumnerna också blev inlästa De två första 
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kolumnerna i indatafilen lästes med funktionen xlsread medan resten av kolumnerna lästes 
med funktionen csvread. Den första raden i indata blev inte inläst då det endast är en 
rubrikrad. 

Efter inläsningen av indatafilerna samlades inläst data i två matriser och sedan anropades en 
funktion som delade upp matriserna i enskilda vektorer, en vektor per kolumn. Detta ledde till 
att det gick snabbare att få tillgång till de kolumner som innehöll intressant information, 
exempelvis om restider och CoD. Anledningen till att kolumnerna delades upp direkt var för 
att göra det beräkningsmässigt snabbare. 

I scriptet var det sedan möjligt att bestämma om användaren själv skulle få upp en dialogruta 
där filnamnet skrevs in, eller om detta skulle göras direkt i koden för att förenkla användandet. 

6.2 Skapande av tidsstämplar och tidsintervall i MATLAB 

Varje algoritm som implementerades använde på något sätt de tidsstämplar som skapades då 
en Bluetooth-enhet påbörjade en vägsträcka, från kolumnen kallad ”RouteStartTime”. Det 
kunde vara för att skapa tidsintervall som observationer placerades i, eller användes i figurer. 
Då indata lästes in i MATLAB sparades kolumnen ”RouteStartTime” som ett cell-objekt, som 
inte kunde användas i illustrationer. Cell-objektet konverterades till ett double-objekt. När 
detta gjordes beräknades varje tidpunkt om till ett värde mellan 0 och 1, per dag, där 0 
motsvarade klockslaget 00:00:00 och 1 motsvarade klockslaget 23:59:59.  

För att tidsstämpelns värde skulle kunna beräknas delades timmar, minuter och sekunder upp i 
varsin kolumn för varje tidsstämpel. Dessa dividerades sedan med timmar, minuter och 
sekunder och lades ihop för att ge tidsvärdet. Se Tabell 6.1. 

Tabell 6.1: Konvertering av tidsstämpel till ett värde mellan 0 och 1. 

Klockslag: 08:12:52 
Tidsstämpel i data Tidsstämpel i MATLAB 
HH: 08 HH: 

           

MM: 12 MM: 
               

SS: 52 SS: 
                      

HH:MM:SS: 08:12:52 HH:MM:SS: 0,3422 

 

Då varje tidsstämpel representerades av ett värde i MATLAB blev det möjligt att lägga till 
varje observation i rätt tidsintervall. Längden på tidsintervallet var möjlig att specificera, 
beroende på vad som testades för varje algoritm. Standardinställningen var att varje 
tidsintervall var 5 minuter långt, men det berodde på vilken algoritm och trafikmiljö som 
testades. Tidsintervallen skapades genom att ett dygn delades in i, till exempel, 5 minuter från 
början av dygnet. Efter detta analyserades varje observations tidsstämpel och jämfördes med 
värdet på tidsintervallet, var observationens tidsstämpel mindre än eller lika med 
tidsintervallets värde lades den till i detta tidsintervall. 

Efter detta var funktionen färdig och ett tidsvärde som MATLAB kunde tolka hörde till varje 
observation och varje observation hörde till ett specifikt tidsintervall. Utdata från denna 
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funktion var vektorn ”RuttTid”, som alltså innehöll ett klockslag för varje observerad 
Bluetooth-enhet, samt ”Intervall” som innehöll varje observations tidsintervall. 

För merparten av figurerna användes klockslag på olika dagar, alltså sattes x-axeln vara 
klockslag. Genom att använda kolumnen med de inlästa klockslagen för varje observation 
blev det möjligt att konvertera denna till ett värde som MATLAB förstod, vilket gjordes med 
hjälp av funktionen datenum, som konverterar datum och klockslag till ett serienummer.  För 
att sedan konvertera detta till en tid som kunde läggas till på x-axeln i figurerna användes 
funktionen datetick. Datetick bytte ut standardformatet på axeln mot ett format som klarar av 
klockslag. Det bestämdes sedan vilket format som skulle användas, endast timmar och 
minuter visas i detta projekt. Information om detta för varje observation lades i vektorn 
”DatumVektor” som sedan användes i varje funktion för figurerna. 

6.3 Klusteralgoritm för att identifiera transportslagsspecifika restider 
(Namaki Araghi, Tørholm Christensen, Krishnan, & Lahrmann, 2012) 

En av algoritmerna som implementerades är den som beskrevs teoretiskt i kapitel 3.1. Syftet 
med algoritmen var att uppskatta transportslagsspecifika restider utifrån Bluetooth-
observationer. För att testa detta undersöktes två hypoteser, beskrivna i kapitel 3.1. 
Vägsträckan som testades är Stadsgårdsleden – Skeppsbron. 

De indata som algoritmen använde var ”UserID”, ”ClassOfDevice”, ”MeasuredTime”, 
”RuttTid”, som byggde på ”RouteStartTime”, och ”DatumVektor”. För mer information om 
varje specifik vektor, se kapitel 5.2. Output som algoritmen gav är information om vilket 
kluster en observerad Bluetooth-enhet tillhör, om det var möjligt att säga att observationen 
tillhörde motorfordon eller om det inte gick att säga något specifikt om observationens 
transportslag. 

Det första algoritmen gjorde var att ta bort onormalt långa, eller korta, restider. Restider som 
var längre än 670 sekunder togs bort. Detta baserades på att en fotgängares hastighet är cirka 6 
km/h, enligt Namaki Araghi, et al., (2012), och om en person går 6 km/h på en sträcka som är 
1 116 meter tar det ungefär 670 sekunder att gå sträckan. Restider som var kortare än 50 
sekunder plockas också bort, eftersom det var möjligt att köra sträckan på denna tid. 
Antagandena baserades på hur snabbt det gick att köra sträckan och en möjlig maximal tid. 

Ett antagande som användes var att cyklisters restid var mer konstant över dagen än vad bilars 
restid är. Samtidigt antogs det att det inte är många cyklister som är ute och cyklar på natten. 
Med dessa antaganden borde det vara möjligt att separera cyklister och bilister. 

I Stockholm var inte Bluetooth-mottagarnas kryptering aktiverad, vilket ledde till att det gick 
att undersöka enheternas OUI. Genom detta kunde det vara möjligt att identifiera 
transportslaget som Bluetooth-enheten var placerad i. 

 Hypotes 1: Skillnader i restider 6.3.1

Den första hypotesen undersökte om motorfordon och cyklister har skilda restider, då det inte 
var trängsel på vägsträckan. Se kapitel 3.1.1 för en matematisk beskrivning av hypotesen. Då 
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detta gällde blev det möjligt att skapa två stycken kluster med hjälp av valfri klusterteknik. I 
studien av Namaki Araghi, et al. (2012) testades de olika klusterteknikerna, hierarkiskt 
kluster, K-medelkluster samt tvåstegskluster. I detta projekt testades endast den hierarkiska 
tekniken samt K-medel, se kapitel 3.1.4 – 3.1.5 för beskrivning av klusterteknikerna. 
Anledningen till att tvåstegsklustret inte testades var för att det inte beskrevs mer ingående i 
Namaki Araghi, et al. (2012).  

För K-medelkluster användes MATLAB-funktionen kmeans. Funktionen kmeans fungerade 
enligt att den delar in de data som var intressant i k antal kluster, beroende på vad användaren 
specificerade. I dessa data identifierades sedan de observationer som låg närmast varandra i 
klustren. Detta gjordes genom att summan av alla observationers distans till en centroid 
minimerades, se kapitel 3.1.5 då MATLAB-funktionen fungerade på samma sätt. För 
funktionen specificerades indata, i detta fall de kvarvarande observationernas restider, samt 
antalet kluster som skulle användas. I detta fall användes       kluster. På detta sätt blev det 
möjligt att skapa två kluster som delade in observationer beroende på restider. 

För den hierarkiska klustertekniken användes MATLAB-funktionen clusterdata. I clusterdata 
användes agglomerativt hierarkiskt kluster, det vill säga ”botten-upp”, se kapitel 3.1.4. Indata 
till funktionen var de kvarvarande observationernas restider, vilken avståndsfunktion som 
användes, om en minnessparande funktion skulle användas samt antalet kluster som skulle 
användas. Antalet kluster sattes till 2. 

De två olika klusterfunktionerna fungerade på olika sätt vilket ledde till att resultaten inte blev 
lika för samma indata. 

När algoritmen kördes skapades två kluster för båda teknikerna, där observationerna delades 
upp beroende på deras restider. Genom att undersöka klustrens medelrestider blev det möjligt 
att bestämma om den första hypotesen var giltig eller inte.  

 Hypotes 2: Skillnad i distributionen av Bluetooth-enheters CoD 6.3.2

Den andra hypotesen användes för att validera den första hypotesen, genom att undersöka 
vilka CoD som representerades i de olika klustren. De Bluetooth-enheter med ett CoD vars 
Major Device Class tillhörde Audio/Video borde tillhöra klustret med kortare restider, och 
inte finnas representerade i klustret med längre restider. Se kapitel 3.1.2. 

För att testa hypotesen lades CoD för varje kvarvarande Bluetooth-observation till i en vektor, 
tillsammans med observationens restid och vilken tid på dagen enheten observerades. I 
indatafilen var CoD skrivet med decimal skrift, denna konverterades till binär skrift genom att 
funktionen dec2bin i MATLAB användes, där specificerades även hur lång den binära 
strängen skulle vara, i detta fall 24 tecken lång. Om Bluetooth-enheten hade Audio/Video som 
Major Device Class skulle värdet i den 10:e positionen vara 1, se Tabell 2.4 i kapitel 2.3.4. 
Om värdet på denna position för den observerade enheten var 1, gick det att säga att enhetens 
Major Device Class tillhörde Audio/Video. Då borde den tillhöra klustret med kortare restider 
för att hypotesen skulle vara giltig.  
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 Alternativt tillvägagångssätt för hypotes 2 6.3.3

Ytterligare ett tillvägagångssätt för att testa den andra hypotesen var att undersöka vilket 
företag som tillverkade Bluetooth-enheten. Detta var möjligt att göra eftersom vissa företag 
som endast tillverkade produkter med Bluetooth-enheter för bilar, till exempel GPS-
navigatorer med inbyggd Bluetooth. För att testa det analyserades de kvarvarande 
observationernas ”UserID”, det vill säga deras MAC-ID. Om dessa konverterades till 
hexadecimal skrift och den första halvan undersöktes blev det möjligt att företaget som 
tillverkade produkten. Se Tabell 6.2 för de OUI som användes för att undersöka om det fanns 
några Bluetooth-enheter som med säkerhet användes i bilar. 

Tabell 6.2: Företag vars produkter med Bluetooth enbart borde användas i motorfordon. 

Företag Typ av enheter OUI (IEEE Standards Association, 2014) 
Garmin GPS-navigatorer för bil med inbyggd handsfreelösning ”10-C6-FC” 
TomTom GPS-navigatorer för bil med inbyggd handsfreelösning ”00-13-6C”, ”00-21-3E”, ”E4-04-39” 
Parrot Bilstereo med inbyggd handsfreelösning, sammankopplas med Bluetooth ”00-12-1C”, ”00-26-7E”, ”90-03-B7”, ”A0-

14-3D” 
Continental 
Automotive 
Systems 

Utvecklar Bluetooth-system som används i bilar, till exempel handsfree-
lösningar. 

