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Förord	

Denna rapport är ett examensarbete som utförts vid Avdelningen för Trafik och Logistik på Kungliga 

Tekniska Högskolan i samarbete med avdelningen Trafik och transport på WSP Samhällsbyggnad i 

Stockholm. 

Först vill jag tacka Per‐Olof Jönsson på WSP, som stod för uppslaget till examensarbetet. Tack Albania 

Nissan, som var min handledare på KTH, och Professor Harilaos Koutsopolous för att ni gett mig 

värdefull input. Tack också till övriga medarbetare på WSP för att ni gett mig goda råd. Ett stort tack 

riktas till Staffan Bergström på Trafikverket, som lånade ut sin Dynameq‐licens och därmed gjorde 

arbetet möjligt och till Fredrik Davidsson på Movea Trafikkonsult som hjälpt till att få ordning på 

simuleringsmodellen. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till Anders Eriksson, som tålmodigt lyssnat på tankar och idéer, 

kommit med synpunkter och stöttat mig genom hela arbetets gång. 

 

Camilla Bjäring  

Stockholm, januari 2012 
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Referat	

Essingeleden i Stockholm är den vägsträcka som har högst belastning i hela Norden och den är av 

stor betydelse för trafik såväl inom staden som för genomfartstrafik. Idag räcker inte kapaciteten på 

Essingeleden och Norra Länken till för all trafik utan trafiken står tidvis stilla, med långa köer och 

ökad olycksrisk som följd. Därför utför Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder på E4/E20N, vilket ska 

minska trängseln och köerna. Under hösten 2012 stängs ett av tre körfält vid Pampaskurvan och 

avfarten från Essingeleden mot Norra Stationsgatan, kallad Parkeringsbron, av och ingen anslutning 

ersätter den förrän år 2017. Detta innebär att om ingen åtgärd vidtas förvärras trängselsituationen 

ytterligare. Examensarbetets syfte var att studera hur ITS kan användas för att leda om trafiken, med 

målet att få bästa möjliga framkomlighet förbi byggarbetsplatsen vid Norra Station, under 

Parkeringsbroscenariot. Därefter föreslås en lämplig vägbunden ITS‐lösning och förslaget utvärderas 

med hjälp av trafiksimulering. Problemet modelleras med det mesoskopiska simuleringsverktyget 

Dynameq, som likt mikroskopiska modeller har en detaljerad hantering av trängsel och köer, 

samtidigt som den, likt makromodeller, är en jämviktsmodell med konsekventa ruttval. Ett 

Dynameqnät över Stockholm fanns tillgängligt, men arbetet med att koda och kalibrera modellen 

visade sig vara alldeles för omfattande, varför det bestämdes att projektet skulle fokusera på att få 

nätverket att uppföra sig som förväntat enligt trafikflödesteori och att utvärdering därefter skulle ske 

mellan olika scenarier. Det innebär att modellen inte representerar verkligheten tillfredsställande 

och att resultaten därmed inte går att tillämpa på det verkliga scenariot. Initialt var syftet att 

utvärdera lösningar på problemen som uppstår vid Parkeringsbroscenariot med hjälp av Dynameq, 

men allt efter arbetets gång upptäcktes svagheter med programmet som inte gör det lämpligt för 

den här typen av analys. Bland annat finns brister i modellering av val och byte av körfält och i 

modellering av ruttval. En analys genomfördes ändå och resultatet visade att stora vinster i restid och 

genomströmning finns att hämta vid införande av en VMS‐lösning, om den är välplanerad och tydlig 

och därmed leder till stor omledningsandel. Detta bidrar till effektivare utnyttjande av vägnätet och 

kortare restider för alla. 
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Abstract	

Essingeleden in Stockholm is the most heavily congested road segment in Scandinavia and it is of 

great importance for as well traffic within the city as for transit traffic. The capacity of Essingeleden 

and Norra Länken is not enough to accommodate all traffic. At times it is not moving at all, which 

results in long queues and an augmented risk of accidents. Consequently measures for increasing the 

capacity on E4/E20, which will reduce congestion and the risk of accidents, are implemented by 

Trafikverket. In fall 2012 one lane of three at Pampas will be closed and so will the exit from 

Essingeleden to Norra Stationsgatan, called Parkeringsbron. No new connection will be in place until 

2017. This implies that if no measures are taken the congestion will be exacerbated. The purpose of 

the thesis was to study how ITS can be used to divert the traffic, with the aim of gaining an 

accessibility that is as good as possible through the construction site at Norra Station, during the time 

Parkeringsbron is closed. Thereafter an ITS‐solution was suggested and evaluated using traffic 

simulation. The problem was modelled with the mesoscopic simulation tool Dynameq, which like 

microscopic models treats congestion and queue build‐up and dissipation in a detailed way, while it 

is an equilibrium model with consistent route choices, like macroscopic models. A Dynameq network 

of Stockholm was available, but the work with coding and calibrating the model proved to be too 

extensive, why the decision was taken that focus should be on having the network behave as 

expected according to traffic flow theory and that evaluation and analysis should be done as 

comparisons between scenarios.  This implies that the model does not properly represent reality and 

that the results thus not can be applied on the real scenario. Initially the cause was to evaluate 

solutions to the problem using Dynameq, but during the work process more and more of the 

software’s weaknesses were discovered, which makes it unsuitable for this type of analysis. There 

are, among others are deficiencies in modelling of lane‐choice and lane‐change and in route‐choice 

modelling. An analysis was still performed and the result showed that large gains of travel time and 

throughput can be made when an ITS‐solution is implemented, if it is well planned and clear and 

thereby leads to a large diversion rate. This contributes to a more efficient use of the road network 

and shorter travel times for all vehicles. 
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Sammanfattning	

Stockholm är Sveriges huvudstad tillika största stad och länet är landets mest folktäta. I staden bor 

850 000 personer, medan det i hela länet finns drygt 2 miljoner invånare. Liksom i många storstäder 

råder problem med trafiken i Stockholm, där kapaciteten på vägarna inte är tillräcklig under 

rusningstrafik och köerna är betydande. En positiv ekonomisk tillväxt leder till ökat resande och 

därmed ännu värre trängsel. Essingeleden är den vägsträcka som har högst belastning i hela Norden 

och den är av stor betydelse för trafik såväl inom staden som för genomfartstrafik. Vägen är en del av 

europavägarna E4 och E20 och är därmed en viktig sträcka i det nationella vägnätet. Trängseln på 

Essingeleden är stor och det är till stora delar köer i båda riktningarna på sträckan Södra Länken – 

Norra Länken under både för‐ och eftermiddag. Trafiken står tidvis stilla eller rullar mycket långsamt, 

köerna blir långa och det blir svårt för trafikanterna att uppskatta restid, vilket leder till osäkerhet, 

irritation, större olycksrisk och större koldioxidutsläpp. En konsekvens av förseningar, stillastående 

trafik, olyckor och utsläpp är ökade samhällsekonomiska kostnader. 

Idag räcker inte kapaciteten på Essingeleden och Norra Länken till för all trafik. Därför utför 

Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder på E4/E20, vilket ska minska trängseln och köerna. Samtidigt 

ska E4/E20 vid Norra stationsområdet däckas över och en ny stadsdel byggas ovanpå, vilket innebär 

att vägen kommer gå i tunnlar. Arbetet med intunnlingen startade år 2009 och väntas pågå till år 

2020 och bygget utförs i etapper.  

Under hösten 2012 stängs avfarten från Essingeleden ner mot Norra Stationsgatan, kallad 

Parkeringsbron, av, se figur 1 på sidan 4. Ingen ny anslutning ersätter den förrän år 2017. Tiden 

däremellan finns ingen avfart på detta ställe, utan trafiken som skulle tagit avfarten tvingas fortsätta 

mot Norrtullsplatsen. Samtidigt stängs ett körfält i Pampaskurvan, vilket innebär att antalet 

reduceras från tre till två. Denna situation benämns i fortsättningen ”Parkeringsbroscenariot”. Idag 

nyttjar 500‐600 fordon rampen under maxtimmen och prognoser för år 2017 visar på 800 

fordon/timme. Fler fordon på den överbelastade sträckan vid Norra stationsområdet innebär att 

kösituationen förvärras. Med detta ökar antalet incidenter och upphinnandesolyckor, vilket har till 

följd att körfält oftare blockeras och därmed försämras framkomligheten. 

Examensarbetets syfte är att studera hur ITS kan användas för att leda om trafiken, med målet att få 

bästa  möjliga  framkomlighet  förbi  byggarbetsplatsen  vid  Norra  Station,  under 

Parkeringsbroscenariot. Därefter föreslås en lämplig vägbunden ITS‐lösning och förslaget utvärderas 

med  hjälp  av  trafiksimulering.  Studien  begränsas  till  att  gälla  bästa  framkomlighet  förbi 

byggarbetsplatsen på Essingeleden och på omledningsvägen Drottningholmsvägen – S:t Eriksgatan. 

