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Abstract 

Today expectations are high of a well-functioning traffic with few stops on the roads in Sweden. 
The population of Stockholm is constantly increasing, which means an increase in travel 
demand, what contributes to a high load of the road network. Roads in city environments with 
congested traffic are sensitive to the slightest disturbance since it can imply a big impact on the 
entire network and thus affect a large number of road users. To minimize disruptions at the road 
network Trafik Stockholm carries as part of their work activities Road Assistance. Road 
Assistance is a useful tool to quickly resolve disruptions to the road network and maintain good 
traffic environment on the roads.  
 
From a socio economic perspective, it is important that Road Assistance vehicles are located in a 
way that the vehicle is quickly on the scene at an event to minimize disruption of the network. 
This requires short response times to areas where high frequency of events occurs. In addition, it 
is also important that vehicles are positioned so that all roads in the network can be reached 
within a reasonable driving time. 
 
The purpose of this project is to develop a decision support tool for the evaluation of Road 
Assistance vehicle locations. The objective in the decision support tool also includes 
development of a demand model for forecasting of future events, a travel time model for 
generating driving time in the network together with a development of interesting measure of 
efficiency evaluation for the comparison of different vehicles locations. 
 
The decision support tool developed in this project is considered to be of great benefit to Trafik 
Stockholm when evaluating Road Assistance vehicle locations in Stockholm. These evaluations 
can be used to support strategically placing of Road Assistance vehicles so that events are 
serviced quickly to minimize disturbance on the network that the event generates. A faster 
serviced event implies that the number of affected road users is minimized, leading to reduced 
social costs. 
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Sammanfattning 

Förväntningarna på en väl fungerande trafiksituation med få stopp på vägarna är idag höga i 
Sverige. Befolkningsmängden i Stockholm ökar ständigt vilket innebär en ökad reseefterfrågan 
som bidrar till ett högt belastat vägnät. Vägar i storstadsmiljö med hårt belastad trafik är känsliga 
för minsta störning eftersom det kan innebära en stor påverkan på hela nätverket och på så sätt 
beröra ett stort antal trafikanter. För att minimera störningar i vägnätet bedriver Trafik 
Stockholm som en del av deras arbete verksamheten VägAssistans. VägAssistans är ett 
användbart verktyg för att snabbt lösa störningar i vägnätet och behålla en god trafikmiljö på 
vägarna.  
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att VägAssistansfordonen placeras så att 
fordonet är snabbt på plats vid en händelse för att minimera störningar i nätverket. För detta 
krävs korta inställelsetider till områden där hög frekvens av händelser förekommer. Dessutom är 
det även viktigt att fordonen placera så att samtliga vägar i nätverket kan nås inom en rimlig 
körtid.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett beslutstödsverktyg för utvärdering av 
VägAssistansfordonsplaceringar. Syftet innefattar även att för beslutstödsverktyget utveckla en 
efterfrågemodell för prognostisering av framtida händelser, en körtidsmodell för att generera 
körtider i nätverket samt att ta fram intressanta effektivitetsmått för utvärdering och jämförelse 
av olika fordonplaceringar. 
 
Beslutstödsverktyget som utvecklas i detta projekt anses vara till stor nytta för Trafik Stockholm 
vid utvärdering av Vägassistansfordonsplaceringar i Stockholm. Dessa utvärderingar kan 
användas som stöd för att strategiskt placera VägAssistansfordonen så att händelser servas 
snabbt för att minimera störningen i nätverket som händelsen ger upphov till.  En snabbare 
servad händelse innebär att antalet berörda trafikanter minimeras vilket leder till en minskad 
samhällskostnad.  
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1 Inledning 
Förväntningarna på en väl fungerande trafiksituation med få stopp på vägarna är idag höga i 
Sverige. För att uppnå detta använder sig Trafikverket av så kallad vägtrafikledning. 
Vägtrafikledning syftar till att informera trafikanter med uppdaterad trafikinformation för att 
dessa ska färdas säkert på vägarna. Det handlar även om att upprätthålla störningsfria vägar 
för att behålla framkomligheten genom att samordna åtgärder för undanröjning av trafikhinder 
och leda om trafiken vid större störningar beskriver Bengtsson (2013). Ytterligare uppgifter 
som utförs för att säkerställa säkerheten på vägarna utförs med hjälp av till exempel 
omställningsbara vägmärken, informationsskyltar och VägAssistans.  
 
Vägnätet i större städer är känsliga för störningar då detta i många fall leder till köer och 
trängsel på vägarna. Befolkningsmängden i Stockholm ökar ständigt vilket innebär en ökad 
reseefterfrågan som bidrar till ett högt belastat vägnät och vägar med ökad känslighet för 
störningar. Med ökad efterfrågan i trafiken samt ökad trängsel, framför allt i 
storstadsregionerna, räcker det inte med att enbart bygga ut och underhålla vägnätet menar 
Haraldsson & Hammarlund (2012). Till stor del handlar det allt mer om att utnyttja den 
kapacitet som finns och samtidigt styra trafiken för att minska trafikproblem som till exempel 
köer och buller samt att förbättra trafiksäkerheten. Vägar i storstadsmiljö med hårt belastad 
trafik är känsliga för minsta störning eftersom det kan innebära en stor påverkan på hela 
nätverket och på så sätt drabba ett stort antal trafikanter beskriver Kronborg (2014).  
 

1.1 Bakgrund 

Verksamheten med VägAssistans är en betydelsefull del det arbete som Trafik Stockholm 
bedriver för att minska störningar i vägnätet. VägAssistans är ett användbart verktyg för att 
snabbt lösa störningar i vägnätet under kravet att trafiksäkerheten beaktas och att övriga 
trafikanters påverkan minskas samt att bibehålla en god trafikmiljö på vägarna. Trafik 
Stockholm använder sig av specialbyggda VägAssistansfordon för att hjälpa till att lösa samt 
skydda både den berörda trafikanten och övriga trafikanter vid händelser i 
Stockholmsområdet. Som beskrivs på Trafik Stockholms hemsida, Trafikledning och 
trafikinformation, (2015) är syftet med VägAssistans, utöver att assistera vid händelser på 
vägarna för trafikanternas säkerhet, att fungera som en informationskälla för trafikcentralerna 
och samtidigt agera som ett verktyg för trafikcentralerna ute i trafiken.  
 
För att ett VägAssistansfordon snabbt ska vara på plats om en händelse har inträffat är det 
viktigt att de är placerade på lämpligt ställe i vägnätet så att deras täckningsgrad och närhet till 
utsatta områden är bra. Desto snabbare ett fordon kan nå händelsen desto snabbare kan 
problemet lösas och därmed minska konsekvenserna för övriga trafikanter på vägarna 
beskriver Karlsson (2015). Under lågtrafik patrullerar VägAssistansfordonen längs utsatta 
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trafikleder för att upptäcka hinder och faror på vägarna. Under högtrafik på morgonen och 
eftermiddagen har fordonen givna placeringar varifrån de skickas på uppdrag från 
Trafikcentralen, exempel på uppdrag kan vara stillastående fordon, trafikolyckor, föremål på 
vägbana eller fel på körbanan. Den mest frekventa uppdragstypen är stillandestående fordon, 
men det mest tidskrävande uppdragen och som i de flesta bidrar till störst påverkan är 
trafikolyckor. Arbetet med en trafikolycka kan hålla på i flera timmar innan det är undanröjt, 
speciellt om tunga fordon är inblandade. Kronborg (2014) menar att med hjälp av 
VägAssistans kan avspärrningarna vid en händelse successivt minskas och låta trafiken 
passera för att underlätta för trafikanter som berörs av händelsen.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett beslutstödsverktyg för att utvärdera olika 
fordonsplaceringar för att ge stöd vid placering av VägAssistansfordonen. Syftet innefattar 
även att för beslutstödsverktyget utveckla en efterfrågemodell för prognostisering av framtida 
händelser, en körtidsmodell för att generera körtider i nätverket samt att ta fram 
effektivitetsmått för utvärdering och jämförelse av olika fordonsplaceringar. 

1.2.1 Målformuleringar 

Syftet har skalats ner i olika delmål som presenteras nedan. 
 

 Det första delmålet är att utifrån en efterfrågemodell skapa en prognos över framtida 

händelser i Stockholm. Varje händelse i prognosen ska ges en konsekvens beroende på 

händelsens påverkan i det omgivande nätverket. 

 Körtidsmodellen som utvecklas i projektet har som mål att resultera i körtider som tar 

hänsyn till att hastigheten på vägarna varierar över tid. 

 Målet med beslutstödsverktyget är att ta fram effektivitetsmått för att utvärdera olika 

fordonsplaceringar via optimeringsheuristiker eller manuellt framtagna placeringar. 

1.2.2 Frågeställningar 

Utifrån målformuleringarna ovan har frågeställningar skapats för att tydligare specificera vad 
som behöver utredas för att besvara syftet i rapporten. 
 

1. Hur kan framtida händelser prognostiseras i nätverket? 

2. Vilka faktorer kan identifieras ge en stor konsekvenspåverkan på omgivningen vid en 

händelse? Hur kan dessa kvantifieras? 

3. Hur kan hänsyn tas till att körtiderna varierar över tid i körtidsmodellen? 
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4. Vilka effektivitetsmått är relevanta vid utvärdering av en fordonsplacering? 

5. Vad blir nyttan av att implementera ett beslutstödsverktyg för placering av 

VägAssistansfordon?  

 

1.3 Disposition 

För att förenkla läsarens förståelse för rapportens struktur presenteras en figur av rapportens 
disposition i Figur 1. För varje kapitel i rapporten finns en vidare beskrivning över kapitlets 
innehåll.  
 

Inledning: I rapportens första kapitel introduceras läsaren med en 
bakgrund till problemet för att ge en bra grund för vidare läsning. 
Här presenteras även projektets syfte och målformuleringar.  
 
Nuläge: I nulägesbeskrivningen introduceras en 
verksamhetsbeskrivning och vidare en djupare och mer 
detaljerad beskrivning av VägAssistans. Därefter beskrivs även 
VägAssistans i Göteborg och Malmö samt liknande 
verksamheter i länder utanför Sverige. Efter detta redogörs 
projektets problembeskrivning och kapitlet avslutas med 
information om relaterade forskningsstudier. 
 
Metod: I metodkapitlet presenteras de modeller och metoder som 
använts under genomförandefasen med stöd av teori. 
 
 Efterfrågemodell: Hur efterfrågemodellen har utvecklats för att 
skapa en prognos för framtida händelser i Stockholm presenteras 
i detta kapitel. Här beskrivs processen för bland annat analys av 
insamlad data, framtagning av efterfrågepunkter, val av 
prognosmetod och geografisk fördelning.  
 
Körtidsmodell: Detta kapitel beskriver utvecklingen av 
körtidsmodellen. Processen innefattar bland annat urvalet av 
lokaliseringspunkter samt beräkning av körtider. Kapitlet 
innehåller även en validering av körtiderna samt en jämförelse 
mellan statiska och dynamiska körtider. 
 

 

    Figur 1. Disposition. 
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•Metod 
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Beslutstödsverktyg: Kapitlet presenterar hur beslutstödsverktyget fungerar och hur det kan 
användas för att ge förslag på fordonsplaceringar och utvärdera av dessa. Kapitlet innehåller 
en beskrivning av effektivitetsmåtten som används vid utvärdering av fordonsplaceringarna 
samt en beskrivning om hur konsekvens tas hänsyn till i modellen. Vidare genomförs en 
känslighetsanalys av verktygets prestanda. Här presenteras även nyttan vid användning av 
beslutstödsverktyget. 
 
Diskussion och utvecklingsmöjligheter: I detta kapitel diskuteras varje del av 
beslutstödsverktyget, vilka innehåller modellutvecklingsprocessen, resultaten samt olika 
felkällor som påverkar utfallet av resultatet. Övriga faktorer som påverkat processen 
diskuteras även i detta kapitel. 
 
Slutsats: Rapporten avslutas med en slutsats av examensarbetet samt förslag på vidare studier. 
 
  

2 Nuläge 
I detta kapitel presenteras en företagsbeskrivning av Trafik Stockholm följt av en beskrivning 
av hur VägAssistans fungerar i Stockholm. Här presenteras även information om 
VägAssistans i Göteborg och Malmö och hur dessa skiljer sig från Stockholms verksamhet. 
Vidare beskrivs liknande VägAssistansverksamheter i andra länder och hur dessa fungerar. 
Kapitlet avslutas med en problembeskrivning som beskriver hur det ser ut idag och varför det 
är intressant att studera problemet som utreds i projektet. 
 

2.1 Trafik Stockholm  

Trafik Stockholm grundades år 1996 och är en av Trafikverkets fyra trafikcentraler och drivs 
gemensamt mellan Trafikverket och Stockholm Stad. Målet med verksamheten är att 
underlätta framkomligheten för trafikanter i Stockholm och samtidigt minska miljöpåverkan i 
staden. Utöver Stockholm har Trafikverket även trafikcentraler i Gävle, Göteborg och Malmö. 
Trafikcentralerna har i uppgift att samla in, bearbeta och vidarebefordra information som 
påverkar trafikläget, samt vägleda och styra trafik på det statliga vägnätet. Trafik Stockholms 
har som mål att uppnå ett säkert och störningsfritt flöde i trafiken beskriver Lucero & Åstrand 
(2015).  
 
Arbetet som bedrivs av Trafik Stockholm är också ett sätt för Trafikverket att aktivt påverka 
trafiken i realtid. Trafik Stockholm tillhandahåller VägAssistans på Stockholms vägnät med 
hjälp av VägAssistansfordon för att snabbt kunna vara på plats vid händelser på vägarna i 
Stockholmsområdet. Arbetet hos trafikledningscentralerna utförs dygnet runt året runt för att 
upprätthålla en god trafikmiljö som beskrivs på Trafik Stockholm, Vår verksamhet, (2015).  
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På Trafik Stockholm finns det drifttekniker som bland annat arbetar med att övervaka 
tunnelanläggningar, övervaka vägnätet samt Trafikverkets processnät och trängselskatt samt 
ansvarar för fastighetsdrift. Det finns vägtrafikledare som styr, leder och informerar på både 
statliga och kommunala vägar och två stycken produktionsledare. Det finns även operativa 
trafikanalytiker som analyserar data och bland annat skapar prognoser i det korta till 
medellånga perspektivet. Karlsson (2015) berättar att det dessutom finns driftoperatörer som 
arbetar med kontakten mellan medborgare och entreprenörer i frågor kring en trygg stad. Hur 
organisationsstrukturen hos Trafik Stockholm är uppdelad kan ses i Figur 2. 
 
 

 

Figur 2. Trafik Stockholms organisationsstruktur. (Trafik Stockholm, 2015) 

 

 
Utöver målet att skapa en säkrare och effektivare framkomlighet på vägarna har Trafik 
Stockholm även i uppdrag att bidra till ren, trygg och attraktiv stad att leva och bo i enligt 
Trafik Stockholm, Vår verksamhet, (2015). Detta uppnås genom att Trafik Stockholm tar 
hand om felanmälningar om skador i gatumiljö, torg och parker samt offentliga miljöer i 
Stockholm Stad. 
 
Den dagliga verksamheten hos Trafik Stockholm kan delas in i fyra olika huvudområden vilka 
beskrivs som: Övervakning, styrning och trafikinformation; VägAssistans; Drift och underhåll 
av tekniska system; Felanmälan och entreprenörskontakter Stockholm stad. En beskrivning av 
de fyra områdena presenteras nedan. 
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Övervakning, styrning och trafikinformation: Trafikledningscentralen får via olika kanaler in 
information om störningar i vägnätet som till exempel stillastående fordon, olyckor, föremål 
på väg eller kö. När trafikledaren får information om en händelse görs en analys av 
situationen innan åtgärd bestäms. Trafikcentralen har hjälp av olika tekniska system för att 
trafikledarna ska kunna övervaka trafiken. Detta innebär att trafikledarna kan styra trafiken 
genom att till exempel sänka hastigheten, stänga av körfält eller informera trafikanter om 
hinder på vägbana genom trafikinformationstavlor. Som beskrivs på Trafik Stockholm, 
Trafikledning och trafikinformation, (2015) sprids ytterligare information sedan via olika 
kanaler så som webbplatser och navigeringssystem till resande i nätverket. 
 
VägAssistans: VägAssistans använder sig av VägAssistansbilar för att eliminera 
trafikstörningar i vägnätet snabbt och effektivt. Fordonen är specialutrustade för att kunna 
hjälpa till vid till exempel enklare haverier, bensinstopp, trafikolyckor och att forsla bort 
föremål på väg.  
 
Drift och underhåll av tekniska system: Trafik Stockholms driftingenjörer ansvarar för 
driftövervakning av till exempel el-, tele-, luft-, och styrsystem samt pumpstationer. På Trafik 
Stockholm, Driftövervakning, (2015) beskrivs att detta område sköter inkommande larm och 
därefter utför en analys över situationen. De sköter även felrapportering och ser till att rätt 
entreprenör informeras så att felet kan åtgärdas snabbast möjligt.  
 
Felanmälan och entreprenörskontakter Stockholm stad: Utöver drift och underhåll av 
tekniska system arbetar driftoperatörerna även med hantering av felanmälningar angående 
bland annat belysning, gaturengöring, snöröjning, trafiksignaler och trafikmärken, skador på 
gator och vägar, skadade träd och planteringar och översvämningar. Trafik Stockholm, 
Driftövervakning, (2015) förklarar att felanmälningarna registreras i systemet för att därefter 
vidarebefordras till rätt entreprenörer och jourer som sedan vidtar åtgärder för att lösa 
problemet. 

2.1.1 Nationellt Trafikledningsstöd (NTS) 

En av Trafik Stockholms främsta styrkor är deras trafikledningsstöd som dagligen används i 
verksamheten. För att upprätthålla en snabb och effektivt trafikledning finns det tillgång till 
väletablerade trafikinformationskanaler till och från Trafik Stockholm. Hur information sprids 
till och från trafikledningscentralerna hos Trafik Stockholm kan ses i Figur 3.  
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Figur 3. Informationsspridning till och från trafikledningscentralen hos Trafik Stockholm. (Trafik 
Stockholm, 2015) 

 
 
När en händelse inträffat i vägnätet är det viktigt att trafikledningscentralerna snabbt får 
information om händelsen för att kunna vidta åtgärder.  Åtgärderna innebär både att lösa 
trafiksituationen så snabbt och smidigt som möjligt och samtidigt sprida korrekt information 
till trafikanterna för att uppdatera dessa på det nuvarande läget i trafiken.  Den information 
som inkommer till trafikcentralerna utgör underlag för de beslut och åtgärder som utförs, 
åtgärderna kan till exempel innebära hjälp från VägAssistans, dirigera om trafik eller stänga 
av körfält beskriver Karlsson (2015). När åtgärd är fastställd är det centralernas uppgift att 
vidare förmedla det aktuella trafikläget till trafikanter genom olika kanaler för möjliggöra en 
säker och effektiv resa. Därför krävs goda samarbeten mellan interna och externa aktörer för 
att vidhålla uppdaterad information om trafikläget på vägarna i Stockholm menar Karlsson 
(2015).  
 
Det beslutstöd som trafikledningen på Trafik Stockholm använder sig av kallas NTS, 
Nationellt Trafikledningsstöd. Systemet kommunicerar med olika specifika system för trafik 
och väganläggningar. Systemet innehåller ett beslutstöd som underlättar trafikledarens arbete 
vid beslutsfattning i stressiga situationer berättar Karlsson (2015).  Tack vare systemets 
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uppbyggnad ges möjlighet att hantera information från många olika källor samtidigt. Hur 
händelseförloppet fortskrider genom NTS kan ses via ett exempel i Figur 4.  
 
 

 

Figur 4. Händelseförlopp i NTS, från inträffad händelse till åtgärdsplan.(Trafik Stockholm, 2015) 

 
 
De åtgärdsplaner som tas fram genom NTS beskrivs av Karlsson (2015) som en översättning 
av de gällande rutiner som Trafikverket definierat för olika system, objekt och händelser. 
Åtgärdsplanerna skiljer sig åt beroende på om det handlar om drift- och underhållsplaner, som 
till exempel vägarbete och flytt av fordon, eller akutplaner, som till exempel hinder på väg 
eller trafikolycka. Genom framtagandet av åtgärdsplaner via NTS så säkerställs att operatören 
behandlar liknande händelser på ett likartat sätt. 
 

2.2 VägAssistans 

Vid införandet av VägAssistans när Trafik Stockholm startades 1996 hade 
trafikinformationscentralerna inte tillgång till någon större mängd information om vägtrafiken 
i realtid. Därför låg det största fokus i början på att patrullera vägarna för att hitta eventuella 
hinder och störningar i vägnätet. Med anledning av mobiltelefonens snabba utvecklig anses 
patrulleringen numera inte tillhöra ett av de viktigaste utförandena. I dagens läge rapporteras 
störningar i vägnätet in via telefonsamtal till trafikcentralerna. Efter införandet av 
VägAssistans blev det möjligt för väghållarna att mer aktivt hjälpa till i arbetet med störningar 
på plats i vägnätet. Detta arbete utfördes tidigare enbart av polisen beskriver Kronborg (2014). 
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Sedan starten av VägAssistans i Stockholm har verksamheten ökat med åren. Vid starten 
fanns tillgång till en VägAssistansbil och en bärgningsbil under rusningstid och idag finns en 
fordonsflotta med sex VägAssistansbilar och tre bärgningsbilar tillgängliga under rusningstid 
2015. En av anledningarna till den ökade verksamheten beror delvis på de stora tunnelavsnitt 
som byggts i Stockholms vägnät, Södra och Norra länken. Vid öppning av Södra länken 2004 
beskriver Kronborg (2014) att VägAssistans ansågs som en viktig del av säkerhetskonceptet.  
 
Trafik Stockholm har upprättat ett avtal med Falck där de under högtrafik har tre 
bärgningsbilar kopplade till VägAssistansfordonen i vägnätet. Övrig tid säger 
överenskommelsen att bärgningsbilarna inte finns standby i vägnätet men ska infinna sig vid 
händelse som kräver bärgning inom en given inställelsetid berättar Lucero & Åstrand (2015).  
 
En del av arbetet för VägAssistansfordonens förare innefattar att kunna rädda liv och släcka 
bränder då VägAssistans många gånger befinner sig först på plats vid en trafikolycka. Förarna 
har därför utbildats som både deltidsbrandmän och inom livräddning. För tunnelsystemen i 
vägnätet ska VägAssistans fungera liknande en vaktmästare menar Kronborg (2014), där de 
ska se till att tunnlarna och deras omgivningar är fria från havererade bilar samt assistera 
räddningstjänst och polis vid olyckor. De ska även kunna utföra enklare väghållaruppgifter, 
kunna assistera polis eskorter vid statsbesök samt stänga av vägar och tunnlar vid planerade 
drift och underhållsarbeten. Som beskrivs ovan så är arbetsuppgifterna för VägAssistans 
mycket varierande vilket sätter press på utbildade och intresserade förare som kan hantera 
både oväntade situationer och krishantering. VägAssistans är även ett sätt för 
Trafikcentralerna att få extra ögon på vägarna berättar Lucero & Åstrand (2015), eftersom 
förarna kan rapportera från områden där det inte finns några vägkameror.  
 
