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Sammanfattning 

Avancerade trafikmodeller används i trafikplanering för att förutsäga effekter av olika åtgärder i 

trafiken. Vanliga användningsområden är att undersöka effekten av ny exploatering eller bedöma 

olika åtgärders effekter på vägnätet. För att säkerställa att trafikmodellernas resultat är relevant för 

platsen som modelleras måste de kalibreras. En trafikmodell är inte bättre än sin kalibrering. Detta är 

dock ett mycket tidsödande arbetsmoment. 

Syftet med denna rapport är att belysa de olika aspekterna som krävs vid en kalibrering av en 

mesomodell, samt att komma med konkreta åtgärder för att minska den tid som krävs för 

kalibreringsmomentet. Detta görs genom en fallstudie av kalibreringsmomentet i programvaran 

Aimsun på mesonivå. 

En litteraturstudie har gjorts som omfattar variationer i trafiken, trafikmätningsmetoder, 

trafikmodeller samt kalibrering av mesomodeller. Genom att beskriva hur trafiken varierar, och 

varför, samt hur trafiken mäts samt precisionen i mätmetoderna, ges en bakgrund till den verklighet 

som modellen kalibreras mot. En översiktlig genomgång av trafikmodeller och hur de hänger ihop 

med varandra hjälper till att ge förståelse för vad som kan ge upphov till fel i modellerna samt en 

förståelse för vad det är som modellen visar. Slutligen görs en genomgång av kalibrering för 

mesomodeller samt olika metoder för att kvantifiera felet i modellen. 

En fallstudie har gjorts i programvaran Aimsun Next. Ett stort område har kalibrerats mot uppmätta 

flöden på mesonivå med totalt 85 mätpunkter. Först har trafikefterfrågan kalibrerats och därefter 

har nätverket kalibrerats. För båda stegen presenteras olika metoder som kan användas för att korta 

ner arbetstiden. 

Det går att få ett mycket bra kalibreringsresultat om många olika kalibreringsmetoder används. 

Under arbetet framkom det att nyckeln till att korta ner arbetstiden för kalibreringen är att arbeta 

metodiskt och med en tydlig struktur i vilken ordning olika arbetsmoment skall utföras. I slutsatsen 

föreslås en arbetsmetod mer ingående. Mer detaljerat identifierades visualiseringen av modellen 

som en nyckelfaktor till att sänka arbetstiden. Ju snabbare det går att se vad som är fel i modellen ju 

snabbare går det att åtgärda felet. Det är därför värdefullt att fundera på vad som behöver 

visualiseras och när samt hur detta kan göras på kortaste möjliga tid. 

Specifikt för Aimsun Next har flera olika tekniska metoder förklarats som minskar ner arbetstiden för 

de vanligaste arbetsmomenten. Bland annat har en metod för att identifiera felaktiga ruttval lagts 

fram i slutsatsen. Med hjälp av dessa metoder har en mycket stor modell kalibrerats framgångsrikt. 

En regressionsanalys över modellen och kontrollpunkterna ger ett R2-värde på 0,99, det vill säga 

modellen stämmer överens mot mätpunkterna med 99 %. 
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Abstract 

Advanced traffic models are used in traffic planning to predict the effects of different traffic actions. 

Common uses are to investigate the effect of new development or to assess the effects of various 

changes on the road network. To ensure that the traffic models' results are relevant to the site being 

modeled, they must be calibrated. A traffic model is no better than its calibration. However, this is 

also a very time-consuming task. 

 

The purpose of this report is to explain the various aspects required when calibrating a mesa model, 

as well as to provide concrete measures to reduce the time required for the calibration. This is done 

through a case study of a calibration in the Aimsun software at meso level. 

 

A literature study has been done which includes; traffic variations, traffic measurement methods, 

traffic models and calibration of meso models. By describing how traffic varies, and why, as well as 

how traffic is measured and the precision of the measurement methods, a background is given to the 

reality against which the model is calibrated. An overview of traffic models and how they are related 

to each other helps to understand what can cause errors in the models and an understanding of 

what it is that the model shows. The literature study ends with a review of calibration for meso 

models as well as different methods for quantifying the error in the model. 

 

A case study has been done in the Aimsun Next software. A large area has been calibrated against 

measured flows at the meso level with a total of 85 measuring points. First, traffic demand has been 

calibrated and then the network has been calibrated. In both steps, different methods are explained 

that can be used to reduce the time it takes to calibrate the model. 

 

A very good calibration result can be obtained if many different calibration methods are used. During 

the work it became clear that the key to shortening the time for the calibration is to work 

methodically and with a clear structure where different work steps must be performed in a certain 

order. The conclusion proposes a more detailed method. The visualization of the model was 

identified as a key factor in reducing the calibration time. The faster it is possible to see what is 

wrong in the model the faster it is possible to correct the error. It is therefore valuable to consider 

what needs to be visualized and when and how this can be done in the shortest possible time. 

 

Specifically for Aimsun Next, several different technical methods have been explained that reduce 

working hours for the most common tasks. Among other things, a method for identifying incorrect 

route choices has been presented in the conclusion. Using these methods, a very large model has 

been successfully calibrated. A regression analysis of the model and the control points gives an R2 

value of 0.99, that is, the model corresponds to the measurement points with 99% accuracy. 
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Ordlista 
 

ÅDT Årsdygnstrafik, det genomsnittliga trafikflödet per dygn över ett års tid. 

FM Förmiddag maxtimme 

EM Eftermiddag maxtimme 

OD-matris Origin Destination-matris, en matris som innehåller resor mellan specificerade 

start och målpunkter. 

RMSE Root Mean Squard Error, statistisk metod för att beskriva felet i en modell. 

GEH GEH-värde används i trafikmodeller för att bedöma storleken på felet i en specifik 

punkt. 

NVDB Nationell vägdatabas, omfattar ett referensvägnät och data tillhörande vägnätet. 

JA Jämförelsealternativ, benämning för det scenario då en analyserad åtgärd inte 

finns med för att ge ett basvärde att jämföra mot. 

UA Utrednings scenario, benämning för det scenario där en analyserad åtgärd är 

implementerad i modellen för att beräkna effekten av åtgärden. 

VDF Volume-delay function, en funktion i makromodeller som beräknar 

medelhastigheten för en väglänk beroende på flödets storlek. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Alla trafikmodeller behöver på ett eller annat sätt kalibreras. Om detta inte görs går det inte att veta 

om trafikmodellen speglar den verkliga trafiksituationen eller inte. Detta gäller även när man flyttar 

trafikefterfrågan mellan olika modelleringsnivåer. Eftersom varje enskild modell och programvara 

beter sig på sitt sätt kommer även resultat som flyttas mellan dem att i viss mån ge olika resultat. 

När en ny trafikmodell tas fram är det främst två moment som är tidsödande och kostsamma: 

uppbyggnaden av modellen samt kalibreringen av denna. Tiden det tar att bygga en modell är 

generellt relativt lätt att förutsäga då den står i direkt korrelation till hur mycket som skall byggas. 

Men tiden det tar att kalibrera en modell är däremot mycket svår att uppskatta då trafikmodellerna 

är mycket komplicerade program med många olika faktorer som påverkar trafiken i nätverket. En 

mindre ändring av en parameter kan få oanade följdverkningar som genererar konsekvenser någon 

helt annanstans i modellen. Detta gör att kalibreringsmomentet både är en osäkerhet och ett dyrt 

steg i arbetsprocessen. 

Om det går att korta ned den tid som krävs för kalibreringsmomentet skulle detta ha flera fördelar. 

Främst skulle kalibreringsmomentet bli billigare men det skulle också göra att modeller skulle kunna 

kalibreras till en högre precision och därigenom kunna ge bättre svar än tidigare. En frågeställning i 

detta arbete är därför: Går det att kalibrera en mesomodell på ett tidseffektivt sätt? 

1.2 Syfte 
Denna rapport syftar till att dels övergripande förklara hur kalibrering av en trafiksimuleringsmodell 

på mesonivå går till teoretiskt samt genom en fallstudie ge konkreta exempel på hur en mesomodell 

kan kalibreras i programvaran Aimsun. 

1.3 Avgränsning 
Rapporten handlar om metoder för kalibrering av mesomodeller och går därför inte in på kalibrering 

av makro- eller mikromodeller. Fallstudien har begränsats till kalibrering för eftermiddagstrafik under 

året 2016. Kalibreringsdata avser totalt trafikflöde på vägnätet, det vill säga personbilstrafik och 

lastbilstrafik särskiljs inte. Rapporten syftar till att ge konkreta exempel och förslag på metoder för en 

snabb och effektiv kalibrering. Fallstudien har därför inte behandlat arbetsmomentet validering. 

1.4 Metod 
Rapporten är uppbyggd av en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien tar upp generella 

metoder för hur kalibrering utförs och hur den kan valideras. Litteraturstudien kan delas in i två 

delar, den första tar upp sådant som rör indata till kalibrering, det vill säga trafikmätningar, och den 

andra delen tar upp trafikmodeller. 

Den första delen av litteraturstudien börjar med att redogöra för hur trafiken varierar över tid och 

rum, vilket är viktigt att förstå för att kunna tolka både uppmätta mätvärden och modellresultat. 

Därefter beskrivs några av de vanligare trafikmätningstekniker, vilka ofta är de tekniker som ligger 

bakom de olika trafikdata som används vid kalibrering av trafikmodeller. 
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Den andra delen av litteraturstudien tar upp trafikmodeller och kalibrering på mesonivå. Först 

förklaras grunderna inom trafikmodeller och sedan de programvaror som har använts i fallstudien. 

Därefter förklaras grunderna i kalibrering på mesonivå och de olika steg som bör tas hänsyn till. 

Litteraturstudien avslutas med att redogöra för olika metoder för kvantifiering av fel i modeller som 

hjälpmedel till valideringen. 

Efter Litteraturstudien görs en fallstudie där en mesomodell byggs upp och kalibreras mot flera 

mätpunkter. Först beskrivs de förberedelser som krävs innan kalibreringen kan börja, det vill säga 

bygget av mesomodellen, uttaget av data från makromodell och så vidare. Efter detta görs en utförlig 

genomgång av de olika moment av större vikt som gjorts i kalibreringsarbetet samt beskrivning av 

hur dessa moment kan göras snabbare. 

Kalibreringen har delats upp i två delar: trafikefterfrågan och nätverk. I varje del redovisas vilka 

kalibreringsåtgärder som utförts och varje del avslutas med en redovisning av hur stor skillnad det 

har blivit på felet i modellen. Fallstudien avslutas med en redovisning av resultatet från kalibreringen. 

Rapporten avslutas med en diskussion och en slutsats samt förslag på fortsatt arbete.  
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att ge en övergripande förståelse för trafikmodeller och 

kalibreringsmomentet. För detta krävs det en förståelse för trafikflödesvariationer och hur trafik 

mäts. Utöver detta krävs det även en förståelse för hur trafikmodeller generellt är uppbyggda och 

hur de hänger ihop med varandra.  

Litteraturstudien tar upp utvalda delar i arbetsprocessen för en trafiksimuleringsstudie. I Figur 1 

nedan visas en översikt om vart i arbetsprocessen de olika kapitlen hör hemma.  

 

Figur 1 Flödesschema för arbetsprocessen för en trafiksimuleringsstudie (Bång, et al., 2014). De delar som är kopplade till 
kapitel i Litteraturstudien är inringade. 

Först beskrivs trafikens egenskaper, hur trafiken varierar över tid i kapitel 2.1 Variationer i trafiken 

Detta är viktigt för att förstå och veta vilken typ av mätvärden som bör användas i 

kalibreringsprocessen, hur de mätvärden som finns bör tolkas och så vidare. För att göra en korrekt 

datainsamling behövs en förståelse för olika typer av trafikmätningstekniker, hur de fungerar rent 

tekniskt, vad deras för och nackdelar är och hur precisa de kan vara. Detta beskrivs i kapitel 2.2 

Trafikmätningar. För att förstå vad som kan göras i kalibreringsskedet krävs en grundläggande 

förståelse av trafikmodeller, hur de fungerar och vilka typer av frågor de kan svara på. Detta beskrivs 

i kapitel 2.3 Trafikmodeller. Litteraturstudien avslutas sedan med kapitel 2.4 Kalibrering av 

mesomodell där kalibrering och validering tas upp och bryts ner i olika delområden. 

2.1 Variationer i trafiken 
Trafikflödet varierar över tid och rum. Olika vägar har olika stora flöden på grund av sin placering 

geografiskt då det finns olika stor efterfrågan att färdas mellan olika punkter. Exempelvis är 
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motorvägar betydligt mer trafikerade än mindre lokalvägar. Mängden trafik på vägarna varierar 

också över tid, det är olika stora trafikflöden på natten och dagen men även på vintern och 

sommaren. Nedan beskrivs de större och mer betydelsefulla trafikvariationerna och vad de beror på. 

För att illustrera hur trafikvolymen kan variera har trafikdata hämtats från flera ställen, främst 

Trafikverkets trafikflödeskarta (Trafikverket, 2019) från internet samt från Trafik Stockholm (Trafik 

Stockholm, 2017). Den trafikdata som har erhållits har analyserats och grafer för att illustrera de olika 

trafikvariationerna har skapats. Syftet med graferna är att visa hur trafiken kan variera på olika sätt 

under olika omständigheter. 

2.1.1 Årsvariation 

Trafikvolymen varierar över åren av flera olika anledningar. Generellt ökar trafiken då bättre 

ekonomi leder till fler antal bilägare och fler bilresor. Hur mycket trafiken ökar varierar också för 

vilken typ av väg. För att göra grova uppskattningar av hur trafiken kommer att öka de kommande 

åren finns det olika uppräkningstal där antagandet är att trafiken på en väg ökar med en viss procent 

varje år. Dessa uppräkningstal är då också olika beroende på vägtyp. I Figur 2 nedan visas hur 

Årsdygnstrafiken har förändrats över flera år för väg 259 (Glömstavägen). 

 

Figur 2 Årsdygnstrafik per år från 1989 till 2003 för väg 259, Glömstavägen. Trafikvolymen ökar generellt över tid. 
(Trafikverket, 2019) 

2.1.2 Månadsvariation 

Trafikflödet varierar under ett år. Exempelvis sjunker trafiken generellt under sommaren under 

semestermånaderna då arbetspendling sjunker. Trafikvolymen toppar istället under våren och 

hösten när arbetspendling och andra aktiviteter ökar trafikefterfrågan. 
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Figur 3 Medeldygnstrafik per månad för år 2018 från väg 259, Glömstavägen. Trafikvolymen varierar över året. 
(Trafikverket, 2019) 

Om en trafikmätning inte görs under ett helt år, vilket är relativt ovanligt, mäts endast trafiken under 

en specifik tidsperiod. För att sedan kunna ange Årsdygnstrafiken (ÅDT) som är ett vanligt syfte för 

trafikmätningar, måste den uppmätta trafiken räknas om med en faktor för att få det genomsnittliga 

trafikflödet per dygn över året dvs ÅDT. 

2.1.3 Dygnsvariation 

Trafikvolymen varierar över veckodagar. Den största trafikvariationen sker under helgen då 

arbetspendlingen sjunker och trafikflödet lika så. I Figur 4 nedan visas hur trafikflödet varierar över 

veckodagarna under oktober månad, helgerna sticker ut då trafikvolymen tydligt sjunker under två 

dagar i rad. 

 

Figur 4 Dygnstrafik under oktober 2018 Väg 259, Glömstavägen. (Trafikverket, 2019) 

2.1.4 Timvariation 

Trafikflödet varierar även under dygnet. Generellt är det mycket lågt trafikflöde under natten och 

betydligt högre under dagen, av uppenbara skäl, då de flesta sover nattetid. Under dagen finns det 
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generellt två maxpunkter under förmiddagen och eftermiddagen. I Figur 5 nedan visas den 

sammanlagda trafiken per timme under mars månad 2017 för Värmdöleden. 