”00-1E-AE”, ”00-54-AF”, ”40-82-56”, ”9C-
28-BF” 

 

Det fanns även Bluetooth-enheter som endast borde användas av människor som tränar, som 
löpare eller cyklister. Exempel på sådana enheter var pulsmätare, pulsklockor samt 
cykeldatorer. Ett företag som inriktade sig på endast sådana enheter är Polar. Om en sådan 
Bluetooth-enhet observerades i indata kunde den med stor säkerhet sägas tillhöra en cyklist 
eller en löpare. Se Tabell 6.3. Det gjordes ett antagande att de som använde dessa enheter inte 
satt i en bil och hade enheterna aktiverade, även fast det antagligen fanns personer som hade 
sina enheter aktiverade när de använde bil också. Det var dock inte säkert att dessa var 
möjliga att upptäcka, eftersom de använda frekvenserna med stor sannolikhet är skyddade för 
att minska möjliga störningar från andra enheter och smartphones. 

Tabell 6.3: Företag som tillverkade Bluetooth-enheter som endast personer som tränar borde använda. 

Företag Typ av enheter OUI (IEEE Standards Association, 2014) 
Polar Pulsmätare, GPS-klockar och cykeldatorer med stöd för Bluetooth-enheter ”00-22-D0” 

 

För att testa det alternativa tillvägagångssättet användes en annan metod, men målet var 
samma, att identifiera observationer som har OUI som kunde sammanlänkas med något av 
företagen i Tabell 6.2 eller Tabell 6.3. För att kolla på detta undersöktes första halvan av varje 
observations användar-ID, ”UserID”. Om observationen hade ett OUI som var samma som 
något av de som visas i Tabell 6.2 lades de till i en separat matris med dess restid och 
klockslaget då enheten observerades.  

Resultatet av detta illustrerades i samma figur som klustren som Hypotes 1 utmynnade i, för 
att verifiera om det gav ett korrekt svar vilket var att se om cyklisters restider hamnade i 
klustret med längre restider. För att svaret skulle vara korrekt borde alltså merparten av de 
observationer som tillhörde motorfordon ligga i klustret som har korta restider. 
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6.4 Glidande medelvärdesalgoritm (Haghani, Hamedi, Farokhi Sadabadi , 
Young, & Tarnoff, 2010) 

Den första filtreringsalgoritmen som implementerades är den som beskrevs i kapitel 3.2, för 
att identifiera och ta bort outliers från indata. För en mer ingående teoretisk beskrivning av 
filtreringsalgoritmen, se kapitel 3.2. Indata till funktionen var ”MeasuredTime”, ”RuttTid”, 
”Intervall” samt ”DatumVektor”. 

Det gick inte att erhålla hastigheter för observationerna utan enbart restider, från Bluetooth-
mottagarna, därför konverterades varje restid till hastighet. Detta gjordes genom att använda 
sträckan mellan Bluetooth-mottagarna och observationens restid. Sträckan togs fram med 
hjälp av Google Maps och Bluetooth-mottagarnas GPS-koordinater. Det gav inte en exakt 
hastighet för varje observation eftersom restiden mättes från zon-till -zon, men det ansågs vara 
tillräckligt precist. 

Då observationernas hastigheter var beräknade undersöktes varje observations hastighet mot 
värdena i Tabell 6.4. Om observationens hastighet låg utanför intervallet för trafikmiljön togs 
observationen bort. Hastigheterna bygger på antaganden om hastighetsgränsen och längden på 
varje sträcka, se kapitel 4. 

Tabell 6.4: Hastighetsintervall för de olika trafikmiljöerna. 

Trafikmiljö Minimal hastighet (km/h) Maximal hastighet (km/h) 
Stadsgårdsleden – Skeppsbron 6 90 
Alviksplan – Brommaplan 6 130 
E4 6 130 

 

Det är viktigt att poängtera att hastigheten som erhölls var space mean speed, och inte time 
mean speed. Se kapitel 2.1 för information om detta.  

 Steg 1: Skapa histogram 6.4.1

Första delen av Steg 1 i algoritmen var att skapa ett histogram av de observerade Bluetooth-
enheternas hastigheter och sedan skapades ett glidande medelvärde. 

Eftersom observationernas hastigheter var beräknade och en första utrensning av outliers var 
gjord beräknades antalet hastighetsintervall för de indata som användes. Det gjordes för att 
kunna bestämma antalet staplar i histogrammet, varje stapel hade en bredd på 1 km/h. Då 
antalet staplar var bestämda skapades histogrammet 

För att skapa det glidande medelvärdet användes ekvationerna från Haghani, et al., (2010). 
Dessutom användes den inbyggda MATLAB-funktionen filter användes för att beräkna det 
glidande medelvärde för indata. Radien för det glidande medelvärdet varierade beroende på 
vilken trafikmiljö analyserades. 

Då det glidande medelvärdet var beräknat för histogrammet var den sista delen att identifiera 
stapeln med högst glidande medelvärde, därigenom identifierades de två brytpunkterna för 
hastigheterna, se kapitel 3.2.1. 
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Det var även möjligt att förenkla det första steget av filtreringsalgoritmen, på grund av att det 
glidande medelvärdet tenderade att ta bort för många observationer. I den förenklade 
versionen gjordes ett antagande om ett hastighetsintervall som observationerna borde ligga 
inom. Låg observationens hastighet utanför intervall klassades den som outlier. Funktionen 
var samma som det glidande medelvärdet, det fungerade dock bättre för indata som bestod av 
rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Både det ursprungliga första steget och det 
förenklade steget testades för alla trafikmiljöer, det förenklade steget användes dock i större 
utsträckning resultatet skulle bli mer relevant. 

För motorväg användes restider istället för observationernas hastighet, detta var enbart för att 
det gav ett bättre resultat än vad som ficks då hastigheterna användes. Detta var möjligt att 
göra eftersom en observations hastighet är relaterad till tiden det tog för observationen att 
färdas en viss sträcka. 

 Steg 2: Undersöka variationer i observationernas hastigheter 6.4.2

Filtreringsalgoritmens andra steg undersökte hur observationernas hastigheter varierade för att 
ytterligare outliers skulle identifieras. 

Alla observationer delades in i 5-minutersintervall från midnatt var det möjligt att beräkna 
medelvärdet och standardavvikelsen för varje tidsintervall. Dessa värden lades sedan till i 
matrisen för varje observation. Det blev då möjligt att beräkna intervallet som varje 
observations hastighet borde ligga inom för att det inte skulle klassas som en outlier, se 
kapitel 3.2.2. 

När värdena på dessa intervall var beräknade undersöktes alla de kvarvarande observationers 
hastigheter igenom och jämfördes mot detta intervall, de observationer som låg utanför 
intervallet togs bort. 

 Steg 3: Identifiera tidsintervall med för få observationer 6.4.3

Steg 3 skulle ta bort de tidsintervall som innehöll för få observationer för att det skulle vara 
möjligt att göra en ”ground truth”-uppskattning av restiden. Detta gjordes utifrån det faktum 
att längden på tidsintervallen, penetrationsgraden för Bluetooth-enheter och en låg 
trafikvolym specificerades beroende på vilken trafikmiljö som undersöktes.  

De trafikvolymer som användes redovisas i Tabell 6.5. För motorvägsdata var trafikvolymen 
hämtad från Haghani, et al., (2010), men för de andra trafikmiljöerna gjordes antaganden om 
vad som kunde anses vara låga trafikvolymer. Tidsintervallens längd sattes till 5 minuter och 
penetrationsgraden för Bluetooth sattes till 20 %, en siffra som gick att uppskatta enligt 
Allström, et al., (2012). 

Tabell 6.5: De olika låga trafikvolymer som användes för Steg 3. 

Trafikmiljö Trafikvolym (fordon/h) 
Slussen, Stadsgårdsleden – Skeppsbron 75 
Alviksplan – Brommaplan 100 
E4, E4S 60.645 – E4S 60.060 500 
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Då funktionen beräknades erhölls ett minimalt antal observationer som varje tidsintervall 
måste innehålla för att tidsintervallet inte skulle ses som outliers och tas bort.  

För att undersöka det gick en for-loop igenom antalet observationer i varje tidsintervall och 
jämförde detta mot det minimala antalet observationer som var beräknat. Varje intervall med 
färre observationer än denna siffra sattes först till NaN (Not a Number), för att det inte skulle 
gå att genomföra några beräkningar med intervallet och togs sedan bort då alla intervall var 
undersökta. 

 Steg 4: Undersök tidsintervallens variationskoefficient 6.4.4

Det sista steget i algoritmen skulle se till att variationen mellan hastighetsobservationer i ett 
tidsintervall var rimliga, därför beräknades variationskoefficienten för varje tidsintervall. För 
att göra detta beräknades varje tidsintervalls medelvärde och standardavvikelse och sedan 
dividerades standardavvikelsen med medelvärdet och värdet lades i en ny kolumn i matrisen 
med alla observationer. 

Om något tidsintervalls variationskoefficient var större än 1 klassades det intervallet som 
outliers och togs bort. 

6.5 75:e percentilalgoritm (Tsubota, Bhaskar, Chung, & Billot, 2011)  

Algoritmen som beskrevs i Tsubota, et al., (2011) var ett enklare filter. Filtret bestod av tre 
stycken delar som beskrevs i kapitel 3.3. Indata till funktionen var ”RuttTid”, ”Intervall”, 
”MeasuredTime” och ”DatumVektor” samt ”UserID”. 

Den första delen av filtreringsalgoritmen skulle ta bort observationer med onormalt långa 
restider från indata. Den andra delen av filtreringsalgoritmen tog bort observationer som inte 
upptäcktes av tillräckligt många Bluetooth-mottagare på en vägsträcka. Denna del användes 
dock inte i detta projekt, eftersom varje vägsträcka endast använde två stycken Bluetooth-
mottagare. Den sista delen av filtret beräknade värdet på den 75:e percentilen och tog bort alla 
observationer som hade en restid högre det beräknade värdet. Se kapitel 3.3. 

 Implementering av del 1: Identifiera observationer med för långa restider 6.5.1

Då indata var inläst utfördes den första delen av filtret och observationer med onormalt lång 
restid tas bort. Utifrån vilken trafikmiljö som undersöktes var den maximala restiden olika och 
visas i Tabell 6.6. Dessa restider antogs vara maximala på vägsträckorna och baserades på hur 
långa vägsträckorna var och vilken hastighetsbegränsning som användes på vägen.  

Tabell 6.6: Maximala restider för första delen i filtret. 

Trafikmiljö Maximal restid (s) 
Stadsgårdsleden – Skeppsbron 670 
Alviksplan – Brommaplan 600 
Motorväg, E4 500  

 

De observationer som hade restider som var längre än de som presenteras i Tabell 6.6 
klassades som outliers och togs bort. 
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 Implementering av del 3: Den 75:e percentilen 6.5.2

Den tredje delen av filtret beräknade värdet på den 75:e percentilen. MATLAB-funktionen 
prctile användes för att beräkna detta värde. För funktionen specificerades det vilken indata 
som skulle undersökas samt vilken percentil som skulle beräknas, i detta fall beräknades den 
75:e percentilen. Data delades upp i 5-minutersintervall och värdet på den 75:e percentilen 
beräknades för varje tidsintervall. Sedan jämfördes varje observations restid mot 
tidsintervallets värde på den 75:e percentilen. Om observationens restid var högre än värdet på 
den 75:e percentilen klassades observationen som en outlier och togs bort. När alla 
observationer var undersökta illustrerades alla ursprungliga observationer och jämfördes med 
de observationer som fanns kvar efter filtreringen. 

Resultatet av algoritmen blev indata som var rensad på outliers och kunde användas för att 
beräkna restiden på vägsträckan över en eller flera dagar. 