VägAssistans använder sig av specialbyggda fordon, tunga lastbilar, utrustade likt en brandbil 
för att hjälpa till vid olika typer av händelser, se Figur 5. Varje fordon är bland annat utrustad 
med varningsskyltar, varningsljus, defibrillator och sjukvårdsutrustning, bensin och diesel. 
Fordonen ha även ett så kallat TMA- skydd, Truck Mounted Attenuator, längst bak på 
fordonet, vilket kan liknas en ”kudde” som klarar av en påkörning bakifrån i upp till 90 km/h.  
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Figur 5. En av Trafik Stockholms VägAssistansbilar.(Källa: Författarna) 

 
 
Trafikverket menar att stopp i Stockholmstrafiken kostar 360 000 kronor i timmen enligt 
Holm (2015). Genom snabb och effektiv VägAssistans kan konsekvenserna vid en händelse 
minimeras. Detta medför att samhällskostnaden kan minskas om VägAssistansfordonen 
snabbt kan befinna sig på plats vid händelsen för att minska antalet berörda trafikanter.   
 
Arean som täcks av VägAssistans utgår från Centralbron i centrala Stockholm med en 20 
kilometers radie runt Stockholm Stad, se Figur 6.  
 
 

 

Figur 6. Område i Stockholm som täcks av VägAssistans. 

 
 
Som komplement till VägAssistans beskriver Kronborg (2014) att det sedan hösten 2009 
används en ”lightversion” av VägAssistans kallad Utökad VägVakt. Utökad VägVakt är från 
början driftentreprenörens ordinarie verksamhet som används under rusningstimmarna på 
morgon och eftermiddag utanför VägAssistans serviceområde. Detta är en billigare lösning i 
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jämförelse med VägAssistans och används mestadels under rusningstid på E4 från Kista till 
Arlanda samt E4/E20 mellan Lindvreten och Södertälje under veckodagarna. Under 
eftermiddag och kväll på söndagar patrullerar Utökad VägVakt även längs Södertäljevägen.  
Fordonen som Utökad VägVakt använder är enklare en Stockholms VägAssistansbilar 
utrustade med bland annat lampor, skyltar, bensin och diesel för att hjälpa till vid de 
vanligaste typerna av händelser. Dessa bilar är utrustade med godkända TMA-skydd för 
högsta motorvägshastighet och har därför möjlighet att arbeta utanför VägAssistans 
serviceområde där högre hastigheter än 90 km/h påträffas.  
 

2.3 VägAssistans i Göteborg och Malmö 

Efter att VägAssistans inskaffades i Stockholm 1996 har intresset för VägAssistans ökat och 
numera har det även införts i Göteborg sedan år 2000 och i Malmö sedan 2012.  
 
VägAssistans i Göteborg infördes för att utreda om denna tjänst kunde bidra till nytta för de 
uppsatta transportpolitiska målen i Göteborg beskriver Planath, Lindqvist, Dickinson & 
Jäppinen (2002). Vid starten i Göteborg användes endast ett VägAssistansfordon i 
verksamheten. Fordonet var en specialbyggd brandbil, liknande de som används i Stockholm, 
och kördes då av räddningstjänsten på order av dåvarande Vägverket. Några år efter 
införandet av VägAssistans ökades verksamheten från en till  två VägAssistansbilar. Bilarna 
patrullerar längs de större trafiklederna, både statliga och kommunala vägar enligt Planath, 
Lindqvist, Dickinson & Jäppinen (2002). Ytterligare en förändring som genomfördes i 
samband med att antalet fordon utökades var att bilarna istället hyrdes in från Svevia med 
förare från ett mindre bärgningsföretag. Precis som i Stockholm är inte alla bilar i bruk under 
hela dygnet. Under måndag till fredag mellan 06.00 – 18.00 är båda bilarna i Göteborg 
bemannade och därefter är endast en av bilarna bemannad dygnet runt, vilken bland annat 
patrullerna tunnlarna i vägnätet. VägAssistansbilarna som används i Göteborg är till utseendet 
lika de som används i Stockholm, största skillnaden menar Kronborg (2014) är att det är 
vitmålade och har en annan släckutrustning jämfört med bilarna i Stockholm.  
 
Precis som Stockholm har Göteborgs kommun valt att bistå i arbetet med VägAssistans vilket 
innebär att bilarna skickas på uppdrag både på statliga och kommunala vägarna. En skillnad 
från Stockholm är enligt Kronborg (2014) att det i Göteborg inte finns något avtal för 
inhyrning av bärgningsbilar.  Detta är något verksamheten i Stockholm valt att införa under 
rusningstid för att snabbare flytta stillastående fordon från vägbanan, vilket medför effektivare 
insatsarbete men leder till en högre kostnad.  
 
Även Malmö har infört VägAssistans sedan tidig höst 2012. Verksamheten drivs av Svevia 
och består för tillfället av endast en VägAssistansbil. Den bil som används skiljer sig mot 
både Stockholm och Göteborg då den är betydligt enklare utrustad. Modellen är en vanlig 
TMA- bil utrustad med den mest nödvändiga utrustningen för att kunna bistå vid olika 
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händelser. VägAssistansfordonet är bemannat mellan måndag till fredag under 
morgontrafiken 05.00 – 09.00 och under eftermiddagstrafiken 15.00 – 19.00 enligt Kronborg 
(2014). Områdena som VägAssistansfordonet patrullerar är främst de mest trafikerade 
vägarna så som E6 mellan Vellinge och Löddeköpinge, RV 16 mellan Flädie och Lund samt 
E22 mellan Lund och Malmö. Verksamheten har fungerat bra och har inneburit att 
trafikcentralen i Malmö har fått övervakning på de ställen i vägnätet som saknar kameror. 
Utöver detta innebär VägAssistansfordonet även ett verktyg som kan användas när händelser 
inträffar på vägnätet.  
 

2.4 Samhällsekonomisk lönsamhet 

VägAssistans är kostnadsfritt för den utsatta trafikanten och vinsten ses i stället som en 
samhällsekonomisk lönsamhet. Under 1999 och 2002 genomfördes utvärderingar för 
VägAssistans i Stockholm respektive Göteborg. Resultatet från dessa utvärderingar visade på 
samhällsekonomisk lönsamhet för verksamheterna i båda städerna enligt Kronborg, Lucero & 
Åstrand (2014).  För Göteborg gavs en nettonyttanuvärdeskvot, NNK, på 6,3 och för 
Stockholm gavs ett NNK på 4,9. Båda verksamheterna anses därmed lönsamma eftersom 
NNK > 0 betraktas som lönsamt. Förutom höga nettonyttanuvärdeskvoter har även andra 
positiva effekter iakttagits. Dessa är till exempel restidsvinster, förbättrad trafiksäkerhet, 
omhändertagande av trafikanter efter olyckor, indata till trafikcentralen, förbättrade 
relationerna med räddningstjänst, polis och bärgare samt att det ger trafikcentralerna ett 
verktyg i trafiken enligt Kronborg (2014).  
 

2.5  VägAssistans internationellt 

Liknande VägAssistansservice som Trafik Stockholm erbjuder i Stockholm kan även påträffas 
utanför Sverige. Det finns dock inget land som tillhandahåller exakt samma service som 
Trafik Stockholm, vilket delvis beror på respektive lands lagar och förordningar samt syftet 
med assistanstjänsten.  
 
Kronborg (2014) beskriver att det i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna finns 
organisationer vilka innehar patrullbilar som arbetar med att försöka reparera medlemmars 
bilar direkt på plats, vilka kallas ADAC, AA respektive ANWB. Detta innebär att de ofta kan 
vara snabbt på plats, dock kan det hända att reparationer av havererade bilar kan pågå en 
längre tid vilket medför att vägavsnitt kan blockeras under en längre tid. I Frankrike ges 
service till havererade fordon av de olika motorvägsbolagen, där mindre fel repareras på plats 
och om mer omfattande reparationer krävs bärgas bilen bort från platsen enligt ASFA (2015). 
Dessa tjänster är avgiftsbelagda för den berörda trafikanten.  
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 I Storbritannien motsvarighet till VägAssistans kallas Highway Agency Traffic Officer 
service. Denna tjänst innehar fordon som patrullerar på Storbritanniens motorvägsnät för att 
underlätta ett jämnt och smidigt trafikflöde och är den tjänst som mest liknar 
VägAssistansservicen i Sverige. Syftet med Traffic Officers är att snabbt eliminera incidenter 
för att reducera eventuella konsekvenser av incidenten såsom trängsel eller sekundära 
incidenter som inträffar på grund av den primära incidenten.  Traffic Officers bistår enligt 
gov.uk (2015) vid motorhaverier och olyckor samt flyttar övergivna bilar som kräver 
omfattande reparation från vägbanan. De kan även informera övriga trafikanter genom 
elektroniska meddelandeskyltar samt agera stöd åt polisen. Traffic Officers har makt att 
stanna och dirigera trafik samt stänga körfiler eller vägar. Den berörda föraren blir fakturerad 
för de tjänster som Traffic Officers utför. Om ett vägarbete orsakar skada på ett fordon som 
kan resultera i trängsel, förseningar eller olyckor beskrivs på gov.uk (2015) att Traffic 
Officers tillhandahåller gratis reparation eller flyttar bilen utan avgift till ett säkrare ställe i 
närheten. Därefter får föraren själv stå för bärgning vidare till verkstaden eller till förarens 
hem.  En liknande verksamhet i Storbritannien kan även hittas i Wales. 
 
I flera delstater i USA finns så kallade Freeway service patrols, FSP. Dessa finns exempelvis i 
Kalifornien där FSP drivs av myndigheten för transport i Kalifornien som kallas Caltrans, 
vilket är den lokala transportorganisationen och motorvägspatrullen i Kalifornien, CHP. Dessa 
har som mål att maximera effektiviteten på motorvägsnätet och är ett verktyg framförallt på 
hårt belastade vägsträckor, vilket beskrivs på chp.ca.gov (2015). Användandet av FSP innebär 
ökad säkerhet för trafikanter samtidigt som effektiviteten på motorvägsnätet maximeras. Det 
är viktigt för FSP att snabbt vara på plats vid en händelse för att minimera påverkan på övriga 
trafikanter. Att snabbt få bort ett stillastående fordon på en vägsträcka med trängsel är viktigt 
för att inte skapa köer. FSPs bärgningsbilar används för att motverka köer genom att snabbt få 
igång eller transportera bort stillastående bilar från motorvägen.  Även risken för olyckor som 
orsakas av ouppmärksamma förar som exempelvis kör in i ett stillastående fordon minskas 
med FSP enligt chp.ca.gov (2015). FSP minskar stop-and-go flöde på motorvägen vilket har 
en positiv påverkan på miljön eftersom ett jämnt flöde minskar utsläpp och 
bränsleförbrukning.  
 
För stillastående fordon på motorvägen erbjuder FSP lite bränsle om fordonet har stannat på 
motorvägen på grund av att bränsletanken är tom, de kan även hjälpa till att starta bilar med 
dött batteri, byta ett punkterat däck, fylla kylaren samt hjälpa till att provisoriskt laga andra 
mindre fel.  Om ytterligare reparationer krävs och bilen inte startar bärgas bilen gratis till en 
mer lämplig plats där fordonet inte står i vägen, vilken är godkänd av motorvägspatrullen i 
Kalifornien.  
 
FSP äger sina egna bärgningsbilar och dessa patrullerar bestämda rutter på de delar av 
motorvägsnätet där trängsel ofta uppstår. De tjänster som FSP utför är gratis och de jobbar 
vanligtvis vardagar under rusningstider. Det har dock blivit allt vanligare att FPS patrullerar 
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kraftigt överbelastade motorvägsdelar även under lunchtid och på helger. Det förekommer 
även att FSP patrullerar kring platser där ombyggnationer av motorvägen sker.  På chp.ca.gov 
(2015) informeras att det idag finns över 350 bärgningsfordon som patrullerar de 2816 km av 
de mest belastade motorvägarna i Kalifornien.  
 
FSP kan även hittas på Hawaii och används med målet att öka säkerheten för stillastående 
bilar samt öka framkomligheten på vägnätet enligt fsphawaii (2015). Om FSP inte kan laga 
fordonet snabbt bärgas fordonet av motorvägen sedan får föraren ringa till en extern 
bärgningsservice, försäkringsbolag eller annan form av assistans. Förarna i FSP på Hawaii är 
tränade i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att släcka bränder samt att känna igen farliga 
material. FSP Hawaii tillhandahåller samma typ av tjänster som FSP i Kalifornien.   
 

2.6 Problembeskrivning 

Trafik Stockholms verksamhet har ytterligare expanderat i och med öppnandet av Norra 
länken under hösten 2014, och förväntas öka även i framtiden med anledning av planerande 
vägbyggen i Stockholm. Detta har för verksamheten inneburit en ökning av antalet 
VägAssistansfordon. Innan öppnandet av Norra länken hade VägAssistans tillgång till fyra 
fordon och ett samarbete med två bärgningsbilar under rusningstider. Efter öppnandet av 
Norra länken har antalet fordon ökat till sex stycken och ett samarbete med tre bärgningsbilar 
under rusningstid för att förbättra täckningen i nätverket.   
 
I anslutning till Norra länkens delöppning under slutet av november 2014 har Trafik 
Stockholm arbetat med att ta fram nya rutiner för VägAssistans som beskrivs av Kronborg, 
Lucero & Åstrand (2014). Frågor som diskuterats har innefattat bland annat samverkan, 
utrustning, organisation och marknadsföring, arbetssätt, utökad VägVakt och placering av 
fordon med flera. I denna rapport kommer placering för VägAssistansfordonen att behandlas.  
 
Av de sex VägAssistansbilar som Trafik Stockholm använder sig av idag finns som beskrivs i 
Kronborg (2014)  en ytbil som servar södra delen av Stockholm vilken i dagens läge är 
placerad runt Lilla Essingen och en ytbil som servar norra delen av Stockholm vilken är 
placerad runt Haga Norra. Sedan finns det två bilar som servar Norra länken där den ena är 
placerad runt trafikplats Värtan och den andra runt Frescatiområdet. De sista två bilarna servar 
Södra länken och är placerade runt Åbyrodellen och runt Sofielundsplan. Figur 7 visar en 
karta över var Trafik Stockholms VägAssistansfordon är placerade idag. 
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Figur 7. De sex VägAssistansbilarnas placering i dagsläget. 

 
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt för VägAssistans placera fordonen så att 
konsekvensen av en händelse minimeras. För att uppnå korta inställelsetider under kravet att 
det bör finnas god täckning i nätverket och samtidigt utnyttja fordonen maximalt är det viktigt 
att fordonen placeras ut på väl valda platser i vägnätet. Idag använder Trafik Stockholm inget 
verktyg för utplaceringen av VägAssistansfordonen utan placeringarna är framtagna utifrån 
erfarenhet och personliga preferenser.  
 
Därför är Trafik Stockholm intresserade av att införa ett beslutstödsverktyg för att utvärdera 
olika fordonsplaceringar och därmed stödja beslut om lämpliga placeringar av 
VägAssistansfordonen. Verktyget ska användas för att ge användaren analys av olika 
fordonsplacering genom att utvärdera dessa utifrån effektivitetsmått som är relevanta och i 
många fall avgörande för val av placering.  
 

2.7 Relaterade studier 

För studerat område i rapporten fanns inte så mycket litteratur kring ämnet vilket medförde att 
en mindre studie inom relaterade studier genomfördes. Projektets problem har valts att 
jämföras med blåljuslogistik då detta forskningsområde har många likheter med 
VägAssistans. Nedan följer en kort beskrivning om liknande problem som genomförts inom 
forskningen. 
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Konstruktion av system för utryckningsfordon har varit ett område som forskats kring sedan 
mitten av 1960-talet enligt Goldberg (2004). Huvudsyftet med denna forskning har varit att 
utveckla och lösa matematiska modeller som används som stöd vid beslut. Det kan bland 
annat handla om placering av brandstationer, variabla placeringar för ambulanser, hur 
fordonen utnyttjas, antalet fordon av olika typ samt hur och när resurser ska omfördelas. Hur 
fordonen placeras och vilket fordon som kopplas till vilket uppdrag är enligt Goldberg (2004) 
kritiska faktorer vid utveckling av ett fungerande system. Detta beror bland annat på att dessa 
beslut måste bestämmas under dynamiska förhållanden. Det finns olika typer av strategier att 
använda för att bestämma vilket fordon som ska skickas till vilket uppdrag. En av de 
vanligaste metoderna är att skicka närmsta tillgängliga fordon, dock innebär detta inte att 
denna metod ger en optimal lösning för systemet. 
 
Li, Zhao, Zhu & Whatt (2011) beskriver att en av de viktigaste och mest kritiska faktorerna 
inom ambulanslogistik är responstiden eftersom den kan innebära skillnad mellan liv och död. 
En lång responstid kan betyda att skadade inte kan ges tillräckligt snabb vård och kan därför 
innebära allvarliga konsekvenser för de utsattas chans att överleva. Enligt Kepaptsoglou, 
Karlaftis & Mintsis (2012) kan en tio minuters minskad responstid leda till en 30 % 
minskning av antal döda i trafikolyckor. Därför är placeringarna av fordonen en viktig aspekt 
för att uppnå en kort responstid, som Li, Zhao, Zhu & Whatt (2011) beskriver. Vad som anses 
som en bra placering av ett fordon beror på dess responstid enligt Dzator & Dzator (2013). 
Responstiden grundas till störst del på avståndet mellan placeringen och olycksplatsen.  
Därför är det viktigt att fordonen placeras så att det genomsnittliga, och totala, avståndet eller 
tiden minimeras. Detta kan även appliceras vid val av placering för sjukhus. 
 
Modeller som används för att bestämma fordonsplaceringar är ett väl studerat område inom 
analytiska planeringsmodeller enligt Goldberg (2004). Dessa modeller använder ofta indata i 
form av efterfrågan och körtid för att hitta optimala placeringar för fordonen.  Kepaptsoglou, 
Karlaftis & Mintsis (2012) beskriver att facility location modeller ofta används i problem 
gällande blåljuslogistik. Exempel på kända användningsområden är ambulanssjukvård och 
placering av polis- och brandstationer. De mest frekvent använda modellerna för dessa 
problem är täckningsmodeller och medianmodeller.  
 
De grundläggande målen för att lokalisera anläggningar eller fordon kan delas in i tre olika 
kategorier enligt Dzator & Dzator (2013). Den första kategorin avser de lokaliseringsproblem 
som avser att täcka efterfrågan inom en förbestämd tid eller sträcka, vilket kallas för Location 
Set Covering problemet eller Maximal Covering Location problemet. Maximal Covering 
Location problemet handlar om att lokalisera ett bestämt antal anläggningar eller fordon för 
att maximera täckt efterfrågan. Den andra kategorin avser de lokaliseringsproblem som avser 
att minimera det totala avståndet, vilket beskrivs som p-center problemet. Den tredje och sista 
kategorin behandlar de lokaliseringsproblem som avser att minimera den genomsnittliga 
viktade avståndet eller tiden, och kallas p- median problemet.  P-median problemet syftar till 
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att lokalisera p-anläggningar eller p-fordon för att minimera totala avståndet eller tiden mellan 
efterfrågan och närmaste placering.  
 
Setzler, Saydam & park (2009) beskriver att efterfrågan på ambulanser vanligtvis varierar 
både under veckans dagar och tid på dygnet. Många aktörer väljer i dessa situationer att utöka 
antalet ambulanser i tjänst beroende på hur efterfrågemönstret ser ut. Beroende av detta finns 
det idag forskning som specialiserat sig på att utveckla dynamiska optimeringsmodeller som 
upprepade gånger under dagen omlokaliserar ambulanserna. För att den dynamiska 
omplaceringen ska fungera effektiv krävs att prognostiseringen av nödsamtal är korrekt för 
både tid och placering menar Setzler, Saydam & park (2009).  
 
 

3 Metod 
I metodkapitlet presenteras metoder använda under projektet. Här visas beskrivningar på 
utvecklingen av modellerna samt motiveringar till valda metoder med stöd i teorin. Kapitlet 
startar med en översikt av beslutstödet med en kortare beskrivning. Därefter följer en mer 
detaljerad beskrivning för var och en av de ingående modellerna. 
 

3.1 Översikt 

Vid framtagning av beslutstödsverktyget för placering av VägAssisatansfordon har flera olika 
metoder och modeller använts. Projektet startade med utveckling av en efterfrågemodell i 
ArcMap för prognostisering av framtida händelser i Stockholm. Som prognosmetod används 
Holt-Winters prognosmetod då denna metod utifrån dataanalysen av historisk data påvisade 
både trend och säsongsvariationer.  Holt-Winters prognosmetod jämfördes även mot en naiv 
prognosmetod och en semi-naiv prognosmetod vilket ytterligare stärkte valet av denna metod 
utifrån prognosfelen. För prognosen skapades sedan en konsekvensterm för varje händelse 
som bygger på flöde, tunnel och flaskhals, vilken påverkar hur fordonen placeras utifrån 
optimeringsmodellen. 
 
Vidare utvecklades sedan en körtidsmodell i ArcMap. Körtidsmodellen består av statiska och 
dynamiska körtider för att transporteras mellan lokaliseringspunkter och efterfrågepunkter. 
För de statiska körtiderna användes NVDBs inbyggda skyltade länkhastighet och för de 
dynamiska körtiderna användes insamlade hastigheter från radarstationer på motorvägsnätet i 
Stockholm. Eftersom dynamisk hastighetsdata endast fanns tillgänglig på ett begränsat 
geografiskt område användes den statiska hastigheten på de länkar som saknade dynamiska 
hastigheter.  
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Huvuddelen i beslutstödsverktyget består av möjligheten att utvärdera olika typer av 
fordonsplaceringar. Det är möjligt att analysera både optimerade placeringar via ArcMaps 
inbyggda optimeringsmodell p-median och manuellt framtagna placeringar. Dessa 
fordonsplaceringar utvärderas därefter utifrån olika effektivitetsmått för att analysera 
placeringarnas prestanda och jämföra de olika alternativen. Utifrån analysen av 
effektivitetsmåtten är det sedan möjligt att omlokalisera placeringarna efter resultaten i en 
itererande process. En illustration av beslutstödsverktyget kan ses i Figur 8. 
 
 

 

Figur 8. Översiktsbild av beslutstödsverktyget. 

 
 

3.2 Efterfrågemodell 

Wheelwright (1985) menar att den mest förekommande kvantitativa prognosmodellen är 
tidsseriemodellen. I en tidsseriemodell är faktorer som berör vilken dataserie samt viken 
period som ska prognostiseras viktiga.  En tidsserie uppbyggd av efterfrågedata kan delas in i 
fem olika typer av komponenter, så kallade tidskomponenter. Olhager (2013) beskriver att de 
fem grundläggande komponenterna är trend, säsong, cykel, nivå och slump. 
Trendkomponenten visar hur efterfrågan gradvis ökar eller minskar, säsongen visar 
återkommande mönster som bland annat kan bero av årstider, helger, väder eller försäljning 
och förbrukning. En cykel uppstår då ett datamönster återkommer, vilket ofta kopplas till 
konjunkturcykeln. Nivån kan ses som den genomsnittliga efterfrågan över tid och saknar både 
trend, säsong och cykel. Om data innehåller variationer som inte går att förklara och där det 
inte finns något tydligt mönster kallas det för slump.   
 