 

Figur 5 Total trafikmängd per timme under mars månad 2017 på Värmdöleden. (Trafik Stockholm, 2017) 

Generellt är eftermiddagens maxtimme mer utdragen än förmiddagens maxtimme då fler resor med 

andra ärenden sker under eftermiddagen som inte sker under morgonen, så som handling eller 

hämtning och lämning av barn till olika fritidsaktiviteter. 

2.1.5 Riktningsvariation 

Trafikflöden varierar även beroende på körriktning. Detta beror i grunden på arbetspendlingen då 

morgnar används till att åka till jobbet och eftermiddagar till att åka hem från jobbet. Generellt ligger 

arbetsplatserna mer centralt än majoriteten av bostadsområdena vilket innebär att det är fler som 

åker in mot centrum under morgonen och ut från centrum under eftermiddagen än vice versa. I Figur 

6 nedan visas östlig och västlig körriktning på Lidingövägen. 
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Figur 6 Total trafikmängd för två olika körriktningar per timme under mars månad 2017 för E20 Lidingövägen. (Trafik 
Stockholm, 2017) 

Det är tydligt att majoriteten av trafiken under morgnarna åker västerut, dvs in mot stan, och att 

detta byts under eftermiddagen då majoriteten åker österut, dvs ut från stan. 

2.1.6 Trafiktypsvariation 

Trafikflödet består av olika typer av fordon, personbilar, lastbilar, bussar, taxibilar osv. de olika 

trafiktyperna följer olika variationer då de karakteriserar olika typer av transportbehov. Exempelvis 

brukar lastbilar och personbilar ha olika start och målpunkter vilket kan göra att andelen lastbilar på 

en väg kan variera mycket beroende på vägtyp och område. Exempelvis bör andelen lastbilar i ett 

villaområde vara betydligt lägre än på en motorväg, men nära en logistikcentral kan andelen plötsligt 

öka kraftigt. I Figur 7 nedan visas hur volymen av olika typer av fordon varierar över en vecka. 

 

Figur 7 trafikvolymen för fyra olika fordonstyper varierar över vecka 2 år 2005 för väg 259. (Trafikverket, 2019) 

Det är tydligt att antalet personbilar är större än antalet lastbilar, vilket är vanligt. 
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Dagsmönstren för olika trafikantgrupper och fordon illustreras även i Figur 8 nedan. Där visas 

skillnaden över dygnet mellan bl.a. bilar i stadstrafik och bilar utanför städer eller mellan lastbilar 

med dagliga leveranser (som ofta sker i början av dagen) och lastbilar med flera dagars resa. 

 

Figur 8 dygnsvariationer för fyra olika fordonsgrupper. (Hallenbeck, et al., 1997) 
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2.2 Trafikmätningar 
Trafikmätningar kan göras på många olika sätt, manuellt med papper och penna på plats eller 

automatiserat med olika typer av mätinstrument. Alla mätmetoder har sina för- och nackdelar vilket 

är viktigt att känna till när trafikdata skall hanteras. Särskilt när kalibrering skall göras utifrån uppmätt 

trafikdata, då det är denna som antas vara rätt och modellen som antas vara fel. Om den uppmätta 

trafiken skulle vara fel riskerar även modellen att kalibreras felaktigt. Det är därför viktigt att veta 

vilken typ av trafikdata som används, hur den är insamlad samt hur tillförlitlig den är. 

I detta kapitel beskrivs kortfattat tekniken bakom ett urval av olika mätmetoder som kan anses vara 

några av de vanligare trafikmätningsmetoderna. Det finns flera olika företag som utför 

trafikmätningar. I detta kapitel hänvisas till Roadinfo som källa då lämpligt underlag funnits tillhands 

från dem, dock finns det självklart flera företag som erbjuder trafikmätningar med samma metoder. 

2.2.1 Slangmätning 

En vanlig trafikmätningsmetod är slangmätning. Den går ut på att ihåliga gummislangar läggs över 

vägen, när ett fordon passerar över slangarna trycks en lyftpuls ut i ändan av slangen. Det som 

detekteras här är alltså egentligen inte fordonen utan själva hjulaxeln och den luftpuls som denna 

orsakar genom slangarna. Genom att sedan räkna turordningen och tidsskillnaden på de detekterade 

luftpulserna går det att räkna ut vilket typ av fordon som passerat samt dess hastighet. 

För att mäta trafiken över en väg placera två slangar med ett bestämt avstånd mellan varandra (ofta 

3,3 meter i Sverige) över vägen. När ett fordons framhjul passerar första slangen detekteras en 

luftpuls, tiden det tar mellan en detekterad luftpuls i första och andra slangen gör att det går att 

räkna ut hastigheten på fordonet, då avståndet mellan slangarna är känt. Tiden mellan två 

detekteringar i första slangen gör att det går att bestämma axelavståndet på fordonet. Genom att 

kategorisera fordon efter antalet axlar de har samt avståndet mellan axlarna går det att veta vilket 

typ av fordon som passerat slangarna, en personbil, lastbil eller personbil med släp och så vidare. 

En klassificering behövs för de olika avstånd som kan finnas mellan axlarna på olika fordon för att 

kunna skilja på vilket typ av fordon som passerat slangarna. I Tabell 1 Tabell 1 Klassificeringsschema 

för fordonstyper baserat på axelavstånd (kolumnerna SP1-SP6). nedan visas ett exempel på en 

klassificering för olika fordonstyper. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

Tabell 1 Klassificeringsschema för fordonstyper baserat på axelavstånd (kolumnerna SP1-SP6). (Roadinfo, 2019) 

 

 

Figur 9 förklarande bild med namn för de olika axelavstånden. (Roadinfo, 2019) 

Precisionen på slangmätningar kan variera mycket. Det finns olika siffror om slangmätningars 

precision, ofta brukar försäljare av slangmätningar ange mycket höga siffror, så som 99 % 

noggrannhet. I en studie från Institute of Transportation Engeneers (ITE) testades precisionen för 

slangmätningsmetoden i fyra olika fallstudier. Resultatet visade att sett över en hel dag låg felnivån 

på 4 % men över en kvarts tidsintervall kunde felet uppgå till 7-12 %. (McGowen & Sanderson, 2011, 

p. 15). 

Anledningen till felräkning vid slangmätning kan bero på flera anledningar. Först och främst måste 

slangarna vara hela utan några hål för att luftpulserna skall kunna detekteras ordentligt. Sedan gäller 

det att slangarna har placerats på lämpliga ställen då slangmätningar inte fungerar vid låga 

hastigheter då det blir svårt att klassificera fordonen. Den lägsta hastigheten kan ligga runt 10-15 

km/h. Alltså skall slangarna inte placeras på ställen där det kan uppstå köer, såsom nära 

trafiksignaler. Om slangmätningsutrustningen inte underhålls korrekt och används på ett korrekt sätt 

kan felprocenten snabbt ligga runt 20 % eller till och med runt 40 % i riktigt dåliga situationer (Lind, 

2019). 

 

Klass Typ Axlar SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 Grupper

1 MC 2 0.8 - 1.8 1 (MC)

2 P20 2 1.8 - 3.3

3 P21 3 1.8 - 3.3 1.8 - 6.0

4 P22 4 1.8 - 3.3 1.8 - 6.0 0.0 - 6.0

5 L20 2 3.3 - 10.5

6 L21 3 3.3 - 10.5 1.8 - 10.5

4 3.3 - 10.5 3.3 - 10.5 0.8 - 3.3

4 3.3 - 10.5 1.8 - 10.5 3.3 - 10.5

5 1.8 - 6.0 3.3 - 10.5 0.8 - 1.8 0.8 - 3.3

5 3.3 - 10.5 1.8 - 10.5 1.8 - 10.5 0.8 - 3.3

5 3.3 - 10.5 3.3 - 10.5 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5

6 3.3 - 10.5 3.3 - 10.5 0.8 - 1.8 1.8 - 10.5 0.8 - 3.3

6 3.3 - 10.5 3.3 - 10.5 6.0 - 10.5 0.8 - 1.8 0.8 - 3.3

10 L30 3 1.8 - 10.5 0.8 - 1.8

11 L31 4 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5

12 L32 5 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5 0.8 - 10.5

6 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5 0.8 - 1.8 0.8 - 3.3

6 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5 1.8 - 10.5 0.8 - 3.3

6 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5

7 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5 0.8 - 1.8 1.8 - 10.5 0.8 - 3.3

7 1.8 - 6.0 0.8 - 1.8 3.3 - 10.5 1.8 - 10.5 0.8 - 1.8 0.8 - 3.3

15 X x X (Övriga)

14 L34

2 (Personbil)

3 (Lastbil)

7 L22

8 L23

9 L24

13 L33
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2.2.2 Radar 

Radarteknologi använder sig av radiovågor, en typ av elektromagnetiska vågor så som ljus, infraröd 

strålning, gammastrålning och så vidare för att detektera objekt. En radar består av en sändare, en 

mottagare och ett processystem. Radarn skickar ut radiovågor från sändaren, dessa vågor färdas bort 

från sändaren tills de träffar ett objekt och då reflekteras bort från objektet. En del av de reflekterade 

vågorna från objektet kommer att ”studsa” tillbaka till radarn där mottagaren fångar upp vågorna. 

Genom att känna till radiovågornas hastighet genom luften, frekvens och vinkel kan radarn sedan få 

en uppfattning om vad som finns runt omkring denna. Radarn måste dock processa den inkomna 

datan för att sortera bort sådant som inte är intressant (eller redan känt), såsom vart marken är, och 

ta fram det som är intressant (sånt som inte är känt) så som; om det finns ett fordon på vägen, vilken 

hastighet den har och i vilken riktning den rör sig. (Wolf, 2019) 

Radar för trafikmätning är monterad på en fast punkt vid en väg, med en bestämd vinkel mot vägen 

för att fånga upp det område som skall mätas. Radartekniken används inte enbart för att mäta 

trafikflöde utan även för detektering av fordon vid vissa trafiksignaler, vanligtvis vid temporära 

trafiksignaler under exempelvis byggtid, eller för incidentdetektering i tunnlar för att detektera 

stillastående fordon. Fördelen med radar är att den fungerar oavsett ljusförhållanden och 

väderförhållanden då radiovågor färdas genom dimma, snöfall och mörker utan att påverkas av 

detta. (Via Traffic Controlling, 2014) 

På flera sträckor längs med motorvägarna genom Stockholm, i Södra länken och Norra länken finns 

det flera radarmätare, så kallade mikrovågsdetektorer, uppsatta för att detektera trafiken. Detta görs 

för att övervaka trafiksituationen och för att snabbt kunna göra åtgärder om det behövs, så som att 

sänka hastigheten på vissa sträckor på de variabla skyltarna som också är uppsatta längs med 

sträckorna. På Figur 10 nedan syns radarapparaten markerad. 
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Figur 10 Röd ring visar radarn som är monterad bakom den variabla MCS-skylten (motorvägskontrollsystem) med sned 
vinkel ner mot vägen. 

Dessa mikrovågsdetektorer baseras på dopplereffekten och mäter förändringar i frekvensen av 

våglängderna som skickas ut, om frekvensen ökar innebär det att ett fordon närmar sig och om den 

minskar innebär det att fordonet rör sig bortåt. Detta innebär dock att radarn endast kan detektera 

fordon i rörelse, ett fordon som står stilla blir ”osynligt” för denna typ av radar. För 

incidentdetektering av stillastående bilar krävs en annan typ av radarteknik. (Via Traffic Controlling, 

2014, p. 5) 

Genom att vinkla radarn med en 45-gradersvinkel mot vägen går det att räkna antalet fordon som 

passerar förbi. Detta gör att radarskuggan bakom fordonet är relativt kort så att radarn ser ner 

mellan fordonen och då kan förstå när varje fordon börjar och slutar. 
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Figur 11 schematisk bild över en vinklad radarapparat över en bilväg. 

I låga hastigheter kan denna radar dock få svårt att detektera fordonen, om det är nästan 

stillastående kö och fordonen är mycket nära varandra kan den ibland inte se när ett fordon slutar 

och ett annat börjar och kan då istället tolka det som ett mycket långt fordon eller som något okänt 

som sorteras bort i databearbetningsskedet av datan. 

En studie gjord av Minnesota department of Transport där de jämfört flera olika 

trafikmätningstekniker visade att radarmätningen hade en felmarginal på ca 2 % för räkning av antal 

fordon. Däremot hade den specifika radarmodellen de testade större problem med att kategorisera 

fordon, då hade den upp till 20 % felmarginal. Detta berodde delvis på att de mätte på tre körfält 

samtidigt med en radar vilket gör att särskilt ett körfält kunde bli skymt vid vissa tillfällen. (Minge, 

2010, p. 37) 

2.2.3 Videoanalys 

Trafikmätningar kan göras med hjälp av automatisk videoanalys av filmer från ett vägsnitt. Denna 

metod bygger på att först filma den trafik som önskas mätas för att sedan extrahera trafikflöden från 

videofilmen automatiskt. Efter filmningen är gjord bearbetas videofilmen av en mjukvara som kan 

identifiera olika punkter med liknande färg, som rör sig i samma hastighet och riktning i videofilmen. 

Genom att mjukvaran kan känna igen både form, storlek och rörelsemönster för olika objekt kan den 

sedan gruppera de olika objekten som olika fordonsklasser så som personbilar och lastbilar. 

En trafikmätning med videoanalys bygger på att först hitta en lämplig plats för videokameran som 

medger en god översikt över de trafikflöden som önskas mätas. Vanligtvis görs detta genom att 

placera en periskopstolpe längs med vägen och sedan hissa upp en mindre kamera flera meter 

ovanför trafiken. Genom att placera kamerorna på lämpligt sätt går det att mäta trafikflödet på en 

väg, svängfördelningen i en korsning eller cirkulation och körfältsbyten. 
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Figur 12 skärmklipp från en trafikmätning med videoanalys. Kameran är monterad på en periskopstolpe som monterats 
upp vid sidan av vägen. (Roadinfo, 2018) 

Precisionen för denna trafikmätningsmetod beror till stor del på kvaliteten på videon. Endast de 

trafikflöden som fångas i kamerorna går att mäta. För att mjukvaran som skall bearbeta videofilmen 

skall kunna räkna fordon korrekt är det även viktigt att fordonen återges tydligt i videofilmen. 

Kvaliteten på videon sjunker vanligtvis vid svåra ljusförhållanden som i mörker eller i lågt stående sol 

(som kan blända kameran). Men även andra faktorer kan påverka möjligheten för den automatiska 

räkningen skall bli korrekt så som fordons helljus eller dåligt väder så som kraftigt snöfall. Eftersom 

precisionen varierar beroende på videokvaliteten går det inte att sätta en fast procentsiffra för denna 

metods precision. Under bra förhållanden har denna metod haft en precision på över 95 % (Haster, 

2010). 
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2.3 Trafikmodeller 
I detta kapitel beskrivs grunderna bakom dagens trafikmodeller. Först beskrivs fyrstegsmodellen som 

ger en överblick över hur trafikmodeller generellt tar fram trafikefterfrågan. Sedan beskrivs de tre 

olika detaljeringsnivåerna för trafikmodeller; makro, meso och mikro samt vad som skiljer dem åt. 

Därpå beskrivs trafikmodellerna Sampers och Lutrans översiktligt varpå en mindre djupdykning görs i 

Aimsuns och dess mesonivå. 

2.3.1 Fyrstegsmodellen 

Grunderna inom trafikmodellring kan beskrivas med fyrstegsmodellen, se Figur 13 nedan. 

Fyrstegsmodellen är en uppdelning av de olika delmomenten som krävs för att beräkna ett flöde på 

en vägsträcka. 