Säkerhet  ligger  ej  i  fokus,  även  om  den  aspekten  tas  upp  och  kommenteras.  Examensarbetet 

begränsas  till  att  studera  framkomligheten  i norrgående  körriktning under  en övergångsperiod då 

Parkeringsbron  stängs  av  och  inte  under  andra  perioder  av  bygget.  Tonvikten  läggs  på 

metodutveckling.  Examensarbetet  omfattar  ej  kalibrering  av  OD‐matriser  och  av  fordons‐  och 

körbeteendeparametrar. 

Vägnätet  i  Stockholm  är  ofta  trängselbelastat  och  för  att  den  verkliga  situationen  ska  kunna 

utvärderas  krävs  ett  trafikmodelleringsverktyg  som  tar  hänsyn  till  trängsel  och  dess  tidsmässiga 

effekter. Makroskopiska modeller är statiska och tar därmed  inte hänsyn till trängseln. Det  innebär 

att köbildningen och dess utbredning  inte modelleras på  rätt  sätt och  flöden på  trängselbelastade 

vägar kan överstiga kapaciteten, vilket är orimligt. Mikroskopiska simuleringsverktyg  tar hänsyn  till 
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trängseln,  men  lämpar  sig  inte  för  stora  nätverk  eftersom  kodning  och  kalibrering  blir  väldigt 

omfattande och beräkningarna tunga. Problemet behöver därför modelleras på mesoskopisk nivå, då 

inte enbart trafiksituationen  inom Norra stationsområdet studeras, utan även effekter som uppstår 

långt  ifrån  det  studerade  området.  Det  mesoskopiska  simuleringsverktyget  Dynameq  har  en 

detaljerad  hantering  av  trängsel  och  köer,  samtidigt  som  den,  likt  makromodeller,  är  en 

jämviktsmodell  med  konsekventa  ruttval.  Dessutom  kan  det  vara  intressant  att  testa  ett  nytt 

modelleringsverktyg, vilket Dynameq är. 

Ett Dynameqnät över Stockholm fanns tillgängligt. För att kunna göra den här typen av analys är det 

av stor vikt att korsningar och prioriteringsregler är riktigt kodade, eftersom konflikter bygger på 

detta. Att koda hela nätet var inte rimligt och därmed kodades bara de för studien viktigaste stråken. 

Arbetet med att koda och kalibrera modellen visade sig vara alldeles för omfattande, varför det 

bestämdes att projektet skulle fokusera på att få nätverket att uppföra sig som förväntat enligt 

trafikflödesteori och att utvärdering därefter skulle ske mellan olika scenarier. Det innebär att 

modellen inte representerar verkligheten tillfredsställande och att resultaten därmed inte går att 

tillämpa på det verkliga scenariot.  

I litteraturstudien beskrevs att ITS bidrar till en effektivare användning av vägnätet, genom att 

trafikanter blir bättre informerade och därmed kan fatta bättre beslut. Detta bidrar till ökad 

framkomlighet, minskad trängsel och bättre säkerhet på trafiknätet, bland annat genom minskat 

antal upphinnandeolyckor. Genom att med hjälp av ITS samla in och behandla data kan information 

om trafiksituationen inhämtas och användas för att styra och leda trafiken, bland annat genom att 

sprida information om trafiksituationen och vid behov rekommendera alternativa vägar. På så sätt 

kan vägnätet användas mer effektivt och trafikanternas restider förkortas. 

När Parkeringsbron stängs av och kapaciteten sätts ned föreslås en ITS‐lösning för ett så effektivt 

användande av trafiknätet som möjligt. En befintlig VMS‐skylt vid Gröndal föreslås visa 

varningsmärket varning för vägarbete och antingen rekommendera trafikanter mot S:t Eriksplan att 

köra genom stan via Fridhemsplan, eller visa restid till S:t Eriksplan via Essingeleden och via 

Fridhemsplan. 

Initialt var syftet att utvärdera lösningar på problemen som uppstår vid Parkeringsbroscenariot med 

hjälp av Dynameq, men allt efter arbetets gång upptäcktes svagheter med programmet som inte gör 

det lämpligt för den här typen av analys.  

Bland annat finns brister i modellering av val och byte av körfält, vilket ledde till att på en del platser 

underutnyttjades körfält, vilket skapade lägre kapacitet och därmed värre trängsel än i verkligheten. 

En annan brist är att i Dynameq bygger ruttvalet på användarjämvikt där alla är fullt informerade om 

trafiksituationen. Det gör att när rampen stängs simulerar programmet så att optimalt antal fordon 

byter väg och kör genom stan, något som i verkligheten sker på sikt då jämvikt ställer in sig, men inte 

i övergångsperioden utan information. Dessutom är representationen av ITS‐lösningar inte precis. 

Eftersom det inte finns någon inbyggd funktion för det måste det lösas med generaliserade 

kostnader, vilket kräver tillgång till informationens värde, som är svårt att mäta. 

Trots bristerna i modellen analyserades resultaten, en jämförelse mellan scenarion var ändå möjlig. 
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Simuleringsresultaten visade att situationen under Parkeringsbroscenariot försämras avsevärt med 

betydligt längre restider och mer trängsel på nätet, vilket gör att färre fordon kommer fram. Därför 

är det rimligt att söka leda om trafik för att bättre utnyttja nätverket och därmed öka 

framkomligheten och minska köerna. 

Med givna förhållanden och brister i simuleringsmodellen har ändå en analys av nätverkets funktion 

för olika omledningsandelar gjorts. Effektivast utnyttjande av vägnätet med kortast restider och 

högst antal avslutade resor över hela nätverket fås med 63 % omledning av fordonen som har 

destination Vasastan. 

Trafikanter är konservativa i sina ruttval och byter inte gärna väg, men med adekvat information och 

bra alternativ är det möjligt att uppnå resultat. För de i litteraturstudien studerade situationerna har 

0‐41 % omledning uppnåtts. Vid 0 % fanns ingen lämplig alternativväg och meddelandet var inte 

optimalt, medan det vid 41 % fanns en kapacitetsstark omledningsväg med god framkomlighet och 

meddelandet var optimalt utformat med tydlig information om vägarbete och rekommendation av 

den alternativa vägen. 

Med den erfarenhet av VMS som trafikanterna har idag är 63 % omledning i den givna situationen 

inte rimligt. Men ju mer erfarenhet de får och ju pålitligare systemet blir desto större blir möjligheten 

till ökad efterlevnad av budskapen, det finns utvecklingspotential. Rimligare är att med optimalt 

utformat meddelande kan omledningsandelen nå upp till 5 – 40 % av de berörda trafikanterna. Dessa 

andelar ger inte lika effektivt nyttjande av nätverket som optimala 63 %, men studien visar ändå att 

10 % omledning ger kortare restider och bättre förhållanden än om ingen leds om och 34 % ger ännu 

bättre resultat. 

Slutligen kan sägas att stora vinster i restid och genomströmning finns att hämta vid införande av en 

VMS‐lösning, om den är välplanerad och tydlig och därmed leder till stor omledningsandel. Detta 

bidrar till effektivare utnyttjande av vägnätet och kortare restider för alla. 
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1	 Problembeskrivning	

1.1 Bakgrund	
Stockholm är Sveriges huvudstad tillika största stad och  länet är  landets mest folktäta.  I staden bor 

850 000 personer (SCB, 2011a), medan det i hela länet finns drygt 2 miljoner invånare (SCB, 2011b). 

Liksom i många storstäder råder problem med trafiken i Stockholm, där kapaciteten på vägarna inte 

är  tillräcklig under  rusningstrafik och köerna är betydande  (Nissan, 2010).  I Stockholmsområdet är 

trängseln på såväl statligt som kommunalt vägnät så stor att det kan ta 2‐3 gånger så lång tid att resa 

en viss sträcka under de timmar med mest trafik jämfört med andra tider på dygnet (Vägverket et al., 

2008). En positiv ekonomisk tillväxt och en befolkning som väntas öka med 35% till år 2030 leder till 

ett ökat resande, uppskattat till en uppgång med 80% till år 2030. Detta leder till ännu större trängsel 

och  sämre miljö. Samtidigt  som  regionen har expanderat och växer kraftigt har väldigt  små medel 

gått till  infrastruktur under  lång tid och därför har transportsystemet  inte utvecklats  i takt med den 

starka  tillväxten,  varför  behovet  av  en  utveckling  är  stort.  Såväl  vägar  som  spår  används  under 

högtrafik  upp  till  kapacitetsgränsen  (Näringsdepartementet,  2007).  En  faktor  som  komplicerar 

situationen är det faktum att Stockholms stad ligger på öar, vilket gör att möjligheterna att bygga ut 

infrastrukturen är begränsad och en kapacitetshöjning är svår att genomföra (Nissan, 2010). 

Stockholmsgeografin orsakar att  tre huvudleder måste  ta hand om större delen av  trafiken mellan 

norra  och  södra  delarna  av  staden  (Nissan,  2010).  Dessa  är  Västerbron med  en  ÅDT  på  28  000, 

Centralbron som bär en trafikvolym på 95 000 fordon per dygn och Essingeleden där 160 000 fordon 

rullar per dygn (Trafikkontoret, 2008). Essingeleden är den vägsträcka som har högst belastning i hela 

Norden och den är av stor betydelse för trafik såväl inom staden som för genomfartstrafik. Vägen är 

en  del  av  europavägarna  E4  och  E20  och  är  därmed  en  viktig  sträcka  i  det  nationella  vägnätet. 