Hur tidseriekomponenterna kombineras i en efterfrågemodell förklarar Olhager (2013) beror 
på vilken av de två generella formerna som används, multiplikativ modell eller additiv 
modell. Den multiplikativa modellen förklarar Olhager (2013) är den vanligaste typen för att 
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kombinera komponenterna och bygger på att efterfrågan ges av produkten av de fem 
tidseriekomponenterna. I den additiva modellen adderas istället komponenterna för att ge 
efterfrågan. Utifrån dessa tidseriekomponenter gäller det att finna den typ av modell som bäst 
beskriver efterfrågan.  
 
Det är viktigt att skilja på efterfrågemodell och prognosmetod enligt Olhager (2013). En 
efterfrågemodell beskriver utseendet av den underliggande processen som genererat 
efterfrågan, vilken skattas utifrån efterfrågan, medan prognosmetoden syftar till att förutsäga 
kommande efterfrågan. Den efterfrågemodell som antas föreligga styr valet av prognosmetod.  
Det finns olika typer av efterfrågemodeller och de mest grundläggande modellerna är; 
konstant modell, trend modell, säsongsmodell och trend- och säsongsmodell. Ytterligare 
modeller gå under beteckningen andra modeller i Olhager (2013), till exempel cykliska 
modeller. 
 
En konstant efterfrågemodell innebär att det finns en konstant, och tidsberoende, nivåterm 
samt en slumpterm. Det kan även beskrivas som slumpmässiga avvikelser runt ett medelvärde 
enligt Olhager (2013) och beskrivs enligt Ekvation 1 nedan. 
 
                                                                                       
 
där 
                           
        
                        
 
Slumptalet är en oberoende stokastisk variabel som har ett medelvärde på 0 samt har en 
konstant standardavvikelse och kallas ibland för vitt brus. 
 
För en trendmodell krävs att modellen innehåller en konstant nivåtern, en trendterm och precis 
som för den konstanta modellen en slumpterm. Enligt Olhager (2013) ansätts denna 
trendmodell oftast då det finns en tydlig trend i efterfrågan. Trendmodellen beskrivs enligt 
Ekvation 2. 
 
                                                                                         
 
där 
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En annan typ av efterfrågemodell som beskrivs i Olhager (2013) är en säsongsmodell. Denna 
modell bygger på en konstant term, en säsongsterm, vilket också kan representeras av ett 
säsongsindex, och slutligen en slumpterm. Ett säsongsindex kan till exempel vara en månad 
eller ett kvartal.  Säsongsmodellen beskrivs i Ekvation 3 nedan. 
 
                                                                                           
 
där 
                            
 
Det finns även efterfrågemodeller som innehåller både trend och säsong, så kallade 
kombinerade trend- och säsongsmodeller. I dessa modeller ingår tidsseriekomponenterna; 
konstant term, trendterm, säsongsterm och slumpterm. Till skillnad från tidigare beskrivna 
efterfrågemodellerna beskriver Olhager (2013) att denna modell innehåller både säsongsterm 
och trendterm. Liksom för säsongsmodellen är det möjligt att använd säsongsindex som 
säsongsterm även i denna modell. Precis som beskrivs av modellens namn används denna 
metod då efterfrågan uppvisar både trend- och säsongsmönster. Beskrivning av modellen 
återfinns i Ekvation 4. 
 
                                                                                  
 
 
Efterfrågemodellerna kan sammanfattas som att en konstant modell är en stationär 
tidsserieprocess, en säsongsmodell ansätts för produkter som har säsongsvariationer och 
trendmodellen används då trend kan ses i efterfrågedata. Om både säsong och trend finns i 
data är det viktigt att studera huruvida dessa förhåller sig till varandra, för att ansätta en 
kombinerad trend- och säsongsmodell. 
 
Utöver de efterfrågemodeller som tas upp i denna rapport finns det även andra modeller, 
vilket beskrivs i Olhager (2013). De modeller som beskrivits ovan anses vara cykliska 
modeller vilket innebär att den cykliska termen ofta representeras utav en sinus- eller 
cosinusfunktion. Detta gäller dock inte för alla efterfrågemodeller utan det finns de som kan 
anta andra mönster utöver de trigonomiska mönstren. Dessa modeller är relativt ovanliga efter 
som de ofta resulterar i komplicerade prognosmetoder. 

3.2.1 Prognosmetoder 

Olhager (2013) beskriver att det finns fem steg som generellt kan urskiljas då en prognos ska 
utvecklas för en produkt. I steg ett studeras historisk efterfrågedata för att identifiera vilken 
typ av efterfrågemodell som föreligger varpå i steg två en relevant prognosmetod väljs utifrån 
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antagen efterfrågemodell. I steg tre ska parametervärdena bestämmas och i steg fyra ska 
startvärden fastställas till exempel genom att ge senaste observerade efterfrågan ett initialt 
värde för första prognosberäkningen. Steg fem handlar om att löpande göra uppföljning 
genom att jämföra prognosens värden mot faktisk efterfrågan för att kunna identifiera 
systematiska avvikelser i efterfrågedata.  Detta för att eventuellt justera värden på parametrar 
eller för att fastställa att val av prognosmetod bör ändras.  I Tabell 1 nedan presenteras enligt 
Olhager (2013) möjliga val av prognosmetoder för olika val av efterfrågemodell. 
 
 

Tabell 1. Val av prognosmetod utifrån efterfrågemodell. Olhager (2013) 

Efterfrågemodell Prognosmetod 
Konstant modell Glidande medeltal 
  Exponentiell utjämning 
Trendmodell Exponentiell utjämning med trend 
Säsongsmodell Säsongsindex 
Trend- och säsongsmodell Exponentiell utjämning med trend och säsong 

 
 
Ur en generell synvinkel beskriver en prognos ett förutspått framtida händelseförlopp.  
Edlund, Högberg, & Leonardz (1999) beskriver att en prognos har som syfte att underlätta och 
förbättra beslutsfattande i ett företag eller organisation genom att minska osäkerheten i 
beslutssituationen, vilket kan uppnås genom att analysera och organisera befintlig kunskap. 
Prognosmodellen kan även användas för att simulera konsekvenser som kan uppstå av osäkra 
framtida händelser. Det finns många olika prognosmetoder och val av prognosmetod bör 
bygga på prognosens syfte och vilken data som finns tillgänglig. Edlund, Högberg, & 
Leonardz (1999) menar att en enkel prognosmetod är att föredra eftersom det då är enklare för 
beslutsfattaren att förstå under vilka förutsättningar som modellen gäller samt att förstå hur 
prognosen har utvecklats.  
 
Edlund, Högberg, & Leonardz (1999) beskriver vidare att prognosmodeller kan delas upp i 
kvantitativa och kvalitativa modeller vilka har skilda egenskaper. De kvalitativa modellerna 
bygger på subjektiv information så som exempelvis åsikter och används när historisk data 
saknas eller då uppskattning görs att ett variabelsamband förväntas förändras.  Kvalitativa 
prognoser tillämpas som underlag för långtidsplanering samt för försäljningsprognoser av nya 
produkter. Kvantitativa modeller är matematiska modeller som bygger på historisk data, varpå 
samband och prognosvariabelns värde kan bestämmas. Dessa kvantitativa modeller kan delas 
upp i tidseriemodeller och kausala modeller. Kausala modeller utnyttjar samband mellan 
variabler och tidsseriemodeller använder prognosvariabelns historiska värden. Olhager (2013) 
menar att om kvantitativa, analytisk data och kvalitativa, subjektiv data, kombineras 
kompletterar dessa varandra med syftet att få bästa möjliga prognos med rimlig resursinsats. 
 



Metod 

   
 

 
33 

 

De kvantitativa prognosmodellerna kan som ovan nämnt delas upp i kausala modeller och 
tidsseriemodeller.  De kausala modellerna kan i sin tur delas upp i regressionsmodeller och 
ekonometriska modeller medan tidsseriemodellerna i sin tur kan delas upp i naiva, glidande 
medeltal, komponentuppdelnings- och utjämningsmodeller. 
 
Regressionsmodeller innefattar enligt Edlund, Högberg, & Leonardz (1999) metoder för att 
bestämma samband mellan förklarande oberoende variabler och beroende prognosvariabler, 
vilka används för att studera effekter och konsekvenser av förändringar i beslutsvariabler. Det 
är även möjligt att använda dessa samband till att ta fram värdet på prognosvariabeln. 
Ekonometriska modeller innefattar statiska modeller över ekonomiska system.    
 
De beräkningsmetoder som används för att ta fram prognoser bygger i de flesta fall helt på 
matematiska beräkningar utifrån tidsserier över efterfrågehistorik som till exempel försäljning 
eller förbrukning enligt Mattsson (2015). Nedan beskrivs några av de vanligaste 
beräkningsmetoderna som används vid prognostisering av efterfrågan. 

3.2.1.1 Naiv prognos 

En naiv prognos benämns ofta som en av de enklaste typerna av prognosmetod och Mattsson 
(2015) beskriver att den oftast används som preferensmetod för att jämföra kvaliteten i mer 
avancerade prognosmetoder. Naiv prognosmetod kan ses som ett specialfall av 
prognosmetoden Glidande medelvärde. Metoden innebär att en prognos skapas genom att 
sätta en produkts prognos för nästkommande period lika med förbrukningen för föregående 
period. Fördelen med denna metod är dess simpelhet vilket gör att den är enkel att utföra. 
Nackdelen är att den blir väldigt känslig gällande slumpmässiga variationer vid korta 
prognosperioder. För längre prognosperioder över ungefär ett år och med en förbrukning utan 
större variationer kan metoden i många fall vara användbar. 

3.2.1.2 Enkel exponentiell utjämning 

Enkel exponentiell utjämning används vid korttidsprognostisering, vanligtvis en månad framåt 
i tiden. För denna modell antas efterfrågan ligga runt ett ungefärligt konstant medelvärde, det 
vill säga det förekommer inga större trend- och säsongsvariationer enligt Kalekar (2004). 
Uppdateringen av enkel exponentiell utjämning presenteras i Ekvation 5. 
 
                                                                            
där 
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Prognosmetoden använder ekvationen för att ta fram prognosen för nästa period och ges som 
en exponentiellt utjämnad efterfråga. Den prognosticerade efterfrågan erhålls genom en 
sammanvägning av den senaste observationen,   , och den föregående prognosen,   , och 
genom att använda vikterna   och (1- ). Precis som för glidande medelvärde kan ekvationen 
för exponentiell utjämning förenklas enligt Ekvation 6. 
 
                                                                              
 
 
Den framtagna prognosen innehåller en viktning av alla tidigare efterfrågan och vikterna avtar 
exponentiellt. Olhager (2013) beskriver att storleken på utjämningskonstanten kommer att 
avgöra hur snabbt vikterna avtar. Om konstanten ansätts till 1 kommer en naiv prognos att 
erhållas då nästa period är samma som efterfrågan hos nuvarande period. 

3.2.1.3 Exponentiell utjämning med trend 

Det finns exponentiella utjämningsmetoder som är anpassade till efterfrågan som påvisar 
trend eller säsong. Prognosmetoden exponentiell utjämning med trend är en exponentiell 
utjämning metod som tar hänsyn till trend då efterfrågan påvisar detta tydligt. Denna metod 
kallas även för dubbel exponentiell utjämning. Metoden fungerar liknande enkel exponentiell 
utjämning förutom att två olika komponenter nivå och trend måste uppdateras för varje 
period, vilket beskrivs av Kalekar (2004). Olhager (2013) beskriver att Holts metod är en 
metod som utnyttjar exponentiell utjämning med hänsyn till trend. Formlerna för Holts metod 
visas i Ekvationerna 7 och 8 nedan. 
 
                                                                               
                                                                               
 
där  
                                                      
                                        
                           
                                              
                                        
 
 
För att beräkna prognosen för efterfrågan i nästa period summeras den exponentiellt 
utjämnade efterfrågan och trenden enligt Ekvation 9. 
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där 
                                                
 
Om prognosen avser ett längre tidsfönster framåt i tiden används även en trendterm för varje 
ny period enligt Ekvation 10. 
 
                                                                                           
 
där 
                                                
 
För dubbel exponentiell utjämning krävs att initiala värden beräknas för variablerna     och   , vilka används vid framtagningen av prognosen. Precis som Kalekar (2004) beskriver finns 
ingen förutbestämd metod för detta utan dessa värden kan beräknas genom flera olika 
metoder.  

3.2.1.4 Exponentiell utjämning med trend och säsong 

Om efterfrågan visar på både trend och säsong används en exponentiell utjämningsmetod som 
tar hänsyn till både trend och säsong. Denna metod brukar även kallas för trippel exponentiell 
utjämning ibland. För att ta hänsyn till säsongen i metoden adderas ytterligare parameter till 
nivå- och trendparametrarna som tar hänsyn till säsongsvariationer i efterfrågan. Metoden för 
beräkning med tre parametrar brukar benämnas som Holt- Winters metod. Olhager (2013) 
förklarar att metoden bygger på Holts metod för exponentiell utjämning med hänsyn till trend 
som beskrivits tidigare i kapitlet. Modellen har sedan utvecklats med hjälp av Winters metod 
som tar hänsyn till säsongseffekter i datan. Det finns två olika typer av Holt- Winter metoder 
beroende på vad för typ av säsongsmönster som efterfrågedatan påvisar enligt Kalekar (2004), 
multiplikativ säsongsmodell och additiv säsongsmodell. 
 
3.2.1.4.1 Multiplikativ säsongsmodell 
Denna typ av Holt- Winters metod används när data uppvisar multiplikativt säsongsmönster, 
det vill säga tidsserier där amplituden för säsongsmönstret är proportionell mot medelnivån 
hos tidsserien enligt Kalekar (2004). I den multiplikativa säsongsmodellen representeras 
tidserien enligt Ekvation 11. 
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där 
                            
         
                    
               
                                          
                        
  
Processen för att uppdatera de estimerade modellparametrarna till prognosen är indelad i tre 
olika delar; nivå, trend och säsong. Formeln för nivå kan ses i Ekvation 12 nedan. 
 
                                                                                            
 
där 
                                               
                                        
                                                                  
 
Kalekar (2004) beskriver att genom att dividera    med      , i ekvationen tas säsongen bort 
från datan så att endast trendkomponenten samt den fasta komponentens tidigare värde 
används vid uppdatering av nivån    . 
 
För utjämning av trendfaktorn används Ekvation 13, vilket är en utjämnad differens mellan 
två uppskattningar av nivån utan säsong.  
 
                                                                                      
 
där 
                                               
                                         
 
Den sista av de tre delarna handlar om utjämning av säsongsindex. Uppdateringen av säsong 
utförs enligt Ekvation 14. 
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där 
                               
                                           
 
Olhager (2013) menar att uppdateringen av säsongskomponenten också kan ses som en 
korrigering av tidigare säsong med hänsyn till avvikelsen i den senaste perioden. 
 
När nivå, trend och säsong är framtagna kan därefter prognosen för kommande efterfrågan 
beräknas. Prognosen kan antingen beräknas för nästa period, Ekvation 15, eller för T perioder 
framåt, Ekvation 16. 
 
 

                                                                                       
                                                                                    
 
 
3.2.1.4.2 Additiv säsongsmodell 
Additiv säsongsmodell är på många sätt lik den multiplikativa säsongsmodellen men med den 
del undantag. Modellen passar bäst för tidsserier där säsongsvariationernas amplitud är 
oberoende av tidssseriens medelnivå enligt Kalekar (2004). Den additiva säsongsmodellens 
tidsserie är utvecklad enligt Ekvation 17. 
 
                                                                                                  
 
där 
                            
         
                    
               
                                          
                        
 
Precis som i den multiplikativa säsongsmodellen så måste en estimering för nivå, trend och 
säsong beräknas innan prognosen för efterfrågan kan tas fram. Uppdateringen för den 
uppskattade nivåparametern sker enligt Ekvation 18. 
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där 
                                                
                                        
                                                                  
 
Processen för uppdatering av modellens trendparameter sker på samma sätt som för den 
multiplikativa säsongsmodellen och beskrivs av Kalekar (2004) enligt Ekvation 19. 
 
                                                                             
 
där 
                                               
                                         
 
För uppdatering av säsongsparametern används formeln i Ekvation 20 nedan. 
 
                                                                                      
 
där 
                               
                                           
 
Efter dessa steg kan prognosen beräknas för framtida efterfrågan. Formeln för beräkning av 
prognosen för nästa period ges av Ekvation 21. 
 
                                                                                        
 
Värt att notera vilket Kalekar (2004) tar upp är att den bäst estimerade säsongsfaktorn för 
perioden används, vilken uppdaterades senast för L perioder sen.  

3.2.2 Prognosfel 

Det är svårt att ta fram en helt korrekt prognos. Eftersom prognoser ska beskriva framtida 
händelser innebär det att mestadels av alla prognoser som görs innehåller mer eller mindre fel.  
Edlund, Högberg, & Leonardz (1999) menar därför att det är viktigt att kunna ange ett rimligt 
mått för prognosfelet. Prognosfelet beskriver den osäkerhet som antas i modellen och 
definieras i period t enligt Ekvation 22. 
                                                                            (22) 
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där                 
                             
                           
                                              
 
Ett av det vanligaste måttet enligt Olhager (2013) är medelabsolutfelet, MAD, som på 
engelska betecknas Mean Absolute Deviation. När en uppdatering av prognosen utförs är det 
även viktigt att uppdatera MAD genom till exempel exponentiell utjämning. Detta mått 
beräknas genom att ta fram medelvärdet av prognosfelens absolutvärde enligt Ekvation 23. 
 
                                                                            (23) 

 
 
Olhager (2013) menar att MAD kan ses som kvadraten på standardavvikelsen, vilket är det 
traditionella spridningsmåttet. När MAD beräknas och uppdateras är det även möjligt att 
skatta standardavvikelsen. Om det antas vara normalfördelad prognosfel kommer förhållandet 
att bli enligt Ekvation 24. 
 
                                                                                  
 
där                                                                
 
Det finns även andra sannolikhetsfördelningar för prognosfelet och för dessa ligger 
motsvarande proportionalitetskonstant mellan 1.2 och 1.3. Därför används normalt 1.25 
genomgående som proportionalitetskonstant oavsett vilken fördelning som används, vilket 
beskrivs av Olhager (2013). 
 
Utöver MAD finns det även andra precisionsmått för prognosmetoder och två av dessa är 
MSE, mean squared error, och ME, mean error. MSE mäter alltså medelkvadratfelet för 
prognosmetoden och till skillnad mot MAD som beräknad absolutfelet beräknar MSE det 
kvadratiska prognosfelet och därför ges ett högt värde åt stora avvikelser enligt Olhager 
(2013). Medelkvadratfelet gå under namnet Mean Squared Error på engelska och beräknas 
enligt Ekvation 25 nedan. 
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Utifrån de två tidigare beskrivna måtten, MAD och MSE, är det dock inte möjligt att avgöra 
om prognosfelet är positivt eller negativt. I och med detta går det inte att påvisa om prognosen 
ligger högre eller lägre än faktisk efterfrågan genom att endast titta på dessa mått som 
beskriver i Olhager (2013). För att komplimentera detta och avgöra precisionen på 
prognosmetoden används även medelfelet, ME, som på engelska kallas Mean Error. Hur ME 
beräknas presenteras i Ekvation 26. 
 
           

                                                                         
 
 

3.3 Körtidsmodell 

Modeller som innefattas i beslutstöd kräver uppskattningar av körtider för att ta beslut om till 
exempel vilket fordon som ska skickas på vilket uppdrag. Utan korrekt uppskattade körtider är 
det svårt för modellen att ta fram trovärdigt resultat enligt Goldberg (2004). Körtider är ett 
användbart prestandamått som ofta används som beslutsvariabel vid transport planering, 
modellering och i beslutsapplikationer enligt Vanajakshi (2004). Att tillhandahålla aktuell och 
korrekt information för att ge resenärer möjlighet att fatta bättre beslut om väg- och ruttval är 
en av de viktigaste applikationerna som använder restidsinformation i nutid.  
 
Lee, Tseng, & Tsai (2008) beskriver att det är svårt att prognostisera restid i realtid för 
stadsvägnät bland annat på grund av otillgängligheten av realtidssensordata. Det finns ett 
växande behov av korrekt realtidstrafikinformation i många stora städer runt om i världen, en 
av dessa städer är Stockholm eftersom staden har ett av mest överbelastade vägnäten i 
Västeuropa. Därför har Trafikverket initierat projektet Mobile Millennium Stockholm för att 
utveckla ett användbart och realtidsbaserat trafikinformationssystem.  Som beskrivs på 
Mobile millennium Stockholm (2015) är projektet i dagsläget pågående och syftar till att 
utveckla en plattform för forskning och utveckling inom realtidstrafikinformation och 
trafikstyrning i Sverige.  Projektet sponsras av Trafikverket och är ett samarbete mellan 
Linköpings Universitet, Sweco infrastructure, KTH och University of California, Berkley.  
 
För att prestera bra prognoser av restid för den närmaste framtiden beskriver Roozemond 
(1997) att det behövs både historisk data och nutidsdata som indata för en dynamisk 
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körtidsmodell.  Syftet med integrerade dynamiska trafikstyrningssystem är att ge bättre 
information och förslag för trafikstyrning. Fördelarna med ett system som kan generera 
trafikinformation är dock flera exempelvis skulle förare kunna informeras för att undviker de 
högst belastade vägavsnitten eller en olycka så att de teoretiskt sätt kommer fram till sin 
destination fortast möjligt utifrån omständigheterna. 
 
Statiska system är helt fristående medan dynamiska system kräver korrekt och uppdaterad 
trafikdata som tillhandahålls genom någon typ av infrastrukturbaserad enhet. Roozemond 
(1997) menar vidare att det inte är tillräckligt att göra trafikprognoser endast på historisk data 
på delar av ett vägnät där trängsel finns. På dessa vägavsnitt behövs en bättre modell byggd 
utifrån aktuell data för varje specifik länk och angränsande länkar tillsammans med historisk 
data, där historiska data bör hämtas från en liknande tid med liknande vägförhållanden.  
 

3.4 Beslutstödsverktyg 

Ett beslutstödjande system grundar sig enligt Edlund, Högberg & Leonardz (1999) på att ge 
beslutsfattaren möjlighet att fatta bättre beslut då det finns osäkerhet kring problemet. Med 
hjälp av beslutstödsystemet kan olika samband undersöka vilka samband studeras utifrån 
effekter och konsekvenser för olika val av parametrar. Genom ett sådant system får 
beslutsfattaren tillgång till mer och bättre information.  
 
Edlund, Högberg & Leonardz (1999) beskriver förutsättningar som krävs för att nå framgång 
vid utveckling av ett beslutstödjande system. De menar att det är viktigt att användaren har 
förståelse kring hur beslut fattas i modellen. En annan förutsättning är att den eller de som 
utvecklar beslutstödet förstår och har insikt i vad som ska ingå i systemet.  Det är även viktigt 
att utvecklaren använder relevant teknik och programvaror vid systemutvecklingen.  
 