 

 

Figur 13 Fyrstegsmodellen i blåa rutor samt en förklaring om vilka modeller som hör till vilka steg. 

Först behövs en resegenerering beräknas, det vill säga svara på frågan: hur många resor kommer att 

göras? Detta görs genom att aggregera alla resors start och slutpunkter till olika områden, även kallat 

zoner, se Figur 14 nedan. För varje zon beräknas sedan hur många resor som kommer göras från och 

till zonen. Detta görs genom att ta hänsyn till markanvändningen så som antal bostäder, 

arbetsplatser, affärer och så vidare. Vanligtvis görs detta genom samband som fastställts med 

multipel regressionsanalys för olika parametrar och antal resor. I en markmodell behöver alltså zoner 

definieras och sedan behövs inputvärden för zonerna anges, det vill säga antal bostäder, antal 

boende och så vidare. (TSS-Transport Simulation Systems, 2013) 
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Figur 14 schablonfigur på zoner, med ID-nummer, som binds ihop av ett vägnät. 

När varje zon har fått sitt antal genererade och attraherade resor beräknade börjar nästa steg i 

fyrstegsmodellen, destinationsval. Nu behöver alla resor spridas ut mellan de olika zonerna för att 

veta hur antalet resor fördelar sig mellan de olika zonerna i modellen. Antalet reor i modellen kan 

beskrivas med hjälp av en OD-matris (Origin-Destination matris), se Tabell 2 nedan. I detta steg kan 

en viss utjämning bland resorna behöva göras då alla genererade resor hos alla zoner behöver 

stämma överens med alla attraherade resor för alla zoner. (TSS-Transport Simulation Systems, 2013) 

Tabell 2 exempel på en OD-matris 

 

När destinationsvalen är gjorda beräknas färdmedelsvalet för alla resor. Detta kan göras på olika sätt, 

men i grunden behövs det ett vägnät och en definierad kollektivtrafik. Därpå kan en kombination av 

faktorer avgöra hur många som väljer att ta bilen eller kollektivtrafik (även cykel- och gångtrafik kan 

finnas med). 

Efter att färdmedelsvalet är gjort är det dags för ruttvalet. Detta görs genom att göra en körning i det 

nätverk som finns i modellen, som normalt är på makronivå. Detta kan göras på flera sätt men vanligt 

är att modellen använder sig av en jämviktsmodell som går ut på att ingen resenär kan förkorta sin 

restid genom att ändra rutt, mer känt som Wardrops första princip. Men då den grundläggande 

principen för ruttvalet bygger på kapaciteten i vägnätet, och den restid som fås för denna, är det 

lämpligt att skapa nya ruttval när trafikefterfrågan flyttas till en modell med högre precision såsom 

mikro eller mesomodell. Detta eftersom en makromodell inte beräknar kapaciteten i vägnätet på lika 

detaljerad nivå som på mesonivån. Generellt sett bör ett trovärdigt ruttval göras på mesonivå istället 

Centroider 1 2 3 4 5

1 0 43 174 13 84

2 20 0 158 27 39

3 25 23 0 41 93

4 45 43 52 0 89

5 76 74 28 16 0

Till

Från
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för makronivå innan detaljstudier görs på mindre geografiska områden i en meso- eller mikronivå. 

(TSS-Transport Simulation Systems, 2013) 

2.3.2 Trafikmodellers detaljeringsnivåer – Mikro, Meso, Makro 

Det finns tre olika precisionsnivåer för trafiksimuleringsmodeller; mikro, meso och makro, där mikro 

är den nivå med högst precision i hur trafiken modelleras. Ju högre precision en modell har, ju fler 

detaljer tar beräkningarna hänsyn till vilket också innebär att mer input krävs. Ju större yta som 

modelleras ju fler fördelar fås av att välja en nivå med lägre precision. Dels ökar beräkningstiderna 

för varje simulering dels ökar arbetet som krävs för att bygga upp och kalibrera en modell när ytan 

ökas. I Figur 15 nedan illustreras de olika nivåerna schematiskt i hur de hänger ihop med storleken på 

modellen. 

 

Figur 15 Mikronivån kräver högst detaljrikedom och lämpar sig därför för de minsta typer av modeller. Makronivån 
kräver minst detaljer och lämpar sig därför bäst för de största modellerna. Mellan dessa två nivåer finns Mesonivån som 

kan hantera större nätverk än mikronivån men med en högre precision än mikronivån 

Den generella skillnaden mellan de olika nivåerna kan förklaras genom hur de använder sig av och 

tolkar kapaciteten i sitt nätverk. Mikronivån hanterar enskilda fordon individuellt och beräknar varje 

enskilds fordons beslut var för sig. Fordonen kan också påverka varandras beslut genom att bland 

annat köra olika snabbt enligt så kallade ”car-following” modeller. I Mikronivån beräknas inte 

kapaciteten på en väg då den endast är resultatet av det flöde som kommer igenom beroende på 

fordonens interaktioner med varandra som i sin tur bygger på beräkningsmodeller för bland annat 

”car-following”, ”lane-changing” och ”gap-acceptance”. Makronivån använder sig istället direkt av 

värdet på kapaciteten (som är en inputparameter) för att bland annat bestämma hastigheten på 

väglänken för trafikflödet på länken, fordonen behandlas då som generaliserade flöden. 

Exakt hur mesonivån fungerar kan skilja sig mellan olika programvaror, men grunden är att 

modellens precision ligger mellan mikro- och makronivån. Generellt används antingen en 

hastighetsdensitetssamband eller en volymdensitetssamband för att beskriva kapaciteten på enskilda 

väglänkar. Detta innebär alltså att kapaciteten inte är en fast siffra på varje väglänk, utan istället 

beror på ett matematiskt samband med densiteten som är ett aggregerat resultat av flera fordon på 

en väglänk. 
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Det är alltså en stor skillnad mellan de tre olika modelleringsnivåerna. Historiskt har makromodeller, 

även kallat statiska modeller, använts flitigt då den har varit bäst anpassad för beräkningskapaciteten 

som funnits tillgänglig. Med tiden har beräkningskapaciteten för datorer ökat kraftigt och så kallade 

dynamiska modeller (mikro och meso) har utvecklats i allt högre takt. Värdet av dynamiska modeller 

gentemot den statiska makronivån är stor då det finns många begränsningar i hur makromodeller tar 

hänsyn till kapaciteten. Detta är i sig inte oväntat då de ursprungligen utvecklades för att beskriva 

trafikflödet över längre oavbrutna vägsträckor så som motorvägar i syfte att studera storskaliga 

vägnätsförändringar (Merrit, 2003).  

Några av de mer grundläggande problemen med de statiska (makro) modellerna är att inflödet på en 

väglänk alltid är lika med utflödet från samma väglänk. Ökar inflödet ökar även utflödet, med den 

enda skillnaden att restiden också ökar. Detta sker då kapaciteten i statiska makromodeller beräknas 

med så kallade VDF-funktioner (volume-delay functions) som beräknar restiden på väglänken som en 

funktion av flödet på samma väglänk. Detta innebär i förläggningen att det absoluta flödet på 

väglänken kan öka långt över det egentliga fysiska kapacitetstaket för vägen. Statiska modeller kan 

inte heller beskriva hur en köuppbyggnad på en länk växer till länken bakom då utflödet från 

väglänken bakom är lika med inflödet i väglänken bakom. Eftersom flödet på en väglänk i statiska 

modeller kan överskrida det faktiska kapacitetstaket bör flöden från makromodeller endast ses som 

en trafikefterfrågan av mängden resor som skulle vilja passera en väglänk, inte som ett faktiskt flöde 

för vägen. Avsaknaden av en direkt koppling till trängsel är ett uppenbart problem för modeller över 

storstäder. Detta beskrivs i en rapport från 2011 om Dynamiska modeller. 

”It has become increasingly evident that these procedures are inadequate as explanations of 

influences on travel choices and as measures used to evaluate impacts when deciding how to develop 

policies for managing transportation systems, how to fund transportation system improvements, and 

how to measure environmental impacts related to systemwide travel.” (Chiu, et al., 2011, p. 1) 

Dynamiska modeller, det vill säga både mikro och mesomodeller tar hänsyn till den faktiska 

kapaciteten på en väglänk och ger därför en betydligt mer realistisk beräkning av den faktiska 

restiden för olika ruttval. Detta innebär att statiska makromodeller bör användas för att beräkna en 

trafikefterfrågan, däremot bör ruttvalet och restiden för trafiken beräknas i en mesomodell. Om 

detaljbeteenden behöver modelleras på olika platser kan sedan mikronivån användas för att faktiskt 

modellera de enskilda fordonens beteenden i till exempel korsningar. För att dock få ut ett korrekt 

fordonsval bör makromodellernas restider uppdateras med resultat från en mesomodell innan en ny 

beräkning görs av fordonsvalet. (Chiu, et al., 2011) 

2.3.3 Sampers 

Sampers är en samling av olika modeller som tillsammans beräknar personresorna i hela Sverige, 

samt resor till och från Danmark. Sampers beräknar personresor för olika typer av reseärenden för 

flera olika färdmedel; flyg, bil, tåg, buss, gång och cykel. Sampers används i Sverige av Trafikverket för 

att göra långsiktiga prognoser för personresor. Huvudsyftet med trafikprognoserna brukar ofta vara 

att ta fram underlag för att göra samhällsekonomiska kalkyler som kan ge en indikation om olika 

åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte. I Figur 16 nedan visas en översiktbild av hela 

samperssystemet. (Trafikverket, 2015) 
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Figur 16 Schematisk översiktsbild av Sampers. (Trafikverket, 2015) 

Sampers efterfrågemodell har tagits fram med hjälp av data från resvaneundersökningar där 

människors resmönster och beteenden har kartlagts. Detta material har sedan kompletterats med 

studier där människor får göra fiktiva val mellan olika sätt för att ta sig mellan en punkt till en annan. 

Genom att kombinera denna typ av data tar man hänsyn både till hur folk faktiskt reser och hur de 

själva tycker att de värderar sina resor. (Trafikverket, 2015) 

Reseefterfrågan om vart, hur och hur ofta människor reser beror på utbudet som inkluderar 

infrastruktur, kollektivtrafik samt makroekonomiska faktorer som demografi och kostnader för resor i 

kronor så såsom kollektivtrafiktaxor eller trängselskatter. (Trafikverket, 2015) 

Resor sker mellan olika start och målpunkter som är definierade i ett transportnät där vägar och 

järnvägar finns med. I Sampers finns det ca 10 000 punkter över hela Sverige, se Figur 17 nedan. 

(Trafikverket, 2015) 
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Figur 17 Start- och målpunkter i Sampers i olika regioner. (Trafikverket, 2015) 

Ruttvalet i modellen sker i programvaran EMME (makronivå) där beräkningar görs på antalet resor på 

vägnätet och för kollektivtrafiken. Nätutläggningen görs med olika metoder beroende på färdmedel. 

För biltrafiken väljs ruttval baserat på restiden mellan de olika alternativa rutterna som finns för de 

olika efterfrågade resorna. Modellen strävar efter att hitta en ett så kallat jämnviktsläge där det skall 

ta lika lång tid mellan två punkter oavsett vilken rutt man väljer. I Figur 18 nedan visas en bild av 

Samperssvägnätet över Lund. (Trafikverket, 2015) 

 

Figur 18 Exempel på ett trafikvägnät i Sampers, ljusröda punkter är start och målpunkter, vita punkter är 
noder/korsningar. (Trafikverket, 2015) 

Den tredje modulen i Samperssystemet är Samkalk. Denna modul används föra att ta fram underlag 

till en samhällsekonomisk kalkyl som då kan användas för att utvärdera olika typer av åtgärder i 

trafiken. För att Samkalk skall fungera gäller det att två olika scenarier modelleras, ett där åtgärden 

inte görs (så kallat Jämförelse scenario, JA) och ett där åtgärden är implementerad 
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(utredningsalternativ, UA). Efter att båda scenarierna har modellerats går det att jämföra utdatan 

från varje scenario för att få en indikation om åtgärdens lönsamhet. (Trafikverket, 2019) 

Sampersmodulen Samkalk består själv av fyra delar, matrisprogram, linjeanalys, effektmodeller och 

ekonomiprogrammet (Pettersson & Engelson, 2018). För att kunna beräkna de samhällsekonomiska 

effekterna behövs underlag för trafikens effekter så som restidsförbrukning, fordonsdriftskostnader, 

bränsleförbrukning avgasemissioner, trafiksäkerhetseffekter samt drift och kostnadseffekter för 

väghållaren. Effektmodellen beräknar dessa typer av effekter. I ekonomiprogrammet sammanställs 

sedan kvantitativa och värderade effekter från de tre andra delarna. Monetära värden diskonteras till 

nuvärden för kalkylperioden samt skillnadsberäkningar mellan JA och UA görs. På detta sätt kan 

sedan en samhällsekonomisk bedömning göras utifrån resultaten från Samkalk. (Trafikverket, 2018)  

Sampers har dock vissa begränsningar exempelvis kan den inte ta hänsyn till byten mellan olika 

fordon för en och samma resa, exempelvis resor till infartsparkeringar där resan sedan fortsätter 

med kollektivtrafik. Sampers kan inte heller ta hänsyn till ändrade preferenser och värderingar. 

Exempelvis människors inställning till att cykelresor upplevs som mer attraktivt till följd av ökad 

hälso- och miljömedvetenhet. (Trafikverket, 2015) 

2.3.4 LuTRANS 

LuTRANS är en trafikefterfrågemodell, likt Sampers. LuTRANS använder sig av nätverkshanteraren 

EMME (makronivå) för att fördela resenärer och fordon i nätverket. Syftet med LuTrans är främst att 

utvärdera trafikkonsekvenserna av olika alternativa markanvändningsstrategier och att skapa indata 

till markanvändningsmodeller. Programmet kan även användas som ett skissverktyg i tidiga 

planeringsskeden för att studera efterfrågan och göra kapacitetsberäkningar. Dock är det inte tänkt 

att LuTRANS skall användas för kostnads och nyttokalkyler. (Analys & Strategi, 2016) 

LuTRANS är en kraftigt förenklad version av Sampers. Programmet utvecklades med detta som syfte 

då det är viktigt att kunna sänka beräkningstiden samtidigt som det går att få vettiga resultat. 

Fördelen är då att LuTRANS möjliggör analyser av många alternativ med olika utgångspunkter utan 

att arbetstiden för detta blir ohållbar. Ett exempel på förenkling är att LuTrans inte tar hänsyn till den 

mer finfördelade beräkningen av efterfrågan på socioekonomiska grupper och ärenden, här beräknar 

LuTrans endast efterfrågan på arbetsresor och övriga resor. (Analys & Strategi, 2016) 

LuTRANS omfattar även en nyutvecklad modell för beräkning av bilinnehav samt innehav av körkort. 

Tanken är att LuTRANS skall kunna använda sig av planeringsvariabler som påverkar resultatet utan 

att försumma traditionella förklaringsvariabler. Därför finns villa och befolkningstäthet med som 

förklaringsvariabler i modellen vilket normalt inte förekommer i bilinnehavsmodeller. På detta sätt 

kan man testa vilken effekt befolkningstäthet och villaområden får på bilanvändningen i LuTRANS. 

(Analys & Strategi, 2016) 

Resultatet från LuTRANS är en prognos av antalet resor mellan trafikzoner fördelat på färdmedel; bil, 

Kollektivtrafik, gång och cykel. (Analys & Strategi, 2016) 

2.3.5 Aimsun Next 

Aimsun Next är ett integrerat trafiksimuleringsprogram skapad i Spanien. Programmet började 

utvecklas på Polytechnic University of Catalonia 1989-1997 som en mikrosimuleringsprototyp. 