6.6 Box & Whisker- och MAD-filtreringsalgoritm (Kieu, Bhaskar, & 
Chung, 2012)  

Ytterligare ett filter som testades för att rensa indata på outliers var det som beskrevs i Kieu, 
et al., (2012). Den liknar algoritmen som beskrevs i kapitel 6.5, dock testades två olika 
filtreringstekniker för att identifiera outliers, Box & Whisker, som använder Inter Quartile 
Range (IQR), och Median Absolute Deviation (MAD). Indata till funktionen var ”RuttTid”, 
”Intervall”, ”MeasuredTime”, ”UserID” och ”DatumVektor”.  

På samma sätt som i algoritmen som beskrevs i kapitel 6.5 bestod denna algoritm av tre olika 
delfilter. Se kapitel 3.4 för en beskrivning av de olika delarna. Den andra delen av 
filtreringsalgoritmen implementerades inte i detta projekt eftersom BlipTracks inbyggda 
filtreringsalgoritmer gjorde en sådan filtrering. 

 Implementering av del 1: Identifiera observationer med för korta eller för långa 6.6.1
restider 

På samma sätt som algoritmen i kapitel 6.5 togs först onormala restider bort från indata. I 
Tabell 6.7 beskrivs de maximala och minimala restider som användes för varje trafikmiljö och 
som byggde på antaganden baserade på hastighetsbegränsningen på vägen och sträckans 
längd. 

Tabell 6.7: Maximala och minimala restider som användes av algoritmen för att identifiera outliers. 

Trafikmiljö Minimal restid (sek) Maximal restid (sek) 
Stadsgårdsleden – Skeppsbron 50 670 
Alviksplan – Brommaplan 40 600 
Motorväg, E4 10 500 

 

De observationer vars restid låg utanför dessa intervall klassades som outliers och togs bort 
från indata. 
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 Implementering av del 3 – Box & Whisker-filter 6.6.2

Den tredje delen av filtret skapade ett tidsintervall och identifierade outliers beroende på 
observationernas restider. Detta gjordes genom att undersöka restiderna för de observationer 
som förekom i en specifik minut samt de 5 minuterna före och efter denna specifika minut. Se 
kapitel 3.4.3 för en beskrivning. 

Först delades alla de kvarvarande observationerna in i tidsintervall som var 1 minut långa, för 
att kunna skapa tidsfönstret. För de tidsintervall där det inte fanns några observationer sattes 
värdet till NaN för att inga övriga minuter ska bli påverkade. Efter att detta gjordes gicks alla 
tidsintervall igenom, från den första minuten på dygnet till den sista minuten i tidsfönstret. För 
de första 5 minuterna på dygnet undersöktes de tidigare tidsintervall som fanns tillgängliga, 
det gjordes på samma sätt för de sista 5 minuterna. Samma teknik användes då MAD 
implementerades.  

Då restiderna i tidsfönstret var identifierade beräknades ett värde på tidsfönstrets IQR. Värdet 
på tidsfönstrets IQR användes sedan då UBV och LBV beräknades för denna minut. IQR 
beräknades med hjälp av MATLAB-funktionen prctile. Då denna funktion användes 
beräknades värdet på UQ, den 75:e percentilen, och LQ, den 25:e percentilen. Sedan drogs 
LQ bort från UQ, vilket i sin tur gav värdet på IQR. Sedan användes följande beräkningar då 
UBV och LBV beräknades. 

                               
(9) 

   

För varje minut erhölls ett värde på UBV och LBV. Restiderna för de observationer som 
förekom i denna minut jämfördes sedan mot detta intervall av LBV och UBV, låg de utanför 
klassades de som outliers och togs bort.  

 Implementering av del 3 – MAD-filter 6.6.3

Den andra filtreringstekniken som testades är MAD. Implementeringen av tidsfönstret gjordes 
på samma sätt som för Box & Whisker. 

Då observationerna i ett tidsintervall identifierades användes de för att beräkna värdet på den 
absoluta medianavvikelsen. För att göra detta användes MATLAB-funktionen mad, eftersom 
den hade samma funktion som ekvation (12) och därmed gav samma svar.  

              ̂              ̂  
(10) 

            |         (  )|  (12) 

 

Värdet på mad för den aktuella minuten användes för att beräkna ett värde på  ̂ som i sin tur 
användes för att beräkna värdena på UBV och LBV för den aktuella minuten. Med detta 
skapades tidsintervallet för denna minut. Då alla dygnets minuter var inlästa undersöktes det 
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vilka av de kvarvarande observationerna vars restid låg utanför tidsfönstrets intervall. De 
observationer som låg utanför klassades som outliers och togs sedan bort.  

Resultatet kunde visas i figurer och därmed blev det möjligt att jämföra resultatet med 
ursprunglig indata eller med de indata som vad kvar då BlipTracks filtreringsalgoritmer var 
applicerade på indata. 

6.7 TransGuide-filter (Ma & Koutsopoulos, 2010) 

TransGuide var en filtreringsalgoritm som användes för att identifiera och ta bort outliers från 
indata. Den gick även att använda i realtidsapplikationer. I detta projekt användes 
filtreringsalgoritmen på historisk Bluetooth-data. Se en närmare beskrivning i kapitel 3.5. 
Eftersom BlipTracks filtreringsalgoritm beräknade restiden behövde inte den första delen av 
algoritmen användas. Algoritmen användes för att identifiera och ta bort outliers, och 
resultatet gav information om hur medelrestiden kunde ändras över dagar. 

Indata till funktionen var ”RuttTid”, ”Intervall”, ”MeasuredTime” samt ”DatumVektor”. 

För att algoritmen skulle identifiera outliers gjordes ett antagande om att restiden för en 
observation inte skulle skilja för mycket jämfört med den föregående observationens restid 
utifrån ett tröskelvärde. Se kapitel 3.5.2. Den föregående observationens restid ökades med 
tröskelvärdet, procentuellt. Sedan jämfördes detta värde mot den aktuella observationens 
restid. Om det var för stor skillnad togs observationen bort. Resultatet illustrerades sedan och 
kunde jämföras med ursprunglig indata.  

6.8 Följa MAC-ID över flera dagar 

En hypotes som togs fram under projektets gång var att implementera en funktion som 
undersökte Bluetooth-data från flera dagar för att se om ett specifikt MAC-ID, alltså samma 
Bluetooth-enhet, återkom mer än en gång under dagarna. Detta kunde vara intressant eftersom 
cyklister med stor sannolikhet cyklar samma väg till och från jobbet varje dag, och har 
liknande restider och startar vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Det borde betyda att 
cyklisternas restid varierade mindre än vad bilisters restid gjorde.  

Om sådana observationer hittades gick det att göra ytterligare analyser för att undersöka om 
det kunde vara en cyklist. För att kunna bestämma detta undersöktes det hur Bluetooth-
enhetens medelrestid, varians och standardavvikelse såg ut. För cyklister var hypotesen att 
variansen och standardavvikelsen var lägre än den är för bilister, på grund av trafiksituationen 
för bilisterna jämfört med situationen för cyklisterna. Variansen beskrevs som restiderna för 
en Bluetooth-enhets standardavvikelse i kvadrat. 

 Implementering 6.8.1

För att göra detta användes följande indata i funktionen, ”RuttTid”, ”Intervall”, 
”MeasuredTime”, ”UserID”, ”ClassOfDevice” samt ”DatumVektor”. Om det skulle vara 
möjligt att undersöka om en Bluetooth-enhet faktiskt återkom behövde det finnas data från 
flera dagar i följd. I projektet användes indata från maximalt en vecka, 7 dagar. Denna 
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funktion fokuserade på data från Stadsgårdsleden – Skeppsbron då det antogs finnas mest 
cyklister längs denna sträcka. 

Det första som sker i funktionen är att observationer vars restid är onormalt lång eller kort tas 
bort. Observationerna får inte ha en restid som är längre än 670 sekunder, eftersom det är 
ekvivalent med en medelhastighet på 6 km/h och i så fall borde vara fotgängare, eller kortare 
än 50 sekunder eftersom det inte är möjligt att resa sträckan på denna tid. Detta bygger på 
antaganden om ruttens längd och hastighetsbegränsningarna.  

De kvarvarande observationernas MAC-ID undersöktes och de som var unika sparades i en 
cell array i MATLAB. Dessa gicks sedan igenom för att undersöka om de förekom mer än en 
gång, om de gjorde det sparades observationerna som tillhör ett specifikt MAC-ID i 
respektive cell. 

De celler som hade en storlek som var mindre än eller lika med 1, då alla observationer hade 
undersökts, togs bort eftersom de inte var intressanta för funktionen. Då cell arrayen endast 
innehöll Bluetooth-enheter som förekom mer än en gång beräknades medelrestiden, 
standardavvikelsen och variansen för de olika Bluetooth-enheternas observationer. Efter att 
detta gjordes undersöktes det vilka Bluetooth-enheter som med säkerhet kom från bilar, vilket 
gjordes på samma sätt som i kapitel 6.3.2 och de OUI som undersöktes var de som står i 
Tabell 6.2. Då detta var gjort illustrerades resultat för de olika grupperna, de Bluetooth-
enheter som tillhörde bilar och de vars transportslag var okänt, för att se huruvida det var 
möjligt att dra någon slutsats om cyklister kunde urskiljas i Bluetooth-data. Anledningen till 
att cell arrays och celler användes i MATLAB var att det skapade en möjlighet att spara indata 
som var av olika storlek och olika datatyper. 
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7 Resultat 
Kapitlet presenterar resultaten för de olika frågeställningarna som projektet syftar att besvara. 
En genomgång av hur de olika filtreringsalgoritmernas prestationer för de olika 
trafikmiljöerna kommer också att göras för att kunna dra slutsatser om vilken 
filtreringsalgoritm som presterar bäst. 

7.1 Resultat från litteraturstudien 

Den första frågeställningen som projektet undersöker är om information om restider som 
samlas in med hjälp av Bluetooth ger en bra uppskattning av den faktiska restiden på en 
vägsträcka. 

Den första frågeställningen undersöker hur andra forskningsstudier bedömer Bluetooth som 
teknik för att samla in information om restider. Alla undersökta studier visar på att Bluetooth 
fungerar bra som teknik för att samla in restidsinformation. Vissa studier visar även på att 
Bluetooth inte ger signifikant skilda restider jämfört med restider som samlas in med andra 
insamlingstekniker, till exempel ANPR. Utöver detta visas det på att Bluetooth kan användas 
för att samla in transportslagsspecifika restider, i en av studierna har författarna lyckats samla 
in restider för cyklister med hjälp av Bluetooth-data och validerat detta med videofilmad 
valideringsdata. Vissa studiers resultat har visat på att Bluetooth är en kostnadseffektiv och 
robust insamlingsteknik. 

7.2 Möjligheten att identifiera cyklister i Bluetooth-data 

Som tidigare nämnts är det huvudsakliga målet med projektet att undersöka möjligheterna att 
identifiera cyklister i stadstrafik i restidsdata som samlas in med Bluetooth. För att undersöka 
möjligheterna att göra detta testas algoritmen som tas fram i studien av Namaki Araghi, et al. 
(2012) samt ett tillvägagångssätt som togs fram under projektets gång. 

 Transportslagsspecifika restider i stadstrafik 7.2.1

Teoretiskt visar det sig att det är möjligt att erhålla transportslagsspecifika restider i studien 
som görs av Namaki Araghi, et al., (2012). I detta projekt är målet att undersöka 
möjligheterna att identifiera cyklister i Bluetooth-data från en vägsträcka i stadstrafik. För att 
testa detta kommer samma tillvägagångssätt att användas som i studien av Namaki Araghi, et 
al., (2012).  