Repede & Berando (1994) presenter ett beslutstödsystem för lokalisering av ambulanser med 
målet att minska responstiden till en olycka. Systemet syftar till att hjälpa planerare att 
utvärdera alternativa lokaliseringspunkter för ambulanser i serviceområdet. Två viktiga 
faktorer, som direkt påverkar systemets responstid är storleken på fordonsflottan samt hur 
flottan ska placeras ut inom serviceområdet.  Genom att implementera stödsystemet i 
Louisville minskades responstiden med 36 % för en täckningstid inom 10 minuter samtidigt 
ökade täckningen med 13 % vilket motsvarar en årlig besparing på $ 250 000 enligt Repede & 
Berando (1994).  Beslutstödet som presenteras bygger på en maximal täckningsmodell 
innehållande tids variation samt en simuleringsmodell.  Täckningsmodellen genererar en 
initial fordonsplacering som används som input till simuleringsmodellen.  
Simuleringsmodellen genererar utdata i form av täckning och responstidsdata för varje nod 
samt för hela systemet. Processen itereras till dess att planeraren är nöjd med lösningen. 
Beslutstödets effektivitet beror av hur korrekt indata till systemet är det vill säga hur bra 
modellerna speglar verkligheten.  
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3.5 Fordonsplacering 

Hur fordon placeras i ett nätverk beror på hur placeringarna är framtagna. Dels kan 
placeringarna väljas manuellt efter vad användaren anser som strategiska placeringar för 
fordonen. Utöver manuellt valda fordonsplaceringar kan även olika typer av 
optimeringsmodeller användas. Ett exempel på detta är ArcMaps inbyggda 
optimeringsheuristiker. Vilken typ av optimeringsheuristik som lämpar sig bäst beror på vad 
för problem som ska lösas. Olika typer av problem utgår från olika prioriteter och villkor, 
vilka styr val av modell. Två av de mest frekvent använda optimeringsmodellerna vid 
lokalisering enligt Kepaptsoglou, Karlaftis & Mintsis (2012) är p-median och maximal 
covering location. ArcMap använder sig av inbyggda heuristiker för att hitta lokaliseringar, de 
två mest intressanta för problemet är beskrivna i Tabell 2. 
 
 

Tabell 2. ArcMaps inbyggda heuristiker för lokalisering. 

Metod Beskrivning 

Minimize impedance Denna metod löser lokaliseringsproblem problem, genom att 

välja antalet anläggningar så att totala summan av den viktade 

impedansen minimeras. Detta problem kallas även för p-

median problem. Målfunktionen i en p- median modell beskrivs 

som att hitta en placering av p- enheter för att minimera den 

genomsnittliga viktade distansen eller tiden mellan de p- 

enheterna och efterfrågan enligt Marianov & Serra (2006). 

Maximize coverage Metoden att maximera täckning innebär att välja lokalisering 

för enheterna så att andel täckt efterfrågan inom en 

specificerad impedans maximeras. Detta problem brukar kallas 

för maximal covering location problemet. Målfunktionen för 

maximal covering location problemet beskrivs enligt Church & 

ReVelle (1974) som att maximera efterfrågan som kan servas 

inom ett förbestämt serviceavstånd eller servicetid med ett 

begränsat antal enheter. 

  
 

3.6 Programvaror 

Under projektets genomförandefas har två olika programvaror använts som hjälp vid analys 
och experimentering av data samt utveckling av modeller. De använda programvarorna 
presenteras nedan. 
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3.6.1 Excel 

I projektets genomförande fas, främst vid analys av historisk data, har programvaran Excel 
använts frekvent vid analys och bearbetning av data. Det har även använts för att skapa 
diagram, tabeller och pivottabeller till rapporten. Ytterligare har Excel använts vid beräkning 
av effektivitetsmått i beslutstödsverktyget. 

3.6.2 ArcMap 

ArcMap har använts under utvecklandet av både efterfrågemodellen, körtidsmodellen och i 
beslutstödsverktyget. I efterfrågemodellen har ArcMap främst använts för manuell 
framtagning av efterfrågepunkter, geografisk visualisering av händelser i Stockholm samt 
klustring av efterfrågan. För körtidsmodellen har programmet dels använts vid manuellt urval 
av lokaliseringspunkter samt för att skapa en OD-matris med körtider mellan 
lokaliseringspunkter och efterfrågepunkter. Förutom att ArcMap har använts vid utveckling av 
efterfrågemodellen och körtidsmodellen har programmet även använts till använts för att ta 
fram lämpliga placeringar för VägAssistansfordonen i beslutstödsverktyget genom de 
inbyggda optimeringsmodellerna i ArcMap.  
 

3.7 Källkritik 

I rapporten har både journalartiklar, rapporter, tryckt litteratur, Internetkällor och intervjuer 
används. De artiklar och rapporter som används i denna rapport är till största delen hämtade 
från databaserna Scopus och IEEE Xplore, vilka är välkända databaser för forskningsstudier. 
De flesta referenser som använts i denna rapport är skrivna eller tryckta under 2000- talet för 
att de fakta som beskrivs ska vara uppdaterad. Intervjuer har även genomförts med anställda 
på Trafik Stockholm för att ge en bra bild över hur verksamheten fungerar. 
 
 

4 Efterfrågemodell 
Som beskrivs i kapitel 3.2 Efterfrågemodell så krävs både en efterfrågemodell och 
prognosmetod för att skapa en prognostisering över framtida händelser. Nedan presenteras de 
olika stegen vid utveckling av efterfrågemodellen. Kapitlet börjar med en beskrivning över 
hur historisk efterfrågedata analyserats för att användas vid utveckling av efterfrågemodellen. 
 

4.1 Analys av historisk data 

För att skapa en bild över historisk efterfrågan då detta ligger till grund för vilken typ av 
efterfrågemodell som ansätts för problemet genomfördes en dataanalys av historiska data från 
VägAssistansfordonen på Trafik Stockholm. Genom att studera hur efterfrågan varierar över 
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månader, veckodagar och timmar kan trender och säsonger urskiljas. Analysen av den 
historisk data genomfördes i Microsoft Office programmet Excel. 
 
Information om händelser som inträffar i nätverket sparas i en databas. För varje uppdrag 
sparas relevant information om händelsen exempelvis var händelsen inträffat, vilken typ av 
händelse som inträffat samt när händelsen inträffat. I Tabell 3 visas ett utdrag från databasen. 
Kolumnen Tass är ett om ett VägAssistansfordon skickats på händelsen. 
 
 

Tabell 3 Visar ett utdrag ur databasen med historiska händelser. 

Rapport Id Datum Veckodag Timma Kvart Händelsetyp  Område Tass X Y 

23115046 2013-04-01 Måndag 2 30 
Stillastående 
fordon 

E4 vid Karlberg E4S 58,140 
riktning mot Södertälje 1 672036 6582314 

23114949 2013-04-01 Måndag 2 15 
Stillastående 
fordon 

Väg 75 vid Årstalänken Rv75O 
01,270 riktning mot Nacka 1 672744 6577005 

23115233 2013-04-01 Måndag 3 30 
Stillastående 
fordon 

Väg 75 vid Hammarbytunneln 15-
16 DU25361 3.071D riktning mot 
Nacka 1 674538 6577038 

23116396 2013-04-01 Måndag 8 30 
Stillastående 
fordon 

E4 vid Tureberg E4S 69,820 
riktning mot Stockholm 1 665934 6590731 

23116864 2013-04-01 Måndag 10 45 
Föremål på 
vägbanan 

Väg 222 från Tpl Nacka till Tpl 
Skvaltan riktning mot Värmdö 1 679632 6579066 

  
 
De data som använts i detta examensarbete är insamlad av Trafik Stockholm och sträcker sig 
under tidsperioden 2012-01-01 till 2015-02-17. Under år 2012 samt mellan 2014-12-01 och 
2015-02-17 är insamlad data bristfällig då datorerna i några av VägAssistansfordonen varit ur 
funktion vilket innebär att det inte lagrats någon information i databasen under dessa 
tidsperioder. Detta gör att antalet händelser i databasen under dessa perioder är något lägre än 
det faktiska utfallet.  

4.1.1 Analys av händelser inom VägAssistans serviceområde 

Bearbetningen av historisk data påbörjades genom att sortera bort de händelser där ett 
VägAssistansfordon inte skickats till händelsen, det vill säga där kolumnen Tass är 0. Detta 
kan exempelvis inträffa om händelsen inträffat utanför VägAssistans serviceområde där 
Trafik Stockholm istället valt att skicka Utökad VägVakt till händelsen. Därefter eliminerades 
dubbletter av händelser i historiska data som uppstått då en händelse exempelvis bytt 
händelsetyp under uppdragets gång. Detta innebär att samma uppdrag räknats som två olika 
uppdrag. Genom denna sortering var det möjligt att hitta de händelser som var placerade i 
exakt samma koordinat och inträffade under samma dag på samma timme. Enligt Özkeskin 
(2015), trafikledare på Trafik Stockholm, är chansen liten att två händelser inträffar på samma 
plats under samma timma och innebär då mest troligt att det uppstått en dubblett. När denna 
rensning genomförts och data var fri från dubbletter sorterades de tre mest frekventa 
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händelserna ut, stillastående fordon, föremål på väg och olycka. Denna sortering genomfördes 
då dessa händelser utgör den största delen av de sammanlagda händelserna. Fördelningen av 
totala antalet händelser per händelsetyp kan ses i Figur 9 nedan. Eftersom händelsetyper 
utöver de tre ovan nämnda sker i så liten utsträckning anses en eliminering av dessa inte 
påverkar utfallet av detta projekt. 
 
 

 

Figur 9. Fördelningen av totala antalet händelser på händelsetyp, där totala antalet händelser visas 
på y-axeln och de olika händelsetyperna återfinns på x-axeln. 

 
 
Utöver att dessa tre händelsetyper sorterats ut från de övriga händelserna och använts i 
projektet tas ingen vidare hänsyn till händelsetyp. Denna modellförenkling beror på att typ av 
händelse inte spelar någon roll för om eller vilket VägAssistansfordon som skickas till en 
händelse i beslutstödsverktyget då ingen prioritet för de olika händelsetyperna 
implementerats. Det tas inte heller hänsyn till att de olika händelsetyperna tar olika lång tid 
vilket innebär att de olika händelsetyperna behandlas lika i beslutstödverktyget. 
 
För att studera hur efterfrågan varierar över tidsperioden skapas ett diagram över antalet 
händelser per datum, se Figur 10 där y-axeln visar antalet uppdrag och x-axeln visar datum. I 
denna figur har en trendlinje ritats ut vilken har en svag positiv lutning på y = 0,0014x. Detta 
innebär att det endast finns en svag trend i antalet händelser per datum.  
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Figur 10. Diagram över antalet historiska händelser för perioden 2012-01-01 till 2015-02-17 med 
trendlinje. 

 

 
Vidare studerades historisk data på årtal utifrån månadsvariationer för att söka efter 
variationer, struktur och trender i data. I Figur 11 presenteras antalet händelser per år och 
månad, y-axeln visar antalet händelser och x-axeln månad. Linjerna i grafen visar utfallet för 
de olika åren.  
 
 

 

Figur 11. Historiska händelser per år och månad. 

 
 
I figuren ses att år 2013 och år 2014 följer samma mönster från januari till november. Att 
grafen för 2014 ”dyker” under december månad kan förklaras med att Trafik Stockholm hade 
problem med datorerna i VägAssistansfordonen under denna period vilket medförde att inte 
alla händelser dokumenterades.  Grafen för år 2012 avviker en del från övriga åren vilken kan 
förklaras med felande utrustning i fordonen även här, enligt Lucero & Åstrand (2015).  Viss 
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skillnad finns mellan både år och månader men en påtaglig trend saknas. Det som på 
månadsbasis verkar återkommande är att antalet händelser ökar i april-maj och minskar i juli. 
Ökningen i april och maj beror troligtvis på att fler tar bilen till jobbet för att vidare 
transporteras till aktiviteter medan minskningen i juli troligtvis kan förklaras av semestertider. 
Utifrån denna dataanalys beslutades att träna upp prognosmodellen på 2013 års data för att 
beräkna prognosen för 2014. Prognosen över 2014 valideras därefter mot det verkliga utfallet 
av händelser 2014. Efter validering av prognosen används sedan historisk data från 2014 för 
att skapa en prognos över händelser i Stockholm år 2015.  
 
Vidare analyseras de historiska händelserna på veckodags- och timmesnivå. Figur 12 visar 
fördelningen av antalet händelser på veckodag. I figuren kan urskiljas att flest händelser sker 
på vardagar och då främst måndagar och fredagar. Detta mönster beror mest troligt på de 
veckopendlade som reser till Stockholm på måndagen och sedan åker hem igen på fredagen. 
Antalet händelser som sker på helgerna är betydligt färre än under veckodagarna vilket kan 
förklaras av att färre personer åker bil under helgerna.  
 
 

 

Figur 12. Visar antalet händelser fördelat på veckodag. 

 
 
Figur 13 visar en graf för antalet händelser per år, veckodag och timme, där y-axeln visar 
antalet händelser och x-axeln visar dag och timme.  
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Figur 13. Grafer över antalet händelser fördelat på timme och veckodag för år 2012-2014. 

 
 
Figuren visar på stora skillnader både gällande antalet händelse beroende på dygnets timma 
samt dag i veckan. Vardagarna har liknande mönster med toppar under rusningstiderna på 
morgonen och eftermiddagen medan helgerna däremot har ett annorlunda utseende med en 
topp mitt på dagen. Utifrån Figur 11, 12 och 13 går det att konstatera att antalet händelser mer 
beror av veckodag och timme än av månad.  Figur 13 indikerar att det är mer viktigt att 
prognosen är anpassas till timme och veckodag snarare än månad och årstid. För att uppnå en 
trovärdig prognos bör därför prognosen innehålla olika värden för olika veckodagar och 
timmar.   

4.1.2 Geografisk analys 

Historisk data studerades även utifrån ett geografiskt perspektiv för att bestämma de 
prognostiserade händelsernas geografiska placering. I Figur 14 nedan presenteras det totala 
antalet händelser fördelat på område och år. I figuren kan ses att de historiska händelserna 
fördelar sig enligt liknande mönster varje år.  
 

 

Figur 14. Antalet händelser på område år 2012-2014. 
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Vidare studeras den historiskt geografiska fördelningen på händelser även för veckodag och 
timme för att urskilja ifall händelsefrekvensen är högre vissa veckodagar eller vissa timmar i 
de olika områdena.  Figur 15 visar fördelningen av antalet uppdrag per veckodag och område, 
vilket visar att fördelningen av antalet händelse beror av veckodag.   
 
 

 

Figur 15.  Totala antalet händelser i varje område uppdelat på veckodagar. 

 

 
Figur 16 visar fördelningen av antalet händelse under utvalda timmar under ett dygn för alla 
områden. Även i denna figur kan ses att antalet händelser i ett område beror av tid på dygnet.  
 
 

 

Figur 16. Totala antalet händelser i varje område för utvalda timmar under dygnet. 
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För att jämföra om den geografiska fördelningen av händelser skiljer sig under året 
framställdes fyra olika densitetskartor, en för varje kvartal på året. Figur 17 visar den 
geografiska fördelningen per kvartal för händelserna aggregerat över år 2012-2014. 
Densitetskartan högst upp till vänster visar första kvartalet det vill säga uppdrag från samtliga 
år mellan januari och mars. Densitetskartan längst upp till höger visar händelser för andra 
kvartalet, samtliga år mellan april och juni, och densitetskartan längst ner till vänster visar 
händelser för det tredje kvartalet, samtliga år mellan juli och augusti. Fjärde kvartalet, alltså 
resterande månader kan ses i den densitetskartan längst ner till höger. Om alla densitetskartor i 
figuren jämförs kan ses att den geografiska fördelningen av händelser inte skiljer sig nämnvärt 
mellan kvartalen.  
 

 

Figur 17. Densitetskartor över historiska händelser för varje kvartal samtliga år. 
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Sammanfattningsvis visar dataanalysen av historisk efterfrågedata på att efterfrågan innehåller 
både trend och säsongsvariationer och utifrån detta anses en kombineras trend- och 
säsongsmodell ansättas som efterfrågemodell till detta projekt då denna på bäst sätt beskriver 
insamlad historisk data. 
 

4.2 Efterfrågepunkter 

När historisk händelsedata studeras i ArcMap visar detta på att de historiska händelserna har 
stor geografisk spridning inom VägAssistans serviceområde, vilket försvårar den geografiska 
fördelningen av händelser. Dessutom innebär den stora spridningen av historiska händelser att 
OD-matrisen över körtider som ska utvecklas kommer att bli väldigt stor. Därför förenklas de 
geografiska placeringarna av händelser genom att manuellt välja en mängd punkter, 
efterfrågepunkter, för att representera den geografiska spridningen. De historiska händelserna 
klustras sedan till dessa efterfrågepunkter vilket genererar en mindre spridning av händelserna 
och således en reducerad körtidsmatris. Efterfrågepunkternas koordinater har tagits fram 
manuellt i ArcMap utifrån det berörda vägnätets påfarter, rondeller och korsningar. Mängden 
efterfrågepunkter samt dess placering har även valts med beaktningen att dessa ska täcka det 
primära vägnätet. För att klustra de historiska händelserna till efterfrågepunkterna skapades en 
ArcMap-modell. Efterfrågepunkternas placering visas i Figur 18. 
 
 

 

Figur 18. Efterfrågepunkternas placering presenteras som gröna prickar i kartan. 
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ArcMap-modellen är uppbyggd av nationella vägdatabasens nätverk, NVDB, och för att 
enklare visualisera användes en bakgrundkarta OpenStreetMap. NVDB innehåller information 
om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige och drivs av Trafikverket i 
samarbete med Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, Skogsnäringen samt 
Transportstyrelsen. Koordinatsystemet som NVDB använder sig av är SWERF99 och har 
därför valts som koordinatsystem i modellen. 
Modellen byggdes upp genom att först skapa ett lager av de historiska händelserna. Sedan 
skapades ett lager för de manuellt framtagna efterfrågepunkterna. Utifrån dessa två lager 
klustrades de historiska händelserna till efterfrågepunkterna genom ArcMaps inbyggda 
verktyg Network Analysts funktion Closest Facility. Closest Facility bygger på att klustra var 
och en av de historiska händelserna till närmsta efterfrågepunkt. Genom denna operation 
skapas Routes, det vill säga en tabell med vilka historiska händelser som klustras till vilken 
efterfrågepunkt. Då all attributdata inte följer de historiska händelserna när routes skapas 
måste tabellen med de historiska händelserna sammanfogas med routetabellen. Detta 
genererar en routestabell som innehåller all nödvändig information om de historiska 
händelserna, tid och datum för händelsen samt händelsetyp. Tabellen med efterfrågepunkter 
och klustrade händelser konverteras därefter till en dbf-fil för ytterligare analyser i Excel ska 
vara möjliga.  
 

4.3 Utveckling av prognos 

Utifrån dataanalyserna av historisk efterfrågedata har en kombinerad trend- och 
säsongsmodell efterfrågemodellen valts att applicerats eftersom denna modell bäst beskriver 
strukturen på historiskt data. För denna efterfrågemodell har sedan prognosmetoden 
exponentiell utjämning med trend och säsong valts enligt kapitel 3.2.1 Prognosmetoder för 
prognostisering av framtida efterfrågan.  Prognosmetod för exponentiell utjämning med trend 
och säsong som valts är trippel exponentiell utjämning vilken även kallas för Holt-Winter-
metoden, vilken beskrivs i kapitel 3.2.1 Prognosmetoder. I dataanalysen visades att historiska 
data som tillhandahållits från Trafik Stockholm innehåller säsongsvariationer på veckodag 
och timme samt även en svag trend över den totala tidsperioden.  För Holt-Winters 
prognosmetod valdes additiv säsongsmodellen att ansättas för problemet. 
 
Att Holt-Winter-metoden valdes beror även på att metod är lätt att uppdatera för ny data vilket 
förenklar processen för Trafik Stockholm att använda i framtiden. Modellen är dock relativt 
komplicerad att utveckla. För att validera prestanda för prognostiseringen har även två enklare 
naiva prognosmodeller valts att appliceras på samma data för att jämföra metoderna och 
resultaten med varandra.  
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4.3.1 Holt-Winter prognosmetod 

Data insamlad för år 2012 ansågs ofullständig och därför används endast data från 2013 för att 
träna upp Holt-Winter modellen. Därefter används data från år 2014 för att vidare validera 
modellen. Prognosen har utvecklats utifrån de formler som presenterades för Holt-Winters 
prognosmetod i kapitel 3.2.1.4 Exponentiell utjämning med trend och säsong.  
 
Första steget vid utveckling av prognosen innebär att sortera historisk data för år 2013 och 
2014 utifrån datum och timme så att det för varje datum och timme kopplas ihop med antalet 
händelser som inträffat under den aktuella tiden, se exempelutdrag i Tabell 4.  
 

Tabell 4. Exempel på indata till Holt-Winter metod 

DATUM Veckodag Timme Antal historisk händelser 
2013-01-01 Tisdag 0 0 
2013-01-01 Tisdag 1 0 
2013-01-01 Tisdag 2 0 
2013-01-01 Tisdag 3 0 
2013-01-01 Tisdag 4 0 
2013-01-01 Tisdag 5 0 
2013-01-01 Tisdag 6 1 
2013-01-01 Tisdag 7 1 
2013-01-01 Tisdag 8 0 

 
 
Enligt Holt-Winter prognosmetod beräknas sedan nivåkomponenten enligt Ekvation 27. 
 
                                                                                              
 
där 
                                                
                                        
                                                                  
 
Trendkomponenten beräknas därefter enligt Ekvation 28. 
 
                                                                             
 
där 
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För problemet valdes att ansätta två stycken olika säsongskomponenter varav den ena 
betraktar en 24 timmars period som tar hänsyn till utfallet samma timme föregående dag. Den 
andra säsongskomponenten tittar 24*7= 168 tidsperioder innan, vilket innebär att denna tar 
hänsyn till utfallet samma timme veckan innan. Att två olika komponenter för säsong valdes 
beror på att utseendet på fördelning av händelser och antal händelser skiljer sig markant 
mellan vardagar och helger. 
 
Säsongskomponenten för samma timme dagen före beräknas enligt Ekvation 29. 
 
                                                                                      
 
där 
                               
                                                                        
                                           
 
 
Säsongskomponenten för samma timme veckan innan beräknas enligt Ekvation 30. 
 
                                                                                      
 
där 
                               
                                                 
                                           
 
Den initiala nivåkomponenten väljs enligt Olhager (2013) till medelvärdet av de 24 första 
historiska händelserna vilket är 0,53. Trend och säsongskomponenterna väljs initialt till noll, 
delvis för att dessa antas vara relativ låga samt för att få en rimlig utveckling av talföljderna 
för samtliga komponenter.  
 