Namnet Aimsun står för Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban 
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Networks. Programmet började som ett mikrosimuleringsprogram men utvecklades till att år 2005 bli 

världens första integrerade simuleringsprogram med både makronivå och mikronivå i samma 

program. Aimsun Next har sedan vuxit och innehåller nu alla tre simuleringsnivåer; mikro, meso och 

makro. Förutom detta har de även en markmodell som kan användas tillsammans med makronivån 

för att ta fram en trafikefterfrågan över ett område enligt fyrstegsprincipen. Funktionalitet för 

fotgängarsimulering ges via programmet LEGION som kan användas direkt i 

trafiksimuleringsprogrammet. Alla dessa funktionaliteter är integrerade i ett och samma program, 

Aimsun Next. (Aimsun, 2019) 

Fördelen med att ha alla modelleringssteg i en och samma modell är flera. Rent tekniskt underlättar 

det mycket om all information finns på ett ställe och ett program istället för att behöva hoppa mellan 

olika program. Detta sparar även tid då endast ett nätverk behöver byggas då samma nätverk kan 

användas i mikro, meso och makronivå (dock behöver vissa inställningar ses över i de olika nivåerna 

på grund av den tekniska skillnaden i hur de olika nivåerna fungerar). (Aimsun, 2019) 

2.3.5.1 Meso i Aimsun Next 

Det är viktigt att förstå hur kapaciteten beräknas i det program som används, då det för 

mesomodeller kan skilja sig något åt mellan programvaror. Därför beskrivs kapacitetsberäkningarna 

för Aimsun Nexts mesonivå i detta kapitel. 

I Aimsun Nexts mesonivå beräknas varje enskilt fordon var för sig, dock beräknas endast tidpunkt när 

de kommer in på en väglänk och när de kommer ut från den. Hur lång tid det tar för fordonet att 

passera väglänken beror på belastningen på väglänken, om fordonet skall byta körfält, hastigheten 

på väglänken osv. Alltså går det inte att visualisera varje enskilt fordon medans det rör sig i modellen 

(vilket är standard för mesomodeller) då programmet inte vet vart på väglänken den är utan endast 

hur lång tid det tar att ta sig till slutet av väglänken. (TSS - Transport Simulation Systems, 2014) 

För att kunna styra en trafikmodell korrekt är det viktigt att kunna styra det som påverkar 

kapaciteten och genomströmningen av fordon i vägnätet. Ju fler fordon som kommer in på en 

väglänk ju trängre blir det och tillslut uppstår köer. Köerna växer och fordonen åker saktare och 

saktare på väglänken tills den tillslut är helt full och trafiken står stilla. I Aimsun Next beräknas 

kapaciteten för antal stillastående fordon på en väglänk med följande definition: 

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣ä𝑔𝑙ä𝑛𝑘 

=  𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑘ö𝑟𝑓ä𝑙𝑡 

Då längden och antalet körfält inte går att variera för att påverka kapaciteten finns endast variabeln 

maximaldensitet kvar. Detta är en variabel som kan anges för hela nätverket eller för varje enskild 

väglänk och har därför stor inverkan på storleken av genomflödet av trafik i väglänkarna. (TSS - 

Transport Simulation Systems, 2014) 

Den maximala densiteten bygger på hastighets-flödessambandet, som illustreras i Figur 19 nedan. 

Sambandet säger att ju fler fordon som finns på vägen ju långsammare går hastigheten, dock ökar 

flödet. Detta pågår fram tills att flödet når sin maximala kapacitet, längst till höger i grafen, varpå den 

istället börjar sjunka efter den punkten. Detta kan liknas med hur hastigheten sjunker på en 

motorväg ju fler fordon som trafikerar denna, då alla fordon tar hänsyn till varandra. Efter en viss 

punkt blir det för mycket fordon och köer börjar uppstå då någon trafikant bromsar in av någon 
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anledning varpå detta sprider sig bakåt. Till slut är det så många fordon på vägen att alla står stilla i 

kö. (TSS - Transport Simulation Systems, 2014) 

 

Figur 19 Exempelkurva för hastighets-flödessambandet. 

Hastighets-flödessambandet medför också att det finns ett samband mellan flödet och densiteten. 

Om flödet ökar, ökar även densiteten (antalet fordon per längdenhet, vanligen km). Flödet ökar tills 

den når sin maxpunkt (den kritiska densiteten när mängden fordon blir för många och hastigheten 

bryter ihop) då flödet börjar minska, se Figur 20 nedan. Dock fortsätter densiteten att öka då köerna 

blir allt tätare. Tillslut har maximal densitet uppnåtts, då står alla fordon stilla, så nära varandra de 

kan. (TSS - Transport Simulation Systems, 2014) 

 

Figur 20 Flöde-densitetssamband. (TSS - Transport Simulation Systems, 2014) 



 

25 
 

Den kritiska densiteten, det vill säga när maxflödet uppnås och flödet sedan börjar sjunka då det blir 

trängre och trängre och långsammare och långsammare på väglänken, beräknas i Aimsun enligt 

formeln nedan: 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 =
1

𝑉𝑅 +  
1

𝑘𝑗𝑎𝑚

 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑉 = 𝑓𝑟𝑖𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

𝑅 = 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 

𝑘𝑗𝑎𝑚 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  

Eftersom att maxflödet styrs av den kritiska densiteten och den kritiska densiteten till stor del styrs 

av den maximala densiteten (kjam) som också kan anges i Aimsun som en parameter, går det att styra 

genomströmningen i nätverket kraftigt genom att justera just denna parameter. Det är alltså viktigt 

att se över vilket värde som används för den maximala densiteten i nätverket. (TSS - Transport 

Simulation Systems, 2014) 
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2.4 Kalibrering av mesomodell 
Kalibrering av en trafikmodell är nödvändig då ingen programvara kan förväntas ge en korrekt bild av 

verkligheten utan justeringar av inställningar i programvaran. Det är många olika faktorer som 

påverkar resandet och därför är det i princip omöjligt att skapa ett program som kan anpassa sig för 

vilken plats som helst automatiskt och förväntas ge ett korrekt resultat. Det är därför inte bara viktigt 

men även högst nödvändigt att kalibrera trafikmodell för att den skall kunna återge trafiken korrekt 

för det område som modelleras. (Bång, et al., 2014) 

En mesomodell består i grunden av ett nätverk över vägar med en mängd olika inställningar samt en 

trafikefterfrågan. Det är dessa två delar som styr resultatet från modellen. I en mesomodell påverkas 

inte trafikefterfrågan av förändringar i nätverket, ruttvalet kan förändras men den absoluta mängden 

resor i nätverket påverkas inte. Detta eftersom att färdmedelsvalet görs i markmodellen där trafiken 

modelleras i makronivå. På samma sätt förändras inte nätverket om trafikefterfrågan skulle 

förändras. Det är av dessa anledningar som dessa två indatadelar, trafikefterfrågan och nätverket, 

bör behandlas var för sig. I detta kapitel har kalibrering av trafikefterfrågan och nätverk delats upp i 

två olika kapitel nedan. 

2.4.1 Verifiering 

Innan själva kalibreringen påbörjas behöver en verifiering göras. Syftet med detta är att kontrollera 

att modellen fungerar som det är tänkt. I Trafikverkets handbok för kapacitetsanalyser med hjälp av 

simulering beskrivs verifiering nedan: 

”Verifiering är den del av projektet där den skapade basmodellen kontrolleras för logiska fel, d.v.s. 

trafikanalytikern verifierar att basmodellen fungerar som den är avsedd att fungera.” (Bång, et al., 

2014, p. 33) 

Under kalibreringen jämförs resultatet mot uppmätt trafikdata men under verifieringen kontrolleras 

modellen främst mot dess förväntade resultat. Det vill säga en kontroll görs att modellen fungerar så 

som det är tänkt att den skall göra. Detta innebär exempelvis att kolla på om det kommer någon 

trafik överhuvudtaget där det ska, att storleken på flödena stämmer överens med storleken på den 

väg centroiden är kopplad till, att korsningar som skall ha trafiksignaler faktiskt har det, att 

trafiksignalerna beter sig så som de borde göra osv. Genom att göra detta går det att kontrollera att 

modellen fungerar som det är tänkt. (Bång, et al., 2014) 

Verifieringen går alltså ut på att testa modellen och bland annat visuellt kontrollera att allt fungerar 

som det ska och att inga uppenbara fel finns i modellen. När detta är bekräftat går det att börja med 

kalibreringen av modellen. 

2.4.2 Kalibrering av trafikefterfrågan  

Trafikefterfrågan i en mesomodell består av de resor som förväntas göras i nätverket som skall 

simuleras. Vanligtvis täcker mesomodeller stora ytor vilket gör det svårt att anta vilka trafikmängder 

som rör sig kors och tvärs över nätverket. Därför hämtas trafikefterfrågan normalt från en 

markmodell som gjort en makrokörning av det område som skall modelleras i mesonivå. 

Trafikefterfrågan i mesomodellen kommer alltså egentligen från en makrokörning. Eftersom att 

makromodeller inte tar hänsyn till kapaciteten på vägnätet på lika noggrann nivå som en mesomodell 
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kan detta ofta leda till att körningar över områden med hög belastning medför att en högre 

trafikefterfrågan sätts in i en mesomodell än vad som kommer kunna passera genom nätverket i 

mesomodellen. 

En vanlig effekt som uppstår när trafikefterfrågan flyttas till en mesomdoell är att ruttvalet ändras då 

makromodellen som använts för att ta fram denna inte har haft lika många vägar som 

mesomodellen. Eftersom makromodeller generellt täcker större områden med lägre detaljrikedom 

jämfört med mesomodeller. Detta innebär att nya ruttval kan uppstå i mesomodellen dels på grund 

av nya vägar men även på grund av att kapaciteten på vägnätet modelleras mer exakt. 

Skillnaden mellan makro och mesomodeller medför att trafikefterfrågan kan behöva justeras över 

det område som Mesomodellen täcker.  

Det går att justera trafikefterfrågan manuellt eller med automatiserade verktyg. De automatiserade 

verktygen fungerar inte alltid som önskat om inte tillräckligt med mätpunkter finns i nätverket vilket 

ofta innebär att även ett visst manuellt arbete behöver göras. Detta betyder dock inte att de 

automatiska verktygen är värdelösa då de gör ett komplicerat jobb relativt snabbt. Det gäller dock att 

vara medveten om hur de fungerar för att kunna använda sig av dem korrekt. I kapitlet nedan 

beskrivs en vanlig automatiserad process för justering av trafikefterfrågan. (TSS - Transport 

Simulation Systems, 2014, p. 43) 

2.4.2.1 Automatisk OD-matrisjustering 

Automatisk justering av trafikefterfrågan, eller så kallad OD-matrisjustering, bygger i grunden på en 

enkel princip. En trafikefterfrågan jämförs med uppmätta trafikflöden, om den inte stämmer 

tillräckligt bra görs en förändring i trafikefterfrågan varpå den jämförs igen mot uppmätta 

trafikflöden. Denna process upprepas antingen ett maximalt antal gånger eller tills skillnaden mellan 

uppmätta trafikflöden och trafikefterfrågan är tillräckligt lika. (TSS - Transport Simulation Systems, 

2014) 

Eftersom att denna automatiska process bygger på de uppmätta trafikflödena dels stämmer och dels 

täcker tillräckligt stor del av modellen är det viktigt att kontrollera mängden indata och dess kvalité. 

(TSS - Transport Simulation Systems, 2014, p. 43) 

En automatisk OD-matrisjustering finns i programvaran Aimsun. Hur denna fungerar beskrivs nedan.  

Den iterativa processen görs genom att OD-matrisen som finns används för att göra en körning i 

makronivå i nätverket. Här kan olika typer av ruttvalsmodeller användas och den mest komplexa av 

dessa är den så kallade Frank&Wolf-metoden som bygger på Wardrop’s jämvikts princip. När 

Makrokörningen är genomförd kan flödet i modellen jämföras mot de uppmätta trafikflödena. I detta 

steg behöver felet i modellen kvantifieras. Alla mätpunkter används för detta varpå en ny förändring 

av OD-matrisen görs. Förändringarna i matrisen bygger på felet i modellen samt vilka start och 

målpunkter vars resor som passerar de länkar som uppvisar fel mot uppmätta mätvärden. När den 

nya matrisen är skapad börjar processen om från början, en makrokörning görs varpå felet 

kvantifieras igen och en ny justering görs i modellen. Detta pågår tills antingen maxantalet av 

iterationer är gjorda eller att gränsvärdet för felet är uppnått. (TSS-Transport Simulation Systems, 

2013) 
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2.4.3 Kalibrering av nätverk 

Nätverket i en trafiksimuleringsmodell behöver kalibreras och valideras för att säkerställa att 

modellen efterliknar verkligheten. I nätverket fokuserar kalibreringsprocessen inte på 

trafikefterfrågan utan istället på kapaciteten i vägnätet. Det som främst påverkar kapaciteten är 

antalet körfält, trafiksignaler, magasinslängder och väjningsplikt. Kalibreringen av nätverket går ut på 

att säkerställa att bland annat dessa delar av nätverket är korrekta och medför en korrekt 

genomströmning av trafik i vägnätet. (Bång, et al., 2014) 

Det kan även finnas andra parametrar som påverkar beteendet och därav hur väl den befintliga 

kapaciteten används. Ett typiskt fel kan vara en standardparameter som kan orsaka ett fel beteende 

när det kommer till valet av vilket körfält som skall användas vilket kan leda till flaskhalsar på ställen 

där det inte finns flaskhalsar på riktigt. (Chiu, et al., 2011) 

När kapaciteten skall kalibreras jämförs modellens resultat generellt mot vissa punkter i nätverket 

där uppmätta trafikflöden finns att jämföra mot. Kontrollpunkterna säger inte specifikt att felet i 

modellen är där utan endast att något fel i modellen orsakar en effekt vid denna punkt som inte 

stämmer med verkligheten. Kontrollpunkten säger alltså inte vart felet är utan endast effekten av 

felet. Om en kontrollpunkt visar att fel, måste alltså felet identifieras och lokaliseras någon annan 

stans i modellen. (Chiu, et al., 2011) 

Felet i en modell kan antingen vara innan eller efter mätpunkten. Om flödet är för högt vid 

mätpunkten kan det bero på att det är för hög kapacitet innan eller efter mätpunkten eller att det är 

för hög efterfrågan på den specifika väglänken. I det motsatta fallet när flödet i modellen är lägre än 

kontrollpunkten kan det bero på att kapaciteten är för låg innan eller efter mätpunkten eller att 

efterfrågan på väglänken är för låg. (Chiu, et al., 2011) 

För att kontrollera kapaciteten bör korsningar kontrolleras, exempelvis att trafiksignalerna fungerar 

som de borde, att väjning är satt på rätt svängande rörelser och att magasinslängderna inte 

överbelastas. (Chiu, et al., 2011) 

Felet i modellen kan även bero på ruttvalet, hur ruttvalet bestäms eller om någon smitväg som finns i 

verkligheten inte finns med i modellen tvingas mer trafik att åka där den egentligen inte gör det i 

verkligheten. Det är därför viktig att efter att ha kontrollerat kapaciteten innan och efter mätpunkten 

att börja kontrollera att ruttvalet är korrekt genom punkten. (Bång, et al., 2014) 

2.4.4 Validering 

När kalibreringen av modellen har uppnått tillfredställande resultat skall modellen valideras. Detta 

innebär att kontrollera att modellen även stämmer överens med andra mätpunkter som inte använts 

i kalibreringssteget. Det går även att validera mot en annan typ av trafikdata än den som använts 

under kalibreringen såsom restider. Om modellen klarar valideringen visar det att den generellt 

stämmer överens med det område som modelleras. Om modellen inte skulle klara valideringen 

innebär det att den kan ha kalibrerats till att stämma överens med en mycket specifik trafiksituation, 

dvs den som de mätpunkterna som använts i kalibreringsskedet uppvisade. Då saknar modellen en 

större generell betydelse för området som modelleras samt kan inte garantera att de resultat som 

kommer från modellen generellt är trovärdiga, då dessa kan vara bundna till den specifika 

trafiksituation som modellen kalibrerats till. (Bång, et al., 2014) 
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Om valideringen inte godkänns skall kalibreringsarbetet göras om på nytt för att göra modellen ännu 

bättre. Om Valideringen däremot godkänns kan modellen tas vidare i arbetsprocessen för att börja 

studera olika scenarier. (Bång, et al., 2014) 