Trängseln på Essingeleden är stor och det är till stora delar köer i båda riktningarna på sträckan Södra 

Länken – Norra Länken under både för‐ och eftermiddag (Kronborg & Davidsson, 2008). Den värsta 

flaskhalsen  i  norrgående  riktning  på  sträckan  är  där  trafik  från  Klarastrandsleden  väver  ihop med 

Essingeleden vid Norra Station. I södergående riktning är den viktigaste flaskhalsen där trafiken från 

Norrtull  mot  Essingeleden  växlar  med  trafik  från  Eugeniatunneln  mot  Klarastrand.  Vad  gäller 

genomfartstrafik  påverkas  såväl  söder‐  som  norrgående  av  trängseln,  där  all  trafik måste  passera 

genom flaskhalsen (Vägverket et al., 2008). Eftersom E4/E20 nästan är den enda förbindelsen mellan 

norra och  södra  Stockholm  som  klarar  av  stora  trafikvolymer blir  följderna  av  ett  stopp på  vägen 

betydande (Trafikverket, 2011a). 

Med  den  höga  belastningen  på  det  ansträngda  vägnätet  följer  att  det  inte  krävs  mer  än  små 

störningar  i trafiken  för att stora konsekvenser ska uppstå runt om på Stockholms vägnät. Trafiken 

står tidvis stilla eller rullar mycket långsamt, köerna blir långa och det blir svårt för trafikanterna att 

uppskatta  restid,  vilket  leder  till osäkerhet och  irritation.  Situationen medför även ökad olycksrisk 

och större utsläpp av koldioxid (Vägverket et al., 2008). En konsekvens av förseningar, stillastående 

trafik, olyckor och utsläpp är ökade samhällsekonomiska kostnader. 
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1.1.1 Norra	stationsprojektet	
Idag räcker inte kapaciteten på Essingeleden och Norra Länken1 till för all trafik, utan stora problem 

föreligger. Därför utför Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder på E4/E20, vilket ska minska 

trängseln och köerna. Samtidigt ska E4/E20 vid Norra stationsområdet däckas över och en ny 

stadsdel byggas ovanpå, vilket innebär att vägen kommer gå i tunnlar. Arbetet med intunnlingen 

startade år 2009 och väntas pågå till år 2020 och bygget utförs i etapper.  

Under hösten 2012 stängs avfarten från Essingeleden ner mot Norra Stationsgatan, kallad 

Parkeringsbron, av, se Figur 1. Ingen ny anslutning ersätter den förrän år 2017. Tiden däremellan 

finns ingen avfart på detta ställe, utan trafiken som skulle tagit avfarten tvingas fortsätta mot 

Norrtullsplatsen. Samtidigt stängs ett körfält i Pampaskurvan, vilket innebär att antalet reduceras 

från tre till två. Denna situation benämns i fortsättningen ”Parkeringsbroscenariot”.  

Idag nyttjar 500‐600 fordon rampen under maxtimmen och prognoser för år 2017 visar på 800 

fordon/timme. Fler fordon på den överbelastade sträckan vid Norra stationsområdet innebär att 

kösituationen förvärras. Med detta ökar antalet incidenter och upphinnandesolyckor, vilket har till 

följd att körfält oftare blockeras och därmed försämras framkomligheten. 

Norra stationsprojektet förklaras mer ingående kapitel 3, där också referenser är inlagda.Fallstudie 

1.2 Syfte	
Examensarbetets syfte är att studera hur ITS kan användas för att leda om trafiken, med målet att få 

bästa  möjliga  framkomlighet,  i  form  av  kortare  restider  och  mindre  fördröjningar,  förbi 

byggarbetsplatsen  vid  Norra  Station  under  Parkeringsbroscenariot.  Därefter  föreslås  en  lämplig 

vägbunden  ITS‐lösning  för  Parkeringsbroscenariot  och  förslaget  utvärderas  med  hjälp  av 

trafiksimulering. 

                                                            
1 Norra Länken – vägsträckningen innefattar den befintliga sträckan mellan Karlberg vid Essingeleden och 
Roslagstull och tunneln som för närvarande byggs mellan Roslagstull och Värtahamnen. 

Pampaskurvan 

Norra stationsområdet 

Norrtull

Parkeringsbron 

Figur 1. Karta över Norra stationsområdet och Parkeringsbron.
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1.3 Avgränsning	
Studien begränsas till att gälla bästa framkomlighet förbi byggarbetsplatsen på Essingeleden och på 

omledningsvägen  Drottningholmsvägen  –  S:t  Eriksgatan.  Säkerhet  ligger  ej  i  fokus,  även  om  den 

aspekten tas upp och kommenteras. 

Examensarbetet  begränsas  till  att  studera  framkomligheten  i  norrgående  körriktning  under  en 

övergångsperiod då Parkeringsbron stängs av och inte under andra perioder av bygget. 

Endast vägbunden ITS studeras, ej övriga ITS eller Mobility Management‐ åtgärder. 

Tonvikten  läggs på metodutveckling. Examensarbetet omfattar ej kalibrering av OD‐matriser och av 

fordons‐ och körbeteendeparametrar. 
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2 Litteraturstudie	
Litteraturstudien  inleddes med en sökning av tillgänglig  litteratur på området genom sökning  i VTI:s 

databas  Roadline,  KTH‐bibliotektes  databassökning,  Trafikverkets  biblioteksdatabas,  Vägverkets 

publikationswebbutik och genom rekommendationer från sakkunniga på området. 

Litteraturstudien  innehåller  först  en  introduktion  till  trafikflödesteori och  sedan  en beskrivning  av 

ITS‐system, ‐utrustning och tillämpningsområden. Det följs av ett stycke om trafikinformation, varför 

den  behövs  och  hur  den  når  trafikanterna  och  riktlinjer  för  omställbara  vägmärken,  som  är  av 

betydelse för utformningen av en ITS‐lösning. En studie över vad som gjorts tidigare var också viktigt 

för  idéer  till  utformningen  och  för  att  kunna  uppskatta  hur  många  som  byter  väg  till  följd  av 

trafikinformation. Därefter beskrivs trafikmodellering och de olika simuleringsnivåerna mikro, makro 

och meso, för att kunna bestämma på vilken nivå problemet ska simuleras. 

2.1 Trafikflödesteori	
I  grunden  används  tre  variabler  för  att  beskriva  trafik;  flöde,  hastighet  och  densitet.  Flödet  kan 

representera  efterfrågan  eller  kapaciteten  för  en  länk  och  hastigheten  är  ett  viktigt  mått  på 

servicenivån. Densiteten  beskriver hur nära  varandra  fordon befinner  sig och därmed hur mycket 

manövreringsutrymme  förarna har och  representerar kvaliteten  för  trafikoperationer och är därför 

en kritisk parameter. Samband mellan flöde, hastighet och densitet kallas fundamental diagram. På 

länkar med oavbrutet flöde utgör de grunden för kapacitetsanalys och trafikstyrning. Diagrammens 

form beror på väg‐ och trafikförhållanden och de är individuella för varje länk (TRB, 2000). 

Trafikflöde kan  liknas med vattenströmning  i ett rör. Varje fordon  liknas vid en vattenmolekyl, som 

under normala förhållanden rör sig lugnt och vattnet strömmar med jämn hastighet, men när flödet 

närmar sig kapaciteten blir det turbulent och variansen mellan molekylernas hastighet blir stor, vilket 

leder till lägre kapacitet (Nissan, 2010). 

Trafikflöde kan vara avbrutet eller oavbrutet. Avbrutet blir det då trafiken regleras utifrån, som med 

trafiksignaler. Oavbrutet  flöde är då  trafiken  inte  regleras utifrån, utan då  interaktion mellan olika 

fordon och vägen bestämmer trafikflödet, som på motorvägar. För oavbrutet flöde kan förhållanden 

mellan flöde, densitet och hastighet kan skrivas (Nissan, 2010): 

̅ 

där 
q = flöde (fordon/timme) 
k = densitet (fordon/km) 
̅ = medelvärdet av hastigheter över en sträcka (km/h) 

 
Förhållanden mellan parametrarna kan beskrivas av diagrammen i Figur 2. 
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Figur 2. Fundamental Diagram visar förhållanden mellan flöde, hastighet och densitet (TRB, 2000). 

 
Alla flöden utom kapaciteten kan förekomma i två regimer; med och utan trängsel. Området med låg 

densitet och hög hastighet eller högt flöde representerar situationen utan trängsel och området med 

hög densitet och  låg hastighet eller  lågt  flöde  representerar  trängselförhållanden  (TRB, 2000). När 

densiteten  är  låg  färdas  fordon med  hög  hastighet  och  behöver  inte  anpassa  sig  så mycket  efter 

andra. Vid den kritiska densiteten erhålls bäst  flöde, kapaciteten, men med högre densitet sjunker 

flödet,  det  blir  instabilt,  och  tillslut  blir  köerna  så  svåra  att  trafiken  stannar,  då  har  jam  density 

uppnåtts (Nissan, 2010). 