Se kapitel 3.1 och kapitel 6.3 för mer information om hur algoritmen fungerar teoretiskt och 
hur den är uppbyggd i MATLAB. När algoritmen körs delas observationerna upp i två kluster, 
beroende på deras restider. Se Figur 7-1 (a) och (b) för ett exempel på hur klustren kan se ut. 
Data som används här är från den 16 april 2014. I Figur 7-1 (a) visas resultatet då K-
medelkluster används och i Figur 7-1 (b) används ett hierarkiskt kluster istället.  
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(a) 

 

 
(b) 

Figur 7-1: De två skapade klustren med olika medelrestider, (a) är skapat med K-medelkluster. (b) 
använder en hierarkisk klusterteknik för att skapa de två klustren för observationerna med korta 
respektive långa restider. Data från Stadsgårdsleden - Skeppsbron den 16 april 2014. 

Det går att se grafiskt att medelrestiderna för de två olika klustren är skilda oavsett 
klusterteknik, vilket betyder att den första hypotesen är giltig. Det är alltså möjligt att skapa 
två kluster där medelrestiderna är skilda från varandra. 

För att validera resultatet används den andra hypotesen för att undersöka hur distributionen av 
Bluetooth-enheternas CoD skiljer sig åt mellan klustren. Se kapitel 3.1.2 för information om 
hur distributionen bör se ut. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figur 7-2: (a) visar K-medelkluster med visualiserade Audio/Video-enheter. (b) visar hierarkiskt kluster 
med visualiserade Audio/Video-enheter. Stadsgårdsleden - Skeppsbron, 16 april 2014. 

Som kan ses i Figur 7-2 (a) och (b) är det många av observationerna i det långsammare 
klustret som har en Bluetooth-enhet vars CoD tillhör Major Device Class: Audio/Video. Det 
betyder att klustret med längre restider inte enbart innehåller cyklister, men att det finns vissa 
observationer som skulle kunna vara cyklister. Nu går det inte att säga vilket transportslag de 
olika Bluetooth-enheterna tillhör. 

Ett alternativt tillvägagångssätt till den andra hypotesen testas också, där istället Bluetooth-
enheternas OUI undersöks för att se vilka enheter som med säkerhet tillhör bilar, se kapitel 
6.3.3. Detta gör det möjligt att se om bilarnas restider förändras under dagen så att de sträcker 
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sig över klustret med längre restider också. Se Figur 7-3 för ett exempel på vilka Bluetooth-
enheter som med säkerhet tillhör bilister och hur deras restid ändras. 

 

Figur 7-3: Genom att undersöka restiderna för Bluetooth-enheter som med säkerhet finns i bilar blir det 
möjligt att validera hypoteserna. Data från Stadsgårdsleden - Skeppsbron, 16 april 2014. 

Som det går att se i Figur 7-3 är observationerna med säkerhet tillhör bilar utspridda över all 
indata, vilket gör att det blir svårt att säga något om att klustret med längre restider enbart 
innehåller observationer som tillhör cyklister. Det finns vissa observationer som förekommer 
under dagen, och inte tillhör rusningsperioden, som skulle kunna tillhöra cyklister. Men det 
går inte att dra en konkret slutsats av det. 

Av de resultat som erhålls är det inte möjligt att säga att klustret med längre restider endast 
tillhör cyklister, eftersom det finns vissa observationer som tillhör bilar som dyker upp i detta 
kluster. Det gör även att det inte blir möjligt att svara på om cyklister och bilister har en 
signifikant skild restid på denna vägsträcka. Det går att urskilja i till exempel Figur 7-3 där 
merparten av alla observationer har en restid som varierar mellan 100 och 250 sekunder. 
Medelrestiden för den valideringsdata som är insamlad är cirka 213 sekunder. Det betyder att 
det inte går att säga något om huruvida cyklister och bilister har signifikant skilda restider. 

Enligt resultatet är det alltså inte möjligt att dra någon konkret slutsats om möjligheterna att 
identifiera cyklister på just denna vägsträcka, mest på grund av att det finns Bluetooth-enheter 
i klustret med längre restider som tillhör bilar. Det behöver inte betyda att alla observerade 
enheter i detta kluster tillhör bilar, utan att vissa av de observerade Bluetooth-enheterna 
kanske tillhör cyklister. Ett problem är att medelrestiderna för bilister och cyklister är lika, 
vilket kan ses i Figur 7-3 samt i stycket ovan. 

Ett stort problem för projektet är dock att det inte finns Bluetooth-data tillgänglig för samma 
dag som valideringsdata finns tillgänglig för. Dock görs antagandet att trafiksituationen är 
liknande för cyklister under alla dagar, då det är bra väder. 

I Tabell 6.3 visas ett företag som tillverkar produkter som personer som tränar bör använda, 
som pulsklockor eller cykeldatorer med Bluetooth-stöd för att koppla ihop med ytterligare 
utrustning eller med smartphones. Om någon sådan skulle identifieras i indata skulle den med 
stor sannolikhet tillhöra en person som cyklar eller som springer. Resultatet då data för olika 
perioder vid Slussen undersöks är att inga sådana Bluetooth-enheter observeras. Det kan vara 
så att sådana enheter passerar Bluetooth-mottagarna, men att Bluetooth-tekniken i enheten är 
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tillverkad av en underleverantör och att underleverantörens OUI är det som registreras. Det är 
någonting som bör undersökas närmare. 

 Tidsspecifika perioder 7.2.2

I Namaki Araghi, et al., (2012) undersöker de möjligheten att identifiera cyklister då det inte 
är någon trängsel på vägen, för att restiderna mellan bilar och cyklister ska vara skilda från 
varandra. Det är en tanke som även används i detta projekt. Genom att dela upp dagen i olika 
perioder kan det vara möjligt att identifiera cyklister. En hypotes som används är att cyklister 
har en bättre trafiksituation än vad bilar har under perioder med rusningstrafik, eftersom 
cykelbanan är separerad från biltrafiken på sträckan. 

Då sträckan undersöks under en period med rusningstrafik, till exempel 06:00 – 10:00, bör 
bilarna ha höga restider på sträckan. För cyklisterna bör det vara en bättre trafiksituation på 
sträckan, med ett jämnare flöde. Med detta scenario borde det finnas observationer med 
kortare restider än merparten av de observerade Bluetooth-enheterna. Dessa skulle kunna 
tillhöra cyklister på sträckan, förutsatt att det inte visar sig att Bluetooth-enheten med säkerhet 
tillhör en bil eller om den har CoD = Audio/Video. Se Figur 7-4. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figur 7-4: Observerade Bluetooth-enheter på sträckan Stadsgårdsleden - Skeppsbron under en period 
med rusningstrafik. (a) visar Bluetooth-enheter samt om enheten tillhör CoD = Audio/Video. (b) visar 
vilka Bluetooth-enheter som med säkerhet tillhör bilar. 

Som det är möjligt att se i Figur 7-4 (a) tillhör många av de observerade Bluetooth-enheterna 
CoD = Audio/Video. Det finns dock vissa intressanta punkter omkring 08:00. Då Figur 7-4 
(b) undersöks syns det att det finns vissa observationer omkring 08:00 som inte med säkerhet 
tillhör bilar. Dessa skulle kunna tillhöra cyklister, eftersom deras restider är relevanta. För att 
kunna dra någon konkret slutsats om vilket transportslag de observerade Bluetooth-enheterna 
finns i måste del manuella analyser göras och det visar sig att dessa tre har CoD = Telephony, 
det är alltså mobiltelefoner som observeras. Utifrån detta går det inte att säga att 
observationerna hör till cyklister, de kan lika gärna höra till bilister. Det är dock någonting 
som bör studeras vidare. 

Den tidsperiod som Namaki Araghi, et al., (2012) testar i sin studie är när det inte är någon 
trängsel på vägen, alltså när det inte är en period med rusningstrafik. En sådan period är 
vanligtvis mellan 10:00 – 15:00. Hypotesen som används då är att bilar har en kortare restid 
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än cyklister. Värt att notera är att de, i studien av Namaki Araghi, et al., (2012), testar en 
sträcka där bilar och cyklister har en skild restid. Det skulle alltså kunna vara en sträcka på en 
landsväg. För stadstrafik, där hastigheterna för bilar är lägre, kan det bli svårare att säga 
någonting om transportslagstillhörigheten. Se Figur 7-5 (a) och (b). 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figur 7-5: En period under 16 april 2014 när det inte är rusningstrafik på sträckan Stadsgårdsleden - 
Skeppsbron. (a) visar Bluetooth-observationer vars CoD tillhör Audio/Video. (b) visar vilka Bluetooth-
observationer som med säkerhet tillhör bilar. 

Som det är möjligt att se i Figur 7-5 (a) tillhör merparten av alla observerade Bluetooth-
enheter klustret med kortare restider, endast ett fåtal observationer tillhör klustret med längre 
restider. Det gör att det blir svårt att säga något om transportslagsspecifika restider på den här 
sträckan då det inte är en period med rusningstrafik. Dessutom har klustret med längre restider 
en hög medelrestid, på omkring 600 sekunder. Det betyder att resan tar ungefär 10 minuter, 
vilket känns orimligt högt, även för en cyklist. Det är dock någonting som också bör 
undersökas vidare för att se om det är möjligt att identifiera cyklister. 

 Följa samma Bluetooth-enhet över flera dagar 7.2.3

En hypotes som tas fram under projektets gång är att undersöka möjligheterna att identifiera 
cyklister genom att kolla på Bluetooth-data från flera dagar i följd. Genom att göra detta går 
det att se om samma Bluetooth-enhet förekommer mer än en gång i dessa indata. Ett 
antagande görs om att cyklister, i större utsträckning än bilister, cyklar samma sträcka till sitt 
arbete oberoende av hur trafiksituationen ser ut. Se kapitel 6.8 för en närmare beskrivning av 
hypotesen som ligger till grund för algoritmen. 

Algoritmen som tas fram för att testa hypotesen fungerar som den borde göra. Det är möjligt 
att läsa in Bluetooth-data för flera dagar och även att identifiera Bluetooth-enheter som 
förekommer mer än en gång i datamängden. I och med att det också är möjligt att identifiera 
Bluetooth-enheter som med säkerhet hör till bilar blir det möjligt att validera hypotesen som 
används för algoritmen. 

Om det visar sig att de Bluetooth-enheter som med säkerhet hör till bilar, har 
standardavvikelser och varianser som liknar övrig data, blir det svårt att säga någonting om 
restider för cyklister. Om de istället skiljer sig åt blir det möjligt att dra andra slutsatser. 
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Som det redan poängteras vid insamlingen av valideringsdata är restiderna för cyklister och 
bilar för lika. Det leder till att det blir svårt att säga någonting genom att använda Bluetooth-
enheternas medelvärde för restiderna, utan endast standardavvikelse och varians får användas 
för att se hur resultatet blir. Se Figur 7-6 (a) och (b). 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figur 7-6: (a) visar standardavvikelser för de Bluetooth-enheter som förekommer mer än en gång, för 
bilar och sådana som det inte går att säga något om transportslagstillhörigheten. (b) visar varianser för de 
Bluetooth-enheter som förekommer mer än en gång, för bilar och sådana som det inte går att säga något 
om transportslagstillhörigheten. Data från Stadsgårdsleden – Skeppsbron, 9 - 16 april 2014. 