För att kunna validera en modell måste felet i modellen kunna kvantifieras på något sätt. Nedan 

beskrivs två olika metoder för kvantifiering av felet i trafikmodeller 

2.4.4.1 RMSE 

Det finns flera statistiska metoder att mäta felet i modeller när det finns flera olika kontrollpunkter 

för modellen. En av dessa är RMSE “Root Mean Squard Error” som definieras nedan: (Bång, et al., 

2014) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 

𝑥𝑖 = 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑦𝑖 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

RMSE fås genom att först räkna ut alla fel, dvs skillnaden mellan uppmätta värden och modellens 

värden. Sedan höja upp dessa värden med 2 varpå allt summeras. Därefter divideras summan med 

antalet mätpunkter och därpå beräknas roten ur detta. (Bång, et al., 2014) 

 RMSE är egentligen en utveckling av MSE “Mean Squard Error”, se definition nedan. (Bång, et al., 

2014) 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 

𝑥𝑖 = 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑦𝑖 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

Som är ett typiskt statistiskt mått på storleken av felet i en modell. Skillnaden är endast att i RMSE 

har en kvadratrot lagts till vilket medför att RMSE anges i samma enhet som har använts för att 

kontrollera modellen. Om en trafikmodell skulle kontrolleras genom att använda trafikflödessiffror 

skulle alltså RMSE ge medelfelet per mätpunkt i antalet fordon. Detta gör att det går att få en bättre 

förståelse för felet, det är inte endast en siffra. (Bång, et al., 2014) 

2.4.4.2 GEH 

Ett annat sätt att kvantifiera felet är genom att beräkna GEH-värdet för varje mätpunkt. GEH-värdet 

har, till skillnad från RMSE ingen statistisk koppling utan har visat sig användbar som indikator inom 

just området trafikmodeller. GEH-värdet summerar inte felet i alla mätpunkter så som RMSE utan 
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beräknas specifikt för varje enskild punkt varpå resultat säger huruvida modellens värde passar bra 

överens med kontrollpunkten. Nedan visas definitionen av GEH. (Bång, et al., 2014) 

𝐺𝐸𝐻𝑖 = √
2(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

(𝑥𝑖 + 𝑦𝑖)
 

𝑥𝑖 = 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑦𝑖 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Om GEH är mindre än 5 anses modellen stämma bra överens med kontrollpunkten. Om GEH-värdet 

är mellan 5 och 10 bör punkten undersökas och om GEH-värdet är över 10 är det högst troligt att 

modellen inte stämmer bra överens med kontrollpunkten (Transport for London, 2010). För att hela 

modellen skall accepteras som korrekt bör minst 85 % av alla kontrollpunkter vara under GEH 5. 

(DMRB, 1996) 

Anledningen till att GEH är användbar för att bedöma modellens överenstämmelse är för att GEH 

inte är linjärt. I en modell varierar ofta trafikflödet kraftigt mellan vägarna, exempelvis kan en 

motorväg utan problem ha 5000 fordon per timme medan en mindre lokalväg endast har 50 fordon 

per timme. Om kravet för att modellen skall stämma överens skulle varit 5 % skulle det inneburit en 

skillnad på max 2,5 fordon på lokalvägen men upp till 250 fordon på motorvägen. Detta gör att ett 

procentuellt gränsvärde (som är linjärt) slår väldigt hårt på de extremt låga och extremt höga 

trafikflödena. Eftersom trafiken varierar kraftigt från väg till väg uppstår detta problem i de flesta 

trafikmodeller. I Figur 21 nedan illustreras skillnaden mellan ett procentuellt gränsvärde och GEH. 

(Transport for London, 2010) 

 

Figur 21 jämförelse mellan den maximala tillåtna variansen mellan GEH=5 och 5 %. 

Som Figur 21 visar ovan, är GEH värdet något snällare än den procentuella skillnaden på de låga 

trafikflödena men istället betydligt hårdare vid de högre trafikflödena. GEH blir alltså gradvis hårdare 

ju högre mätvärde som finns på den modellerade vägen jämfört med 5 %.  
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3 Fallstudie Solna/Sundbyberg 
I detta kapitel görs en fallstudie där en mesomodell i programvaran Aimsun kalibreras. Först beskrivs 

de olika moment som gjorts innan kalibreringen börjar, sedan beskrivs de metoder som använts för 

att kalibrera modellen. Först kalibreras trafikefterfrågan och sedan nätverket. Innan kalibreringen, 

samt i de två kalibreringsdelarna redovisas hur stort felet i modellen är genom både en geografisk 

bild över GEH-värden samt en graf där RMSE redovisas för samtliga mätpunkter. I slutet av fallstudien 

sammanfattas resultaten av kalibreringen. 

Då syftet med examensarbetet dels är att ge konkrete exempel på hur kalibreringen av en 

mesomodell kan göras i programvaran Aimsun har ett mycket stort antal mätpunkter använts för att 

kunna ge möjlighet till att använda flera olika metoder för kalibrering. Det område som modellen 

täcker i Solna och Sundbyberg är vald utifrån att mycket uppmätt trafikdata fanns tillgänglig för just 

det området. Utan trafikdata att kalibrera mot hade inte denna fallstudie kunnat göras. Den exakta 

geografiska platsen har egentligen ingen betydelse för kalibreringen utan det är den uppmätta 

trafikdatan som avgör vart modellen förläggs för denna fallstudie. 

Att både modellen är geografiskt stor samt att det finns många mätpunkter gör kalibreringsarbetet 

mycket utmanande vilket medför att det är viktigt att arbeta med effektiva arbetsmetoder för att 

klara av att kalibrera hela modellen. Detta gör att det sammantaget finns stort utrymme att ge 

exempel på flera olika kalibreringsmetoder. 

Kalibreringen har avgränsats till att omfatta det totala flödet på vägsektionen (olika körriktningar 

behandlas med olika flöden). Kalibreringen har inte gjorts för hastighet eller kölängder. Denna 

avgränsnings är gjord för att arbetet skall gå att genomföras inom ramen för den tid som finns till 

hands för examensarbetet. Att just flödet har valts som parameter beror på att det är den viktigaste 

parametern. Stämmer flödet, är det även stor sannolikhet att hastigheten stämmer tack vare 

hastighets-flödessambandet. Stämmer flödet är det även någorlunda troligt att ”motståndet” eller 

kapaciteten i modellen stämmer överens med det ”motstånd” som finns vid olika kölängder. Om 

flödet stämmer går det sedan att kalibrera mot dessa parametrar. Det är dock inte särskilt 

meningsfullt att kalibrera mot de parametrarna om inte flödet först är någorlunda korrekt. 

I fallstudien läggs särskild tonvikt vid att förklara olika konkreta metoder i programvaran som gör 

kalibreringsarbetet mer effektivt ur ett tidsperspektiv. 

Den parameter som kalibreras är det total trafikflödet på väglänkarna. Anledningen till detta är att 

begränsa arbetet för att det skall vara genomförbart som examensarbete. 

3.1 Förberedelser 
I detta kapitel beskrivs alla förberedelser som gjorts innan processen för kalibreringen kan börja. 

Detta ger en bakgrund till kalibreringsarbetet som är viktig att ha med sig under kalibreringen då det 

gör att det blir lättare att identifiera möjliga fel i modellen om kunskap finns om dess bakgrund. 

3.1.1 Konstruktion av nätverk i Aimsun 

Inledningsvis testades det att importera nätverket dels från openstreetmap och dels från separata 

shape-filer för att automatiskt konverteras till nätverk i Aimsun. Det framgick dock snabbt att det 
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krävdes en hel del handpåläggning i efterhand då indatan inte var tillräckligt detaljerad för den 

automatiska konverteringen skulle fungera bra. 

Den arbetsprocess som valdes var att importera flygfoton över området och sedan rita ut nätverket 

ovanpå det från grunden då det dels gick snabbt och det gick att lita på resultatet. För att det skulle 

bli korrekt krävdes det dock att flygfotona motsvarade sin rätta storlek i programmet, dvs. att en 

meter i flygfotot också motsvarar en meter i Aimsun. I Figur 22 nedan visas nätverkets omfattning.  

 

Figur 22 översikt över det byggda nätverket i Aimsun. 

För att kontrollera att rätt antal körfält placeras ut samt vilka möjliga svängar det finns i varje 

korsning och så vidare har Google StreetView använts. Skyltad hastighet har satts ut enligt NVDB-

internetkarta. 

Busslinjer har lagts in genom att gå igenom SLL:s linjekarta över området och sedan bygga upp alla 

busslinjer samt busshållplatser i Aimsunmodellen. Varje enskild linjes tidtabell har använts för att få 

ett korrekt antal bussavgångar i modellen. 
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Figur 23 visar alla busslinjer och busshållplatser som är inlagda i Aimsunmodellen. 

3.1.2 Trafikefterfrågan från Lutrans 

Trafikefterfrågan för detta arbete gavs som underlag till examensarbetet i form av en OD-matris. Hur 

trafikefterfrågan tas fram är dock av intresse för kalibreringsprocessen för att förstå vad den 

egentligen visar. Därför beskrivs denna process i detta kapitel för att ge en förståelse och bakgrund 

till det underlag som använts i kalibreringen.  

För att ta fram trafikefterfrågan användes en LuTRANSmodell för år 2016. LuTRANSmodellen är på 

makronivå, till skillnad från Aimsunmodellen som är byggd för Mesonivå. LuTRANSmodellen har färre 

vägar än Aimsunmodellen, särskilt de mindre lokalvägarna i de centrala delarna saknas, se Figur 24 

nedan. 
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Figur 24 Översikt över nätverk i LuTRANS. Lila linjer representerar centroidkopplingar och bruna linjer representerar 
vägnätet i modellen. 

En trafikutläggning gjordes i LuTRANS så att färdmedelsval och ruttval görs och en trafikefterfrågan 

fås på vägnätet i makromodellen. För att föra över trafikefterfrågan från makromodellen till 

mesomodellen gjordes en transversal. Så kallade Gates sattes ut i LuTRANSmodellen. Dessa Gates 

räknar antalet fordon som passerar in och ut ur det geografiska område som traversalen täcker och 

sammanställer detta sedan i en OD-matris. Traversalen omfattar det område som mesomodellen 

täcker, i Figur 25 nedan syns vart de olika portarna satts ut i LuTRANS-modellen. 

 

Figur 25 vänstra bilden visar den geografiska avgränsningen för traversalmatrisen och den högra bilden visar hur det såg 
ut i  LuTRANSmodellen när portarna hade satts ut för traversalen. 
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Resultatet från traversalen blir en stor OD-matris för alla centroider i nätverket, se Figur 26 nedan. 

OD-matrisen gavs som underlag till kalibreringsarbetet i form av en Excelfil. 

 

Figur 26 Hela OD-matrisen för personbilstrafiken från LuTRANS. 

Trafikefterfrågan motsvarar vintervardagsmedeltrafik för eftermiddagens maxtimme. 

3.1.3 Mätpunkter för kalibrering 

För att kunna kalibrera en modell krävs uppmätt trafikdata för att jämföra modellen mot 

verkligheten. Detta erhölls som underlag till examensarbetet. Mätningarna hade gjorts med flera 

olika mätmetoder, de allra flesta var slangmätningar men även videodetektering och 

radardetektering fanns med som mätmetoder bland datan. 

Alla trafikmätningar utfördes under hösten 2016, under oktober och november månad. Totalt var det 

91 olika mätpunkter som togs fram och användes för arbetet, se Figur 27 nedan. Trafikmätningarna 

har samlats in från olika håll och har gjorts av flera olika företag dessa var: Trafikia, Roadinfo och 

Dynniq. Den absoluta majoriteten var slangmätningar men några av trafikmätningarna var även 

gjorda med videoanalys. Förutom dessa mätningar användes även trafikflöden från Trafik Stockholms 

radardetektorer på E4:an. 
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Figur 27 översikt över mätpunkterna. 

Genom att undersöka trafikmätningarna kunde det fastställas att på de flesta mätpunkter var 

eftermiddagens maxtimme mellan kl 16:00 och 17:00. Efter att denna tid fastställts hämtades 

trafikflödesinformation för just denna timme för samtliga mätpunkter och sammanställdes i en 

excellista som visas i Figur 28 nedan. 

De flesta mätpunkterna var gjorda med slangmätning och för dessa fanns det data för en hel vecka. 

för att få en så representativ eftermiddagsmaxtimme som möjligt togs medelvärdet för den aktuella 

timmen för alla vardagarna under veckan. 
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Figur 28 sammanställning av trafikflödesmätningar. 

För att kunna mata in uppmätta trafikflöden i simuleringsprogrammet behöver en lista skapas så som 

i Figur 28 ovan. I listan måste varje enskild mätning ha ett ID-nummer, minst ett uppmätt flöde samt 

en tidsangivelse för när tidsperioden som avses tar slut. I simuleringsprogrammet måste virtuella 

detektorer placeras ut på rätt ställen i vägnätet samt varje enskild detektor måste få ett ID-nummer 

angett, se Figur 29 nedan. 
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Figur 29 detektorer i Aimsunprogrammet med sina ID-nummer synliga. 

Genom att sätta samma ID-nummer i programmet på en specifik punkt och i den lista med data som 

importeras kan Aimsun koppla ihop den importerade datan till de geografiska platserna som 

mätningarna har genomförts vid. 

3.1.3.1 Orimliga mätvärden 

Under arbetet med kalibreringen framkom det att vissa mätpunkter hade orealistiska eller felaktiga 

värden. Detta berodde på flera olika anledningar, dels var några av mätningarna vid centrala 

Sundbyberg inte tillförlitliga då det hade snöat ovanligt mycket under den veckan som några av 

mätningarna gjordes vilket resulterat i att några mätpunkter fått sina slangar avplogade samt att det 

också blev ovanligt mycket köer under dagen då det snöade mycket vilket ledde till låga hastigheter. 

Slangmätningsmetoden fungerar inte bra när trafiken rör sig i låga hastigheter. 

Ett annat problem som uppstod var att vissa trafikmätningar omöjligt kunde ge ett bra resultat i 

modellen då de gav olika totala flödesvärden. Exempelvis kunde det vara så att trafiken in i en 

korsning inte motsvarade det trafikflöde som gick ut från korsningen, se Figur 30 nedan. 



 

39 
 

 

Figur 30 Ingen anmärkning finns på flödet in i korsningen (gröna pilar) men utfarten ur korsningen stämmer inte överens 
med trafiken in och ger därför ett rött utslag. 

Efter att ha gått igenom felaktiga punkter och tagit bort dem från kalibreringen återstod det 85 

stycken mätpunkter, 7 stycken felaktiga mätpunkter togs bort. 
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3.2 Kalibrering, steg för steg 
Den kalibrering som gjorts i mesomodellen beskrivs i detta kapitel steg för steg. Först beskrivs 

verifieringen av modellen varpå de olika kalibreringsmetoderna tas upp. Kalibreringen har delats upp 

för trafikefterfrågan samt nätverk. Innan och efter varje steg redovisas hur stort felet i modellen är 

vilket gör att det går att följa processen och se hur felet blir mindre och mindre under kalibreringen. 

Slutligen redovisas resultatet av kalibreringen. 