2.2 ITS	
Ertico2, Europakommissionen, RITA3 och Vägverket är eniga om att med Intelligenta Transportsystem, 

ITS,  menas  system  som  integrerar  informations‐  och  kommunikationsteknik  med 

transportinfrastruktur,  fordon och  trafikanter  (Ertico, 2011; EC, 2011; RITA, 2011 och Trafikverket, 

2011). Alla komponenter som på något sätt använder IT eller elektronik för att generera en funktion i 

ett  transportsystem  innefattas av  termen  ITS  (Trafikverket, 2011c) och datorer,  satelliter,  sensorer 

och annan elektronik spelar således en viktig roll för transportsystemen (EC, 2011). ITS innebär alltså 

att  moderna  informations‐  och  kommunikationsteknologier  arbetar  tillsammans  för  att  lösa 

trängselproblem, minska  risken  för  trafikolyckor,  åstadkomma  en  effektivare  logistik  och minska 

miljöpåverkan från vägtransporter. ITS har utvecklats under de senaste 30 åren, med trafikreglering i 

stadsmiljö, som SCOOT4 och SCATS5, först ut (PIARC, 2004).  

Exempel på användning av ITS är trafikstyrningssystem, betalsystem, kommunikation mellan vägsida 

och  fordon,  fordonsbaserat  förarstöd  och  informationssystem  (Trafikverket,  2011c).  Tekniken  kan 

                                                            
2 Ertico – Nätverk av ITS‐intressenter som driver utvecklingen och användandet av ITS 
3 RITA – Research and Innovative Technology Administration är en del av US Department of Transportation 
4 SCOOT – system som vid trafiksignaler anpassar deras styrning baserat på trafiksituationen. 
5 SCATS – som SCOOT. 
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användas inom alla färdsätt och behandlar såväl fordonet som infrastrukturen och föraren och både 

gods‐ och passagerartransport (PIARC, 2004). 

ITS hjälper  till att  lösa ovanstående problem genom att påverka att bättre beslut  fattas  i  trafiken, 

både av trafikoperatörer och av förare och därmed förbättras hela trafiksystemets funktion (PIARC, 

2004). Bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet på vägnätet uppstår, genom att det befintliga 

vägnätet  utnyttjas  bättre  då  trafikanterna  blir mer  välinformerade  (Ertico,  2011)  och  ändrar  sitt 

beteende  (Trafikverket,  2011c).  Detta  bygger  på  information,  såväl  statisk  data  som  data  som 

förändras med  tiden. Många  ITS‐verktyg baseras därför på  insamling, bearbetning,  integration och 

spridning  av  information.  Genom  att  data  samlas  in  och  behandlas  kan  information  i  realtid  om 

förhållanden  på  vägarna  eller  onlineinformation  för  reseplanering  spridas.  Detta  innebär  att 

väghållare,  trafikoperatörer och  trafikanter, genom att de är bättre  informerade, kan  fatta säkrare 

och mer  samordnade  beslut,  vilket  kan  leda  till  smartare  användning  av  vägnätet  (Trafikverket, 

2011c). 

2.2.1 Mål	med	ITS	och	utrustning	
Följande stycke baseras på ITS Handbook (PIARC, 2004). 

Ett viktigt mål med ITS runt om i världen är att minska trängseln och därmed öka framkomligheten. 

Ett  sätt  att  jobba  med  det  är  att  förbättra  effektiviteten  på  nätverket.  Detta  kan  ske  genom 

trafikkontroll,  variabla  hastigheter,  rampstyrning,  incidentdetektering,  information  till  förarna  och 

tips på omledningsvägar. Andra sätt att minska trängseln är genom att påverka efterfrågan, vilket kan 

förverkligas genom att vägtullar införs eller att åtkomsten till vägar begränsas. Trafikanter kan också 

uppmuntras att byta  färdsätt, bland annat genom att kollektivtrafik prioriteras vid  signaler,  smidig 

reseplanering erbjuds på internet och/eller information i realtid visas för resenärerna vid hållplatsen 

och/eller under resan. 

En annan stor anledning till införande av ITS är att förbättra trafiksäkerheten. Detta kan göras genom 

att  planera  förutseende  och  förbereda  evakueringsvägar  där  utrymning  av  fordon  prioriteras  vid 

behov och genom att minska tiden det tar för nöd‐/evakueringsprogrammet att fungera (hur lång tid 

det tar innan evakueringsvägar prioriteras, innan utryckningsfordon får meddelandet etc). Resultatet 

blir  att  katastrofers,  både  naturkatastrofers  och  de  orsakade  av människan,  påverkan  på  trafiken 

minskas. En annan applikation  för bättre säkerhet är variabla hastigheter, där variabla skyltar över 

vägbanan rekommenderar eller reglerar hastigheter för trafikanterna utifrån trafiksituationen. Detta 

leder till ett jämnare flöde och gör förare mer observanta på köer nedströms, vilket minskar antalet 

upphinnandeolyckor. Förare kan också göras uppmärksamma på farliga förhållanden och situationer 

och  om  nödvändigt  kan  ITS‐teknologin  blanda  sig  i  körningen,  exempelvis  finns  teknologier  som 

automatiskt sänker fordonets hastighet när ett hinder befinner sig på vägen. 

ITS medför  även  fördelar  för miljön,  eftersom  de  får  trafiken  att  flyta mer  effektivt  och  därmed 

orsaka mindre utsläpp. Ytterligare en fördel med ITS är komfortvinster. Ett transportsystem fungerar 

bäst  när  användarna  känner  sig  bekväma.  Dessa  känslor  kan  förbättras  genom  att  förarna  får 

information om restider, bekräftelse på rutter och råd när de närmar sig korsningar. För säkerheten 

spelar hastighetskontroller, rampstyrning vid påfarter och varningar för incidenter roll. 

Urban Traffic Control, UTC, är en  ITS‐strategi vars mål är att minska trängsel och olyckor. Systemet 

bygger på fyra grundfunktioner: 
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 Automatisk datainsamling: trafikdata som flöden och hastigheter samlas  in genom sensorer 

och detektorer, videokameror, registreringsskyltigenkänning och data från floating cars6. 

 Reglering av trafiksignaler baserad på dessa data. 

 Framtagning av data för trafikantinformation som ska spridas via VMS och radio. 

 Automatisk incidentvarning till polis och andra inblandade. 

 

Advanced  Traveller  Information  Systems  (ATIS)  är  en  annan  ITS‐strategi,  skapad  för  att  förse 

trafikanterna,  såväl  privata  som  kommersiella  och  såväl  bilister  som  kollektivtrafikresenärer, med 

adekvat  information  om  trafikförhållanden  för  att  ge  dem  möjlighet  att  anpassa  resrutter, 

avresetider  och  val  av  färdsätt.  Förare  kan  via  information  rekommenderas  att  byta  rutt  för  att 

undvika trängsel, olyckor eller svåra väderförhållanden och de kan uppmuntras att parkera bilen och 

fortsätta med kollektivtrafik, så kallat park and ride. För att kunna gå ut med denna information krävs 

att detaljerad  information om  trafikflödet,  restider och  farliga  förhållanden  samlas  in.  Information 

kan ges till trafikanterna  innan de påbörjar resan via  internet, där trafikträngselkartor och  livebilder 

från videokameror visas, eller under resans gång i fordonet via radio, navigationssystem eller internet 

i mobiltelefonen. Information under resan kan också vara infrastrukturbaserad och presenteras då på 

omställbara  upplysningsmärken  som  finns  uppsatta  längs  vägen.  Dessa  kallas  Electronic  Variable 

Message Signs, VMS, och är bildpunktsskyltar  som kan visa  information och varningar om väg och 

trafikförhållanden nedströms,  i  form av  text och symboler  (se Figur 3), och de kan  rekommendera 

alternativa vägar. Informationen gör förarna mer uppmärksamma på situationer som inte tillhör det 

normala och ger dem därmed en bättre reaktionstid och större möjlighet att undvika problem och att 

sakta  ned  eller  byta  väg.  Skyltarna  kan  aktiveras  manuellt  eller  kopplas  ihop  med  system  för 

automatisk detektering av incidenter och köer och sedan generera förprogrammerade meddelanden. 

Denna kombination har minskat förekomsten av upphinnandeolyckor på motorvägar avsevärt. 

 

Figur 3. Bilden visar en VMS i Göteborgsområdet. Foto: Ulrika Lindström. 

Det  är  viktigt  att  tänka  på  den  mänskliga  faktorn  när  ett  ITS‐system  planeras.  Människor  är 

inblandade på flera ställen i processen, varför ITS‐systemen måste vara enkla att förstå och mängden 

information  inte  får  vara  för  stor.  Med  för  mycket  information  kan  människan  genom  selektiv 

perception  välja  det  hon  tar  till  sig  och med  för  lite  information  kan  hon  slappna  av  och  inte 

registrera den. 