Som det är möjligt att se i Figur 7-6 (a) och (b) är det ingen större skillnad i resultaten mellan 
de Bluetooth-enheter som tillhör bilister och de övriga Bluetooth-enheterna. Det blir alltså 
knappast möjligt att säga något om transportslagsspecifika restider, eftersom det då hade 
krävts en större skillnad mellan de två typerna. Möjligheterna finns självklart att vissa av de 
observerade Bluetooth-enheterna tillhör cyklister, men det går inte att dra någon konkret 
slutsats av detta resultat. 

7.3 De olika filtreringsalgoritmernas prestationer i olika trafikmiljöer 

Den sista frågeställningen som projektet behandlar är hur olika filtreringsalgoritmer presterar i 
de olika trafikmiljöerna, för att sedan kunna jämföras med BlipTracks interna 
filtreringsalgoritmer och se om det är någon skillnad mellan dessa. Resultatet kommer att 
presenteras för varje trafikmiljö, där varje filtreringsalgoritm testas för trafikmiljön och en 
avslutande jämförelse görs med BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. Vägsträckan 
Alviksplan – Brommaplan kommer inte att tas upp i detta kapitel utan placeras i Bilaga B, då 
det anses att den trafikmiljön inte är lika intressant som de andra två trafikmiljöerna, på grund 
av trafiksituationen verkar vara relativt enkel på sträckan och bristen på tillgänglig data. 

De jämförelser som görs är främst visuella, undersökningar av hur många observationer som 
tas bort och hur det skiljer sig då det jämförs med BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. 

 Slussen 7.3.1

För trafikmiljön stadstrafik testas en sträcka vid Slussen i Stockholm. För mer information om 
sträckan, se kapitel 4.1. Den undersöks även för möjligheterna att identifiera 
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transportslagsspecifika restider. Här kommer de olika filtreringsalgoritmerna som testas att 
utvärderas. 

Först presenteras en figur på data för en dag som inte är filtrerad tillsammans med 
aggregerade restider för dagen för att visa hur medelrestiden förändras över dygnet. Den 
aggregerade restiden beräknas i 15-minutersintervall och detta är något som är konsekvent för 
alla filtreringsalgoritmer för vägsträckan Stadsgårdsleden – Skeppsbron. Sedan presenteras de 
olika filtreringsalgoritmerna i figurer, med aggregerade restider, och en jämförelse görs med 
resultatet då BlipTracks interna filtreringsalgoritmer appliceras på indata. 

De data som används för att testa de olika filtreringsalgoritmerna är insamlad 16 april 2014 
och resultaten för de olika filtreringsalgoritmerna visas i Figur 7-7 (a) – (g). 
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(b) 
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Figur 7-7: De olika filtreringsalgoritmerna appliceras på en dags data från Stadsgårdsleden - Skeppsbron. 
(a) visar ursprunglig data som inte filtreras. (b) visar data som filtreras med BlipTracks interna 
filtreringsalgoritmer. (c) - (g) visar de andra då de andra filtreringsalgoritmerna appliceras. 

Som det är möjligt att se i Figur 7-7 (a) finns det vissa observationer som inte har samma 
restid som merparten av de övriga observationerna. Vissa av dessa är med stor sannolikhet 
outliers. De kan till exempel tillhöra fotgängare som inte är intressanta i projektet, och dessa 
måste tas bort. På grund av det låga antalet Bluetooth-observationer blir den aggregerade 
restiden ojämn i tidsintervallen i början av dygnet, men den planar ut ju längre dagen lider.  

BlipTracks interna filtreringsalgoritmer, Figur 7-7 (b), tar bort många av de observationer som 
antagligen är outliers, men behåller ändå de som inte skiljer för mycket från merparten av de 
andra observationerna. Detta leder även till att den aggregerade restiden ser mer jämn ut över 
dagen och följer de observationer som behålls. 

Som redan diskuteras i kapitel 6.4 ger den ursprungliga funktionen för det glidande 
medelvärdet inget bra resultat. Den tar bort för många observationer för att 
filtreringsalgoritmen ska anses vara tillförlitlig. Istället används samma filtreringsalgoritm fast 
med ett förenklat första steg, se kapitel 6.4.1, vilket leder till att ett mer relevant resultat ges. 
Se Figur 7-7 (c). Visserligen tas alla observationer innan klockan 06:00 och alla observationer 
efter cirka 20:00 bort, vilket leder till en diskussion om hur bra den alternativa 
filtreringsalgoritmen är för denna sortens trafikmiljö.  
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I Figur 7-7 (d) visas resultatet då filtreringsalgoritmen i kapitel 6.5 appliceras på indata. 
Resultatet av denna är bättre om en jämförelse görs med den glidande medelvärdes-
algoritmen. Fler observationer som har ”normala” restider behålls, om den aggregerade 
restiden undersöks syns det att den är något lägre än den aggregerade restiden då BlipTracks 
interna filtreringsalgoritmer används. Möjligtvis tas för många observationer bort för att den 
ska följa trafiksituationen under dagen. 

I Figur 7-7 (e) används Box & Whisker, se kapitel 6.6. Detta resultat är ett av de som är mest 
likt resultatet som BlipTracks interna filtreringsalgoritmer ger. Rusningstrafiken på morgonen 
behålls, samtidigt som alla observationer med för höga restider identifieras och tas bort.  

Den andra tekniken som testas i kapitel 6.6 är MAD, se Figur 7.8 (f). I denna teknik används 
en skalningsfaktor, f, som kan ändras beroende på vad som ger bäst resultat. I studien av Kieu, 
et al., (2012) används skalningsfaktorn f = 2, i detta projekt erhålls bäst resultat då f = 3 
används. Detta eftersom något fler observationer behålls och efterliknar trafiksituationen. Se 
Bilaga C för resultaten då de andra skalningsfaktorerna används. 

Den sista filtreringsalgoritmen som testas är TransGuide, se kapitel 6.7, och vars resultat visas 
i Figur 7-7 (g). Tidsintervallet som används för filtreringsalgoritmen är satt till 15 minuter, 
istället för ursprungliga 2 minuter. Det tröskelvärde, l, som används är satt till 100 % vilket är 
samma tröskelvärde som används i studien av Ma & Koutsopoulos, (2010). Som det är 
möjligt att se i Figur 7-7 (g) är resultatet inte lika bra som för vissa av de andra 
filtreringsalgoritmerna vilket reser frågan om TransGuide fungerar bra för data som är för 
stadstrafik, där trafiksituationen är mer föränderlig jämfört med till exempel trafiksituationen 
på en motorvägssträcka. 

De filtreringsalgoritmer som mest liknar BlipTracks interna filtreringsalgoritmer 
prestationsmässigt är Box & Whisker, Figur 7-7 (e), samt MAD, Figur 7-7 (f). Sen är det 
möjligt att ställa frågan om BlipTracks interna filtreringsalgoritmer går att använda för att 
uppskatta ”ground truth” på vägsträckan. Dessa två filtreringsalgoritmer är dock de som anses 
ge bäst resultat då det kommer till att efterlikna trafiksituationen på vägsträckan 
Stadsgårdsleden – Skeppsbron. 

 E4 7.3.2

Den sträcka som används mest för att testa de olika filtreringsalgoritmerna är E4S 63.580 – 
E4S 63.040, se Tabell 4.1 i kapitel 4.3 för mer information. De andra sträckorna som 
presenteras i kapitel 4.3 testas för lite för att de ska vara intressanta att ha med i rapporten. På 
samma sätt som för Slussen testas data från ett dygn, den 16 april 2014. För motorvägsmiljön 
är tidsintervallen för de aggregerade restiderna satta till 5 minuter, istället för 15 minuter som 
är fallet för Slussen. Se Figur 7-8 (a) – (i). 
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Figur 7-8: De olika filtreringsalgoritmerna appliceras på en dags data på sträckan E4S 63.580 – E4S 
63.040. (a) visar ursprunglig data som inte filtreras. (b) visar data som filtreras med BlipTracks interna 
filtreringsalgoritmer. (c) - (e) visar resultatet då det glidande medelvärdet appliceras, först i sin 
ursprungliga form, sedan med den ändrade funktionen. (f) – (i) visar resterande filtreringsalgoritmer.  

Figur 7-8 (a) visar data från ett dygn som inte är filtrerad, vilket kan urskiljas då det finns ett 
antal observationer med avvikande restider från resterande observationer under vissa 
tidsperioder. De är tre perioder där restiden går upp, antagligen på grund av höga trafikflöden, 
en period på morgonen, en vid lunchtid samt en period på kvällen. Detta leder till att 
medelrestiden ökar under dessa perioder. 

Figur 7-8 (b) visar resultatet då BlipTracks interna filtreringsalgoritmer appliceras på indata. 
Något som går att säga om detta resultat är att det är väldigt likt ursprunglig indata, förutom 
att uppenbara outliers identifieras och tas bort.  

Figur 7-8 (c) – (e) visar resultaten då det glidande medelvärdesalgoritmen, kapitel 6.4, testas. 
Resultaten blir inte bra då det ursprungliga första steget i algoritmen används. Detta kan ses i 
Figur 7-8 (c), alldeles för många observationer tas bort och resultatet blir inte användbart. Då 
det förenklade första steget istället används, Figur 7-8 (e), ges ett bättre slutresultat. 
Visserligen tas fortfarande för många observationer bort i rusningsperioden på kvällen för att 
resultatet ska kunna anses vara bra. 

I Figur 7-8 (f) visas resultatet då den 75:e percentil-algoritmen, kapitel 6.5, används på indata. 
Denna filtreringsalgoritm fungerar bra för de perioder då det inte är någon rusningstrafik på 
vägsträckan, utan mer normala förhållanden. Då rusningstrafiken dock kommer igång, tas 
dock för många observationer bort för att kunna ge ett bra resultat. Detta leder till att den 
aggregerade restiden fluktuerar under perioderna med rusningstrafik och resultatet blir således 
inte helt korrekt. 

I Figur 7-8 (g) och Figur 7-8 (h) visas de två olika filtreringsalgoritmer som kommer från 
kapitel 6.6, Box & Whisker samt MAD. För Box & Whisker liknar resultatet det som ges då 
BlipTracks interna filtreringsalgoritmer används på indata. Även den aggregerade restiden 
följer den som blir då BlipTracks algoritmer används. Box & Whisker ger alltså ett bra 
resultat jämfört med till exempel den glidande medelvärdes-algoritmen. Den andra 
filtreringsalgoritmen i kapitel 6.6 är MAD, där det går att ändra på skalningsfaktorn f för att 
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bestämma hur många observationer som ska behållas. För vägsträckan i stadstrafik fungerar f 
= 3 bra. För E4-sträckan fungerar istället f = 5 bäst, eftersom mindre värden på f leder till att 
för många observationer tas bort från indata. Då detta används ges resultatet som visas i Figur 
7-8 (h), som det går att se tas många observationer bort om det jämförs med Box & Whisker, 
vilket betyder att filtreringsalgoritmen antagligen inte fungerar särskilt bra för denna typ av 
trafikmiljö. Se Bilaga D för resultaten då de andra värdena på f används. 

Den sista filtreringsalgoritmen som testas är TransGuide, kapitel 6.7, som inte fungerar 
särskilt bra för Slussen-sträckan men som fungerar bättre på denna sträcka, se Figur 7-8 (i). 
Då tröskelvärdet, l, sätts till 0,5 eller 50 % ges ett resultat som till stor del liknar det resultat 
som erhålls då BlipTracks interna filtreringsalgoritmer appliceras på indata. När lägre 
tröskelvärden används tas för många observationer bort, dock ser den aggregerade restiden 
liknande ut oberoende av vilket tröskelvärde som används. Se Bilaga D för resultaten då de 
andra värdena på l används. 