Nedan listas vilka delar i modellen som har verifierats: 

• Vägnätets geometri 

• Skyltad hastighet 

• Trafiksignaler 

• Väjningsplikt 

• Trafikefterfrågan 

Nedan listas de olika delar som har kalibrerats i modellen: 

• Trafikefterfrågan 

o Generering vid utkanten av modellen 

o OD-matrisjustering för några specifika centroider 

• Nätverk 

o Maximal densitet 

o Ruttval 

o Trafiksignaler 

o Centroidkopplingar med hänsyn till parkering 

o Timglashållplatser 

o Av- och påfartsrampers längd 

o Magasinkörfälts längd 

3.2.1 Verifiering 

För detta steg i processen finns det ofta inbyggda metoder i programvaran som kan göra automatiska 

kontroller i modellen för logiska fel. I Aimsun finns en inbyggd metod som kallas ”Check and fix 

experiment” denna går igenom alla inställningar i det specifika scenariot och kollar också nätverket. 

sedan presenteras en lista av varningar och fel. Det som anges som fel är garanterat fel, som 

exempelvis att programmet hittar att en cell i OD-matrisen inte har en fysisk rutt i modellen och 

därför kommer den trafiken inte kunna genereras. Ett sådant fel kan bero på att en sväng ut från en 

väg där centroiden är kopplad saknas i noden och därför finns det inte en väg ut från centroiden som 

går att ta. Denna kontroll varnar också om det finns väglänkar som ”hänger fritt” det vill säga som är 

avklippta och inte har någon koppling till en centroid. En sådan situation kommer resultera i att trafik 

inte kommer kunna åka på den sektionen. 

Den automatiska kontrollen listar även en mängd varningar som kan vara fel men inte nödvändigt vis 

är det. Det kan vara att vissa svängar är skarpa och får låga beräknade hastigheter på dem, att en 

väglänk är för kort för att kunna hanteras på mesonivå osv. Varningarna bör också gås igenom för att 

inte missa ett allvarligt problem. 
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Då mesomodeller ofta täcker större områden blir det snabbt en tidsödande uppgift att kontrollera 

nätverkskodningen. För att snabba på processen bör olika vylägen användas då dessa är relativt lätta 

att skapa i Aimsun. För att kontrollera nätverkskodningen har ett specifikt vyläge tagits fram som 

visar vägsektioner, noder och svängar i olika färger beroende på dess attribut. De viktigaste 

attributen har valts ut. Väglänkarnas färg beror på deras skyltade hastighet, nodernas färg visar om 

de är signalreglerade eller inte, svängarna visar om de har väjningsplikt eller inte. Färgerna på 

väglänkarna som visar de olika skyltade hastigheterna har valts till samma färger som NVDB 

(nationell vägdatabas) använder på sin webkarta, på detta sätt är det mycket enkelt att kolla på både 

NVDB och modellen och jämföra och snabbt hitta eventuella fel för de skyltade hastigheterna, se 

Figur 31 nedan. 

 

Figur 31 Till vänster visas ett skärmklipp från NVDB (nationell vägdatabas) och tillhöger ett skärmklipp från 
Aimsunmodellen. 

Efter att de mer uppenbara grundinställningarna är kontrollerade görs en körning av modellen för att 

verifiera att allt ser ut att fungera som det ska. I Mesomodeller syns inte de enskilda fordonen under 

körningen, istället syns aggregerad information för alla väglänkar. Genom att göra en körning går det 

sedan att kolla att det finns trafikflöden på alla väglänkar, att trafikflödena inte är uppenbart orimliga 

(exempelvis att någon centroid döpts fels och därigenom fått fel trafikefterfrågan) osv. i Figur 32 

nedan visas en flödesbild från mesomodellen. Färgerna och tjockleken på vägsektionen beror på 

storleken av trafikflödet. Det går att se att det finns trafikflöde på alla vägar och att flödet är större 

på motorvägarna jämfört med lokalvägarna. 
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Figur 32 Översikt av trafikflödet i mesomodellen. 

 

3.2.2 Startläge 

Innan kalibreringen påbörjas visas resultaten direkt för att sedan efter kalibreringen kunna visa hur 

stor skillnad kalibreringen har gett. I Figur 33 nedan visas en översikt över GEH resultatet. 
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Figur 33 bild över GEH innan kalibrering. 

Av 91 mätpunkter var ca 25 % under 5, dvs på en bra nivå. Men 50 % av alla mätpunkter hade värden 

över 10, dvs oacceptabelt dåligt. 

Generellt var trafikefterfrågan lägre än de uppmätta trafikflödena, se Figur 34 nedan. Medelvärdet 

för skillnaden (felet i modellen) var 213 fordon per mätpunkt. 
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Figur 34 skillnaden mellan uppmätta trafikflöden ock modellens efterfråga. Skillnaden kan vara både positiv och negativ, 
om skillnaden är noll (0) är det en perfekt träff av trafikefterfrågan i modellen och det uppmätta värdet. 

RMSE för kalibreringsresultatet är 445, vilket alltså innebär att mätvärdena, i aggregerad nivå kan 

sägas vara fel med ca 445 fordon per mätpunkt. 

3.2.3 Trafikefterfrågan 

I detta kapitel beskrivs de större momenten i kalibreringen av trafikefterfrågan. I slutet redovisas hur 

stor effekt kalibreringen har gett för att minska felet i modellen. 

3.2.3.1 Justering av OD-matris i Excel 

En mesomodell ändrar inte trafikefterfrågan som genereras och attraheras från en centroid. Om det 

finns en mätpunkt vid en väglänk som är direkt kopplad till en centroid, och denna mätpunkt inte 

stämmer med modellens trafikefterfrågan, spelar det ingen roll vad man gör i nätverket, det kommer 

aldrig att ändra trafikefterfrågan. Om det är stor skillnad på trafikefterfrågan och mätvärdet kan man 

anta att minst en av dem inte stämmer. Det kan vara fel på trafikmätningen men det kan också vara 

fel i trafikefterfrågan från makromodellen.  

I detta fall fanns det flera mätpunkter som låg vid en väg som gick direkt till en centroid, se Figur 35 

nedan. Flera av dessa mätpunkter visade även en dålig matchning. 
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Figur 35 blåa ringar visar mätpunkter som är direkt kopplade till en centroid. 

Mätpunkterna vid gränsen av modellen hade mätningar från flera dagar och visade på samma storlek 

i flöde i flera dagar. Mätpunkternas värden stämde även överens med andra mätvärden i området 

mer än trafikefterfrågan. Mätvärdena anses därför vara mer exakta än trafikefterfrågan. 

Eftersom att mätpunkterna är kopplade till en centroid går det att dra slutsatsen att det totala 

antalet fordon som attraheras och genereras från centroiden stämmer överens med mätvärdena. 

Därför ändrades trafikefterfrågan så att den skulle stämma överens med de uppmätta trafikflödena 

vid dessa centroider. 

För att justera trafikefterfrågans traversalmatriser användes Excel. Antagandet är att den totala 

genereringen och atraheringen av trafik vid centroiden stämmer överens med mätpunkterna. Hur 

trafiken sedan fördelar sig ut i nätverket säger inte mätvärdena någonting om och därför antas att 

fördelningen till och från andra punkter i nätverket stämmer med den andel som trafikefterfrågan 

har, dock stämmer inte den totala summan av trafik. 

Då trafikefterfrågan består av två olika matriser, en för personbilar och en för lastbilar adderades 

båda dessa matriser till en ny sida i Excel. På denna nya sida skapades det flera nya rader och 

kolumner, se Figur 36 nedan. De nya cellerna innehåller summan av attraherad och genererad trafik 
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innan någon ändring gjorts, den nya totalen som matrisen fått, den uppmätta totala trafiken till och 

från, en multiplikationsfaktor samt en felmarginal. 

 

Figur 36 Skärmklipp från excelfilen där trafikefterfrågan kalibrerats. 

Matrisen multiplicerade varje cell med ett justeringsvärde som räknades ut genom att addera faktorn 

till och från centroiden och sedan dividera på 2. Detta då de celler som inte skulle ändras kunde ges 

faktorn 1 och därmed inte ändras.  

När en rad eller kolumn ändras så ökar antalet resor längs med hela raden eller kolumnen. Detta 

medför att även andra centroider ändras, även de som man själv ändrat precis innan. För att få 

kontroll på vad som ändrades och hur mycket det ändrades användes en felmarginal på 2 %. 

Felmarginalen räknades ut genom att ta skillnaden på den nya totalen och det uppmätta flödet och 

sedan dividera med det uppmätta flödet. Detta ger procentskillnaden från det uppmätta flödet.  

Då detta är en iterativ process där en rad/kolumn ändras i taget och det inte alltid är tydligt vad som 

ändrat sig från den tidigare justeringen gjordes en regel för cellerna med felmarginal, alla celler med 

2 % eller mer rödmarkerades automatiskt. Detta gjorde att det snabbt gick att hitta vart det fanns ett 

värde som inte var acceptabelt. 

3.2.3.2 OD-matrisjustering i Aimsun 

Efter att ha analyserat många felaktiga mätpunkter kunde en slutsats dras, trafiken till och från 

Sundbybergs centrum var för låg. Nästan samtliga felaktiga värden berodde på att trafikefterfrågan 

var för låg. I viss mån kan det bero på att söktrafik och så vidare inte finns med i modellen men i 

mätningarna. Då det var stora skillnader mellan modellen och trafikmätningarna, fokuserat i ett 
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område (se Figur 37 nedan), drogs slutsatsen att trafikefterfrågan inte korrekt återspeglar den typ av 

trafik som finns i området. 

 

Figur 37 röd ring visar att trafiken in och ut från området inte stämmer bra. Den röda rektangeln visar vart de flesta 
felaktiga mätpunkterna i området finns, vid de tre centroiderna. 

Enda sättet att få modellen att bli bättre i detta område skulle vara att öka trafikefterfrågan till och 

från de tre centroiderna som täcker centrala Sundbyberg. Frågan är dock, hur mycket behöver var 

och en av de tre centroiderna ökas? Det går dock inte att svara på enbart genom att titta på ett 

mätvärde då centroiderna täcker ett stort område och mätpunkterna inte är direkt kopplad till all 

trafik för var och en av centroiderna. 

En inbyggd metod i Aimsun valdes för att lösa detta problem. Då Aimsun även har en makromodell 

och markmodell finns det metoder som går att använda i makromiljö. En metod som ofta 

förekommer i makromodeller är så kallade matrisjusteringsmetoder. Dessa används specifikt för att 

manipulera trafikefterfrågan i hela modellen beroende på värdet för de mätpunkter som finns i 

nätverket. 

Matrisjusteringsmetoden fungerar bäst när det finns så många mätvärden som möjligt och så få 

ruttval som möjligt. Att använda denna metod på hela nätverket gav endast sämre resultat då det 

förmodligen var ett för stort nätverk med för många olika ruttval. Däremot så användes denna 

metod för att uppskatta hur mycket de tre centrala centroiderna behövde ändras. En matrisjustering 

gjordes i makromiljö där de centroider som var kända att ha korrekt flöde, de som justerats i kapitel 
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3.2.3.1 Justering av OD-matris i Excel ovan, låstes så att de inte kunde ändras, men alla andra 

centroider kunde ändras. Efter matrisjusteringen summerades totala summan för trafikefterfrågan 

för de tre centroiderna i centrala Sundbyberg. De nya totala värdena sattes in i excelfilen som 

beskrevs i kapitel 3.2.3.1 Justering av OD-matris i Excel ovan, för att justera upp trafikefterfrågan i 

centrala Sundbyberg. 

3.2.3.3 Resultat 

Efter att ha kalibrerat trafikefterfrågan blev resultatet genast bättre i modellen, se Figur 38 nedan 

över GEH-resultatet. 

 

Figur 38 GEH efter att trafikefterfrågan har kalibrerats. 

Det blev en markant och tydlig förbättring bara av att justera trafikefterfrågan. RMSE sjönk från 445 

till 217 fordon. I Figur 39 nedan visas alla mätpunkter med sina fel innan och efter kalibrering av 

trafikefterfrågan. 
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Figur 39 storleken på felet innan och efter kalibrering av trafikefterfrågan. 

 

3.2.4 Nätverk 

I detta kapitel beskrivs de större momenten i kalibreringen av nätverket. I slutet redovisas hur stor 

effekt kalibreringen har gett för att minska felet i modellen. 

3.2.4.1 Maximal densitet 

Som beskrivits i kapitel 2.3.5.1 Meso i Aimsun Next finns det en parameter i Aimsun Next som kallas 

för maximaldensitet (Jam density, på engelska). Denna parameter kan användas för att styra hur 

genomsläpplig nätverket i modellen bör vara för trafik. Denna parameter är den som styr hur 

programmet beräknar kapaciteten på alla väglänkar och är därför mycket viktig för att kunna styra 

”trögheten” i nätverket för att efterlikna den tröghet som finns i verkligheten i området. 

Aimsun Next har ett grundvärde på denna parameter som är 200. Detta innebär att Aimsun säger att 

en väglänk har nått sin maxkapacitet när det finns 200 fordon per kilometer. Då får det inte platts för 

fler fordon utan de hamnar antingen i kö på väglänken innan eller väljer en annan väg. (Redan innan 

200 fordon/km uppnås saktas farten ner på väglänken, se kapitel 2.3.5.1 Meso i Aimsun Next). Frågan 

är om 200 fordon/km är rimligt för de förhållanden som råder i just det område som modelleras. 

För att ta fram den maximala densiteten för området användes de trafikmätningar som fanns för 

området samt några antaganden., se Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 Maximal densitet framräknad med dessa värden. 

 

Antaganden om genomsnittliga fordonslängder samt avstånd mellan fordon då de står stillastående i 

kö har gjorts. Detta har sedan använts tillsammans med de uppmätta medelandelarna för personbil 

och lastbilstrafik i området. På detta sätt har en maximal densitet kunnat räknas fram till 156 fordon 

per kilometer. Detta har sedan använts i hela modellen för inputvärdet Jam density. 

3.2.4.2 Ruttval 

Det är av yttersta viktigt att ruttvalen görs korrekt i simuleringsmodellen. Även om mätpunkterna 

visar bra värden betyder det inte att trafiken i modellen rör sig korrekt genom nätverket, utan endast 

att vid just de platser där det finns mätvärden är trafikflödet på rätt nivå. Modellen ser hela 

nätverket som en enhet men kontrollpunkterna säger inget om helheten utan endast något om de 

specifika punkterna. 

Ruttvalen i modellen kan förändras på grund av många olika faktorer, men det som styr ruttvalet är 

restiden på vägnätet. Om restiden ökar på en väg kommer fler fordon att undvika denna, eller om 

restiden sjunker, kommer fler fordon välja den vägen. Allt som påverkar restiden kan alltså påverka 

ruttvalet. Ett bra sätt att upptäcka fel i nätverket är genom att kolla på ruttvalen. 

I Aimsun går det att kolla vilka ruttval som gjorts från varje enskild centroid efter att simuleringen är 

utförd. Varje centroid kan ha flera olika ruttval till en annan centroid, och ofta har de flesta 

centroiderna någon rutt till de flesta andra centroiderna i nätverket. I modellen finns det totalt 87 

olika centroider och nästan alla centroider har minst en resa till någon annan centroid, se Figur 40 

nedan. 

 

Figur 40 röda celler markerar varje enskilt centroidpar med minst en resa, alla resor avrundat till heltal. 

Andel

Bil 5 91%

Lastbil 12 9%

Fordonsavstånd 0,8

=>

Medellängd/fordon 6,4 [m]

=>

Maximal densitet 156 [fordon/km]

Fordonslängd [m]
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Totalt finns det 2827 stycken olika centroidpar med minst en resa mellan varandra. Det skulle alltså 

ta mycket lång tid att gå igenom var och en av dessa och det kommer inte att finnas fel i varje 

centroidpar heller, felen är oftast några specifika ruttval. Det kan alltså liknas med att leta efter en 

nål i en höstack. Frågan är då vilka centroidpar borde undersökas? 