                                                            
6 Floating car – Fordon som rör sig på nätverket och samlar in data, som hastighet och restid. 
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2.2.2 Datautbyte	
Följande stycke baseras på ITS Handbook (PIARC, 2004). 

Intelligenta  transportsystem  bygger  på  teknologi  för  information  och  kommunikation.  Hur  ITS‐

tjänster  fungerar  kan  beskrivas med  en  informationskedja  som  bygger  på  insamling  av  data  och 

utbyte av information, se Figur 4. 

 

Datainsamling: Trafikdata kan delas in i tre kategorier; punktdata (flöden och hastigheter), länkdata 

(restid) och  fordonsdata  (fordonstyp). Punktdata  samlas  in med detektorer nedgrävda  i vägbanan, 

sensorer som mikrovågor eller radar installerade på portaler över vägen eller videokameror, som blir 

mer  och  mer  vanligt,  både  för  detektering  av  trafik  för  signalreglering  och  för 

registreringsskyltigenkänning som används för att mäta restider. Ett annat sätt att samla  in data är 

genom  fordon  som  rör  sig  i  trafiken,  floating  cars,  med  hjälp  av  vilka  exempelvis  restider  och 

hastigheter  på  länkar  kan  mätas.  För  att  kunna  producera  relevant  information  krävs  även 

uppdaterad data om  transportnätverket. Detaljerade kartor är nödvändigt, vilket kan arbetas  fram 

från flygfoton, platsbesök och filmning av nätverket från en floating car. Insamling av dessa detaljer 

kräver mycket arbete. 

Databehandling:  När  data  samlats  in  behöver  den  sorteras,  dess  tillförlitlighet  kontrolleras  och 

motsägande  information  förlikas. Data  från olika källor måste  sättas  i kompatibla  format  så att de 

kan  slås  ihop med  data  från  andra  källor.  Data  från  detektorer,  videokameror  och  andra  källor 

används sedan för att med hjälp av statistiska metoder beräkna exempelvis hastigheter och restider 

på länkar. 

Kommunikation  och  datautbyte:  Mellan  stegen  i  informationskedjan  överförs  data.  Från 

insamlingspunkten behöver den  föras  till  servrar och  sedan  skickas ut när  information  ska  spridas. 

Data överförs genom att sändas genom fasta kablar eller med trådlösa kommunikationer. 

Informationsdistribution:  Trafikinformation  distribueras  till  trafikanterna  med  målet  att  förbättra 

säkerheten, effektiviteten och miljökvaliteten. Det vanligaste är att  information distribueras genom 

fast utrustning eller mobila terminaler. Fast utrustning innebär TV, radio, telefon, stationära datorer, 

informationstavlor eller VMS:er. Mobila terminaler är bilradio, mobiler och laptops. 

Informationsanvändning: Målet med  det  här  steget  är  främst  att  hjälpa  trafikanter  att  fatta  bra 

beslut. Andra mål är att stödja trafikreglering och att assistera föraren inuti fordonet. Trafikanter kan 

Kommunikation Kommunikation 

Transportsystem 

Datainsamling Databehandling 
Informations-

distrudistribution 

ITS-användare Användande av 
informationen 

Externa faktorer 

Figur 4. Informationskedja för VMS. 
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påverkas att fatta bra beslut genom att de får bättre information om trafikförhållanden, exempelvis 

via  VMS.  Till  stöd  för  trafikreglering  kan  även  rampstyrning  vara,  där  en  trafiksignal  sitter  på  en 

påfartsramp  till  motorvägen.  Den  blir  grön  endast  i  korta  intervall  så  att  bara  ett  fordon  per 

grönperiod tillåts väva in på motorvägen. Syftet är att hålla fordonsdensiteten under mättnad och få 

jämnare flöde. Ett annat hjälpmedel kan vara radar‐ och  lasersensorer som känner av avståndet till 

framförvarande fordon (vehicle control) och upptäcker hinder i körbanan och varnar då föraren. 

Komponenterna som används  i stegen ovan måste kunna fungera tillsammans och kopplas  ihop till 

ett fungerande ITS‐system. 

2.3 Trafikinformation	
Ett väl fungerande väg‐ och trafiksystem är nödvändigt för att resor ska kunna genomföras säkert och 

effektivt  (Vägverket,  2006a).  Genom  att  trafikanterna  görs  uppmärksamma  på  kösituationer  och 

varnas för händelser som avviker från det normala kan antalet upphinnandeolyckor minskas, förare 

kan agera  lugnare genom att de är beredda på  förändringar och därmed minskar deras osäkerhet. 

Dessutom minskar  irritationen  över  fördröjningar  hos  den  som  är  informerad.  Trafikanterna  kan 

också  rekommenderas  att  ta  alternativa  vägar,  för  att  förbättra  effektiviteten  på  nätverket 

(Vägverket, 2009b). 

I ett trafikledningssystem är det av stor vikt att tillförlitlig information når ut till trafikanterna, och att 

den  är  relevant  är minst  lika  viktigt  (Vägverket,  2009b).  Tekniken  gör  ständigt  framsteg  och med 

dessa utvecklas möjligheter  för detektering och övervakning av  trafiken. Den  förbättrade  tekniken 

gör att  informationen som  levereras av  trafikledningscentralen  till de som  färdas eller planerar att 

färdas på vägarna blir alltmer korrekt och snabbare uppdaterad (Vägverket, 2006a). 

Trafik  Stockholm  är  trafikledningscentralen  i  området  som  samlar  in  data,  övervakar  trafiken  och 

distribuerar information. Längs motorvägen i Stockholm sitter detektorer som registrerar data så att 

flöden  och  hastigheter  längs  vägen  kan  räknas  ut.  På  strategiskt  valda  ställen  finns  kameror 

utplacerade, så att operatörerna på Trafik Stockholm kan övervaka trafiken och på så sätt upptäcka 

om  något  är  onormalt  eller  om  det  sker  en  incident.  Information  om  incidenter  får  de  även  via 

radiosändningar, larm till räddningstjänsten eller genom att privatpersoner ringer in och rapporterar. 

Dessa  informationskällor är de enda på  länkar som saknar utrustning  för detektering och kameror, 

vilket är de allra flesta vägarna (Vägverket, 2006a). 

Efter  insamling  och  bearbetning  av  data  värderar  operatörerna  situationen  och  distribuerar 

trafikinformation om nödvändigt. Detta  kan  ske  via  internet,  radio  eller VMS:er.  Information  som 

beskriver händelser som skiljer sig från normala förhållanden prioriteras högst, men  ibland kan det 

även  vara  lämpligt  att  visa  information  som  beskriver  en  normal  situation,  som  exempelvis 

parkeringsinformation och restider (Vägverket, 2006a).  

De viktigaste sätten som förare får  information under resans gång är från radio och VMS. En annan 

viktig  faktor  som påverkar deras  val  är egna observationer  av  köer och  framkomlighet  (Kronborg, 

2001). 

2.3.1 VMS:er	
Variabla meddelandeskyltar  (VMS) sprider  information  till  trafikanterna som befinner sig på vägen. 

Movea  trafikkonsult gjorde 2003 en utredning om bilisters attityd  till VMS. En VMS placerades på 
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Riksväg 73  i höjd med Farsta  i norrgående körriktning,  in mot Stockholm. Den visade olika budskap 

vid olika tillfällen, om bland annat begränsad framkomlighet, köbildning och olycka. Trafikanter som 

passerat  skylten  fick  sedan  svara  på  frågor  om  vad  de  uppfattade  och  vad  de  tyckte  om 

informationen. En slutsats som kunde dras från försöket var; VMS bör användas för att informera om 

störningar  som  kräver  extra uppmärksamhet  från  trafikanterna. Angående budskapets utformning 

gäller  det  att  vara  tydlig,  oklara  ord  som  ”hinder”  eller  ”incident”  är  inte  att  föredra.  Bättre  är 

konkreta ord som ”olycka”, ”avstängd väg” och  liknande. Vägmärkessymboler är ett bra hjälpmedel 

för  att  beskriva  situationen,  dels  för  att  det  blir  färre  ord  att  läsa  och  dels  för  att  det  även  kan 

uppfattas  av  bilister  som  inte  förstår  svenska.  Budskapet  ska  vara  kortfattat  så  att  trafikanterna 

hinner  tillgodogöra  sig  informationen. För att ange var en händelse  inträffat är välkända namn på 

platser  att  föredra  framför  avståndsangivelser,  då  detta  kan  vara  svårt  att  bedöma  (Vägverket, 

2006a). 

Budskap på VMS bör vara relaterade till trafiken, alltså upplysa om exempelvis vägarbeten och akuta 

händelser. Förarna vill  i  första hand ha  information om situationen skiljer sig  från det normala och 

hur den gör det. Det är viktigt att  finna en bra balans  i antal budskap. För många budskap gör att 

förarna  får  för mycket  information och den  selektiva perceptionen gör att de då kan missa viktiga 

meddelanden. För få budskap å andra sidan kan innebära att förarna tror att systemet är ur funktion 

och  därför  släpper  koncentrationen  från  skyltarna. Meddelanden måste  också  vara  lagom  långa. 