Prognosen för 2014 beräknas via addition av samtliga komponenter enligt Holt-Winters 
prognosmetod med additiv säsongsmodell, se Ekvation 31. 
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För att estimera värdet på parametrarna: α, く, け och Δ samt för att utvärdera prestandan av 
prognosen beräknades prognosfelen ME, MSE och MAD. Hur dessa beräknas beskrivs i 
kapitel 3.2.2 Prognosfel. 
 
För att estimera parametrarnas värden användes Excels inbyggda problemlösare. Denna 
problemlösare är begränsad då den endast fungerar för en målcell i taget samt inte garanterar 
en optimal lösning. Problemlösaren tillämpades därmed med målet att varje prognosfel ska 
anta ett värde så nära noll som möjligt. Eftersom inte samtliga prognosfel kan beräknas i 
samma lösning krävdes en del manuell analys och justering av parametrarna för att hitta en 
tillräckligt bra estimering av parametrarna så att modellens anpassning ansågs tillräckligt bra. 
De estimerade parametervärdena kan ses i Tabell 5 nedan.  
 

Tabell 5. Estimerade parametervärden för Holt-Winters-metod för prognostisering av händelser i 
Stockholm år 2014. 

Parametrar Estimerade värden 
α 0,0002 
く 0,0021 
け 0,00015 
Δ 0,08 

 
 
I Figur 19 ses ett utdrag ur prognosen framtagen med Holt-Winter prognosmetod för år 2014, 
där den röda grafen beskriver prognosen och den blåa grafen det faktiska utfallet 2014. Den 
röda grafen visar det mest troliga värdet för varje datum och timme. Figuren visar tydligt på 
den utjämningseffekt som Holt-Winter – metoden genererar.  
 
 

 

Figur 19. Visar ett utdrag ur prognosen för 2014 framställd med Holt-Winters-metod. Den röda 
grafen visar prognosen och den blåa grafen visar det faktiska utfallet. 
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I figuren ses att antalet händelser i prognosen pikar vid två tillfällen under måndag till fredag 
vilket kan förklaras av rusningstrafiken under morgonen och eftermiddagen. Lördag och 
söndag skiljer sig från arbetsdagarna med endast en pik mitt på dagen. Detta beror på att 
jobbpendlande inte finns på helgerna vilket bidrar till uteslutande pikar på morgon och 
eftermiddag när arbetande reser till och från arbetsplatsen.   
 
För att utvärdera prognosen som framställt via Holt-Winters prognosmetod utvecklades även 
två olika naiva prognoser.  

4.3.2 Naiv prognosmetod 

Som Mattsson (2015) beskriver i kapitel 3.2.1.1 Naiv prognos så används ofta en naiv 
prognos som referensmetod för att jämföra kvaliteten i mer avancerade prognosmetoder. Den 
enklaste naiva prognosen byggs utifrån ekvationen:        , där P representerar prognosen 
och yt representerar det historiska utfallet vid tidsperiod t. För den naiva prognosen framtagen 
i projektet används tidsperioden samma dag föregående år. Detta innebär exempelvis att 
prognosen för 2014-01-01 timme 0, en onsdag, ges det historiska utfallet från 2013-01-02 
timme 0, vilket även det är en onsdag. Att prognosen inte väljs till det historiska utfallet 
samma datum som året innan beror på att de olika datumen infaller på olika veckodagar. 
Eftersom händelsemönstret innehåller säsongsvariationer på veckodag har prognosen därför 
valts till närmast datum samma veckodag. 
 
I Figur 20 ses ett utdrag ur prognosen beräknad med den naiva prognosmetoden för år 2014, 
där den röda grafen beskriver prognosen och den blåa grafen det faktiska utfallet. I figuren ses 
tydligt att denna metod inte innehåller någon form av utjämning och att skillnader mellan 
prognos och faktiskt utfall ofta är stort. 
 
 

 

Figur 20. Visar ett utdrag ur prognosen för 2014 framställd med den naiva metoden. Den röda grafen 
visar prognosen och den blåa grafen visar det faktiska utfallet. 
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4.3.3 Semi-naiv prognosmetod 

Den naiva prognosen utvecklades och modifierades sedan för att undersöka om den med enkla 
medel kunde förbättras. Den semi-naiva prognosen skapades genom att aggregera historiskt 
utfall av händelser på månad, veckodag och timme. Detta innebär att prognosen för 
exempelvis år 2014, januari, måndag, timme 0 utgörs av medelvärdet av samtliga måndagar 
timme 0 i januari 2013.  
 
I Figur 21 ses ett utdrag ur prognosen beräknad med den semi-naiva metoden för år 2014, där 
den röda grafen beskriver prognosen och den blåa grafen det faktiska utfallet. I figuren ses att 
denna metod utjämnar prognosen lite vilket är en följd av att prognosen bygger på aggregerad 
data.  
 
 

 

Figur 21. Visar ett utdrag ur prognosen för 2014 framställd med den semi-naiva metoden. Den röda 
grafen visar prognosen och den blåa grafen visar det faktiska utfallet. 

 
 

4.3.4 Utvärdering av prognosmetoder 

För att utvärdera prognosmetoderna jämfördes de tre metoderna utifrån prognosfelen, 
medelfel, medelabsolutfel och medelkvadratfel som beskrivs i kapitel 3.2.2 Prognosfel. 
Beräknade prognosfel för de tre prognosmetoderna presenteras i Tabell 6.  
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Tabell 6. Prognosfel för de tre prognosmetoderna. 

Prognosfel Holt-Winters Naiv Semi-naiv 
ME -0,001682 -0,005935 -0,002055 

MAD 0,555726 1,089602 0,647264 
MSE 0,538705 0,647643 0,558601 

 

 
I tabellen ses att Holt-Winter prognosmetod är den metod som ger de lägsta felen för samtliga 
prognosfel. Gällande medelfelet generar Holt-Winter-metoden det värdet som ligger närmst 
noll, vilket är det som strävas efter. För medelabsolutfelet samt medelkvadratfelet ger Holt-
Winter-metoden det lägsta felet av de tre metoderna. Tabellen visar även att den naiva 
prognosen ger största felen. Detta styrker även antagandet om att Holt- Winters prognosmetod 
lämpar sig bäst för problemet av de tre metoderna. 
 
Holt-Winters prognosmetod tar hänsyn till både trend och säsong hos efterfrågan vid 
prognostisering och passade därför bra eftersom en kombinerad trend- och säsongsmodell 
ansattes som efterfrågemodell. Holt-Winters prognosmetod visade även på minst prognosfel 
jämfört med både naiv och semi-naiv prognosmetod och ansågs därför mest lämplig för detta 
projekt. 
 

4.4 Geografisk fördelning 

Eftersom Holt-Winters prognosmetod presterade bäst av de jämförda prognosmetoderna 
valdes att studera huruvida det är möjligt att även applicera den för att prognostisera var i 
nätverket de prognostiserade händelserna rimligtvis bör inträffa. Genom att applicera metoden 
på varje datum och timme för varje efterfrågepunkt skulle metoden då inte bara totalt generera 
totala antal händelser i nätverket utan även geografiska placeringen för dem.  
 
Vid implementeringen av Holt-Winters prognosmetod på samtliga efterfrågepunkter 
genererades ett orimligt resultat, detta eftersom det fanns för lite data över händelser på denna 
nivå. De flesta värden blev noll vilket innebär att varken trend eller säsong kan skönjas.  
Därför valdes att fortsätta studera den geografiska placeringen på en mer aggregerad nivå och 
att applicera de prognostiserade händelserna enligt en naiv metod. Eftersom den geografiska 
dataanalysen visade på att den geografiska fördelningen främst beror av veckodag och timme 
valdes att först aggregera historiska händelser från år 2013 på timmes- och veckodagsnivå i 
varje efterfrågepunkt. Ett utdrag ur denna tabell kan ses i Tabell 7. 
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Tabell 7. Visar ett utdrag ur tabellen med historiska händelser fördelade på efterfrågepunkt, veckodag 
och timma. 

 
 
Sedan beräknades den historiskt procentuella fördelningen i varje efterfrågepunkt för varje 
veckodag och timme enligt Ekvation 32.  Värdet i varje efterfrågepunkts kolumn divideras 
med totalt antal händelser varje veckodag och timma, viket ger summan av varje rad.  
 
                                                                                                  
 
 
Enligt Figur 17 i kapitel 4.1.2 Geografisk analys ses att den geografiska fördelningen är 
relativt lika under året och därmed antas samma procentandel som beräknats fram för en 
specifik veckodag och timme gälla för alla veckor under nästkommande år. 
 
 I nästa steg multipliceras den framräknade procentandelen för varje datum och timme med 
den prognos som utvecklats med Holt-Winter prognosmetod. Detta genererar i en prognos för 
antalet händelser i varje efterfrågepunkt för samtliga datum under år 2014, ett utdrag av denna 
tabell kan ses i Tabell 8. 
 
 
 
 
 

      Efterfrågepunkter       

Veckodag Timma 1 2 3 4 5 6 

Måndag 0 0 0 0 0 0 0 

Måndag 1 0 0 2 0 0 0 

Måndag 2 0 0 0 0 0 0 

Måndag 3 0 1 0 0 0 0 

Måndag 4 0 0 0 0 1 0 

Måndag 5 1 0 0 0 0 0 

Måndag 6 2 1 3 0 2 2 

Måndag 7 0 0 3 0 1 3 

Måndag 8 0 2 0 3 2 4 
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Tabell 8. Visar ett utdrag ur tabellen innehållande de geografiska andelarna för varje efterfrågepunkt, 
datum och timme. 

        Efterfrågepunkter       

Datum Veckodag Timme 1 2 3 4 5 6 

2014-01-01 Onsdag 0 0 0 0 0 0 0 

2014-01-01 Onsdag 1 0 0 0 0 0 0,021625 

2014-01-01 Onsdag 2 0 0 0 0 0 0 

2014-01-01 Onsdag 3 0 0 0 0 0 0 

2014-01-01 Onsdag 4 0 0 0 0 0 0 

2014-01-01 Onsdag 5 0 0,023721 0 0 0 0,023721 

2014-01-01 Onsdag 6 0 0,017284 0 0 0 0,034567 

2014-01-01 Onsdag 7 0 0,023546 0,047093 0,023546 0,047093 0,023546 

2014-01-01 Onsdag 8 0,033122 0 0 0,033122 0,066245 0,049684 
 
 

4.4.1 Geografisk validering 

Den geografiska fördelningen för 2014 valideras sedan mot den geografiska placeringen i 
historisk data för 2014. Valideringen utfördes genom att samla hela årets händelser i varje 
efterfrågepunkt och sedan jämföra utfallet från prognosen med det historiska utfallet. 
Prognosfelen ME, MAD och MSE beräknas därefter på samma sätt som för den totala 
prognosen given av Holt-Winter prognosmetod. Ett utdrag ur denna tabell kan ses i Tabell 9 
nedan.  
 
 

Tabell 9. Utdrag ur utvärderingen av den geografiska prognosen 2014. 

    Efterfrågepunkter       

Utvärdering 2014 1 2 3 4 5 6 

Prognos 2014 45,73 64,00 116,76 70,77 231,85 170,61 

Utfall 2014 43 72 170 53 203 142 

Prognosfel -2,73 8,00 53,24 -17,77 -28,85 -28,61 

Prognosfel kvadrat 7,43 64,06 2 834,23 315,64 832,35 818,26 

Prognosfel absolutbelopp 2,73 8,00 53,24 17,77 28,85 28,61 
 
 
I Tabell 10 presenteras resultatet av utvärderingen.  
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Tabell 10. Resultat av den geografiska utvärderingen. 

Utvärdering geografisk fördelning av prognos 2014 Värden 

Totalt antal prognostiserade händelser, prognos 2014 4893,188 

Totalt antal händelser, utfall 2014 4837 

ME -0,24972 

MSE 191,4429 

  MAD 6,901832 
 
 
I Tabell 12 kan ses att medelfelet och medelabsolutfelet för den geografiska fördelningen är 
relativt låg. Medelkvadratfelet är däremot betydligt högre vilket är naturligt eftersom en stor 
skillnad mellan prognosen och det vekliga utfallet i en efterfrågepunkt snabbt ger ett hög 
bidrag till medelkvadratfelet. 
  

4.5  Prognos 2015 

För att sedan skapa en prognos över framtida händelser år 2015 används historisk 
efterfrågedata för 2014 för att träna upp Holt– Wintermodellen. För den geografiska 
fördelningen användes samma modell som applicerades för prognos 2014.   
 
Den totala prognosen för 2015 beräknas sedan enligt Holt-Winter metoden som för prognosen 
2014, vilket beskrivs i kapitel 4.3.1 Holt-Winters prognosmetod. För att estimera värdet på 
parametrarna: α, く, け och Δ samt för att utvärdera prognosen beräknades prognosfelen ME, 
MSE och MAD på samma sätt som tidigare. 
 
För Holt-Wintermodellen för prognos 2015 estimeras nya parametervärden via Excels 
inbyggda problemlösare. Eftersom problemlösaren är något begränsad, då den endast fungerar 
för en målcell i taget samt inte garanterar en optimal lösning, appliceras den för varje 
prognosfel var för sig. Problemlösaren används med målet att varje prognosfel ska ge ett 
värde nära noll samt att det totala antalet händelser i prognosen ska ligga relativt nära totala 
antalet händelser för det verkliga utfallet 2014. Eftersom samtliga målfunktioner inte kan 
köras i samma lösning krävdes en del manuell analys och justering av parametervärdena för 
att ge en tillräckligt bra anpassning för modellen. De estimerade parametervärdena för 
prognosen 2015 kan ses i Tabell 11.  
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Tabell 11. Visar de estimerade parametervärdena för prognosframställning för år 2015. 

Parametrar Estimerade värden 
α 6,3983E-07 
く 0,370449223 
け 0,00001 
Δ 0,037750132 

 
 
I Figur 22 presenteras ett utdrag ur prognosen för 2015. I figuren kan ses att prognosen följer 
liknande mönster över veckans dagar och timmar som prognosen för år 2014. 
 
 

 

Figur 22. Ett utdrag ur prognosen för 2014 framställd med Holt-Winter-metoden. 

 

 
När det totala antalet händelser för varje datum och timme år 2015 har prognostiseras ska 
dessa geografiskt fördelas på efterfrågepunkterna. Detta sker på samma sätt som för 
prognosen av 2014 förutom att de procentuella andelarna beräknas utifrån historisk data från 
2014.  
 
 

5 Körtidsmodell 
Den körtidsmodell som utvecklas i projektet avser att ta fram körtider i nätverket mellan 
potentiella placeringspunkter och efterfrågepunkter innehållande prognostiserade händelser. I 
körtidsmodellen har en modellförenkling gjorts för huruvida körtiden påverkas av 
responstidens längd. Om responstiden är lång är det troligt att köer hinner bildas innan 
fordonet är på plats vid uppdraget vilket skulle kunna medföra en längre körtid. Om 
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responstiden istället är kort är det troligt att köerna är kortare vilket i så fall skulle kunna ge en 
kortare körtid än för ovanstående beskrivet. Eftersom detta beteende är svårt att implementera 
kommer detta att bortses ifrån i körtidsmodellen.  
 
Körtidsmodellen utvecklas precis som efterfrågemodellen i ArcMap och innehåller två olika 
typer av körtidsmatriser, en med statiska körtider och en med dynamiska körtider. Dessa 
körtidsmatriser används som indata till beslutstödsverktyget. 
 

5.1 Lokaliseringspunkter 

För att beräkna en OD-matris med körtider måste först ett antal lokaliseringspunkter 
bestämmas där fordonen kan placeras mellan utryckningar och där körtiderna beräknas från i 
OD-matrisen. Lokaliseringspunkterna till problemet är manuellt framtagna via NVDBs vägnät 
och OpenStreetMap i ArcMap. Lokaliseringspunkterna är placerande vid samma 
påfartsramper i nätverket där efterfrågepunkterna är placerade. Utöver dessa finns även några 
lokaliseringspunkter placerade på p-platser och bensinmackar intill påfarter i de centrala 
delarna av motorvägsnätet. Lokaliseringspunkterna är valda så att det finns ett stort urval av 
punkter spridda över ett stort geografiskt område av nätverket för att inte begränsa valet vid 
lokaliseringen av fordonen, alla är dock placerade inom VägAssistans serviceområde. Genom 
att placera fordonen längs dessa vägar anses fordonen ha möjlighet att täcka ett stort 
geografisk område och därför ha möjlighet att serva händelser i vägnätet snabbt. En karta över 
alla lokaliseringspunkter i nätverket kan ses i Figur 23. 
 

 

Figur 23. Lokaliseringspunkterna presenteras som röda punkter i kartan. 
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5.2 Statiska körtider 

För att beräkna körtider på länkarna i nätverket krävs först att riktningen på länkarna läses in 
så att alla beräkningar i ArcMaps utförs med hänsyn till trafikregler och körriktningar på 
vägarna. Detta utförs via en ny attributkolumn med namnet Oneway som anger huruvida 
länken är enkelriktad eller dubbelriktad.  
 
För NVDB-vägnätet som används i ArcMap modellen finns givet skyltad hastighet i km/h för 
alla länkar. Detta innebär att hastigheten på varje länk alltid är densamma samtliga 
veckodagar och timmar. 
 
Statiska körtider på länkarna beräknas sedan fram genom att länkens längd dividerad med den 
skyltade hastigheten på länken enligt Ekvation 33. Den skyltade hastigheten divideras med 3.6 
för att konvertera hastigheten från km/h till m/s, detta för att ge en körtid mätt i sekunder. 
 
                                                                                                      
 
 
Statiska körtider innebär att körtiderna inte tar någon hänsyn till varken tid på dygnet, 
veckodag, månad, flöde på länkarna eller yttre påverkan under rutten. Körtiderna är istället 
beräknade utifrån den hastighet som finns skyltad för varje väg, det vill säga den högsta 
tillåtna hastigheten för vägen. När en hastighet för varje länk har beräknats kan en OD- matris 
med statiska körtider från varje lokaliseringspunkt till alla efterfrågepunkter beräknas med 
hjälp av ArcMaps inbyggda verktyg OD-matrix i Network Analyst. Dessa körtider används 
sedan för att jämföras mot de dynamiska körtiderna och därmed utvärdera hur stor påverkan 
de dynamiska körtiderna har på resultatet. 
 

5.3 Dynamiska körtider 

Statiska körtider tar som ovan beskrivet inte hänsyn till varken tid på dygnet eller flöden vid 
beräkning av körtider. Goldberg (2004) beskriver att det är det svårt att ta fram trovärdiga 
resultat utan korrekta körtider. Eftersom den skyltade hastigheten inte följs under dygnets alla 
timmar beroende på att flöden på vägarna varierar anses statiska körtider inte tillräckligt 
trovärdiga för att spegla verkligheten på ett korrekt sätt.  
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I Stockholms nätverk där det ofta är trångt på vägarna är det än mindre troligt att de statiska 
körtiderna speglar den faktiska hastigheten på ett korrekt sätt vilket medför att för att öka 
trovärdigheten hos körtiderna krävs dynamik i körtiderna, det vill säga att körtiderna varierar 
över veckodag och timma. Dynamiska körtider innebär att körtiderna på länkarna i vägnätet 
anpassas efter verkliga uppmätta hastigheter. På så vis är det möjligt att skapa ett mer 
trovärdigt resultat eftersom körtiderna är baserade på verklig hastighetsdata. Lee, Tseng, & 
Tsai (2008) menar dock att det kan vara svårt att skapa dynamiska körtider då det är svårt att 
prognostisera restid i realtid för stadsvägnät bland annat på grund av otillgängligheten av 
realtidssensordata. 
 
För att beräkna dynamiska körtider mellan lokaliseringspunkter och efterfrågepunkter används 
rådata från Mobile Millennium Stockholms databas. Denna data består av hastigheter 
insamlad under 2013 via radarstationer utplacerade längs motorvägsnätet i Stockholm. Varje 
radarstation avläser hastigheten vid radarstationen varje minut dygnet runt, alla dagar i 
veckan. Detta ger insamlad data i form av punkthastigheter vid varje radarstation och varje tid 
till databasen. De radarstationerna som samlar in denna data är placerade längs 
motorvägsnätet i Stockholm enligt Figur 24.  
 

 

 

Figur 24. Placeringarna för radarstationerna presenteras som blå prickar i kartan. 
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Ur databasen sorterades sedan flödesdata ut för radarstationerna för en typvecka, tredje 
veckan i mars, via SQL.  Därefter sorteras länkar ut ur vägnätet som ligger inom distansen 
500 meter från en radarstation samt har en hastighet på 70 km/h eller över.  Dessa utsorterade 
länkar mappas sedan till en radarstation. I Figur 25 visas de länkar som sorterats ut, vilket är 
de länkar som ges dynamiska hastigheter.  
 
 

 

Figur 25. Länkar med dynamisk hastighet. 

 
 
Enligt Figur 26 visas att flödena i nätverket varierar under både veckodag och dygnets timmar 
vilket indikerar att det krävs körtider som anpassas efter dessa variationer för att ge trovärdiga 
och användbara körtider.  
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Figur 26. Variation av flöde över timma och veckodag. 

 
 
Utifrån detta skapades fem olika tidsperioder med hänsyn till flödesvariationerna i Figur 26, 
vilka kan ses i Tabell 12.  

Tabell 12. Tidsintervall för projektet. 

Tidsintervall  Klockslag 

Vardag förmiddag 07.00-09.59 

Vardag lunch 10.00–14.59 

Vardag eftermiddag 15.00–18.59 

Vardag natt 19.00–06.59 

Helg 24.00–00.00 

 
 
Från databaserna plockades hastigheterna i de olika tidsintervallerna ut till excelfiler med 
hjälp av SQL där de aggregerades på veckodag och timma enligt tidsintervallen. Därefter 
lästes filerna in till nya separata network datasets i ArcMap. För att beräkna de dynamiska 
hastigheterna på länkarna användes Ekvation 34. Länklängderna som användes för att beräkna 
de dynamiska körtider är samma länklängder som togs fram för de statiska körtiderna.  
 
                                                                                                     
 
 
När körtider beräknats för alla länkar skapades nya OD-matriser med dynamiska körtider från 
varje lokaliseringspunkt till varje efterfrågepunkt, en för varje tidsintervall. 
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5.4 Jämförelse mellan statisk och dynamisk körtidsmodell 

Utvecklingen av körtidsmodellen resulterar i en OD-matris med statiska körtider, beräknade 
mellan lokaliseringspunkter och efterfrågepunkter samt fem olika OD-matriser med 
dynamiska körtider, en för varje tidsintervall måndag till fredag samt en för helg. I Tabell 13 
ses ett utdrag av jämförelsen mellan den statiska körtidsmatrisen och den dynamiska 
körtidsmatrisen för förmiddag klockan 07.00-09.59. 

 
 

Tabell 13. Ett utdrag av jämförelse mellan den statiska körtidsmatrisen och den dynamiska 
körtidsmatrisen för förmiddag. 