De stora felen har så klart störst påverkan och det kan därför vara lättast att börja med att titta på de 

centroider som genererar mest trafik, det vill säga centroider som är kopplade till de stora vägarna i 

modellen. Då kommer man direkt att kolla på de rutter med störst antal resor, och därför även störst 

påverkan på resten av nätverket. Detta är alltså de viktigaste centroiderna att kontrollera i modellen. 

I Figur 41 nedan visas ett exempel på en ologisk rutt som hittats genom att kolla de centroider med 

störst flöden. 

 

Figur 41 röd linje markerar ett ologiskt ruttval från bergshamravägen till E4:an söderut förbi Friends Arena och Mall of 
Scandinavia. 

Ett annat bra sätt att hitta de felaktiga ruttvalen är genom att börja att kolla på kontrollpunkterna i 

vägnätet. Om det är punkter där modellen har för högt trafikflöde gentemot de uppmätta värdena 

kan det antas att en viss del av flödet på den vägen egentligen borde gå någon annan stans. Genom 

att först titta på den vägen, med så kallad länkanalys, kan man se alla olika rutter som passerar den 

vägen. Efter det kan man välja de centroider som har rutter genom den punkten men som inte ser 

utan att egentligen behöva det då det finns kortare vägar. Då kan man sedan gå in och kolla på 

den/de specifika centroiderna och se om rutterna verkar rimliga. Observera att denna metod endast 

kommer hitta ruttval som har gett fel på mätpunkterna, övriga felaktiga ruttval hittas inte. 

De nätverksfel som brukar hittas när ruttvalen kontrolleras är ofta antingen en trafiksignal som är 

dåligt ställd för flödet eller att ett eller flera magasin vid trafiksignalen är för kort för andelen som 

skulle vilja svänga i korsningen. Ett annat vanligt nätverksfel är att av- och påfartsramper till och från 

motorvägarna är för små vilket resulterar i köer och därför lång restid. Men det går även att upptäcka 
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om en väg saknas som antogs inte vara av vikt men som kan vara en genomfartsväg för ett större 

flöde. 

För att hitta vart det är fel i nätverket behöver ruttvalet studeras, där ruttvalet avviker från det 

rimliga, eller under den delsträcka som undviks finns det någonting som gör att fordonet inte väljer 

den rutten. Längs med denna sträcka måste nätverket kontrolleras, saknas det en väg? Är det lite 

gröntid i någon signal? Ett bra sätt att göra detta är att kolla på andra resultat från simuleringen i det 

område som är misstänkt, finns det köbildningar där som kan vara orsaken? Varför har det blivit 

köbildning? 

3.2.4.3 Trafiksignaler 

Inställningen av trafiksignaler är en viktig del men också ett tidsödande arbete av kalibreringen. Det 

bästa är att ha information om de faktiska signalplanerna i alla korsningar och ställa in dessa i 

nätverket. Om det är ett stort nätverk med många trafiksignaler, vilket det är i det här fallet, se Figur 

42 nedan, kan detta arbete ta lång tid. 

 

Figur 42 Röda prickar markerar varje korsning som är signalreglerad i nätverket, totalt 66 stycken. 

I en mesomodell är det inte alltid som det hjälper med signalplaner då det är mycket vanligt att 

trafiksignaler i Sverige är fordonstyrda. Aimsuns mesomodell har endast tidsstyrda trafiksignaler då 

det rent tekniskt inte går att detektera exakt vart ett fordon är på en vägsträcka i mesomodellen. 

Detta innebär att det inte alltid är så lätt att ställa in rätt gröntid då den i verkligheten varierar men i 

modellen endast kan vara fast. På grund av detta är det inte heller alltid så att mätpunkterna 
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kommer stämma överens med modellen även om inställningarna i signalen är mycket nära 

verkligheten. Istället för att titta exakt på hur många sekunder varje signalgrupp har kan det vara 

bättre att titta på hur mycket flöde som signalen släpper igenom då syftet är att återskapa en signal 

som släpper igenom den mängd flöde som uppmätts i verkligheten. 

Om en trafiksignal ändras kan ruttvalen förändras kraftigt i modellen, och plötsligt blir det problem i 

en annan korsning när flödet byter väg. Detta kan också ske av någon annan förändring som görs i 

nätverket, det behöver inte vara en trafiksignal som förändras. Detta innebär att arbetet med 

trafiksignaler i princip hela tiden blir iterativt och tidskrävande. Det går dock att minimera arbetet 

med varje enskild signal genom att använda olika inställningar på ett sätt som ”lurar” programvaran. 

I Aimsun finns det en funktion som möjliggör att programvaran automatiskt kan generera en 

trafiksignalsplan för korsningarna. För att kunna använda sig av denna krävs det att man först gör en 

körning av trafikefterfrågan i makromiljö i nätverket. Därefter väljs den eller de korsningar som skall 

autogenereras och vissa villkor för signalplanerna går då att ställa in, så som maximum och minimum 

för omloppstiden, längd av gultid osv. sedan skapar programmet en signalplan med egna faser 

baserat på de signalgrupper som är inställda i modellen samt det flöde som makrokörningen fick i 

korsningen.  

Detta är en bra metod för att skapa många signalplaner på en gång. Dock tenderar inte de 

autogenererade signalplanerna att vara särskilt bra. Ofta resulterar de i många olika faser och med 

mycket kort gröntid för varje fas då den delar upp de olika signalgrupperna för mycket, se Figur 43 

nedan. Detta i sin tur leder till mycket förluster i korsningarna då det är många fasbyten.  

 

Figur 43 till vänster visas antalet signalgrupper som normalt skall vara i korsningen, 8 stycken. Till höger visas den 
signalplan som autogenererats för dessa signalgrupper. 

Metoden behandlar varje korsning var för sig, oavsett om de är nära varandra eller inte. Detta leder 

så klart till att det är i princip omöjligt att få en grön våg för närliggande korsningar. Ju enklare 

korsningen är, dvs ju färre tillfarter och konflikterande flöden, desto bättre är metoden. Tyvärr finns 

det ofta trafiksignaler i mer komplexa trafikmiljöer då dessa förenklar miljön för trafikanterna. Detta 

innebär att metoden för att autogenerera trafiksignalerna ofta resulterar i mycket handpåläggning 

efteråt. 

För att minimera problemen och arbetstiden för handpåläggning i trafiksignalerna behöver man 

”förenkla” korsningarna för programvaran. Genom att ändra hur man ställer in signalgrupper i 

modellen går det att styra vilka faser som autogenereras av programmet. Ju fler trafikflöden som 

aggregeras till en och samma signalgrupp ju färre faser och ju längre fastider kommer att 

autogenereras, se Figur 44 nedan.  
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Figur 44 till vänster visas samma korsning som i Figur 43 men nu med endast två signalgrupper. Till höger visas den 
autogenererade signalplanen med endast två signalgrupper. 

Resultatet blir alltså en bättre signalplan, med mindre fasbyten och längre gröntider per fas. 

Denna metod, det vill säga att specificera de faser som man vill ha och låsa fast dem genom att ställa 

in signalgrupperna efter dem är bra för att få en bättre autogenererad signalplan. Det går också att 

utveckla denna metod mer så att det går att autogenerera grönvåg för två närliggande korsningar 

eller koordinera signalerna i en mer komplicerad korsning som i Figur 45 nedan. I korsningen 

Landsvägen/Löfströms allé är det en komplicerad trafiksituation med en korsning som inte är 

symmetrisk men som även är utdragen och korsar tvärbanan. 

 

Figur 45 korsning Landsvägen/Löfströms allé i Sundbyberg från Aimsunmodellen. 

I modellen har denna korsning byggts som två olika korsningar som dock ligger i samma nod. Normalt 

har varje korsning sin egna nod men det går att fortsätta definiera svängar i samma nod och börja 

göra det i en annan korsning. På så vis fås en och samma nod för två korsningar. Detta går att göra 

vart som helst i nätverket, avståndet mellan korsningarna har ingen betydelse, eller mängden 

korsningar i noden. 

När dessa korsningar är definierad som samma nod går det att välja bland alla svängar i noden när 

signalgrupperna skall definieras. Då går det att definiera faser där samma körriktning har grönt i båda 
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korsningarna samtidigt. På detta sätt kommer det sedan att autogenereras en fas som är 

koordinerade med båda korsningarna, se Figur 46 nedan 

 

Figur 46 en fas som visar grönt i båda korsningarna sammtidigt. 

Om alla korsningar är inställda på detta sättet går det snabbt att ändra gröntiderna för alla 

korsningar på en gång då det endast är att autogenerera samtliga signaler från den nya 

trafikefterfrågan. 

En brist med denna metod är att man förlorar enkelheten med att ändra signalerna manuellt i 

efterhand. Om man senare vill göra nya faser måste man gå in i noden och definiera om 

signalgrupperna. 

3.2.4.4 Centroidkopplingar 

Hur centroiderna, det vill säga start och målpunkter, är kopplade till vägnätet kan vara avgörande för 

vilka ruttval som görs och för vilka gator fordonen väljer att åka på. När en centroid bara är kopplad 

till en väg är detta inte ett problem då det inte finns några alternativ, men så fort en centroid är 

kopplade till flera vägar uppstår frågan, hur många attraheras och genereras på respektive väg? 

Denna typ av problem uppstår oftast vid mindre vägar då dessa ofta är i bostadsområden och ingår 

därmed ofta i en centroiden som täcker detta område. Det är inte alltid detta behöver vara ett 

problem, det beror på syftet med modellen, om det behövs en hög precision på just de vägarna eller 

om det anses vara en bit bort från frågeställningen. I detta fallet var det många mätpunkter i centrala 

Sundbyberg och flera av dem stämde inte bra överens med trafikefterfrågan på vägarna. Samtidigt 

var det endast tre centroider för hela centrala Sundbyberg, se Figur 47 nedan. Detta gjorde att det 

var viktigt att säkerställa att det är korrekta andelar trafik som attraheras och genereras i de olika 

områdena då varje centroid är kopplad till många olika vägar. 
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Figur 47 bilden till vänster visar de tre centroidområdena i makromodellen. Bilden till höger visar hur centroiderna har 
kopplats till vägnätet i Aimsun. 

Kalibreringen visade dock att problemet var främst i nordvästra hörnet, centroiden i sydöst hade bra 

resultat på sina mätpunkter, se Figur 48 nedan. 

 

Figur 48 röd ring visar vart de flesta felaktiga punkterna finns. 

För att kunna ge bättre värden för centroidkopplingarna måste man veta vart fordonen startar och 

slutar sin resa. Efter att ha kollat på ortofoton och streetviewbilder framgick det att parkeringen 

främst var längs med gatorna vid bostadshusen. Bostadshusen var också i stort sett i samma höjd, 

det vill säga ungefär lika många våningar i området. Baserat på den informationen gjordes 

antagandet att antalet fordon som skulle attraheras och genereras ungefärligt motsvarade mängden 

bostadslängor. Från ett ortofoto mättes den totala mängden bostadslänga för de två vänstra 

centroiderna. Därefter delades mängden bostadslänga för varje område som en centroidkoppling 

anslöt till och dividerades med totalen. Andelen som attraheras och genereras antogs vara samma 

för varje område. På detta sätt gick det att ange andelen för varje centroidkoppling för de två vänstra 

centrodierna, se Figur 49 nedan. 
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Figur 49 röda ringar visar vart andelarna har ändrats för två centroider i centrala Sundbyberg. 

Det visade sig dock inte ge några större förbättringar, särskilt inte längs med Fredsgatan där flera 

mätpunkter låg. Vid närmare undersökning visade det sig att på denna gata låg det mycket 

markparkering i mitten mellan körriktningarna. Detta skulle kunna vara anledningen till att de 

mätpunkterna inte stämmer bra med modellen då inga centroidkopplingar ä gjorda till denna gata. 

Därför gjordes nya centroidkopplingar längs med Fredsgatan för att symbolisera parkeringen, se Figur 

50 nedan. 
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Figur 50 Bild till vänster visar parkerade bilar längs med Fredsgatan. Bild till höger visar centroidkopplingar som gjorts 
längs med Fredsgatan.  

Eftersom att Fredsgatan ligger precis i gränsen för två centroider är det oklart hur många från varje 

centroid som parkerar där, därför valdes det att låta hälften av kopplingarna komma från respektive 

centroid. Denna lösning gav sedan ett bra resultat på mätpunkterna längs med Fredsgatan. 

3.2.4.5 Timglashållplatser 

I vägnätet i modellen finns det två platser där vägen utformats med så kallade timglashållplatser. För 

bussarna, se Figur 51 nedan. Detta innebär att när bussen stannar vid hållplatsen så kan ingen åka 

förbi. Det går endast att färdas i en riktning i taget. Denna typ av utformning går inte att bygga i 

modellen då varje enskild vägsektion endast har en färdriktning och fordonen på en vägsektion, tar 

inte hänsyn till en mötande sektion då de här helt fysiskt separerade. 
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Figur 51 visar hur en timglashållplats ser ut i teorin och hur utformningen ser ut när det är byggt i Aimsun. 

Det finns dock ett sätt att återskapa timglashållplatsen genom att bygga nätverket på ett annorlunda 

sätt. Först måste vägsektionerna kapas på två ställen, så att en sektion i varje körriktning lämnas i 

mitten. Det är på dessa sektioner som busshållplatsen skall placeras. Sedan behöver alla svängar till 

och från de två sektionerna i mitten placeras i samma nod, detta gör att även om vägarna är i olika 

sektioner tolkar fordonen noden som en och samma plats. Väjningsplikt placeras på svängarna in 

mot sektionerna i mitten. Detta gör att fordon i mötande körfält inte kommer att köra in i 

timglasutrymmet förens ett mötande fordon har passerat. Därefter måste mittsektionerna, där 

hållplatsen finns, göras mycket små, några meter mindre än längden på bussarna i modellen. Detta 

innebär att när en buss stannar vid hållplatsen sticker fordonet ut i noden. Noden måste anges som 

en så kallad ”Yellow box” detta innebär att när något fordon kör under 15 km/h kommer inget annat 

fordon att köra in i noden. Denna funktion används för att inte köer skall växa bakåt igenom en 

korsning och blockera andra flöden. I det här fallet används den istället för att blockera 

timglashållsplatsen så att inte mötande fordon kör igenom på sin sektion utan att ta hänsyn till att 

det finns en buss i den mötande sektionen. 

Genom att använda ”Yellow box” funktionen till något annat än den är tänkt till, samt att göra två 

olika noder till en och samma och korta ner mittensektionerna går det alltså att återskapa samma 

funktion som en timglasutformning har i Aimsuns nätverk. 

3.3 Resultat av fallstudien 
Efter kalibreringen av både trafikefterfrågan och nätverk fanns det inga mätpunkter kvar som gav ett 

värde över 10 GEH, se Figur 52 nedan. Detta innebär alltså att inga mätpunkter är oacceptabla eller 

troligtvis fel. Totalt var 71 % av alla mätpunkter under 5 GEH vilket inte är tillräckligt för gränsvärdet 

på 85 % som anges i DMRB (Design Manual for Road and Bridges). 
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Figur 52 GEH för samtliga mätpunkter i modellen efter all kalibrering. 

En regression över modellens resultat och mätpunkternas värden ger ett R2 värde på 0,99 vilket 

tydligt visar en mycket bra överensstämmelse mellan modellen och mätvärdena, se Figur 53 nedan. 
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Figur 53 Regressionsanalys över modellen och mätvärdena ger ett R2 på 0,99. 