De filtreringsalgoritmer som ger liknande resultat som BlipTracks interna 
filtreringsalgoritmer och ursprunglig indata för motorvägsmiljön är Box & Whisker och 
TransGuide med tröskelvärdet 50 %. MAD ger också ett bra resultat, den ger dock att den 
aggregerade medelrestiden går ned under peakperioden på eftermiddagen på ett sätt som 
ursprunglig indata inte gör. Något som är intressant att se i Figur 7-8 är peakperioden under 
eftermiddagen. Där är det en del av observationerna som har en hög restid, som följer 
varandra. Det finns även en del av observationerna som har en lägre restid och som verkar 
följa en egen kurva. Detta skulle kunna tillhöra olika körfält på vägen, där ett körfält har ett 
bättre och jämnare flöde än det andra körfältet, där restiden är mer ojämn och högre. Detta är 
intressant att notera och reser frågan om det är möjligt att urskilja körfältsspecifika restider ur 
motorvägsdata.  
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8  Diskussion 
Diskussionskapitlet delas upp i fyra delar, en för varje frågeställning som projektet ska 
besvara samt en avslutande och kompletterande diskussion för hela projektet. 

8.1 Ger Bluetooth-data en bra uppskattning av restiden i olika 
trafikmiljöer? 

Den första frågeställningen som behandlas i projektet är att undersöka om restidsdata som 
samlas in med hjälp av Bluetooth-mottagare ger en bra och riktig uppskattning av den faktiska 
restiden på vägsträckan. 

För att information om restider ska vara intressanta för de styrande, och de som använder 
vägen, måste de vara precisa och inte nämnvärt skilja från den faktiska restiden på vägen. En 
nackdel som finns med Bluetooth som metod är att restiderna uppskattas i zon-till-zon och 
inte punkt-till -punkt som till exempel ANPR gör. Då restiderna mäts i zon-till -zon leder det 
till att restiderna kan variera även fast den faktiska är lika, eftersom det beror på var i zonen 
Bluetooth-enheten upptäcks. Diametern på Bluetooth-mottagarnas zoner kan uppgå till 100 
meter, beroende på möjliga hinder. Vid låga hastigheter kan detta leda till att restiderna 
varierar en del. Det skulle kunna vara en aspekt som leder till att restiderna som uppskattas 
med Bluetooth inte är lika exakta som de restider som uppskattas med till exempel ANPR. 
Om samma Bluetooth-enhet upptäcks mer än en gång av samma Bluetooth-mottagare används 
endast den observation där radiosignalen är som starkast. Det borde vara då Bluetooth-enheten 
är närmast mottagaren. Alltså borde inte zonen där Bluetooth-enheternas restider uppskattas 
vara allt för stor. 

Resultatet av litteraturen som undersöks är att Bluetooth är en effektiv och robust teknik för 
insamling av restidsdata. Det gäller självklart endast om hänsyn tas till de olika fel som kan 
uppstå då Bluetooth används som insamlingsmetod, som beskrivs i kapitel 2.3.6 och studien 
av Mei, et al., (2012).  

I studien av Haghani, et al., (2010) blir resultatet att det inte är någon signifikant skillnad 
mellan restider som samlas in med Bluetooth jämfört med restider som samlas in med FCD på 
samma sträcka. Detta gäller både för korta och långa hastigheter, men samtidigt behövs fler 
tester än detta göras för att resultatet ska vara rättvisande. 

Det övergripande målet med projektet är att undersöka möjligheterna att identifiera cyklister i 
restidsdata som samlas in med Bluetooth. Detta är något som Namaki Araghi, et al., (2012) 
lyckas med. De lyckas skilja bilister och cyklister åt, genom att använda sig av restidsdata 
som samlas in med Bluetooth och validera resultatet med hjälp av videodata. Genom att testa 
två hypoteser blir det möjligt att undersöka vilket transportslag som en observerad Bluetooth-
enhet tillhör. Resultatet i studien är att det är möjligt att urskilja transportslagsspecifika 
restider på en teststräcka. Problemet med denna studie är att det är en väldigt specifik miljö 
som de testar sina hypoteser i. 
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Den litteratur som finns inom området visar alltså att det är möjligt att använda sig av 
Bluetooth som metod för att samla in restidsdata för vägsträckor i olika trafikmiljöer. Den 
visar även att det är möjligt att använda data som samlas in med hjälp av Bluetooth för att 
uppskatta transportslagsspecifika restider längs en vägsträcka under vissa förhållanden. Detta 
betyder att Bluetooth bör vara en fullgod ersättare till andra, dyrare och mer komplicerade, 
insamlingstekniker. Som med alla andra tekniker är det dock viktigt att undersöka om 
restiderna som uppskattas med teknikerna faktiskt återspeglar de faktiska restiderna på 
vägsträckan. Det är viktigt att säkerställa det innan restiderna distribueras till användarna av 
vägen. 

8.2 Är det möjligt att skilja olika transportslag åt i Bluetooth-data? 

I studien av Namaki Araghi, et al., (2012) dras slutsatserna att det är möjligt att uppskatta 
transportslagsspecifika restider med hjälp av Bluetooth-data. Dock är det inte många studier 
som testar just detta. I studien lyckas de uppskatta transportslagsspecifika restider utifrån två 
stycken hypoteser.  De använder sig av en begränsad teststräcka och har sett till att 
förutsättningarna ska vara perfekta för att kunna identifiera cyklister i indata. Teststräckan 
väljs utifrån ett visst antal kriterier, som beskrivs i kapitel 3.1, merparten av dessa kriterier ska 
se till att bilister och cyklister har skilda restider. 

I detta projekt är teststräckan som används liknar inte den teststräcka som Namaki Araghi, et 
al. (2012) föreslår, utan det är en sträcka i stadstrafik där bilisterna och cyklisterna har 
liknande restider. Det finns även av- och påfarter för att nämna några saker som inte ska vara 
uppfyllda för att teststräckan ska anses vara bra. Den vägsträcka som används i projektet är 
mellan Stadsgårdsleden – Skeppsbron, se kapitel 4.1.2. Anledningen till att denna vägsträcka 
används är att det antas vara mycket arbetspendlande cyklister längs den, samt att det under en 
tid fanns monterade Bluetooth-mottagare där. Det visar att en ordentligt begränsad teststräcka 
är svår att hitta och använda i verkligheten, särskilt i stadsmiljö. 

De hypoteser som Namaki Araghi, et al., (2012) använder i sin studie används även i detta 
projekt, tillsammans med en egen hypotes, för att besvara frågan om det är möjligt att 
uppskatta transportslagsspecifika restider. En fråga som kan ställas är om deras hypoteser bör 
ändras då teststräckan ändras, i projektet görs inte detta. Ett av de stora problemen med det är 
att restiderna för bilar och cyklister är för lika, något som bekräftas med hjälp av den lilla 
mängd valideringsdata som finns tillgänglig. Detta leder till att det blir svårt att använda den 
första hypotesen. Den andra hypotesen i studien fungerar som en validering till den första 
hypotesen genom att undersöka Bluetooth-enheternas CoD. Då denna hypotes används blir 
resultatet att en del av observationerna, i klustret med längre restider, har en CoD Major 
Device Class: Audio/Video. Detta stämmer inte överens med hypotesen, som säger att det inte 
borde finnas några observationer med detta CoD i klustret. Om det finns kan de tillhöra 
långsamma bilister, men det går inte att säga något om det. 

När en jämförelse görs med de Bluetooth-enheter som med säkerhet tillhör bilar, det vill säga 
navigationssystem med inbyggd Bluetooth som är installerade i bilar, blir det möjligt att se att 
även dessa befinner sig i klustret med längre restider. Ett exempel är morgonen då det är 
mycket biltrafik på väg in mot city. Senare under dagarna, för de observationer som har längre 
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restider, går det inte att säga något om vilket transportslag de tillhör. Det går inte att dra någon 
konkret slutsats om att det är möjligt att identifiera cyklister, mest på grund av att det inte går 
att bekräfta med den andra hypotesen. Om samma modell används på en annan teststräcka kan 
det bli möjligt att identifiera transportslagsspecifika restider, förutsatt att bilar och cyklister 
har en signifikant skild restid. 

Mer valideringsdata skulle kunna hjälpa till att bekräfta de två hypoteserna, men den mängd 
valideringsdata som finns tillgänglig i detta projekt är för liten för att den ska kunna användas 
för att säga något konkret om restider för cyklister. Ett annat problem är att Bluetooth-
mottagarna inte är monterade vid Slussen längre, utan är flyttade till en annan plats i 
Stockholm. Det leder till att valideringsdata som finns tillgänglig endast kan användas för att 
få en förståelse för hur cyklisters restider skulle kunna vara på sträckan. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt testas för att försöka identifiera cyklister. Genom att 
undersöka observationer från flera dagar i rad och identifiera Bluetooth-enheter som 
förekommer mer än en gång skulle det kanske vara möjligt att hitta cyklister. Ett antagande 
som görs är att cyklister har en mer liknande restid mellan olika dagar och att dessa borde 
kunna identifieras. Det är något som skulle kunna undersökas mer om det finns möjligheter att 
göra det. 

Under projektet testas även att endast undersöka specifika tidsperioder för att se om det går att 
säga något om möjligheten att identifiera transportslagsspecifika restider. De tester som görs 
är små, men det identifieras intressanta observationer som skulle kunna tillhöra cyklister, 
främst under perioder med rusningstrafik. Eftersom cykelbanan är separerad från bilvägen bör 
inte cyklisterna påverkas av köerna som uppstår på bilvägen under rusningstrafiken. Om 
cyklisterna då kan fortsätta färden i sin egen takt kan det leda till att de har en kortare restid än 
bilarna. De observationer som då inte följer restiden i figurerna, utan har en kortare restid, 
skulle då kunna höra till cyklister. Detta är någonting som bör utredas vidare för att en 
konkret slutsats ska kunna dras. 

Att använda Bluetooth för att erhålla transportslagsspecifika restider undersöks mer och mer. I 
en studie, gjord av Gurczik, et al., (2014), förs liknande diskussioner. De undersöker också 
möjligheterna utifrån tekniken DYNAMIC att erhålla transportslagsspecifika restider. 
DYNAMIC är en teknik som fungerar genom att det finns speciella observationsfordon som 
åker runt i till exempel en stad och samlar in information om restider. Tekniken liknar FCD 
genom att observationsfordonen kontinuerligt skickar sin egen position tillsammans med en 
tidsstämpel. I observationsfordonet finns det hårdvara som kan upptäcka aktiva Bluetooth-
enheter hos bilister, cyklister och fotgängare och spara deras MAC-ID och en tidsstämpel för 
upptäckten tillsammans med observationsfordonets egen position. Om samma Bluetooth-
enhet upptäcks av ett annat observationsfordon blir det möjligt att beräkna en restid mellan de 
två platserna där upptäckterna sker. Det skickas alltså kontinuerlig information om var 
observationsfordonet befinner sig samt information om aktiverade Bluetooth-enheter hos 
andra, vilket kan ge upphov till restider för dessa individer. De slutsatser som författarna 
kommer fram till är att det antagligen behövs ett nytt tillvägagångssätt för att det ska vara 
möjligt att erhålla transportslagsspecifika restider och att resultaten ska vara rimliga. De 
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användare som de lyckas identifiera bäst är fotgängare på grund av deras låga hastighet, när 
hastigheterna ökar blir det svårare att säga något om vilket transportslag som Bluetooth-
enheten befinner sig i. Det är alltså samma problem som finns i detta projekt, att restiderna för 
bilar och cyklister är för lika för att det ska vara enkelt att skilja de åt. (Gurczik, Touko 
Tcheumadjeu, Luber, Ruppe, & Junghans, 2014) 

8.3 Vilken eller vilka filtreringsalgoritmer presterar bäst jämfört med 
BlipTracks interna filtreringsalgoritmer? 

Även ett antal renodlade filtreringsalgoritmer testas i projektet, för att se hur dessa filtrerar 
data jämfört med de interna filtreringsalgoritmerna som BlipTrack använder. Detta ger 
information om hur BlipTracks filtreringsalgoritmer presterar jämfört med 
filtreringsalgoritmer som testas i andra studier. I kapitel 3 studeras ett antal 
fi ltreringsalgoritmer teoretiskt, men inte alla dessa implementeras i det matematiska scriptet. 
Anledningen till detta är att det skulle ta för lång tid att testa alla. För att 
filtreringsalgoritmerna ska testas i detta projekt behöver det finnas ett konkret resultat i 
studien som implementerar algoritmen från början, det behöver även finnas en grundlig 
förklaring till hur algoritmen implementeras. Detta leder till att vissa filtreringsalgoritmer inte 
implementeras i detta projekt. 