Trafikanterna ska hinna läsa texten på VMS och tillgodogöra sig informationen utan att behöva sakta 

ner, varför det är viktigt att meddelanden är kortfattade. Max tre rader, helst två, kan användas med 

högst  20  tecken  per  rad.  Detta  kräver  prioriteringar  och  oftast  är  det  viktigare  att  beskriva 

konsekvenserna  av  en  händelse  än  själva  händelsen,  eftersom  konsekvensen  är  det  som  ger 

bilföraren  bäst  vägledning  i  sin  beslutsfattning.  Inte  enbart  information  som  leder  till  förändrade 

beslut  värdesätts. Att  vara  informerad  om  trafikläget  ger  trafikanten  en  trygghet  och  ett  lugnare 

beteende (Vägverket, 2006a). Trafikmeddelanden uppfattas olika av olika trafikanter och även deras 

bedömning av konsekvenser skiljer sig. Därför är det viktigt att vara så tydligt som möjligt och minska 

utrymmet för egna tolkningar (Vägverket, 2009a). 

För  att  trafikanterna  ska  ta  till  sig  meddelanden  är  det  viktigt  att  de  överensstämmer  med 

verkligheten och att de är lättförstådda. Det ska vara tydligt vad som menas, så att inga feltolkningar 

uppstår (Vägverket, 2006a). 

Budskap  på VMS  kan  användas  för  att  utnyttja  det  befintliga  vägnätet  på  bästa möjliga  sätt. Om 

kapaciteten på en sträcka sätts ner kan den avlastas genom att bilisterna uppmanas att ta alternativa 

vägar, varmed trafiken sprids över nätverket. Detta innebär ett mer effektivt utnyttjande av vägnätet 

och kortare restider för de som leds om, men även för de som väljer att stanna på huvudvägen. Dock 

bör  rekommendationen att byta  rutt ske  först när  restiderna på den alternativa vägen väntas vara 

åtminstone  20‐30%  kortare  än  på  huvudvägen,  för  att  ha  en  marginal  för  eventuella  brister  i 

informationen och  för  förändrade  förhållanden. Bäst är det om man selektivt kan  leda om de som 

tjänar  mest  på  det  (Vägverket,  2006a).  En  möjlighet  är  att  först  söka  leda  om  trafiken  till 

alternativvägen, men när  trafiken då ökar där är det viktigt att undvika att vägen överbelastas och 

alltså  ändra  VMS‐budskapet  (Lind  et  al.,  2006).    För  att  kunna  övervaka  trafikmängden  på  de 

inblandade vägarna bör kritiska punkter videoövervakas. 
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En  sak  som  avgör  hur  stor  nyttan  med  VMS  är,  är  informationen  i  budskapet,  tillgång  till 

alternativvägar och VMS‐skyltarnas placering. När väg‐ och  trafikförhållandena är komplicerade  fås 

bäst nytta med VMS. Det viktigaste är inte själva skylten utan meddelandet som läggs ut (Vägverket, 

2009 a). Det finns även flera andra faktorer som påverkar om och hur många bilister som byter väg 

vid  information om en händelse. Hur många  som har  läst VMS‐meddelandet, hur många  som har 

förstått det och hur många som har trott på det är essentiellt. Dessutom inverkar framkomlighet på 

huvud‐ och alternativvägar, hur trafikanterna upplever trafikförhållandena och vilken information de 

får  från andra  källor,  som  radio eller  internet. Det  gäller också  att omledningsvägen är ett  rimligt 

alternativ för bilisterna (Kronborg, 2001). 

Information  som  syftar  till att  få  trafikanter att  välja annan  väg behöver  inte nödvändigtvis  vara  i 

form  av  textmeddelanden.  En  annan  variant  är  att  visa  restider  för  alternativa  vägar  till  en  och 

samma plats. Enligt experiment och intervjuer som gjordes 2005 var många bilister osäkra angående 

restidsvisning. Alla  förstod  inte  vad  som menades och  en del  var  skeptiska  till  att  restiderna  som 

visades var korrekta. Men  ju mer vana  trafikanterna blir med  informationen desto  fler  förstår den 

och  om  den  ofta  är  korrekt  får  fler  förtroende  för  den.  Restidsinformation  på  VMS  fungerar 

utomlands och blir mer och mer populärt ju mer vana bilisterna blir vid den (Vägverket, 2006a). 

Fördelarna som trafikinformation via VMS ger upphov till kan vara kortare restid för trafikanter som 

ges möjlighet  att  välja  annan  väg  och  som  tjänar  på  det,  kortare  restid  för  de  som  fortsätter  på 

huvudvägen eftersom flödet på denna blir  lägre, miljö‐ och säkerhetsvinster tack vare kortare köer, 

jämnare hastigheter,  färre  incidenter och upphinnandeolyckor samt komfortvinster  för bilister som 

är informerade eftersom detta leder till mindre stress och irritation (Vägverket, 2009 a). 

Under  rusningstid  i Stockholm är vägnätet ofta hårt belastat. Alternativa vägar är ofta  tillgängliga, 

men  på  grund  av  den  hårda  belastningen  har  även  dessa  vägar,  som  ofta  har  lägre  kapacitet  än 

huvudvägen, mycket trafik. Dessutom kan trafiksäkerheten på de vägarna vara lägre och alla fordon 

har inte alltid tillåtelse att köra på dem (för tungt, för långt etc.).   Därför är det inte säkert att aktiv 

omledning  (omledning  genom  information)  är  bra  för  systemet  som  helhet.  När  den  alternativa 

vägen  redan är hårt belastad kan  fördröjningarna där bli  längre när mer  trafik  tillkommer. Fordon 

som  normalt  inte  borde  drabbas  av  incidentens  eller  vägarbetets  konsekvenser  gör  det  ändå  på 

grund av inverkan från den omledda trafiken (Kronborg, 2001). 

Det är inte helt lätt att få trafikanter att byta väg, normalt sett är de konservativa i sina ruttval. Detta 

beror på osäkerhet om vilken väg de ska ta och om vägvisning finns längs vägen. Dessutom kanske 

man inte känner till trafikförhållandena på alternativvägen och vill inte riskera att råka ut för sämre 

framkomlighet. Andra orsaker till att trafikanter inte byter väg kan vara att de på grund av 

ouppmärksamhet missar informationen, eller att de har en målpunkt som gör att det inte är rimligt 

att byta väg (Vägverket, 2009a). 

2.4 Riktlinjer	för	omställbara	vägmärken	
Vid införande av variabla meddelandeskyltar, som tillhör kategorin omställbara vägmärken, finns ett 

antal riktlinjer att följa. I ”Vägutrustning 94” (Vägverket, 1993) anges krav som ställs av Trafikverket 

på  vägutrustningens  tekniska  utformning  och  det  finns  ett  speciellt  stycke  för  utformning  av 

omställbara  vägmärken  i  ”Vägutrustning  94,  Supplement  2,  Omställbara  vägskyltar”  (Vägverket, 

2003b).  Dessutom  finns  ”Handledning  till  allmän  teknisk  beskrivning  för  omställbara  vägskyltar” 

(Vägverket,  2003a),  som  förtydligar  vad  kraven  i  Supplement  2, Omställbara  vägskyltar  innebär.  I 
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”Vägar  och  gators  utformning”,  VGU  (Vägverket,  2004),  finns  råd  för  hur  vägar  och  gator  bör 

utformas, vilket också inkluderar omställbara vägmärken. 

I kapitel 9  i VGU beskrivs omställbara upplysningsmärken vara skyltar som visar  text, antingen  fritt 

programmerbar eller förprogrammerad. Detta är alltså VMS:er. De får användas när man behöver nå 

ut med varnande eller  informerande budskap  i text till trafikanterna, som  information om väg‐ och 

trafikförhållanden  och  planerade  händelser  som  påverkar  trafiken.  Ofta  finns  varningsmärken 

infogade, men även andra typer av märken kan användas. Vägmärken infogade i upplysningsmärken 

ska i största möjligaste mån användas för att kommunicera budskap till trafikanterna, med text som 

kompletterar informationen. Situationen och det budskap man vill nå ut med avgör vilket vägmärke 

som infogas (Vägverket, 2004). 

Vägmärkesförordningen  (VMF)  anger  bestämmelser  om  bland  annat  vägmärken,  vägmarkeringar, 

trafiksignaler och  säkerhetsanordningar. VMS‐budskap kan  inte utformas hur  som helst, utan VMF 

och författningar som stöds av VMF måste följas (Vägverket, 1993). För trafikinformationstavlor med 

bildpunkter  gäller  att  det  infogade  vägmärket  ska  vara  fullgrafiskt  och  visas  ovanför  texten  om 

skylten  står  vid  sidan  av  vägen  och  till  vänster  om  texten  om  skylten  sitter  ovanför  vägbanan. 