OriginID DestinationID Statisk körtid (s) Dynamisk körtid (s) Körtidsökning (s) 
Procentuell ökning 
med dynamiska 
körtider 

1 2 84.46 100.71 16.25 19.24% 

1 3 160.95 191.45 30.5 18.95% 

1 26 189.04 212.01 22.97 12.15% 

1 28 190.99 220.71 29.72 15.56% 

1 4 197.59 223.4 25.81 13.06% 

1 30 202.36 252.63 50.27 24.84% 

1 115 222.52 249.51 26.99 12.13% 

1 29 230.58 276.47 45.89 19.90% 

1 27 244.87 275.18 30.31 12.38% 

1 116 246.17 281.18 35.01 14.22% 

1 5 259.95 326.51 66.56 25.60% 

1 32 269.43 304.44 35.01 12.99% 

1 103 270.91 302.33 31.42 11.60% 

1 117 274.11 309.12 35.01 12.77% 

1 55 275.57 288.37 12.8 4.64% 

1 112 277.08 307.68 30.6 11.04% 

1 126 286.81 322.29 35.48 12.37% 

 
 
I tabellen ses att körtiderna för de olika körtidsmatriserna för respektive OD-par skiljer sig åt.  
Körtiderna i den dynamiska OD-matrisen är överlag längre än i den statiska OD-matrisen, 
vilket är rimligt eftersom det under vardagsförmiddagar är relativt högt flöde på 
motorvägsnätet i Stockholm.  
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5.5 Validering av körtidsmodell 

För att validera körtidsmodellen används historiskt insamlad data från VägAssistansfordonen 
given från Trafik Stockholm. Denna data innehåller insamlad information från 
VägAssistansfordonen som beskriver fordonens geografiska placering, hastighet och 
körriktning vid olika tidpunkter i nätverket.  Detta innebär att det är möjligt att sortera ut och 
studera hur lång tid det historiskt sett har tagit för VägAssistansfordonen att köra mellan olika 
punkter för olika rutter.   
 
För att validera körtidsmodellen har en specifik rutt sorterats ut där körtiden beräknats utifrån 
tillhörande körtider mellan startpunkt, där rutten börjar, till slutpunkt, där rutten avslutas. 
Därefter har körtiden för samma rutt beräknats för både de statiska hastigheterna och de 
dynamiska hastigheterna i ArcMap-modellen. För att exemplifiera hur valideringen utförs 
presenteras ett exempel för en rutt under förmiddagsintervallet. I Figur 27 visas den utvalda 
rutten som jämförts mellan de olika körtiderna. Rutten startar i den turkosa punkten högst upp 
i kartan och fortsätter sedan ner via mittpunkterna över Essingen till den sydligaste turkosa 
punkten.  
 
 

 

Figur 27. Rutt utförd av VägAssistansfordon under lunchintervallet. 
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I historisk VägAssistansdata sorterades denna rutt ut enligt Tabell 14.  Varje turkos punkt på 
rutten i kartan motsvarar en rad i Tabell 14. Precis som kan ses i tabellen är det möjligt att 
identifiera vilket fordon som utförde rutten, datum och tid när den genomfördes, vid vilka 
koordinater denna data samlades in samt punkthastighet vid det koordinatparet. 
 
 

Tabell 14. Data insamlad från VägAssistansfordonen, utsorterad för en specifik rutt. 

FordonsID Datum & tid x-koordinat y-koordinat Punkthastighet 

3205992 2015-02-17 : 13.48.19 6580892.54 1625491.948 67 

3205992 2015-02-17 : 13.49.19 6582041.016 1625531.384 69 

3205992 2015-02-17 : 13.51.19 6582957.376 1626835.62 55 

3205992 2015-02-17  : 13.53.21 6584635.99 1626257.54 56 

 
Den historiska körtiden för VägAssistansfordonet för denna rutt jämförs sedan med körtiderna 
beräknade med statiska respektive dynamiska körtiderna från ArcMap modellen. Tabell 15 
visar jämförelsen av körtiden för rutten mellan de tre körtidsalternativen. 
 
 

Tabell 15. Körtid för rutten jämfört mellan den insamlad VägAssistansdata, statiska körtider samt 
dynamiska körtider. 

Körtidsmatris Körtid 

Historisk VägAssistansdata 5 min 2 s 

Statisk körtid 4 min 30 s 

Dynamisk körtid 5 min 12 s 

 
 
En jämförelse av körtidsalternativen visar att dynamiska körtiden ger en körtid mer lik det 
verkliga utfallet för VägAssistansfordonet jämfört med den statiska körtiden. Detta bekräftar 
antagandena om att dynamiska körtider krävs för att skapa mer trovärdiga körtider. Den 
dynamiska körtiden är dock något längre den historiskt insamlade körtiden medan den statiska 
körtiden är kortare än den historiska körtiden. Detta verkar rimligt eftersom den statiska 
körtiden bygger på skyltad hastighet medan den dynamiska körtiden beror av flöden och andra 
yttre påverkan, vilket påverkar körtiden och ofta innebär en längre körtid.  
 
För körtidsmodellen har dynamiska hastigheter valts att vidare användas i 
beslutstödsverktyget. Detta beslut baseras på jämförelsen mellan statiska och dynamiska 
körtider samt valideringen av körtidsmodellen. 
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Till detta projekt fanns väldigt lite historisk VägAssistans data tillgänglig, endast under 
datumet 2015-02-17 mellan tidpunkterna 13.37.58 – 16.52.58. Önskvärt vore därför att utöka 
valideringen med genom att jämföra körtiden för fler rutter när mer data finns tillgänglig, 
vilket är intressant för att underbygga valideringen mer. 
 
 

6  Beslutstödsverktyg 
Beslutstödsverktyget syftar till att ge Trafik Stockholm stöd vid utvärdering av olika 
placeringar för VägAssistansfordon i nätverket. Figur 8 i kapitel 3.1 Översikt visar på ett 
tydligt sätt hur utdata från efterfrågemodellen och körtidsmodellen kan används som indata 
för ArcMaps inbyggda optimeringsheuristik, p-median, vid framtagning av 
fordonsplaceringar. Figuren visar även hur olika typer av fordonsplaceringar, både manuellt 
framtagna eller placeringar från p-median, utvärderas genom olika effektivitetsmått. 
 
I projektet har en modellförenkling för beslutstödsverktyget gällande tidsdimensionen gjorts, 
vilken innebär att samtliga fordon alltid finns tillgängliga på sin ursprungliga position när ett 
uppdrag inkommer. Detta medför att verkligheten inte speglas helt korrekt men bortses från i 
detta projekt. 
 

6.1 Optimeringsmodell 

För att ta fram placeringar för VägAssistansfordonen i beslutstödsverktyget används en av 
ArcMaps inbyggda optimeringsmodeller, minimize impedance, vilket är en p-median 
heuristik. Det finns såklart även andra typer av optimeringsmodeller som kan användas vid 
lokalisering och val av metod beror på vad för problem som ska lösas. Det är dock enkelt att 
byta metod i beslutstödsvektyget mot annan valfri optimeringsmetod om så önskas. I 
ArcMaps verktyg Network Analyst utförs operationer för lokalisering genom att skapa ett 
lokaliseringslager med hjälp av Network Analysts verktyg location – allocation. 
 

6.2 Effektivitetsmått 

När olika placeringar för VägAssistansfordonen lokaliserats, antingen via optimeringsmetod i 
ArcMap eller manuellt placerade i nätverket, utvärderas placeringarna sedan genom olika 
effektivitets för vidare analys av placeringarnas prestanda. Målet med effektivitetsmåtten är 
att de ska utvärdera placeringarna utifrån olika perspektiv för att stödja Trafik Stockholm vid 
placering av VägAssistansfordonen i nätverket. De effektivitetsmått som används vid 
utvärdering av placeringarna presenteras Tabell 16. 
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Tabell 16. Beskrivning av effektivitetsmåtten. 

Effektivitetsmått Beskrivning 

Total körtid till samtliga händelser Den totala körtiden innebär den tid som det tar 

att köra till alla händelser i nätverket. 

Medelkörtid till händelse Medelkörtiden till efterfrågepunkt är 

medelkörtiden för att köra från en vald 

lokaliseringspunkt till en efterfrågepunkt i 

nätverket. 

Maximal körtid händelse 

 

Maximal körtid innebär den längsta körtiden till 

en efterfrågepunkt i nätverket. 

Täckningsgrad Täckningsgraden visar andelen händelser som 

blivit servade av VägAssistans inom en 

förutbestämd inställelsetid till händelse. 

Resursutnyttjande Detta effektivitetsmått beskriver hur 

uppdragsfördelningen ser ut mellan 

VägAssistansfordonen. 

Körtid till utvalda efterfrågepunkter 

 

Visar körtid till utvalda efterfrågepunkter i 

nätverket som anses extra intressanta. De 

områden som berörs är: 

 Södra länken 

 Norra länken 

 Norrtull 

 Essingen 

 Nynäsvägen 

 
 
Dessa effektivitetsmått valdes utifrån verksamhetsanalysen och i samråd med Trafik 
Stockholm utifrån vad de ansåg som intressanta mått vid utvärdering av en fordonsplacering. 
Den totala körtiden till händelser är intressant att studera eftersom det är p-median modellens 
målfunktionsvärde. Det är även intressant att studera medelkörtid samt maximal körtid till 
händelse eftersom fordonsplaceringarna i p-median modellen väljs så att fordonen placeras 
nära områden med stort händelseantal. Detta innebär att även om medelkörtiden till händelse 
är kort kan den maximala körtiden kan bli lång och är därför är dessa mått intressanta att 
studera.  
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Effektivitetsmåttet täckningsgrad anger den procentuella andelen händelser som täcks inom 
inställelsetiderna 5, 7 och 10 minuter. Detta är intressant att studera för att kontrollera 
täckningsgraden för fordonsplaceringarna, det vill säga hur många uppdrag som servas inom 
en viss inställelsetid.  
 
För resursutnyttjandemåttet studeras hur uppdragsfördelningen mellan fordonen ser ut. Utifrån 
detta mått är det möjligt att identifiera hur belastade fordonen är, vilket därmed indikerar på 
om fordonen bör omplaceras för att öka eller minska utnyttjandegraden av dem. Eftersom att 
tidsdimensionen inte ryms i detta projekt antas att alla fordon alltid är lediga när ett uppdrag 
inkommer. En ojämnare resursfördelning innebär att sannolikheten för att ett fordon redan är 
upptaget när ett nytt uppdrag inkommer är större. 
 
Effektivitetsmåttet körtid till valda efterfrågepunkter valdes då det finns områden i 
Stockholmsnätverket där inställelsetiden till efterfrågepunketer i dessa områden som är 
intressanta att studera och även i många fall är avgörande vid val av fordonsplacering. 
 

6.3 Konsekvens 

Antalet trafikanter som påverkas av en händelse kan bero på många olika faktorer. Dessa 
faktorer kan till exempel vara flödet på vägavsnittet, möjlighet till alternativa vägar vid en 
händelse eller antalet körfält. Ju större antal trafikanter som påverkas desto högre blir 
samhällskostnaden av händelsen vilket innebär är det viktigt att minimera antalet trafikanter 
som påverkas då en händelse inträffar.  
 
Vidare är det även viktigt ur säkerhetssynpunkt att VägAssistansfordonen snabbt är på plats 
om en händelse inträffar i Södra- respektive Norra länken då båda dessa är långa tunnlar. 
Eftersom det inte går att styra huruvida en händelse kommer att inträffa på ett vägavsnitt eller 
inte betyder det att för att kunna minimera antalet trafikanter som berörs av en händelse krävs 
att VägAssistanfordonet är extra snabbt på plats vid händelser som sker på speciellt utsatta 
vägavsnitt. Detta betyder att val av fordonsplacering kommer att påverka mängden berörda 
trafikanter eftersom placeringen påverkar inställelsetiden till olika områden. För att ta hänsyn 
till mängden berörda trafikanter samt säkerheten i tunnlarna utvärderas och implementeras en 
konsekvensterm i beslutstödsverktyget. 
 
Eftersom flödesnivån på en väg korrelerar med antalet berörda trafikanter vid en störning 
analyseras faktorn flödesnivå som konsekvens vid val av placering för VägAssistansfordonen. 
Att placera ett fordon i nära anslutning till ett område med höga flöden per körfält bör 
eftersträvas för att minska antalet berörda trafikanter i nätverket om en händelse skulle 
inträffa. Genom en mer strategisk fordonsplacering kan inställelsetiden till en eventuell 
händelse minskas vilket medför att den totala tid som en händelse hindrar trafiken minimeras 
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och därmed reduceras mängden berörda trafikanter. Detta innebär i sin tur att 
samhällskostnaden för händelsen kan minimeras.  
 
För att beräkna flödena på länkarna används rådata från Mobile Millennium Stockholm 
projektets databas på samma sätt som vid beräkning av de dynamiska hastigheterna enligt 
kapitel 5.3 Dynamiska hastigheter.  
 
För att besluta lämplig konsekvensterm som sedan appliceras på prognosen har olika typer av 
konsekvenstermer analyserats utifrån hur de påverkar placeringen av fordon i beslutstödet.  
Konsekvenstermen implementeras som en vikt i målfunktionen för att öka intresset av att 
placera fordonen i anslutning till områden där en eventuell händelse innebär stor påverkan på 
omgivningen och säkerheten. 
 

6.4 Känslighetsanalys 

Nedan presenteras känslighetsanalys för konsekvensen och hela beslutstödsverktyget. 
Känslighetsanalysen är genomförd för att undersöka känsligheten för hur fordonen placeras 
beroende på konsekvens samt hur känslig beslutstödsverktyget är för indata.   

6.4.1 Konsekvens 

För att utreda hur konsekvensen påverkar val av placeringar i beslutstödsverktyget utfördes 
fyra scenarier med olika typer av konsekvenshänsyn för att validera vilken som bäst lämpar 
sig för problemet. För att ta fram placeringarna för scenarierna användes ArcMaps p-
medianmodell med efterfrågan för prognos 2014. Det första sceneriet som studeras, Scenario 
1, innebär att alla typer av konsekvensfaktorer utesluts vilket betyder att endast 
händelseantalet påverkar val av placering.  
 
Nästa scenario, Scenario 2, innebär att Scenario 1 utvidgas genom att addera flödet som 
konsekvensfaktor på händelseantalet och studera huruvida flödet påverkar valet av 
placeringar. Eftersom flödesdata som används i detta projekt kommer från radarstationer från 
MCS innebär detta att det endast finns flöden att tillgå på ett begränsat antal länkar, vilka är 
länkarna på motorvägsnätet. För att lösa problemet med att flödesdata saknas på stora delar av 
vägnätet antas att samtliga länkar i nätverket först ges en statisk flödesterm på 1. Sedan antas 
att flödet alltid är högre på motorvägsnätet än på övriga nätverket vilket medför att en 
dynamisk flödesterm läggs till på motorvägslänkarna, vilken beräknas utifrån det faktiska 
flödet på varje länk under en viss tidsperiod. 
 
 Den dynamiska flödestermen beräknas genom att dividera det framräknade medelflödet under 
en specifik tidsperiod med en kapacitetskonstant på 2400 fordon/h/körfält enligt Ekvation 35. 
Lind, Strömgren & Davidsson (2015) menar att kapaciteten på en motorväg ofta uppskattas 
till omkring 2000 fordon/h/körfält men om det antas att det genomsnittliga tidsavståndet är 1,5 
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sekunder ges en kapacitet på ungefär 2400 fordon/h/körfält. Då trafiken i Stockholm anses 
relativt aggressiv väljs kapaciteten till 2400 fordon/h/körfält.  
 
                                                                                                                     
 
 
Den statiska flödestermen summeras sedan med den dynamiska flödestermen för att sedan 
multipliceras med antalet händelser i prognosen, enligt Ekvation 36. Detta utgör sedan indata 
för fordonsplaceringen i Scenario 2. 
 
                                                                                    
 
 
I nätverket finns områden som är mer känsliga för störningar än andra, till exempel Norra och 
Södra länken samt Norrtull och Essingen. Norra och Södra länken är två vägsträckor som är 
extra utsatta beroende på att de till största delen består av tunnlar. Detta medför en extra 
säkerhetsrisk om en händelse skulle inträffa där. På grund av detta har Trafik Stockholm som 
mål att placera två VägAssistansfordon med en inställelsetid på fem minuter till dessa två 
områden. Detta mål finns inte med som ett strikt bivillkor i modellen. Istället har en extra 
konsekvensterm för tunnel studerats för att utreda hur detta påverkar val av placering.   
 
Norrtull och Essingen anses vara så kallade flaskhalsar i Stockholms vägnät. Detta innebär att 
om en händelse inträffar i dessa områden kommer de att ge en hög påverkan på många 
trafikanter inom ett stort geografiskt område av nätverket. Detta beroende på att de två 
områdena både är tungt belastade med trafik och kopplar även samman många olika 
vägavsnitt i Stockholm. Även detta har valts att studeras genom att addera en konsekvensterm 
kopplad till flaskhals.  
 
För att ta hänsyn till detta skapades Scenario 3. I detta scenario påverkas val av placeringar 
utifrån antal händelser, var i nätverket det finns långa tunnlar som kräver hög säkerhet samt 
flaskhalsar som innebär områden där en stor del nätverket påverkas av en störning. Denna 
tunnel- och flaskhalskonsekvensterm innehållande Norra och Södra länken samt Norrtull och 
Essingen kalibrerades och valdes tillslut till 10. Konsekvenstermen adderades sedan till 
antalet händelser och användes som indata för fordonsplaceringen i Scenario 3. 
 
I det sista sceneriet, Scenario 4, studerades hur fordonen placerades om både antal händelser, 
flöde samt tunnel och flaskhals tas hänsyn till i modellen. Hur konsekvenshänsynen beräknats 
i detta scenario ses i Ekvation 37. 
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I Figur 28 visas fordonsplaceringarna som ges för de olika scenarierna. För Scenario 1utan 
konsekvenshänsyn ses som de röda kvadraterna med rundade hörn. Scenario 2 med flöde som 
konsekvenshänsyn vid val av placering ses som de orangea cirklarna. De lila diamanterna i 
figuren visa lösningen för Scenario 3 med konsekvenshänsynen tunnel och flaskhals. 
Lösningen för Scenario 4 visas som de blå trianglarna, vilka visar placeringar med flöde, 
tunnel och flaskhals som konsekvenshänsyn. 
 
 

 
Figur 28. Jämförelse av fordonsplacering för fyra scenarier med olika konsekvenshänsyn. 
Kvadraterna representerar placeringar utan konsekvens, cirklarna representerar placeringar med 
hänsyn till flöden, diamanterna representerar hänsyn till tunnel och flaskhals och trianglarna 
representerar placeringar med hänsyn till flöde, tunnel och flaskhals. 
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För att utvärdera scenarierna studerades de olika fordonsplaceringarna i Figur 28. Här ses att 
placeringarna ändrar sig beroende på vilken konsekvenshänsyn som väljs. För Scenario 1 ges 
en sämre täckning för både Norra och Södra länken i jämförelse med de övriga scenarierna. 
Jämförs Scenario 3 och 4 som har stor geografisk täckning ses att Scenario 4 har den bästa 
geografiska för Norra och Södra länken. Utifrån detta resonemang valdes att använda 
konsekvenshänsyn till både flöde, tunnel och flaskhals med motiveringen att den har den bästa 
geografiska täckning. 

6.4.2 Beslutstödsverktyg 

För beslutstödsverktyget utförs en känslighetsanalys för att analysera hur utvärderingen av 
fordonsplaceringarna utifrån effektivitetsmåtten skiljer sig beroende av indata.  
 För år 2014 finns tillgång till både data för det verkliga händelseutfallet under året, historiskt 
utfall, samt en beräknad prognos över antalet händelser under året, prognos 2014. För 
valideringen har fem olika scenarier skapats vilka möjliggör utvärdering av 
beslutstödsverktyget. Hur de olika scenarierna är uppbyggda kan ses i Figur 29.  
 
 

 
Figur 29. Scenarier för validering av beslutstödsverktyget. 

 
 
Utvärderingen utgår från tre olika typer av fordonsplaceringar som appliceras på det historiska 
utfallet 2014 samt på prognosen för år 2014. De fordonsplaceringarna som används är 
VägAssistansbilarnas nuvarande placeringar och placeringar framtagna med ArcMaps 
inbyggda p-median modell.  
 
I Scenario 1 respektive 2 har de nuvarande fordonsplaceringarna applicerats på prognosen för 
år 2014 respektive det historiska utfallet 2014. Scenario 2 ger en lösning för det historiskt 
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utfallet för år 2014, det vill säga placeringarna som använts för fordonen under 2014 med det 
verkliga händelseutfallet år 2014.  I Scenario 3 har beslutstödsverktyget applicerats på 
prognosen för år 2014, det vill säga hur fordonen placeras utifrån p-median modellen med 
prognosticerade händelser för 2014. Fordonsplaceringarna framtagna med p-median modellen 
för prognos 2014 i Scenario 3 har även applicerats för det historiska utfallet för år 2014. Detta 
för att jämföra Scenario 2, som innehåller de nuvarande placeringarna mot det historiska 
utfallet år 2014, och Scenario 3. Vid en jämförelse av dessa två scenarion är det möjligt att 
utvärdera nyttan av att använda beslutstödet vid lokalisering av fordonen.   
 
Eftersom en prognostisering av framtida händelser alltid är en skattning utifrån ett tidigare 
utfall innebär det att prognosen alltid innehåller större eller mindre avvikelser från utfallet. 
Därför har Scenario 5 valts att studeras. I Scenario 5 har p-median modellen applicerats på det 
historiska utfallet för 2014 för att studera val av fordonsplaceringar om prognosen skulle 
sammanfalla med det verkliga utfallet, det vill säga att prognosen skulle vara perfekt. Viktigt 
att notera är att detta scenario visar ”bästa utfall”, något som inte är möjligt att återskapa utan 
detta scenario finns endast med för syftet att utvärdera beslutstödets prestanda.  
 
Skillnaden mellan Scenario 4 och Scenario 5 är att i Scenario 5 har p-median modellen 
använts för att hitta fordonsplaceringar för det historiska utfallet år 2014. I Scenario 4 har 
istället förbestämda placeringar, framtagna för prognos år 2014, använts på det historiska 
utfallet år 2014.  
 
Alla fem scenarier har sedan utförts för alla tidsintervallen; förmiddag vardagar mellan 07-09, 
lunch vardagar 10-15, eftermiddag vardag 15-18, natt vardagar 19-06 samt helgdagar hela 
dygnet. Valideringsprocessen för beslutstödet exemplifieras för samtliga scenarier för 
tidsperioden förmiddag. 
 
I Figur 30 presenteras fordonsplaceringarna för de olika scenarierna för tidsperioden 
förmiddag. Den nuvarande placeringen representeras av de svarta kvadraterna, 
fordonsplaceringar för p-median prognos 2014 representeras av de blå trianglarna och 
fordonsplaceringarna för p-median historiskt utfall 2014 representeras av de gula stjärnorna. 
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Figur 30. Fordonsplaceringar för de olika scenarierna för tidsperioden förmiddag år 2014. 
Kvadraterna representerar nuvarande placeringar, trianglarna representerar p-median prognos 2014 
och stjärnorna representerar p-median historiskt utfall 2014. 