Jämförelserna som görs mellan BlipTracks filtreringsalgoritmer och de algoritmer som testas 
är främst visuell. Det undersöks även hur många observationer som tas bort av de olika 
filtreringsalgoritmerna, jämfört med ursprungsdata och med BlipTracks filtreringsalgoritmer. 

Det finns ytterligare jämförelser som skulle kunna göras mellan resultaten för 
fi ltreringsalgoritmerna och resultaten för BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. Ett exempel 
är hypotesprövningar, för att se om resultaten som ges är skilda från varandra. Ett enklare test 
är att undersöka hur medelrestiderna förändras, eftersom medelrestiden beror på hur stor andel 
av de ursprungliga observationerna som tas bort. I projektet används aggregerade restider, 
alltså medelrestiden i tidsintervall. Då blir det möjligt att undersöka hur den aggregerade 
restiden varierar i tidsintervallen och dra slutsatser utifrån det. Dessutom skulle det vara 
intressant att använda regressionsanalys för att undersöka vilken filtreringsalgoritm som 
passar bäst för varje trafikmiljö. 

Det resultat som ges av jämförelserna är att BlipTracks interna filtreringsalgoritmer är väl 
anpassade för att filtrera Bluetooth-data. När de jämförs med andra filtreringsalgoritmer visas 
det att BlipTracks interna filtreringsalgoritmer ger ett bättre resultat. Det är ingenting som är 
konstigt med detta, eftersom de är anpassade just för denna sorts data, medan andra 
filtreringsalgoritmer kan vara mer generella i sin utformning. Det finns vissa av de 
filtreringsalgoritmer som testas som ger resultat som liknar BlipTracks filtreringsalgoritmer 
vilket visar på att det med säkerhet finns andra filtreringsalgoritmer som kan användas på 
samma sätt. Dessutom kalibreras BlipTracks interna filtreringsalgoritmer individuellt för varje 
vägsträcka, vilket leder till att de ger bättre resultat än filtreringsalgoritmer som kalibreras mer 
generellt. 
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8.4 Avslutande diskussion 

Som många studier visar, även detta projekt, är Bluetooth en bra teknik för att samla in 
information om restider på vägsträckor. Det är väl dokumenterat att restider som samlas in 
med Bluetooth ger liknande resultat som de restider som samlas in med till exempel ANPR 
och att det i slutändan ger resultat som är lika de faktiska restiderna på en vägsträcka. 
Ytterligare fördelar med Bluetooth är att tekniken är kostnadseffektiv, det enda som behöver 
köpas in är Bluetooth-mottagare. Användarna av vägen bidrar med information om restider 
genom sina Bluetooth-enheter. Tekniken är även mer robust än flera andra tekniker för 
restidsinsamlingar, då den fungerar i alla väderlekar och inte behöver nämnvärt underhåll. 

Metoden som testas för att försöka identifiera transportslagsspecifika restider för cyklister kan 
fungera, förutsatt att en riktig validering av metoden genomförs på den valda vägsträckan. 
Anledningen till att valideringen är viktig är för att se att cyklister faktiskt upptäcks och 
registreras av Bluetooth-mottagarna och att de befinner sig i rätt kluster då metoden 
genomförs. Samtidigt kan frågan ställas om det är just denna metod som ska användas, 
eftersom den är väldigt kopplad till vissa specifikationer som teststräckan måste uppfylla 
enligt studien av Namaki Araghi, et al., (2012). En möjlighet skulle kunna vara att försöka 
generalisera teststräckan och därmed generalisera metoden. Om det finns tillgång till filmad 
valideringsdata kan det mycket väl bli möjligt att identifiera cyklister i Bluetooth-data. 

Intresset för cykling som arbetspendling ökar, samtidigt som cykelbanorna byggs ut mer, 
därför är det intressant att se hur cyklisternas restider skiljer sig från bilisternas för att på detta 
sätt övertyga fler och fler om att låta bilen stå hemma och ta cykeln till arbetet istället. Genom 
att visa på hälsoeffekterna samt att tiden i kö minskar kan intresset för arbetspendling med 
cykel öka ännu mer. 
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9 Slutsats och fortsatt arbete 
Kapitlet innehåller de slutsatser som dras av de studier och tester som görs i projektet. Först 
presenteras slutsatserna för Bluetooth som insamlingsteknik och hur det går att använda 
tekniken för att samla in och erhålla transportslagsspecifika restider. Sedan presenteras 
slutsatserna om hur de testade filtreringsalgoritmerna står sig gentemot BlipTracks interna 
filtreringsalgoritmer. 

Slutligen presenteras teorier och förslag som kan användas i det fortsatta arbetet med att 
försöka identifiera transportslagsspecifika restider i olika sorters trafikmiljöer. 

9.1 Slutsatser 

Bluetooth är en teknik introducerades 1994, trots detta anses det fortfarande vara en relativt ny 
teknik för insamling av restider. Slutsatsen som kan dras är att Bluetooth ger minst lika bra 
restidsuppskattningar som andra tekniker för restidsinsamlingar, till exempel ANPR, gör i 
olika trafikmiljöer. De forskningsstudier som projektet undersöker drar samma slutsatser, att 
Bluetooth ger en minst lika bra restidsuppskattning som andra datainsamlingstekniker gör. 
Det visas även att det är möjligt att använda Bluetooth för att samla in transportslagsspecifika 
restider, främst att identifiera cyklister. 

På vägsträckan som testas i detta projekt, Stadsgårdsleden – Skeppsbron, är det dock svårare 
att identifiera cyklister. Detta för att det inte finns bra valideringsdata, och de valideringsdata 
som finns visar att cyklister och bilar har liknande restider. Om metoden som testas, istället 
skulle testas på en annan sträcka skulle resultatet kunna bli annorlunda, förutsatt att det finns 
bra valideringsdata som kan användas för att definitivt identifiera cyklister och att vägsträckan 
som testas ser ut på ett speciellt sätt. På vägsträckan kan det vara möjligt att identifiera 
cyklister.  

På grund av den slutsats som dras angående transportslagsspecifika restider blir det inte 
möjligt att svara på följdfrågan, om cyklister och bilar har signifikant skilda restider. Detta är 
dock någonting som varierar beroende på vilken sträcka och trafikmiljö som undersöks.  

För stadstrafikmiljön testas vägsträckan Stadsgårdsleden – Skeppsbron. På denna vägsträcka 
ger filtreringsalgoritmerna Box & Whisker samt MAD, se kapitel 3.4, bäst resultat. För E4 ger 
istället Box & Whisker tillsammans med TransGuide, se kapitel 3.5, bäst resultat. Det är alltså 
inte säkert att samma filtreringsalgoritm ger bäst svar för olika trafikmiljöer. Den 
filtreringsalgoritm som skulle kunna göra det är just Box & Whisker som fungerar bra för alla 
tre trafikmiljöerna. Det finns för lite data för vägsträckan mellan Alviksplan och Brommaplan 
tillgänglig och vid tester av vägsträckan visas det att det inte är någon komplicerad 
trafiksituation, därför undersöks den vägsträckan inte. De resultat som finns för Alviksplan – 
Brommaplan presenteras i Bilaga B. 

De filtreringsalgoritmer som BlipTrack implementerar i sin helhetslösning fungerar bra då 
dessa jämförs med olika filtreringsalgoritmer som testas i andra studier. Vissa av 
filtreringsalgoritmerna som testas ger liknande resultat som BlipTracks filtreringsalgoritmer, 
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medan andra ger ett sämre resultat. Detta kan dock skilja beroende på vilken trafikmiljö som 
testas, sammantaget är det dock ingen filtreringsalgoritm som ger ett bättre resultat än 
BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. För motorväg ger Box & Whisker ett resultat som 
kan jämföras med resultatet från BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. 

9.2 Fortsatt arbete 

En del i det fortsatta arbetet är att, utifrån samma metod som används i detta projekt, försöka 
identifiera cyklister i Bluetooth-data. Gärna i stadstrafik. En annan sak som bör undersökas är 
att utveckla metoden. Genom att utveckla den kan det kanske bli möjligt att använda mer 
generella sträckor i stadstrafik för att försöka identifiera cyklister. Just nu är en nackdel att 
teststräckan är styrd av en lista kriterier för att det ska vara möjligt att identifiera cyklister.  

Ytterligare en viktig del i det fortsatta arbetet är att kontrollera tidsspecifika perioder mer 
grundligt för att på detta sätt försöka identifiera cyklister i Bluetooth-data. Det testas 
grundläggande i detta projekt, och det skulle kunna ge intressanta resultat. Det finns vissa 
observationer som är mer intressanta än andra, då de inte har samma restider som de andra 
observationerna vid detta tillfälle. Det skulle kunna betyda att de är cyklister. Det är något 
som bör undersökas mer, gärna tillsammans med filmad valideringsdata för att det ska bli 
möjligt att se om de skulle kunna tillhöra cyklister, eller om det är bilar som har annorlunda 
restid än de andra bilarna. 

En annan viktig aspekt är att följa den fortsatta utvecklingen av DYNAMIC, som beskrivs 
kort i kapitel 8.2 och i studien av Gurczik, et al., (2014). Detta kan vara en bra och effektiv 
metod för att identifiera transportslagsspecifika restider i stadstrafik. 

En annan del av det fortsatta arbetet skulle kunna vara att testa en mer komplex 
filtreringsalgoritm och jämföra denna med BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. Detta kan 
vara intressant eftersom de filtreringsalgoritmer som testas i detta projekt är av det enklare 
slaget. Nu är det inte säkert att mer komplex filtreringsalgoritm ger ett bättre resultat, men det 
är någonting som kan vara värt att testa. 

Något som uppkom under projektets gång är möjligheterna att identifiera körfältsspecifika 
restider på till exempel motorväg. Det är något som kan vara intressant för de ansvariga för 
vägen att se hur restiderna på en motorvägssträcka kan skilja sig per körfält och bör 
undersökas mer. 
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Bilaga A  
I Bilaga A presenteras de olika Bluetooth-mottagarnas placeringar i de olika trafikmiljöerna 
som används i projektet. Notera att vissa av Bluetooth-mottagarna monterades ned under 
projektets gång och finns på andra platser än de som är skrivna i rapporten. 