Bildpunktsskyltar  får  ha  inverterade  färger,  eftersom  bilden  då  blir  klarare  på  skyltens  mörka 

bakgrund. Varningsmärket visas då med lysande vitt ljus, med en lysande röd bård runt. Storleken på 

ett på VMS:en infogat vägmärke och textens storlek bestäms av VU 94. Texten på skylten får bestå av 

tre rader med maximalt 20 tecken per rad och dess färg ska vara vit (Vägverket, 2003). 

I VGU beskrivs hur textmeddelanden bör byggas upp. Då händelsen som är upphov till informationen 

är på samma väg som skylten sitter utformas meddelanden enligt nedan (Vägverket, 2004):  

Översta  raden  beskriver  så  tydligt  som möjligt  vad  som  hänt  eller  kommer  hända.  Andra  raden 

beskriver var händelsen inträffat eller kommer inträffa med uppgift om väg riktning och lokalisering. 

Platsen för händelsen ska helst vara ett platsnamn som de flesta känner till, för att det ska vara så 

tydligt som möjligt. Tredje raden ger råd eller kompletterande information. 

Översta raden kan ersättas av ett vägmärke och  i det fallet flyttas övriga rader upp. Om något hänt 

på en annan väg än den skylten sitter på byter översta och andra raden plats. 

Om syftet med ett upplysningsmärke är att få fordon att byta väg måste det placeras på tillräckligt 

stort  avstånd  från  vägvalspunkten  och  det  måste  samordnas  med  ordinarie  vägvisning. 

Upplysningsmärket bör placeras  före ordinarie vägvisning,  som normalt  finns 500 meter och 1000 

meter  före  avfarten  på  en  motorväg.  I  VGU  tabell  9‐9  finns  riktvärden  för  avståndet  mellan 

upplysningsmärket och avfarten (Vägverket, 2004). 

2.5 ITS	under	byggtid	–	erfarenheter	
Vägarbeten på kapacitetsstarka vägar kan vara en källa till trängsel och ökad risk för incidenter, med 

förseningar  och  sämre  trafiksäkerhet  som  följd.  Med  hjälp  av  ITS‐system  för  övervakning  och 

kommunikation  kan  trafikledningen  förbättras,  vilket  medför  bättre  framkomlighet  och  ökad 

säkerhet (Lou, 2005).  

I USA och Nederländerna har en del utvärderingar av ITS‐system vid vägarbeten gjorts. De som liknar 

den här situationen och där omledningsandelar mätts har valts ut och korta sammanfattningar av hur 

ITS‐systemen byggts upp och deras resultat följer nedan.  
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I Sverige finns få dokumenterade fall av den typen, men däremot har försök med hur budskap från 

ITS‐system leder till förändrade ruttval gjorts, där de mest relevanta presenteras nedan. 

2.5.1 Work	Zone	ITS	Nederländerna	
Detta stycke baseras på en rapport av Verschoor & Potgraven, från 2009. 

De senaste åren har man  i Nederländerna använt dynamisk  trafikledning  (den ändras  i realtid med 

trafikförhållandena) för att utnyttja kapaciteten på vägnätet i så stor utsträckning som möjligt. Extra 

viktigt är det då efterfrågan är hög  i förhållande till kapaciteten, som vid speciella evenemang eller 

när  vägarbeten  utförs.  Sedan  2007  förses  trafikanterna  vid  vägarbeten  i  Nederländerna  med 

dynamisk restidsinformation (den uppdateras kontinuerligt) inför vägval, genom att flyttbara VMS:er 

monteras på trailers som ställs upp  i anslutning till korsningen. Detta gör att när vägarbetet är klart 

eller när man vill byta position på meddelandeskylten är det enkelt att flytta den till en annan plats. 

Restider anges både  för huvudvägen och  för den alternativa vägen. Därmed besitter  trafikanterna 

mer  information  när  de  ska  göra  sina  ruttval. Även  om  båda  vägarna  innebär  förseningar,  fås  en 

positiv effekt genom att  trafikanterna blir  informerade om  situationen, vilket minskar  irritationen. 

Dessutom  blir  bilisterna  mer  uppmärksamma  på  eventuella  köer  och  därmed  förbättras  även 

trafiksäkerheten. 

För att  kunna  informera om  restider  krävs att data  samlas  in. Där  system  för mätning av  restider 

redan  finns på plats används det, men där  trafikdetekteringsutrustning  saknas  installeras kameror 

som känner igen registreringsskyltar. Restider mellan dessa kameror räknas ut och efter att avvikare 

tagits bort räknas medelvärdet ut. Tiderna skickas till ett centralt system och publiceras på skyltarna 

och omräkning av restider sker kontinuerligt. 

Det ovan nämnda systemet går snabbt att  implementera och kan även  införas oberoende av andra 

system. Dessutom är det kostnadseffektivt. 

2.5.1.1 Underhållsarbete	A6	Scharsterrijn	Bridge	
Under en vecka år 2009 utfördes underhållsarbete på bron på A6. I norrgående riktning reducerades 

kapaciteten genom att endast ett körfält hölls öppet och  långa köer väntades. För att öka  förarnas 

uppmärksamhet på eventuella köer och för att antingen få dem att ta en alternativ väg när trafiken 

på huvudvägen  rörde  sig  långsamt eller  för att  få dem att välja att  stanna kvar på motorvägen då 

trafiken flöt på bra sattes två VMS‐skyltar upp. På första VMS:en visades fördröjning fram till nästa 

korsning,  information  som nästan alla  förare hade nytta av. På andra VMS:en  visades  restider  via 

olika vägar, se Figur 5. 

 

Figur 5. VMS:en visar  restider  till 
Sneek via motorvägen A6 och via 
alternativvägen  U98.  Bildkälla: 
VerkeersInformatieDienst, 
Nederländerna. 
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Fördröjningarna på vägen blev  inte  lika  stora  som väntat utan var normalt  sett under 10 minuter, 

vilket gjorde skillnaden  i restid  liten. Trots den  lilla restidsvinsten märktes en ökning av trafiken på 

alternativvägen då skylten visade 2,5 minuter kortare restid på den än på motorvägen. 

För att få förarnas åsikt om informationen intervjuades ungefär 200 personer på plats. 87 % sade sig 

förstå fördröjningsinformationen på den första skylten och 79 % förstod restidsinformationen på den 

andra skylten. Av dessa 79 %  tyckte hälften att den var användbar och påstod att de skulle kunna 

tänka sig att byta rutt. Om tidsskillnaden mellan vägarna var mindre än 2,5 minuter skulle 21 % av 

dem, vilket blir 10% av alla, ta alternativvägen. Blir tidsskillnaden 12,5 minuter skulle 68 % av dem, 

35% av alla, byta rutt. 

2.5.2 Work	Zone	ITS	USA	
Många studier har genomförts för utvärdering av ITS under byggtid, men de allra flesta har fokuserat 

på systemets funktion och pålitlighet, inte framkomlighet. 

I USA har Federal Highway Administration dock undersökt användandet av  ITS  för  trafikledning vid 

vägarbeten  och  försökt  kvantifiera  framkomlighetseffekterna.  Detta  presenterades  i  en  rapport 

(FHWA,  2008)  och  följande  stycke  baseras  på  den.  Vid  de  studerade  vägarbetena  var  det 

huvudsakliga syftet med användandet av ITS ökad framkomlighet. Detta innebär mer konkret kortare 

restider,  minskad  fördröjning  och  minskad  efterfrågan.  Ett  annat  viktigt  mål  var  förbättrad 

trafiksäkerhet. 

ITS‐systemen som användes för trafikledning vid byggarbetsplatser  i USA var flyttbar utrustning för 

övervakning och  ledning av  trafiken. Man ville kunna nå ut med  information  till  trafikanterna och 

varna för  långsam och stillastående trafik.  Information  lindrar bilisternas frustration vid vägarbeten 

och hjälper dem att göra ruttval. 

Vid byggarbetsplatser är det  inte ovanligt att vägens utseende ändras ofta. Av den anledningen är 

det  bra med  ett  flyttbart  system, med  bärbara  sensorer  för  insamling  av  data  och  PCMS‐skyltar 

(Portable  Changeable  Message  Sign),  som  är  VMS:er  som  kan  visa  meddelanden,  hastigheter, 

restider och/eller fördröjningar i realtid. 

2.5.2.1 Vägarbeten	på	DC‐295	Washington	DC	
På  väg  DC‐295  genomfördes  år  2006  arbeten med  att  bredda  vägen  och  förbättra  ramper  och 

korsningar. Under  arbetstiden behövde  körfält  stängas,  vilket  förutspåddes orsaka  långa  köer och 

stora  fördröjningar  och  dessutom  ansågs  de  sänka  trafiksäkerheten  och  därmed  öka  risken  för 

olyckor. Dock stängdes körfält aldrig under högtrafik, utan stängningarna begränsades till lågtrafik. 

Ett  ITS‐system  bestående  av  flyttbara  VMS:er  och  hastighets‐  och  mikrovågssensorer,  samt  två 

videokameror  för  övervakande  av  arbetsplatsen  och  en  central  bastation  med  trådlös 

kommunikation till systemets komponenter  installerades. Målet med ITS‐systemet som  infördes var 

att  övervaka  trafiken  och  förbättra  framkomligheten  och  säkerheten  förbi  vägarbetsplatsen. 