 
 
I figuren visas endast tre olika placeringar och detta beror på att den nuvarande placeringen är 
samma för både det historiska utfallet 2014 och prognos 2014. Lika så gäller för scenarierna 
p-median prognos 2014 samt placeringar p-median prognos 2014 med utvärdering mot 
historiskt utfall 2014. 
 
Genom att studera Figur 30 ses att placeringarna skiljer sig mellan de olika scenarierna. Detta 
beror på att prognosen inte helt speglar det verkliga utfallet, varken till antal eller geografisk 
placering. Detta anses rimligt eftersom prognosen är en skattning av framtida händelser. 
Placeringarna skiljer sig även åt eftersom de nuvarande placeringarna är framtagna manuellt 
utifrån personliga erfarenheter medan de optimerade placeringarna från p-median modellen 
bygger på matematiska beräkningar med syftet att minimera körtiden till alla händelser. 
Jämförs de två placeringarna framtagna via p-median ses dock att de gula stjärnorna har 
betydligt sämre täckning på Norra länken jämfört med de blå trianglarna. Med hänsyn till 
detta kan slutsatsen dras att efterfrågan spelar stor roll vid val av fordonsplacering. 
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För att utvärdera de olika fordonsplaceringarna har olika effektivitetsmått beräknats. Dessa 
används även i känslighetsanalysen för att jämföra de olika scenarierna samt för att validera 
prestandan av beslutstödsverktyget. Effektivitetsmått har beräknats för alla scenarierna under 
förmiddagen och jämförs sedan mellan fordonsplaceringarna och efterfrågan. De första tre 
effektivitetsmåtten utvärderar olika körtidmått, vilka kan ses i Tabell 17.  Den första raden i 
tabellen visar den totala körtiden till samtliga händelser. För detta effektivitetsmått jämförs de 
scenarier som har samma efterfrågan. Detta eftersom det totala antalet händelser skiljer sig åt 
mellan prognosen 2014 och det verkliga utfallet 2014 samt för att konsekvenstermen för 
prognosen tekniskt sett har lagt till på antalet i prognosen 2014. För effektivitetsmåtten 
medelkörtid och maximal körtid till händelse kan samtliga scenarier jämföras med varandra.  
 
 

Tabell 17. Effektivitetsmått gällande körtid för samtliga scenarier för förmiddag. 

Körtidsutvärdering 
(min) 

p-median -
- Prognos 
2014 

Nuvarande 
placeringar -- 
Prognos 2014 

Nuvarande 
placeringar -- 
Historiskt utfall 
2014 

Placeringar från 
p-median prognos 
2014 --Historiskt 
utfall 2014 

p-median -- 
Historiskt 
utfall 2014 

Total körtid till 
samtliga händelser 

2470.87 3492.85 2885.44 2094.60 1900.60 

Medelkörtid till 
händelse 

2.35 3.32 3.68 2.67 2.42 

Maximal körtid till 
händelse 

9.94 11.47 13.39 11.85 11.94 

 
 
I tabellen kan ses att placeringarna från p-median modellen för prognosen ger en kortare total 
körtid till samtliga händelser jämfört med de nuvarande placeringarna för prognosen, vilket är 
rimligt eftersom placeringarna från p-median lösningen är optimerade på att minimera 
körtiden. 
 
Vidare kan den totala körtiden för det historiska utfallet 2014 jämföras mellan de nuvarande 
placeringarna, placeringar med p-median samt placeringar från p-median modellen för 
prognosen 2014.  Jämförelsen visar att p-median ger den kortaste körtiden för det historiska 
utfallet 2014 följt av placeringarna från p-median prognos 2014 och längst körtid ges av de 
nuvarande placeringarna. Dessa resultat är rimliga eftersom p-median modellen har som syfte 
att minimera den totala körtiden till alla händelser i nätverket. De nuvarande placeringarna ger 
en längre körtid vilket är rimligt eftersom dessa placeringar inte är framtagna med någon 
optimeringsmodell för att minimera körtid. Scenariot p-median på historiskt utfall 2014 ger 
den bästa total körtid av samtliga tre vilket är rimligt eftersom målfunktionen syftar till att 
minimera den totala körtiden. Det är dock återigen viktigt att minnas att detta scenario visar 
”bästa utfall”, något som inte är möjligt att återskapa.  
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För effektivitetsmåtten medelkörtid och maximal körtid till händelse jämförs samtliga 
kombinationer av placering och efterfrågan med varandra.  En jämförelse mellan den olika 
efterfrågan visar enligt Tabell 21 att prognos 2014 med nuvarande placeringar kommer att ge 
en något kortare medelkörtid och maximal körtid till efterfrågepunkt jämfört med samma 
placeringar för det historiska utfallet 2014.  
 
Om scenariot placeringar givna av p-median för prognos 2014 jämförs med samma 
placeringar mot det historiska utfallet kan ses att när placeringarna från prognos 2014 
appliceras på det historiska utfallet 2014 ges något högre värde på medelkörtid och maximal 
körtid. Ett väntat resultat eftersom p-median modellen optimerar på körtiden i nätverket 
utifrån prognosen 2014. Om p-median modellen appliceras på det historiska utfallen 2014 ses 
däremot en minskning av medelkörtiden i jämförelse med övriga scenarier med historiskt 
utfall.  Något som även det är rimligt eftersom p-median modellen då optimerar på det 
historiska utfallet 2014. Att den maximala körtiden inte minskar kan bero på att dess bidrag i 
den totala restiden är låg.  
 
Utifrån Tabell 21 kan även ses att vare sig prognosen för 2014 eller det historiska utfallet 
2014 används som efterfrågeindata kommer p-median modellen alltid att ge bättre 
medelkörtid gentemot den nuvarande placeringen som är manuellt framtagen. Även den 
placering som ges av p-median modellen för prognosen 2014 som appliceras på det historiska 
utfallet 2014 ger en bättre medelkörtid än för den nuvarande placeringen på historiskt utfall 
2014.  
 
Med hänsyn till dessa resonemang kan slutsatsen dras att det är möjligt för Trafik Stockholm 
att minska både medelkörtid till händelse samt den totala körtiden i nätverket genom att 
applicera en optimeringsmodell för att ta fram placeringar till  VägAssistansfordonen.  
 
Vidare beräknas effektivitetsmåttet täckningsgrad för olika inställelsetider. I Tabell 18 
presenteras resultaten för Scenario 1 och 3, vilka innefattar de nuvarande placeringarna och 
placeringar från p-median för prognosen 2014.  
 
 
Tabell 18. Fordonens täckningsgrad för inställelsetid på 5, 7 och 10 min för Scenario 1 och 3. 

Inställelsetid 
Nuvarande placeringar --
Prognos 2014 

p-median -- 
Prognos 2014 

≤ 5 min 83.72% 92.01% 
≤ 7 min 95.38% 95.99% 
≤ 10 min 98.53% 100.00% 
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I tabellen ses att den procentuella andelen täckt efterfrågan ökar när beslutstödsverktyget 
appliceras på prognosen för alla tre inställelsetiderna. 
I Tabell 19 visas täckningsgraden för Scenario 2, 4 och 5 där alla placeringarna applicerats på 
historiska utfallet för 2014. 
 
 
Tabell 19. Fordonens täckningsgrad för inställelsetid på 5, 7 och 10 min för scenario 2,4 och 5. 

Inställelsetid 
Nuvarande placeringar 
-- Historiskt utfall 2014 

Placeringar från p-median 
prognos 2014 -- Historiskt utfall 
2014 

p-median -- 
Historiskt utfall 2014 

≤ 5 min 78.73% 91.21% 91.59% 

≤ 7 min 93.25% 95.54% 95.41% 

≤ 10 min 97.58% 99.75% 99.24% 
  
 
I tabell 19 ses även här placeringarna från p-median ges en högre andel täckning för det 
historiska utfallet 2014 jämfört med de nuvarande placeringarna. Jämförs de två placeringarna 
framtagna med p-median ses att dessa har relativt lika täckningsgrad. 
 
Jämförs Tabell 18 och 19 ses att andelen täckt efterfrågan för de tre inställelsetiderna är högre 
för placeringar från p-median för både prognosen 2014 och det historiska utfallet för 2014. 
 
För att ta studera hur stor andel av händelserna som servas av de olika fordonen beräknades 
effektivitetsmåttet resursutnyttjande. Varje tårtbit i var och en av figurerna representerar den 
procentuella andelen servad efterfrågan för varje fordon. I Figur 31 visas hur stor andel av 
händelserna som kopplas till respektive fordon för Scenario 1, till vänster, och Scenario 3, till 
höger. 
 
 

 
Figur 31. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för Scenario 1 till vänster och för Scenario 
3 till höger. 
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Jämförs fördelningarna för Scenario 1 och Scenario 3 ses att de nuvarande placeringarna med 
prognosen 2014 ger en jämfördelning för alla fordon förutom de två fordonen kopplade till 
Norra länken. För Scenario 3 till höger i figuren ses att fördelningen är relativt ojämn 
eftersom VägAssistansfordonet placerat i Norrtull skulle behöva täcka 62 % av händelserna, 
anses som en väldigt hög andel av händelserna. Detta indikerar på att denna placering kan bli 
problematisk då en så pass ojämn fördelning i praktiken kan innebära att detta fordon är redan 
är upptaget på ett annat uppdrag då ett nytt uppdrag inkommer. 
 
Vidare analyseras resursutnyttjandet mellan fordonen för Scenario 2, 4 och 5 där historiska 
utfallet för 2014 ansatts som efterfrågan. I Figur 32 presenteras den procentuella andelen 
servad efterfrågan för varje fordon för dessa tre scenarier.  
 
 

  

 
Figur 32. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för Scenario 2, till vänster, Scenario 4, till 
höger, och Scenario 5 längst ner i mitten. 

 
 
I figuren ses att för Scenario 2 där de nuvarande placeringarna applicerats på det historiska 
utfallet ges en jämn fördelning mellan fordonen förutom de två fordonen som servar den 
Norra länken. För Scenario 4 och 5, med placeringar framtagna från p-median ses att 
händelserna fördelar sig relativt jämnt mellan fordonen. Poängteras bör dock att detta scenario 
endast finns med som ett jämförelsescenario och inte som ett genomförbart scenario. 
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Det sista effektivitetsmåttet som utvärderas är inställelsetid till utvalda efterfrågepunkter för 
samtliga fordonsplaceringar. I Figur 33 presenteras inställelsetiden till efterfrågepunkterna för 
de tre fordonsplaceringar. Utvärdering av effektivitetsmåtten för resterande tidsperioder alla 
scenarier kan ses i Bilaga 1. 
 
 

Figur 33. Inställelsetid till utvalda efterfrågepunkter för de tre olika fordonsplaceringarna. 

 

 
Vidare har beslutsverktyget applicerats på prognosen för 2015 för alla tidsperioder på 
liknande sätt som ovan beskrivet för år 2014. De olika placeringarna för 
VägAssistansfordonen och tillhörande effektivitetsmått för tidsperioderna presenteras i Bilaga 
2. 
  

 6.5 Nytta 

För att utvärdera nyttan av att applicera beslutstödsverktyget på lokaliseringsproblemet av 
VägAssistansfordonen kan en jämförelse mellan de nuvarande placeringarna och 
placeringarna givna från p-median för Prognosen 2014 studeras, vilket kan ses i Tabell 20.  
Vid jämförelse mellan kolumnerna i tabellen kan i sista kolumnen ses att körtiden för samtliga 
tidsintervall minskar vid användande av beslutstödsverktyget vid lokalisering av 
VägAssistansfordonen.  För samtliga tidsperioder minskar den totala körtiden till händelser i 
nätverket, medelkörtiden till händelser samt den maximala körtiden till händelser.  
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Tabell 20. Jämförelse av körtider mellan de nuvarande placeringarna och placeringar framtagna med 
beslutstödet. 

Körtidsutvärdering (min) 
Nuvarande placeringar 
-- Historiskt utfall 2014 

Placeringar från p-
median prognos 2014 --
Historiskt utfall 2014 

Körtidsminskning 
vid p-median 

FÖRMIDDAG       
Total körtid till händelser 2885.44 2094.60 -790.83 
Medelkörtid till händelse 3.68 2.67 -1.01 
Maximal körtid händelse 13.39 11.85 -1.53 
LUNCH 

   Total körtid till händelser 4579.06 3278.48 -1300.58 
Medelkörtid till händelse 4.32 3.10 -1.23 
Maximal körtid händelse 13.93 10.60 -3.33 
EFTERMIDDAG 

   Total körtid till händelser 4217.40 2836.34 -1381.06 
Medelkörtid till händelse 3.61 2.43 -1.18 
Maximal körtid händelse 13.10 11.52 -1.58 
NATT 

   Total körtid till händelser 3710.62 3118.28 -592.33 
Medelkörtid till händelse 4.55 3.82 -0.73 
Maximal körtid händelse 13.46 13.00 -0.47 
HELG 

   Total körtid till händelser 4625.23 3869.29 -755.93 
Medelkörtid till händelse 4.58 3.83 -0.75 
Maximal körtid händelse 12.83 11.86 -0.96 

 
 
I Tabell 21 presenteras inställelsetiderna för samma ovan nämnda scenarier. Vid en jämförelse 
av dessa scenarier kan ses att om beslutstödet används genererar detta att andelen täckta 
uppdrag inom varje inställelsetidsgräns ökar för samtliga tidsperioder. Att p-median modellen 
strävar efter att minimera körtiden till prognosen se tydligt i denna tabell.  
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Tabell 21. Jämförelse av inställelsetider mellan de nuvarande placeringarna och placeringar 
framtagna med beslutstödet. 

Inställelsetid 
Nuvarande placeringar 
-- Historiskt utfall 2014 

Placeringar från p-median 
prognos 2014 --Historiskt utfall 
2014 

Procentuell ökning 
av täckt efterfrågan 
vid p-median 

FÖRMIDDAG     
≤ 5 min 78.73% 91.21% 12.48% 
 ≤ 7 min 93.25% 95.54% 2.29% 
≤ 10 min 97.58% 99.75% 2.17% 
LUNCH 

   ≤ 5 min 66.76% 87.06% 20.30% 
 ≤ 7 min 87.25% 94.24% 6.99% 
≤ 10 min 93.39% 99.62% 6.23% 
EFTERMIDDAG 

  ≤ 5 min 76.86% 90.57% 13.71% 
 ≤ 7 min 92.97% 94.09% 1.11% 
≤ 10 min 99.31% 99.91% 0.60% 
NATT 

   ≤ 5 min 66.91% 75.49% 8.58% 
 ≤ 7 min 85.42% 88.24% 2.82% 
≤ 10 min 94.73% 96.94% 2.21% 
HELG 

   ≤ 5 min 63.66% 72.38% 8.71% 
 ≤ 7 min 84.16% 88.12% 3.96% 
≤ 10 min 95.74% 98.42% 2.67% 

 
 
Utifrån resultatet av dessa två tabeller kan ses att genom att ta fram fordonsplaceringar med p-
median för prognos 2014 minskas körtiden till uppdrag samtidigt som täckningsgraden inom 
de angivna inställelsetiderna ökas.   
 
Enligt kapitel 2.2 VägAssistans kostar ett stopp i Stockholmstrafiken kosta cirka 360 000 
kronor i timmen. Om denna siffra multipliceras med den körtidsminskning som påvisades i 
Tabell 20 för samtliga tidsperioder kan nyttan av körtidsminskningen värderas i kronor. I 
Tabell 22 kan denna nytta ses i monetära värden för var och en av tidsperioderna samt en 
potentiell skattning av den totala nyttan av den körtidsminskning som uppstår 2014 om 
beslutstödsverktyget hade implementerats.  
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Tabell 22. Körtidsminskningen som uppnås för 2014 vid applicering av beslutstödsverktyget samt 
minskningens monetära värde. 

Tidsperiod 
Körtidsminskning till prognos 2014 
vid p-median (min) 

Körtidsminskning värderad i 
kronor 

Förmiddag -791 4 745 008 
Lunch -1301 7 803 471 
Eftermiddag -1381 8 286 366 
Natt -592 3 554 006 
Helg -756 4 535 603 
TOTALT -4821 28 924 453 
 
 
Viktigt att notera är att eftersom målfunktionen i optimeringsmodellen i beslutsverktyget 
minimerar körtiden till samtliga händelser innebär det inte att dessa placeringar är optimala 
eller ens möjliga. Det är viktigt att studera de övriga effektivitetsmåtten, körtiderna, 
tidsdimension samt andra mjukare faktorer vid utvärdering av placeringarna.  
 

6.6 Förbättringspotential 

För att studera ifall det finns förbättringspotential för verktyget jämförs körtidsmåtten och 
täckningsgraden för placeringar från p-median prognos 2014 på det historiska utfallet 2014 
med att applicera p-median direkt på det historiska utfallet. Att placeringar från p-median 
prognos 2014 på det historiska utfallet 2014 jämförs med placeringarna från p-median 
applicerad direkt på det historiska utfall 2014 beror på att detta scenario visar det ”bästa 
utfallet”, vilket kan jämföras med om prognosen varit perfekt. Detta är dock något som i 
vekligheten nästa är omöjligt eftersom en prognos alltid är en skattning utifrån ett tidigare 
utfall. En jämförelse av dessa två scenarier kan ses i Tabell 23. 
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Tabell 23. Förbättringspotential för körtiden i beslutstödsverktyget. 

Körtidsutvärdering (min) 

Placeringar från 
 p-median prognos 2014 
-- Historiskt utfall 2014 

p-median -- Historiskt 
utfall 

Förbättringspotential 

FÖRMIDDAG       

Total körtid till prognos 2094,60 1900,60 194,00 

Medelkörtid till efterfrågepunkt 2,67 2,42 0,25 

Maximal körtid efterfrågepunkt 11,85 11,94 -0,08 

LUNCH       

Total körtid till prognos 3278,48 3030,30 248,18 

Medelkörtid till efterfrågepunkt 3,10 2,86 1,06 

Maximal körtid efterfrågepunkt 10,60 10,60 0,00 

EFTERMIDDAG       

Total körtid till prognos 2836,34 2661,07 175,27 

Medelkörtid till efterfrågepunkt 2,43 2,28 1,52 

Maximal körtid efterfrågepunkt 11,52 8,83 2,69 

NATT       

Total körtid till prognos 3118,28 3116,48 1,80 

Medelkörtid till efterfrågepunkt 3,82 3,82 0,00 

Maximal körtid efterfrågepunkt 13,00 13,00 0,00 

HELG       

Total körtid till prognos 3869,29 3746,68 122,61 

Medelkörtid till efterfrågepunkt 3,83 3,71 1,21 

Maximal körtid efterfrågepunkt 11,86 11,91 -0,05 

 
 
 I tabellen kan ses att den totala körtiden till händelse som ges av fordonsplaceringarna som 
tas fram med prognosen för tidsintervallet förmiddag är 2094,60 minuter och körtiden för när 
p–median applicerats direkt på det historiska utfallet är 1900,60 minuter.  Detta innebär att 
med en förbättrad prognos skulle den totala körtiden då beslutstödsverktyget används kunna 
minskas med upp till 194 minuter om prognosen förbättras ytterligare. I tabellen för 
tidsintervallet förmiddag kan även ses att medelkörtiden kan minskas med upp till 0,25 
minuter men även att den maximala körtiden med denna placering skulle öka med upp till 
0,08 minuter. Liknande mönster kan ses för samtliga tidsintervall utom för natten. För natten 
är förbättringspotentialen väldigt låg vilket innebär att den prognos som utvecklats för natten 
ligger nära det historiska utfallet.  
 
Vidare studeras även effektivitetsmåttet täckningsgrad för att studera vilken 
förbättringspotential som kan nås, vilket kan ses i Tabell 24. 
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Tabell 24. Förbättringspotential för täckningsgraden i beslutstödsverktyget. 

Inställelsetid 

Placeringar från p-median 
prognos 2014 --Historiskt utfall 
2014 

p-median 
-- 

Historiskt 
utfall Förbättringspotential 

≤ 5 ﾏiﾐ 75,21% 91,59% 16,39% 

 ≤ 7 ﾏiﾐ 85,95% 85,95% 9,46% 

≤ ヱヰ ﾏiﾐ 98,35% 99,24% 0,89% 

LUNCH       

≤ 5 ﾏiﾐ 71,65% 90,46% 18,81% 

 ≤ 7 ﾏiﾐ 86,61% 96,32% 9,70% 

≤ ヱヰ ﾏiﾐ 98,43% 99,62% 1,20% 

≤ 5 ﾏiﾐ 73,23% 93,74% 20,52% 

 ≤ 7 ﾏiﾐ 83,46% 98,03% 14,56% 

≤ ヱヰ ﾏiﾐ 99,21% 100,00% 0,79% 

NATT       

≤ 5 ﾏiﾐ 75,49% 75,49% 0,00% 

 ≤ 7 ﾏiﾐ 88,24% 88,24% 0,00% 

≤ ヱヰ ﾏiﾐ 96,94% 96,94% 0,00% 

HELG       

≤ 5 ﾏiﾐ 56,69% 75,35% 18,65% 

 ≤ 7 ﾏiﾐ 77,95% 89,11% 11,16% 

≤ ヱヰ ﾏiﾐ 95,28% 99,50% 4,23% 

 
 
Förbättringspotentialen i Tabell 24 följer samma mönster som Tabell 23. I tabellen kan ses att 
det går att nå fler händelser inom varje tidsintervall om prognosen förbättras ytterligare för 
alla tidsintervall förutom på natten, där den redan är så bra den kan bli. 
 
 

7   Diskussion och utvecklingsmöjligheter 
I detta kapitel diskuteras varje del i beslutstödsverktyget, vilka innehåller 
modellutvecklingsprocessen, resultaten samt olika felkällor som påverkar utfallet av resultatet. 
Övriga faktorer som påverkat processen diskuteras även i detta kapitel. 
 

7.1 Efterfrågemodell 

För detta projekt valdes att använda Holt-Winters prognosmetod för prognostisering av antalet 
händelser i nätverket. Denna metod valdes dels utifrån en litteraturstudie och ansatt 
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efterfrågemodell och dels efter jämförelse med en naiv och en semi-naiv prognosmetod 
utifrån prognosfelsmått samt analys. Skillnaden mellan Holt-Winter och den semi-naiva 
prognosen var dock relativt liten vilket indikerar att även den semi-naiva prognosen skulle 
vara intressant att studera vidare som prognosmetod, något som inte studerats på grund av 
tidsramen för projektet. Holt-Winters prognosmetod är en bra metod att använda vid 
dynamiska prognoser då denna är lätt att uppdatera, exempelvis på en dynamisk prognos som 
prognostiserar timme för timme. Den semi-naiva prognosen däremot skulle vara ett bra 
komplement vid utredning av mer statiska placeringar, exempelvis per år. Det skulle även 
vara möjligt att använda en dubbel exponentiell utjämningsmetod istället för en trippel 
exponentiell utjämningsmetod som Holt-Winters metod, men för att både fånga både 
variationer på säsongsvariationer samt den trend som kunde skönjas valdes Holt-Winters 
prognosmetod.  
 