Resultatet från kalibreringen är alltså mycket bra. För att få en uppfattning om hur mycket 

kalibreringen av trafikefterfrågan och nätverket gjorde för skillnad för felet i modellen har en graf 

tagits fram över felet vid varje mätpunkt innan kalibreringen påbörjades, efter trafikefterfrågan 

kalibrerats samt efter nätverket kalibrerats, se Figur 54 nedan. Om en mätpunkt inte har något fel 

alls finns det ingen stapel, om det finns en stapel representerar storleken på stapeln storleken på 

felet. Eftersom felet kan vara både ovanför och under mätvärdet kan det vara både positivt och 

negativt. Ju närmare stapeln är noll ju bättre är resultatet. 

 

Figur 54 storleken på felet i modellen innan, under och efter kalibreringen. 

Det är tydligt att vissa mätpunkter hade stora fel från början men de flesta av dessa sjönk direkt när 

trafikefterfrågan kalibrerats. Det är också tydligt att modellen blev bättre efter att nätverket 

kalibrerats. Många mätpunkter är mycket nära noll efter nätverkskalibreringen. För att tydliggör hur 

stor andel av felet som åtgärdats i varje skede har RMSE beräknats för datasättet, se Figur 55 nedan. 
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Figur 55 RMSE för felet i modellen innan, under och efter kalibreringen av modellen. 

RMSE visar att varje kalibreringssteg, trafikefterfrågan och nätverket, i princip halverade felet. Först 

halverades felet från 445 fordon per mätpunkt till 217 och sedan sjönk den ytterligare till i medeltal 

115 fordon per mätpunkt. 

En intressant slutsats från fallstudien är att R2-värdet blev mycket högt, 0,99, men ändå kan inte 

modellen godkännas enligt DMRB-guidelines för GEH-värdet. Detta innebär att GEH-värdet är mycket 

hårdare än regressionsresultatet. Detta beror förmodligen på antalet kontrollpunkter, regressionen 

ger ett medelvärde för alla mätpunkter medans GEH-värdet bedöms individuellt för varje punkt. 

Detta innebär att ju fler kontrollpunkter som finns i nätverket ju svårare blir det att säkerställa att en 

stor majoritet av alla punkter är under 5 GEH.  

RMSE-värdet ger en översiktsbild för hela modellen. Det är användbart att den kan beskriva felet i 

samma enhet som modellen använder då det gör det enklare att förstå storleken på felet i den 

modell som används. Dock är det även en nackdel att RMSE-värdet är aggregerat för hela modellen. 

Om man inte vet vart mätpunkterna är placerade i modellen kan det ge intryck av att ha ett bra 

resultat när det i själva verket är så att kontrollpunkterna kan vara handplockade på ett fåtal vägar. 

Det kan alltså ge missvisande resultat för utomstående som inte vet vart kontrollpunkterna är 

placerade. En annan nackdel med ett aggregerat resultat är att RMSE-värdet inte hjälper till att 

förklara vart felet är i modellen. Med en geografisk bild över mätpunkterna och dess GEH-värde fås 

mycket mer information om vart modellen är bra och vart den är sämre. Detta gör att det är lättare 

att hitta de olika felen som finns i modellen. 

Genom att använda flera metoder som beskriver felet i modellen fås en betydligt bättre förståelse 

för modellen och dess fel. En rekommendation från detta arbete är därför att använda GEH-värdet 

för att få mer specifik information om vart felen finns och RMSE-värdet för att få en helhetsbild över 

modellen och dess medelfel. 
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4 Diskussion 
Hur exakt kan en trafikmodell bli efter en kalibrering? Det är viktigt att komma ihåg att exaktheten 

antas vara de värden som trafikmätningarna har gett. I litteraturstudien har olika mätmetoder 

beskrivits samt deras träffsäkerhet. En riktigt bra trafikmätning kan ligga runt 95 %, men den kan 

även vara betydligt lägre än så, det beror på hur trafikmätningen är gjord, hur väder- och 

trafikförhållandena var när den gjordes samt hur bra utrustningen var. Om trafikmätningsunderlaget 

inte avspeglar verkligheten kommer modellen inte heller att göra detta, även om det går att få ner 

felet i modellen till noll. Om det som jämförs med inte är korrekt kommer självklart inte modellen bli 

bättre av att kalibreras mot felaktig data. 

Att den mätdata som används är korrekt är alltså avgörande för att kalibreringen skall ge ett 

mervärde. Detta upplevdes i första hand under arbetet med kalibreringen. Det var flera mätpunkter 

som inte blev bättre vad som än gjordes och det totala resultatet var betydligt sämre just på grund av 

dessa mätpunkter. Många kontrollpunkter hade blivit bättre runt omkring dem men de låg kvar, långt 

över GEH 10. Till slut undersöktes dessa mätpunkter närmare för att se om de verkligen var korrekta. 

Var de korrekt utplacerade i nätverket? Stämde mätvärdet med underlaget för mätpunkten? Allt 

detta kontrollerades och de var fortfarande korrekta enligt underlaget. Då dessa punkter omgavs av 

flera andra punkter som dock visade en bra träff mot modellen kontrollerades storleken på 

mätpunkterna som låg bredvid. Då visade det sig att de felaktiga punkterna hade orimliga värden. 

Det var en orimlighet att ha ett högre flöde in mot en korsning än flödet som gick ut från korsningen. 

Då de orimliga värdena togs bort från modellen blev resultatet kraftigt förbättrat, vilket gjorde att 

kalibreringsresultatet blev mycket bra. 

Det visade sig i efterhand att flera av mätpunkterna inte var tillförlitliga, då det hade snöat under 

veckan som mätningarna gjordes och vissa slangar hade plogats sönder samt att trafikförhållandena 

var mycket förändrade på grund av det kraftiga snöovädret under vissa dagar. Om denna information 

hade funnits tillgänglig innan kalibreringen hade dessa mätpunkter genast valts bort. Detta hade 

resulterat i en betydligt kortare tid för kalibreringsmomentet. 

Även om mätpunkterna skulle ge en exakt bild av flödet betyder det inte heller att modellen kommer 

bli bra efter kalibrering. Om mätningarna är gjorda under olika dagar, eller olika timmar, kommer det 

innebära problem för modellen. Detta eftersom modellen modellerar all trafik på vägnätet samtidigt 

över alla kontrollpunkter. Eftersom trafiken varierar över tid kan det innebära att mätpunkter som 

mäts vid olika dagar helt enkelt speglar två olika trafiksituationer, en med lite mindre trafik och en 

med lite mer trafik. När båda dessa mätpunkter sedan används i modellen, där endast en 

trafiksituation kan gälla för båda mätpunkterna blir det problem. Antingen är en av mätpunkterna 

korrekt och den andra fel eller så är båda kontrollpunkterna lite fel. I en sådan situation går det alltså 

inte att få ner felet till noll. Eftersom det är ytterst sällan som alla kontrollpunkter som används i en 

kalibrering är uppmätta vid exakt samma tidpunkt innebär det att det nästan aldrig går att få ner 

felet till noll i en trafikmodell. 
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5 Slutsats 
Detta examensarbete syftar till att dels förklara hur kalibrering av en mesomodell görs samt ge 

konkreta exempel på detta. Litteraturstudien i början av detta examensarbete ger en översikt över 

flera olika områden som är grundläggande att förstå för att kunna utföra en kalibrering. Fallstudien 

som beskrivs efter litteraturstudien ger många konkreta exempel på olika kalibreringsmetoder i 

programvaran Aimsun. Flera av dessa metoder är även utformade så att de skall vara så effektiva 

som möjligt.  

Examensarbetet hade även syftet att undersöka hur kalibreringsmomentet kan göras på ett snabbt 

och effektivt sätt. För att svara på frågan kommer denna slutsats sammanfatta de viktigaste och mest 

övergripande lärdomarna från fallstudien gällande vad som krävs för att kalibreringsmomentet skall 

kunna utföras på ett snabbt och effektivt sätt. 

Kalibrering av en trafikmodell är ett mycket iterativt arbete. För att förstå vilken typ av påverkan 

vissa åtgärder har på modellen bör endast en justering göras innan modellen körs för att jämföras 

med föregående resultat. Om flera åtgärder görs och resultatet blir bättre, är det oklart vilken åtgärd 

som är viktig, om någon av åtgärderna faktiskt är mindre bra osv.  

Då arbetsprocessen för kalibreringen är iterativ finns det två sätt att sänka kalibreringstiden, dels en 

minskning av det totala antalet iterationer som krävs och dels en förkortning av tiden för varje 

iteration. Olika faktorer som kan minska kalibreringstiden har identifierats och listats i Tabell 4 

nedan. 

Tabell 4 Faktorer som kan minska kalibreringstiden. 

Kalibreringstid Faktorer som kan minska kalibreringstiden 

 
 
 
 

Totala antalet iterationer 

Förberedelser: 

• Korrekt byggt nätverk. 

• Korrekta mätvärden. 

• Korrekt input i modellen (trafikefterfrågan, 
kollektivtrafik osv). 

• Korrekta inställningar i modellen. 
 
Kalibrering: 

• Korrekt identifiering av felen i modellen. 
 

 
 

Tiden för varje iteration 

• Identifiering av felet i modellen. 

• Korrekt Justering i nätverket (åtgärd som kommer att 
påverka den felaktiga effekt som identifierats i 
modellen). 

• Tiden för justering i modellen. 

• Datorprestanda (hur snabbt körningen utförs). 

 

För att den totala kalibreringstiden skall minska är det viktigt att veta att alla förberedelser inför 

kalibreringen görs korrekt, så att kalibreringstiden inte går åt till att hitta och lösa problem i modellen 

som kunnat undvikas om förberedelserna gjorts noggrannare.  
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En annan mycket viktig del i att sänka kalibreringstiden är att kunna identifiera problemen i modellen 

snabbt och korrekt för att säkerställa att åtgärderna som görs faktiskt kommer att påverka felet i 

modellen. Denna del är lättare sagd än gjord. För att kunna sänka tiden i detta moment krävs det 

dels mycket erfarenhet av modeller generellt för att kunna gissa sig till vad som är felet. Det är även 

viktigt att kunna programvaran för att veta var och hur man på bästa sätt visar olika delar av 

modellen för att snabbt få en tydlig bild av vad som händer i modellen. 

För att underlätta kalibreringsarbetet och korta ner kalibreringstiden bör dessa steg följas: 

1. Förberedelser 

För att bygga nätverket så fort som möjligt bör så mycket som möjligt importeras i den mån data 

finns. Om Trafiksignalernas inställningar inte går att importera bör konstruktionen av dessa vänta till 

verifieringen. I övrigt är det viktigt att kontrollera den indata som finns till hands. Särskilt viktigt är att 

kontrollera att de uppmätta trafikflödena är rimliga samt att ta reda på med vilken metod trafiken är 

mätt, detta kan nämligen ge information om vad som skulle kunna vara fel med mätvärdena. 

Granskningen av att nätverket är korrekt byggt är viktigt men det skall inte heller ta onödigt lång tid. 

Ett bra sätt att minska denna tid i Aimsun är att ha några förinställda visualiseringslägen som snabbt 

kan visa de olika inställningarna som är relevanta. När detta är gjort bör en verifiering göras. Detta 

innebär att göra en första körning av modellen och kontrollera resultatet. Detta kan göras för att 

snabbt hitta fel i indatan som snabbt blir uppenbara när det finns ett trafikflöde i nätverket, 

exempelvis om en väg inte har något flöde indikerar detta på en centroid med ingen trafik eller en 

vägsektion som inte har kopplats ihop korrekt i modellen. När verifieringen görs är det även lämpligt 

att ställa in trafiksignalernas faser då det är lättare att uppskatta dem med flöden på vägarna. 

2. Kalibrering av trafikefterfrågan 

Alla mätpunkter som ligger vid gränsen av modellen är viktiga att använda (om de går att lita på). 

Dessa kan användas för att lätt justera trafikefterfrågan mot ett mer korrekt värde enligt de metoder 

som beskrivits i kapitel 3.2.3.1 Justering av OD-matris i Excel.  

En OD-matrisjustering kan övervägas beroende på komplexiteten i nätverket samt mängden 

kontrollpunkter i modellen. Denna metod skall användas med försiktighet då den kan orsaka mer fel i 

modellen om den inte används på korrekt sätt. 

Varje gång trafikefterfrågan ändras bör trafiksignalerna ställas om då fördelningen av tiderna mellan 

faserna kan ha ändrats. Detta går mycket snabbt om metoden som beskrivs i kapitel 3.2.4.3 

Trafiksignaler används. 

3. Kalibrering av nätverk 

Det är i detta steg som majoriteten av kalibreringstiden brukar ligga. För att korta ner denna del är 

det avgörande att göra en snabb analys av vad som händer i modellen för att kunna förstå vad som 

kan vara fel i den. För att göra detta på ett snabbt sätt är det bra att förbereda olika vylägen som 

visualiserar olika typer av resultat. 

En bra startpunkt är att kontrollera om all trafik kommer igenom modellen under simuleringstiden, 

och, om den inte gör det, se vart den inte klarar av att genereras. Därefter bör kontrollpunkternas 
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resultat studeras, varpå felaktiga flaskhalsar bör identifieras då det är dessa som ofta orsakar felen i 

modellen. Några av de vanligaste felen som också har störst påverkan på modellen listas nedan: 

• Felaktigt nyttjande av körfält 

• Tidsättning och faser för trafiksignaler 

• Felaktig koordination av trafiksignaler 

• Felaktig längd för på- och avfarter 

• Felaktig längd på magasin vid korsningar 

En metod för att upptäcka fel föreslås enligt följande: 

1. Hitta en plats i nätverket där det är uppenbart fel/problem i modellen (antingen där trafiken 

inte får plats att generera eller en mätpunkt som är tydligt felaktig). 

2. Om trafikflödet är för högt, analysera ruttvalen i väglänken för att se vart all trafik i den 

punkten kommer ifrån. 

Om trafikflödet är för litet, kolla uppströms från punkten för att se en möjlig flaskhals, oftast 

vid den närmaste korsningen. Om detta inte hjälper: analysera väglänken med det låga flödet 

och se om det är tydligt vilket flöde det är som borde passera men inte gör det. 

3. Kontrollera de centroider med störst flöde till och från för att kontrollera deras ruttval. Gå 

igenom de ruttval som görs till och från varje centroid. Om konstiga, onormalt långa, rutter 

görs, börja att analysera varför detta sker. Det är mycket troligt att flaskhalsar eller andra fel 

upptäcks på detta sätt men det kan ta tid beroende på storleken i modellen. 

 

Det går att effektivisera kalibreringen av en mesomodell. Men för att det skall vara möjligt är det 

viktigt att först förstå alla olika moment och komponenter som ligger till grund för modellen samt 

även att ha en stor kunskap om det specifika program som kalibreringen utförs i. Slutligen är det av 

stor vikt att arbeta metodiskt och systematiskt för att inte behöva göra om olika arbetsmoment. 

Genom att följa rekommendationer som föreslås i denna rapport kan kalibreringstiden sjunka 

avsevärt. 

 

5.1 Förslag till fortsatt arbete 
Detta examensarbete har avgränsats till kalibrering av mesomodeller samt enbart använt flöden som 

kontrollparameter. Självklart skulle kalibreringen även kunna omfatta hastighet och kölängder, det 

rymdes dock inte i tidsramen för detta examensarbete. 

Nedan listas lämpliga punkter för fortsatt arbete, om tillfälle skulle ges, för att fördjupa detta arbete. 

• Effektiva metoder för kalibrering av hastighet. 

• Effektiva metoder för kalibrering av kölängder. 

• Skriva script för att automatisera kontroller i nätverket av sådant som ofta är vanliga fel så 

som look-ahead-distance-parametern. 

• Skriva skript som automatiskt går igenom alla olika ruttval som utförts i modellen för att 

identifiera sådana som troligtvis är felaktiga. 

• Identifiera flera olika vylägen som bör användas, samt i vilken ordning, för att snabbare se 

felaktigheter i modellen.  
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