Slussen 

I denna bilaga visas de placeringarna av Bluetooth-mottagare vid Slussen i Stockholm. Detta 
användes för att ta fram ruttlängder mellan de olika Bluetooth-mottagarna för att kunna göra 
restidsberäkningar. De röda prickarna i figuren visar Bluetooth-mottagarnas placeringar. 

 

Figur A-1: Bluetooth-mottagarnas placering vid Slussen. 

Hornsgatan BT3969 
Latitude: 59.32000250042976 
Longitude: 18.0705689836843 
Accuracy: 10 meters 
Timestamp: 44994-5-24T16:28:8 
http://maps.google.com/maps?q=59.32000250042976,18.0705689836843 
 

Södermälarstrand BT3972 
Latitude: 59.32086555480106 
Longitude: 18.069011490501264 
Accuracy: 10 meters 
Timestamp: 44994-6-19T17:3:18 
http://maps.google.com/maps?q=59.32086555480106,18.069011490501264 
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Munkbron BT3967 
Latitude: 59.323197412007296 
Longitude: 18.06786996975461 
Accuracy: 5 meters 
Timestamp: 44994-6-15T7:49:24 
http://maps.google.com/maps?q=59.323197412007296,18.06786996975461 
 

Stadsgårdsleden BT3971 
Latitude: 59.317919164273675 
Longitude: 18.083795454372762 
Accuracy: 10 meters 
Timestamp: 44994-6-8T11:25:2 
http://maps.google.com/maps?q=59.317919164273675,18.083795454372762 
 

Katarinavägen BT3968 
Latitude: 59.31994857757605 
Longitude: 18.0728179299918 
Accuracy: 10 meters 
Timestamp: 44994-6-4T7:37:38 
http://maps.google.com/maps?q=59.31994857757605,18.0728179299918 
 

Skeppsbron BT3970 
Latitude: 59.324654262078724 
Longitude: 18.075544237807616 
Accuracy: 10 meters 
Timestamp: 44994-5-28T14:24:20 
http://maps.google.com/maps?q=59.324654262078724,18.075544237807616 
 

Alviksplan – Brommaplan  

Här redovisas placeringarna av Bluetooth-mottagare vid Alviksplan respektive Brommaplan 
med bild samt GPS-koordinater.  
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Figur A-2: Bluetooth-mottagarens placering vid Alviksplan. 

Bluetooth-mottagarens GPS-koordinater vid Alviksplan. GPS-koordinaterna hämtades från 
kartor.eniro.se.  

Latitud: 59.333427 
Longitud: 17.975498 

 

Figur A-3: Bluetooth-mottagarens placering vid Brommaplan. 

Bluetooth-mottagarens GPS-koordinater vid Brommaplan. GPS-koordinaterna hämtades från 
kartor.eniro.se. 

Latitud: 59.339524 
Longitud: 17.940781 
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Motorväg 

Här redovisas placering av Bluetooth-mottagarna på Europaväg 4, med hjälp av en figur. 
Figuren hämtades från BlipTracks webbaserade verktyg. 

 

Figur A-4: Bluetooth-mottagarnas placeringar längs E4. 
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Bilaga B  
I Bilaga B presenteras de resultat som erhålls då filtreringsalgoritmerna appliceras för 
Alviksplan – Brommaplan.  

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
(e) 

 

 
(f) 
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(g) 

  

Figur B-1: De olika filtreringsalgoritmernas resultat för data från Alviksplan – Brommaplan. (a) – (b) 
visar ursprunglig restidsdata samt kvarvarande data då BlipTracks interna filtreringsalgoritmer har 
applicerats. (c) – (g) visar resultaten för de olika filtreringsalgoritmerna. 

I Figur B-1 visas filtreringsalgoritmernas resultat för data från Alviksplan, insamlad 2 januari 
2013. På grund av att det verkar vara en enkel trafiksituation på sträckan ligger detta inte med 
i huvuddelen av rapporten eftersom det inte anses tillföra något intressant resultat.  

För Median Absolute Deviation används en skalningsfaktor på f =  3 och för TransGuide är 
tröskelvärdet satt till 100 %. Som det är möjligt att se är resultaten för de olika 
filtreringsalgoritmerna relativt lika varandra. Box & Whisker och MAD ger båda bra resultat 
som är fullt jämförbara med resultaten från BlipTracks interna filtreringsalgoritmer. 

För filtreringsalgoritmen MAD, samt TransGuide, finns möjligheten att bestämma ett värde 
på en skalningsfaktor, f för MAD, samt ett tröskelvärde, l för TransGuide, som påverkar 
resultaten. I Figur B-1 presenteras resultaten för de värden som anses passa bäst. I resterande 
del av Bilaga B visas resultaten för de övriga värdena som testas.  

Värdena på variablerna är tagna från de studier där filtreringsalgoritmerna testas. I Figur B-2 
visas resultaten för olika värden på f för MAD, för sträckan mellan Alviksplan - Brommaplan, 
data från 2 januari 2013. 

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

Figur B-2: Resultaten för olika skalningsfaktorer för filtreringsalgoritmen M AD för sträckan Alviksplan 
– Brommaplan. 

För TransGuide ändras resultaten för Alviksplan – Brommaplan enligt Figur B-3 (a) – (b). 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figur B-3: Resultat då olika tröskelvärden för TransGuide används på sträckan Alviksplan – 
Brommaplan. 
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Bilaga C  
För filtreringsalgoritmen MAD, samt TransGuide, finns möjligheten att bestämma ett värde 
på en skalningsfaktor, f för MAD, samt ett tröskelvärde, l för TransGuide, som påverkar 
resultaten. I kapitel 7 presenteras resultaten för de värden som anses passa bäst. I denna del 
kommer resultaten för övriga värden på dessa variabler att presenteras.  

Värdena på variablerna är tagna från de studier där filtreringsalgoritmerna testas. I Figur C-1 
visas resultaten för olika värden på f för MAD, för sträckan Stadsgårdsleden – Skeppsbron, 
data från 16 april 2014. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

Figur C-1: De olika värdena på skalningsfaktorn f för MAD. Data från Stadsgårdsleden - Skeppsbron. 

I Figur C-2 presenteras de övriga resultaten för TransGuide, samma data som ovan används. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figur C-2: Resultaten då de övriga två tröskelvärdena för TransGuide testas. 
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Bilaga D  
För filtreringsalgoritmen MAD, samt TransGuide, finns möjligheten att bestämma ett värde 
på en skalningsfaktor, f för MAD, samt ett tröskelvärde, l för TransGuide, som påverkar 
resultaten. I kapitel 7 presenteras resultaten för de värden som anses passa bäst. I denna del 
kommer resultaten för övriga värden på dessa variabler att presenteras.  

Värdena på variablerna är tagna från de studier där filtreringsalgoritmerna testas. I Figur D-1 
visas resultaten för olika värden på f för MAD, för sträckan E4S 63.580 – E4S 63.040, data 
från 16 april 2014. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

Figur D-1: De olika värdena på skalningsfaktorn f för MAD. Data från E4S 63.580 – E4S 63.040. 

I Figur D-2 presenteras resultaten för TransGuide. Samma data som ovan används. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figur D-2:Resultaten för de olika tröskelvärdena då TransGuide testas på en motorvägssträcka. 
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Bilaga E  
Här bifogas en kort användarbeskrivning till  det matematiska scriptet. 

Datafilerna 

För datafilerna finns det vissa rutiner som bör följas för att scriptet ska fungera på bästa sätt.  

På BlipTracks hemsida väljs den sträcka som ska undersökas. Sedan bestäms vilken typ av 
data som ska laddas ned, i projektet används ”Measured time (Historic) – Per user” 
konsekvent. Under ”Format for date” väljs ”Japanese” för att filinläsningen ska fungera 
korrekt. Sedan får användaren själv välja huruvida outliers ska inkluderas eller ej. Se figur för 
ett exempel. 

 

Då datafilen är nedladdad kan den döpas om till ett enklare filnamn (frivilligt, men 
rekommenderat). Öppna csv-filen och välj Arkiv  Spara som  Excel kalkylblad. Detta 
leder till att en kopia av filen skapas i xlsx-format.  

I xlsx-kopian, dela upp texten i kolumner enligt följande steg: Data  Text till kolumner  
Ursprunglig datatyp: Avgränsade fält  Avgränsare: Komma  Slutför. Spara båda filerna, 
csv-filen och xlsx-filen, i samma mapp som MATLAB-filerna. 

Körning av scriptet 

I MATLAB, öppna filen Huvudprogram.m. Bestäm vilken indatafil som ska användas och 
skriv in namnen på dessa i avsnittet ”Inläsning och uppdelning”. Kör sedan scriptet genom att 
trycka på den gröna play-knappen ”Run”. 

Då scriptet körs dyker en meny upp där det är möjligt att bestämma vilken filtreringsalgoritm 
som ska köras. För information om de olika filtreringsalgoritmerna samt de två funktionerna 
som används för att försöka identifiera cyklister hänvisas det till kapitel 3 respektive kapitel 6. 
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När en filtreringsalgoritm väljs körs koden för denna och resultaten illustreras i figurer. Den 
data som även anses vara intressant för de kvarvarande observationerna skrivs till en Excel-fil 
som namnges efter det datum och klockslag då körningen påbörjas. 

Resultatfilen 

I resultatfilen sparas de data som anses vara intressanta. Här beskrivs det kolumnvis vilka data 
det är. 

 RuttTid: Tidsstämpel då en observerad enhet påbörjar sin rutt. 
 Tidsintervall: Det tidsintervall som observationen tillhör, beror på vilken 

tidsintervallslängd som specificeras i Tidsuppdelning.m. 
 UserID: Observationens MAC-ID 
 CoD: Observationens CoD, finns inte med för alla filtreringsalgoritmer. 

 Restid: Den restid som har uppmätts för observationen. 
Vissa specifika värden beroende på vilken filtreringsalgoritm som körs. Det kan vara värden 
som restiden ska ligga mellan för att inte klassas som outlier till exempel. För information om 
detta, kolla längst ned i programkoden där det är kommenterat vilken data som skickas med. 

För att vara helt säker på vilka data som skickas med filtreringsalgoritmerna rekommenderas 
att gå in i programkoden för respektive algoritm och läsa längst ned i koden, där det är 
beskrivet. 

För funktionen som följer Bluetooth-enheter över mer än en dag skrivs inga resultat till fil. 

Övrigt att notera  

En viktig aspekt är att undersöka datafilen, om det finns observationer som har en påbörjad 
resa innan midnatt dagen innan. Dessa har en RouteStartTimeStamp innan 00:00:00 och 
ligger först i mängden av indata, bör denna/dessa tas bort för att programmet ska fungera 
korrekt. Om detta inte görs leder det till att resultatet blir felaktigt, på grund av att 
programmet inte läser in alla observationer. 

Det är möjligt att variera tidsintervallens längd, för aggregerad restid och liknande, vilket görs 
i m-filen Tidsuppdelning. Genom att ändra på T ändras tidsintervallens längd. Dessa kan dock 
inverka på filtreringsalgoritmernas funktion, kolla i rapporten om det står något särskilt om 
längden på tidsintervallen innan ändringar görs. 

För MAD, se kapitel 6.6 är det möjligt att bestämma värdet på skalningsfaktorn, f, vilket går 
att göra i programkoden för respektive trafikmiljö under ”ANVÄNDARSPECIFICERAT”. 

För TransGuide, se kapitel 6.7 är det möjligt att bestämma värdet på tröskelvärdet, l, vilket 
går att göra i programkoden under ”ANVÄNDARSPECIFICERAT”. 