Eftersom Holt-Winter modellen inte fungerade att appliceras på den geografiska fördelningen 
utifrån den data som användes i projektet med anledning av antalet nollor och att ingen trend 
kunde urskiljas vid fördelningen valdes att ansätta en naiv fördelningsmetod. Den naiva 
fördelningsmetoden fördelar ut antalet händelser i efterfrågepunkterna enligt den 
fördelningsprocent som räknats ut för varje efterfrågepunkt, timme och veckodag utifrån 
historiskt data från föregående år. En mer avancerad fördelningsmetod än den naiva 
fördelningsmetoden som tillämpas i detta projekt anses kunna generera en prognos som bättre 
överensstämmer med det framtida verkliga utfallet och därmed ge ett bättre resultat och anses 
därför vara intressant att vidare utreda.  
 

7.2 Körtidsmodell 

I Tabell 13 ses att körtiderna i OD-matriserna för de statiska och dynamiska körtiderna skiljer 
sig åt. För att körtidsmodellen ska efterlikna verkligheten är det viktigt att den tar hänsyn till 
tid på dygnet samt veckodag, detta då det är vedertaget att det tar olika lång tid att köra en 
stäcka i morgonrusning gentemot att köra samma sträcka nattetid. Enligt kapitel 5.5 
Validering av körtidsmodell visas vikten med att använda dynamiska körtider samt att de 
dynamiska körtider som används i beslutstödet är bättre än de statiska körtiderna. Detta 
indikerar på att det är viktigt att använda dynamiska körtider för att spegla verkligheten på ett 
mer korrekt sätt och därmed öka trovärdigheten för beslutstödsverktygets resultat. I kapitel 5.5 
Validering av körtidsmodell har endast en rutt jämförts i nätverket, detta på grund av den lilla 
mängd data som fanns att tillgå för detta projekt över historisk körtid från 
VägAssistansfordonen. Att endast dra slutsatser och validera mot en rutt är inte tillräckligt för 
att avgöra huruvida denna dynamiska körtidsmatris speglar verklig körtid på ett tillräckligt bra 
sätt. Flera rutter bör därmed studeras på samma sätt som beskrivs i kapitlet för att bättre kunna 
validera den dynamiska körtidsmodellen, vilket är något som Trafik Stockholm kommer att 
kunna göra när mer data har samlats in över historiska körtider.  
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För att skapa de dynamiska körtiderna användes punkthastighetsdata från radarsensorer på 
motorvägsnätet i Stockholm. Denna data samlades in under år 2013 men ansågs för detta 
projekt tillräckligt uppdaterad för att användas. I dagsläget finns inte tillgång till dynamiska 
körtider för alla länkar i vägnätet. Detta innebär att de länkar som saknar dynamiska restider i 
stället ges statiska hastigheter i körtidsmodellen. För projektet hade det varit önskvärt med 
flödesdata för samtliga länkar i nätverket, det vill säga att flödesdata fanns tillgängligt på fler 
länkar än motorvägsnätet samt inte bara som punkthastigheter. Om flödesdata hade funnits på 
länknivå hade det genererat en stor förbättring av körtidsmodellen. Bristen på hastighetsdata 
anses vara den största felkällan i körtidsmodellen. Då finns ett pågående forskningsprojekt, 
Mobile Millennium Stockholm, som jobbar med just hastighetsdata på länkar i realtid 
kommer troligtvis bättre hastighetsdata att finnas tillgänglig inom en snar framtid. Denna 
uppdaterade hastighetsdata kan därmed implementeras och ersätta den gamla i 
körtidsmodellen i beslutstödsverktyget när den finns tillgänglig. Eftersom Trafik Stockholm 
precis har börjat samla in data från VägAssistansfordonen för rutter i nätverket ses en stor 
potential att i framtiden även använda dessa körtider som komplement till de dynamiska 
körtiderna för utveckling och förbättring av körtidsmodellen och inte enbart som validering. 
 
Den dynamiska körtidsmodell som utvecklats ger en OD-matris för respektive tidsintervall; 
förmiddag, lunch, eftermiddag och natt för vardagar samt en för helgen. För att förbättra 
körtiderna, det vill säga bättre spegla verkligheten, skulle tidsintervallen för varje OD-matris 
med körtider kunna minskas exempelvis körtidsmatriser på timnivå. Eftersom varje OD-
matris med körtider tekniskt sätt kräver att ett nytt nätverkslager skapas manuellt i ArcMap- 
modellen skulle en sådan tidsindelning vara tidskrävande. Enligt Figur 26 i kapitel 5.3 
Dynamiska körtider kan ses att flödet är relativt jämnt i de valda tidsperioderna vilket medför 
att körtiderna rimligtvis bör vara lika under dessa tidperioder, vilket motiverar de valda 
tidsperioderna. För att ytterligare förbättra körtidsmodellen skulle det vara intressant att 
applicera en trafikmodell på problemet. 
 

7.3 Konsekvens 

Konsekvensen vid en händelse på omgivande trafikanter kan variera beroende på många 
faktorer. Konsekvenshänsyn kan implementeras på många olika sätt och för detta projekt 
valdes flöde samt tunnel och flaskhals som konsekvenstermer vid lokalisering av 
VägAssisansfordonen. Dessa konsekvenstermer ansågs mest relevanta för problemet eftersom 
de fångar både påverkan på omgivningen och även säkerheten. En annan anledning till att 
dessa konsekvenstermer valdes var på grund av att de på ett enkelt sätt kan kvantifieras och 
implementeras i modellen. Den finns även en rad andra faktorer som är intressanta att titta på 
samt implementera som till exempel antal körfält och alternativa omvägar, vilka skulle vara 
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intressanta att studera vid framtida arbete. Beslutstödsverktyget är utvecklat så att det är lätt 
att ta bort eller modifiera konsekvensen utifrån användarens önskemål och utvärderingssyfte.  
 

7.4 Beslutstödsverktyg 

Beslutstödsverktyget syftar till att ge användaren stöd vid utvärdering av fordonsplaceringar 
för VägAssistansfordon i Stockholms vägnät. Utifrån de utvecklade effektivitetsmåtten är det 
möjligt att jämföra olika placeringsförslag visuellt samt analysera körtid, täckningsgrad och 
resursutnyttjandet av fordonen. De fordonsplaceringar som ges i beslutstödsverktyget är inga 
optimala placeringar utan visar en lösning utifrån ArcMaps inbyggda optimeringsheuristik för 
lokaliseringsproblem.  
 
I beslutstödsverktyget har en modellförenkling genomförts som innebär att ingen hänsyn tas 
till tidsdimensionen. Detta innebär att det antas att samtliga fordon alltid finns lediga och 
befinner sig på sin placering, något som inte alltid är fallet i verkligheten. Denna 
modellförenkling är viktig att ha i åtanke vid användning av verktyget. För att ge en 
indikation på hur detta påverkar i modellen har därför resursutnyttjandet av fordonen valts 
som effektivitetsmått. Ett ojämnare resursutnyttjande medför en större risk att ett fordon redan 
är upptaget när ett nytt uppdrag inkommer. Vidare har därmed ingen hänsyn tagits till 
fordonens andratäckning i beslutstödsverktyget. Detta innebär exempelvis att om ett av 
fordonen som är placerade vid Södra länken är iväg på ett uppdrag finns det inget i modellen 
som indikerar hur långt ifrån något annat fordon är till de övriga efterfrågepunkterna på denna 
länk. Det finns heller ingen indikation i beslutstödsverktyget som uppmanar ett annat fordon 
att i så fall placera sig närmare Södra länken för att klara målet med fem minuters 
inställelsetid om en händelse skulle inträffa under tiden det andra fordonet är iväg. Detta är 
viktigt att ha i åtanke när fordonsplaceringar utvärderas. För att kunna ta hänsyn till 
tidsdimensionen kan simuleringar utföras på olika placeringar och händelser, något som inte 
hunnits med i detta projekt men som vore intressant att utreda vidare.  
 
Trafik Stockholms mål att alltid nå Norra och Södra länken inom fem minuters inställelsetid 
är inte ”hårdkodat” i verktyget. Detta har istället implementerats som en vikt i konsekvensen 
som tilldelats efterfrågepunkterna. Detta innebär att det inte finns något sådant krav på 
fordonsplaceringarna vilket betyder att de inte nödvändigtvis uppfylls men regleras enkelt via 
konsekvensparametern. För att enkelt se huruvida målet uppfylls har effektivitetsmåttet körtid 
till utvalda efterfrågepunkter valts. Utifrån dessa är det möjligt att se inställelsetiden till 
utvalda efterfrågepunkter, vilket bland annat innefattar Norra och Södra länken. Detta 
effektivitetsmått kan därmed visa på om målet uppfylls för någon VägAssistansbil.  
 
Som beskrivs i kapitel 3.5 Fordonsplaceringar är de två mest förekommande 
optimeringsmodellerna vid lokalisering maximal covering location och p-median. Då området 
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där flest händelser inträffar inom VägAssistans serviceområde endast innefattar en area med 
två mils radie från centralbron kommer p-median modellen ha tillräckligt stor täckningsgrad 
för att täcka alla händelser inom ett rimligt tidsintervall. Därför valdes maximal covering 
location modellen att inte användas i detta projekt. Valet beror även på att p-medians 
målfunktion syftar till att placera fordonen nära utsatta områden för att minska den totala 
körtiden. Detta anses spegla problemet mer korrekt och har därför valts som 
optimeringsmodell för att hitta lämpliga fordonsplaceringar för VägAssistansfordonen. Det 
som dock skulle vara intressant är att applicera maximal covering location modellen för de 
tidsperioderna när endast tre VägAssistansfordon finns tillgängliga, vilket är natt och helg, 
eller om serviceområdet för VägAssistansfordonen skulle utökas. Under nätter och helger när 
endast tre VägAssistansfordon finns i tjänst fås i regel längre inställelsetider eftersom varje 
fordon ansvarar för ett större geografiskt område. Samtidigt är de områden som anses extra 
viktiga under rusningstrafik på vardagar inte lika utsatta under dessa tidsperioder vilket 
innebär att placeringarna inte kräver samma koppling till ett speciellt område. Det skulle vara 
intressant att vidare utreda hur placeringen skulle skilja sig för dessa tidsperioder med målet 
att täcka så stort antal händelser som möjligt.  
 
Vidare skulle det även vara intressant att utreda och utveckla en optimeringsmodell som 
optimerar utifrån fler faktorer än körtid, till exempel några av de effektivitetsmått som 
utvärderas i beslutstödsverktyget. Detta skulle vara intressant för att om och hur placeringarna 
skulle skilja sig mot de som presenterats i för verktyget i rapporten.  
 
Även valet av efterfrågepunkter och lokaliseringspunkter kan ses som en modellförenkling för 
att lättare användas i beslutstödsverktyget. Detta påverkar körtiden mot det verkliga utfallet i 
viss grad men anses ändå vara en rimlig förenkling. Vidare bör användaren vara medveten om 
att lokaliseringspunkterna visar en lämplig påfart för placering vilket innebär att fordonet bör 
placeras på lämplig plats i närheten av detta område, eftersom det i de flesta fall är fysiskt 
omöjligt att placera sig på en påfart. 
 
Det är svårt att ta hänsyn till mjuka faktorer i verktygets modeller då dessa är svåra att 
kvantifiera. Detta innebär att faktorer som kan vara viktiga går förlorade vid beslutstödet, 
exempelvis komforten för fordonsföraren, så som närhet till fikarum och toalett. Detta innebär 
att resultatet kan skilja sig mellan de optimerade placeringarna och manuellt framtagna 
placeringar. 
 
Vid val av effektivitetsmått samt vid utvärdering av dessa är det viktigt att bestämma vad som 
är målet med utvärderingen, det vill säga vilka mått är viktigast vid utvärderingen. P-median 
modellen optimerar med syftet att minimera den totala körtiden vilket innebär att det inte tas 
någon hänsyn till resursutnyttjandet av fordonen eller inställelsetiden till viktiga 
efterfrågepunkter. 
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Den potentiellt skattade nyttan som beräknats fram i kapitel 6.5 Nytta kan anses vara orimligt 
hög. Viktigt att notera är att den optimeringsmodell som använts i beslutstödet optimerar för 
att minimera körtiden till samtliga händelser. Detta innebär inte att dessa placeringar varken är 
optimala eller ens möjliga i verkligheten utifrån andra aspekter. Det är viktigt att studera de 
övriga effektivitetsmåtten, tidsdimension samt andra mjukare faktorer vid utvärdering av 
placeringarna. Vid applicering av beslutstödsverktyget med p-median heuristiken kommer 
körtiderna alltid vara kortare och täckningsgraden bättre vid utvärdering av 
effektivitetsmåtten. Detta bero dels på att placeringarna är mer lämpliga än de nuvarande som 
används av fordonen idag. Vad som dock bör poängteras är att, precis som beskrivits tidigare, 
finns inget krav på att två bilar måste befinna sig inom fem minuters inställelsetid till Norra 
och Södra länken. Om Figur 30 i kapitel 6.4.2 Beslutstödsverktyg studeras ses att 
placeringarna framtagna med beslutstödsverktyget kommer att välja att flytta fordonet som för 
närvarande är placerad i Värtan för att utnyttja fordonet bättre. Detta känns rimligt eftersom 
nuvarande resursutnyttjandet av detta fordon, som kan ses i Figur 32 i kapitel 6.4.2 
Beslutstödsverktyg, endast är 1 %, dock kan denna förflyttning innebära att det inte alltid finns 
två bilar som kan serva Norra länken inom fem minuter. Eftersom beslutstödsverktyget flyttar 
detta fordon till en, enligt verktyget, mer lämplig plats för att öka utnyttjandet av fordonet 
kommer detta då leda till att körtiderna kan minskas och täckningsgraden ökas. 
 
I kapitel 6.6 Förbättringspotential kan ses att körtiderna kan minskas ytterligare om en bättre 
prognos kan beräknas. Samma utredning skulle vara intressant att göra ur ett körtidsperspektiv 
för att studera hur förändringar i denna skulle kunna påverka körtiderna.  
 
 

8   Slutsats 
Beslutstödsverktyget är uppbyggt av olika delar vilket innebär det att det är enkelt att 
modifiera verktyget utifrån användarens önskemål. Vidare skulle det vara intressant att 
utveckla en optimeringsmodell som optimerar på fler faktorer än körtid för att jämföra 
placeringar och effektivitetsmått från optimeringen i beslutstödet med placeringar givna från 
en sådan målfunktion. Detta då det finns flera aspekter som inte behandlas i 
beslutstödsverktyget som är viktiga att beakta vid utvärdering av placeringar. 
 
Känslighetsanalysen av beslutstödsverktyget visar på att de är möjligt att minska den totala 
körtiden vid användning av beslutstödsverktyget. Detta indikerar på att en implementering av 
beslutstödsverktyget ger Trafik Stockholm möjlighet att placera Vägassistansfordonen mer 
strategiskt i nätverket.  
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Eftersom beslutstödsverktyget innehåller effektivitetsmått kan Trafik Stockholm använda 
dessa för att utvärdera olika placeringsmöjligheter, både genom placeringar framtagna från 
beslutstödsverktyget samt via manuellt valda placeringar. Dessa effektivitetsmått ger Trafik 
Stockholm en bra överblick över prestandan för fordonsplaceringarna. Detta innebär att 
strategiska placeringar av VägAssistansfordonen kan bestämmas så att händelser servas 
snabbt för att minimera påverkan på övriga trafikanter. En snabbare servad händelse som 
genererar ett minskat antal berörda trafikanter leder i sin tur till en minskad samhällskostnad.  
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Bilagor 
Nedan presenteras rapportens bilagor. 

Bilaga 1 – Utvärdering av effektivitetsmått för 2014  

I Figur 34 presenteras uppdragsfördelningen för de nuvarande placeringarna för det historiska 
utfallet för förmiddagsintervallet till vänster. Till höger i figuren ses fördelningen för det 
historiska utfallet under förmiddagsintervallet för placeringar framtagna med p-median på 
prognosen 2014. 
 
 

 
Figur 34. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för nuvarande placeringar historiskt utfall 
under förmiddagen till vänster. Till höger i figuren ses uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon 
för placeringar från p-median prognos 2014 för historiskt utfall under förmiddagen. 

 
 
Inställelsetiden till utvalda efterfrågepunkter från de nuvarande placeringarna och 
placeringarna framtagna via p-median under förmiddagen för prognos 2015 presenteras i 
Figur 35. 
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Figur 35. Inställelsetider till efterfrågepunkter från de nuvarande placeringarna och placeringarna 
framtagna via p-median, för prognos 2015 under tidsintervallet förmiddag. 

 
 
Vidare har samma utvärdering genomförts för de resterande tidsintervallen. Figur 36 visar hur 
uppdragen fördelats mellan VägAssistansfordonen under lunchen. Den vänstra delen av 
figuren visar fördelningen för den nuvarande placeringen på historiskt utfall och den högra 
delen av figuren visar fördelningen för när beslutsstödet applicerats och fordonsplaceringar 
tagits fram från p-median och prognos 2014 som sedan har körts på det historiska utfallet.  
 
 

 
Figur 36. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för nuvarande placeringar historiskt utfall 
under lunchen till vänster i figuren. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för placeringar 
från p-median prognos 2014 för historiskt utfall under lunchen till höger i figuren. 

 
 
Inställelsetider från fordonsplacering till utvalda efterfrågepunkter beräknades även för 
lunchen och kan ses i Figur 37. 
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Figur 37. Inställelsetider till efterfrågepunkter från de nuvarande placeringarna och placeringarna 
framtagna via p-median, för prognos 2015 under tidsintervallet lunch. 
 
 

För tidsintervallet på eftermiddagen presenteras uppdragsfördelningen mellan fordonen för de 
nuvarande placeringarna till vänster i Figur 38. Till höger i figuren ses uppdragsfördelningen 
mellan VägAssistansfordonen med placeringar framtagna via p-median modellen och prognos 
2014. 
 
 

  
Figur 38. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för nuvarande placeringar historiskt utfall 
under eftermiddagen till vänster. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för placeringar från 
p-median för historiskt utfall under eftermiddagen ses till höger i figuren. 

 
 
För de två olika fordonsplaceringarna beräknades inställelsetid till valda efterfrågepunkter för 
eftermiddagen i Figur 39. 
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Figur 39. Inställelsetider till efterfrågepunkter från de nuvarande placeringarna och placeringarna 
framtagna via p-median, för prognos 2015 under tidsintervallet eftermiddag. 

 
 
För natt och helg tidsintervallerna finns endast tre VägAssistansfordon tillgänglig. I Figur 40 
ses fördelningen för de nuvarande placeringarna under natten till vänster i figuren. Till höger i 
figuren ses uppdragsfördelningen för placeringarna från p-median och prognos 2014 för 
historiskt utfall under natten. 
 
 

  
Figur 40. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för nuvarande placeringar historiskt utfall 
under natten till vänster i figuren. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för placeringar 
från p-median och prognos2014 för historiskt utfall under natten ses till höger i figuren. 

 
 
Vidare ses inställelsetiderna för prognos 2015 under natt tidsintervallet ses i Figur 41. 
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Figur 41. Inställelsetider till efterfrågepunkter från de nuvarande placeringarna och placeringarna 
framtagna via p-median, för prognos 2015 under tidsintervallet natt. 

 
 
Hur uppdragsfördelningen ser ut för de nuvarande placeringarna för prognos 2015 under 
helgen ses i den vänstra delen av i Figur 42. I den högra delen i figuren ses 
uppdragsfördelningen för placeringarna från p-median och prognos 2014 för historiskt utfall 
under helgen. 
 
 

 
Figur 42. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för nuvarande placeringar historiskt utfall 
under helgen ses till vänster i figuren. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för placeringar 
från p-median och prognos2014 för historiskt utfall under helgen ses till höger i figuren. 
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Slutligen beräknas inställelsetiderna till valda efterfrågepunkter för helg prognos 2015 vilka 
kan ses i Figur 43. 
 

 
Figur 43. Inställelsetider till efterfrågepunkter från de nuvarande placeringarna och placeringarna 
framtagna via p-median, för prognos 2015 under tidsintervallet helg. 
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Bilaga 2- Fordonsplaceringar för prognos 2015 och tillhörande effektivitetsmått 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 44. Placeringar för VägAssistansfordonen 
med prognos för händelser 2015 för de fem olika 
tidsintervallen. De sex rosa hexagonerna 
representerar placeringar under förmiddagar, 
de blå under lunchen och de svarta under 
eftermiddagen. De tre röda hexagonerna 
representerar placering ar av 
VägAssistansfordonen under natten och de lila 
representerar placeringar under helgen. 
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Till fordonsplaceringarna framtagna för prognos 2015 i Figur 44 har effektivitetsmått 
beräknats för att utvärdera dessa placeringar. I Tabell 25 presenteras de första 
effektivitetsmåtten för alla tidsperioder 2015. Tabellen presenterar resultat för total körtid till 
prognos med konsekvenshänsyn, medelkörtid till prognos och maximal körtid till prognos. 
 
 
Tabell 25. Körtidsmått för fordonsplaceringar utifrån p-median prognos 2015 för alla tidsperioder. 

p-median -- Prognos2015 
Körtidsutvärdering (min) 

Förmiddag Lunch Eftermiddag Natt Helg 

Total körtid till händelse 2677.62 4004.17 3629.35 4556.53 5046.41 
Medelkörtid till händelse 2.27 2.42 2.19 3.76 3.60 
Maximal körtid till händelse 11.85 12.32 9.64 13.00 11.91 
 
 
Därefter presenteras täckningsgraden för fordonen under de olika tidsperioderna, se Tabell 26. 
 
 
Tabell 26. Visar fordonens täckningsgrad för inställelsetid på 5, 7 och 10 min, alla tidsintervall för 
prognos 2015. 

p-median -- Prognos 
2015 Inställelsetid 

Förmiddag Lunch Eftermiddag Natt Helg 

≤ 5 min 93.62% 93.97% 93.23% 77.75% 78.27% 
≤ 7 min 96.84% 95.98% 96.96% 89.55% 91.82% 
≤ 10 min 99.90% 99.46% 100.00% 97.53% 99.63% 

 
 
För att studera hur fördelningen av uppdrag se ut studeras effektivitetsmåttet 
resursutnyttjande. I Figur 45 presenteras hur uppdragsfördelningen mellan fordonen ser ut på 
förmiddagen till vänster och på lunchen till höger. 
 
 



Bilagor 

   
 

 
106 

 

 
Figur 45. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för förmiddag prognos 2015 till vänster och 
för lunch till höger. 

Uppdragsfördelningen för eftermiddagen ses i Figur 46. 
 
 

 
Figur 46. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för eftermiddag prognos 2015. 

 
 
Vidare presenteras uppdragsfördelningen för tidsintervallet under natten till vänster och för 
helgen till höger i Figur 47.  
 
 

 
Figur 47. Uppdragsfördelning mellan VägAssistansfordon för natten prognos 2015 till vänster och för 
helgen till höger. 
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Det sista effektivitetsmåttet som presenteras för fordonsplaceringar prognos 2015 är 
inställelsetiden till utvalda efterfrågepunkter. I Figur 48 visas hur inställelsetiderna till 
prognosen varierar under de olika tidsperioderna, där varje tidsperiod ses som staplar. 
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Figur 48. Inställelsetider till prognos från fordonsplaceringar framtagna via p-median för prognos 2015. 