Gränsvärden på fördröjningar och hastigheter sattes upp och när dessa värden nåddes gav systemet 

information  om  fördröjningar  i  realtid  och  VMS:er  rekommenderade  alternativa  vägar  för 

trafikanterna. Många olika budskap  visades, där ett exempel är  ” X MIN DELAY DC‐295  SEEK ALT. 

ROUTE”.  
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Data  samlades  först  in under  fem månader  innan byggarbetet påbörjats,  sedan påbörjades bygget 

och data samlades under 11 dagar innan ITS‐systemet aktiverades. Slutligen samlades data in under 4 

månader, med bygget i full gång och ITS‐systemet aktiverat. 

Två  likvärdiga  tisdagar  jämfördes volymer på huvudvägen, ena dagen hade bygget  startat men  ITS 

inte aktiverats och andra dagen var det aktiverat. Trafikvolymerna mättes  i halvtimmesintervall och 

var för de båda dagarna  likvärdiga under stora delar av dagen, utom under sex timmars tid, då ITS‐

systemet var aktiverat och  rekommenderade annan väg. Under denna  tid varierade volymerna på 

DC‐295 alltifrån 3 % till 89% lägre med än utan ITS, med ett medel på 52% lägre volym. Dock mättes 

inga  flöden på alternativvägen, varför det  inte är möjligt att säga hur stor del av minskningen som 

berodde  på  omledning,  respektive  minskad  efterfrågan  och  trängsel.  Då  trängsel  förekommer 

påverkas räkningar av trafikvolymer, för köer och trängsel medför lägre hastigheter och färre fordon 

kan därmed passera sensorerna. För att kunna mäta efterfrågan måste antal fordon i kö räknas och 

adderas till volymen  för att  få  fram den riktiga efterfrågan. Men eftersom minskningen var så pass 

stor,  kan  ändå  antas  att  genom  att  bilister  uppmanades  att  undvika  DC‐295  reducerades 

fördröjningar för alla. 

2.5.2.2 Underhållsarbeten	på	I‐35	Hillsboro,	Texas	
År 2006 påbörjades underhållsarbeten på  I‐35 vid Hillsboro  i Texas, som beräknades pågå  i  två år. 

Norr  om  Hillsboro  grenar  sig  vägen  och  blir  I‐35W  och  I‐35E  och  det  var  vid  förgreningen  som 

arbetena  utfördes.  För  att  kunna  genomföra  arbetena  stängdes  körfält  av  och  långa  köer  och 

fördröjningar väntades. 

ITS  infördes  och  eftersom  det  fanns  tre  anslutande  vägar  (I‐35,  I‐35W  och  I‐35E)  vid 

byggarbetsplatsen  sattes  tre  oberoende  system  på  plats.  Huvudsyftet med  ITS‐lösningen  var  att 

övervaka trafikförhållanden och förbättra framkomligheten och säkerheten förbi byggarbetsplatsen. 

Detta skulle ske genom att sprida realtidsinformation till bilister om förhållandena nedströms och när 

trängsel  förekom  informera  om  alternativa  vägar,  som  fanns  att  tillgå  för  alla  tre  anslutningar. 

Dessutom varnades trafikanterna för hastighetsvariationer och för långsam trafik längre fram. 

ITS‐systemet  som  sattes upp bestod av  sex bärbara mikrovågsdetektorer och  sex  flyttbara VMS:er 

strömförsörjda  av  solceller,  tre  videokameror  och  en  systemserver  med  tillhörande 

kommunikationsutrustning.  Beroende  på  förbestämda  gränsvärden  för  hastigheter  och 

beläggningsgrad  försåg  systemet bilisterna med  information om  förseningar och  rekommenderade 

alternativa vägar. Friflödeshastigheten var 90 km/h  (55 mph) och med hastigheter mellan 15 km/h 

och 90 km/h visades meddelanden om  fördröjningar, av olika  styrka. När  trafikens hastighet  sjönk 

under 15 km/h rekommenderades  trafikanterna att byta väg. Vid varje anslutning  fanns  två skyltar 

och då trafikanterna rekommenderades byta väg visade den första ”WORK ZONE TRAFFIC STOPPED” 

och den andra ”USE ALT ROUTE” eller liknande meddelanden. 

Data  över  trafikvolymer  samlades  in  på  huvudvägen  och  på  avfartsramper  mot  de  alternativa 

vägarna. På huvudvägen samlades även hastighets‐ och beläggningsgradsdata in. Insamlingen av data 

pågick såväl före som efter implementeringen av ITS, för att det skulle vara möjligt att utvärdera dess 

effekt.  Fokus  för  datainsamlingen  låg  på  att  kunna  se  hur  stor  andel  trafik  som  bytte  rutt  vid 

vägarbetet när trängsel förelåg. 
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Försöket visade att vid stor  trängsel  lydde  trafikanterna budskap på VMS  i större utsträckning. Vid 

rekommendation av alternativ rutt valde 1‐28% av fordonen att avvika, med ett medel på 10%. 

2.5.3 Försök	med	VMS‐skyltar	i	Sverige	
I Sverige har några intressanta undersökningar om hur ITS påverkar trafikanternas vägval gjorts. 

2.5.3.1 Experiment	med	VMS	i	Skåne	
Rapporten VMS för omledning (Kronborg, 2001) syftar till att ta reda på hur många bilister som byter 

till  alternativ  väg  när  de  får  störningsinformation  från  VMS  och  den  ligger  till  grund  för  det  hät 

stycket. I rapporten hänvisas till en annan rapport, Marknadsundersökning av aktivt skyltsystem för 

E6/E20/E22 från år 2000, där Trivector undersökt hur många bilister som byter väg till följd av VMS‐

meddelanden  på  några  platser  i  Skåne.  Trafiken  räknades  med  hjälp  av  slangar  på  huvud‐  och 

alternativvägarna både när skylten var tänd och släckt, och på så sätt kunde andelen omledd trafik 

beräknas.  Inget  annat  medium  för  kommunikation  användes  för  att  sprida  informationen,  utan 

effekten  av meddelanden  på  VMS  kunde  isoleras.  I  alla  tre  fall  fanns  en  VMS‐skylt  på  plats  före 

korsningen. Den visade falska budskap, i syfte att utvärdera utfallet. 

Vid trafikplats Alnarp på E6/E20 räknades trafiken klockan 8‐9 på morgonen. Första budskapet som 

testades  var  en  kövarningssymbol  +  ”välj Hamnen”,  där  den  senare  delen  av meddelandet  alltså 

rekommenderade en annan väg. Vid  jämförelser mellan tänd och släckt skylt kunde slutsatsen dras 

att 18 % av bilisterna bytte väg. När budskapet på samma plats istället var vägarbetessymbol + ”välj 

Hamnen” bytte 41 % till den alternativa vägen. 

Vid trafikplats Bulltofta visades VMS‐meddelandet  istället klockan 16‐17 på eftermiddagen. Där  löd 

budskapet  kösymbol  +  ”välj  E22N  200m”.  vid  denna  situation  valde  endast  6 %  av  bilisterna  den 

alternativa vägen. 

Vid  trafikplats  Lund  S  genomfördes  experimentet  7.30–8.30  på morgonen.  Här  var meddelandet 

kösymbol + ”välj E22S 800m”. Detta föranledde 21 % av bilisterna att byta väg. 

Under  försöken  leddes 6‐41% av  trafiken om, beroende på plats och budskap. Vid Bulltofta är den 

alternativa vägen en omväg  för många bilister, samtidigt som  framkomligheten på den brukar vara 

dålig, vilket antagligen är orsaken till den låga andelen omledda trafikanter i det fallet. 

Slutsatser  som  kunde dras av  försöket  var att  varning  för  vägarbete ger betydligt  större effekt än 

varning  för  kö.  En möjlig orsak  till detta  är  att  kövarningen  används  ganska ofta och därmed har 

tappat  i  effekt.  Efter  intervjuer  pekar  svaren  på  att  varning  för  olycka  +  rekommendation  av 

alternativväg skulle få störst effekt. 

2.5.3.2 Undersökning	av	VMS:ers	effekt		i	Stockholm	
Det här stycket baseras på rapporten Bättre Trafikinformation – Resultat av Fasan‐projektet 

(Vägverket, 2006a), som beskriver en undersökning av bilisters reaktion på VMS‐budskap, som 

genomfördes under tre veckor i oktober 2005 på väg 222, Värmdöleden, och på väg 73, Nynäsvägen, 

in mot Stockholm. Meddelanden visades på skyltarna och flöden mättes för att se hur förarnas vägval 

påverkats. Dessutom gjordes 425 intervjuer med förare, för att klarlägga deras reaktion på 

budskapen och dess påverkan på deras ruttval. Samtliga intervjuade var vaneförare. 
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Under  försöksperioden  blev  en  bro  på  Essingeleden  vid Gröndal  påkörd  av  pråmkranen  Lodbrok. 

Denna  händelse  påverkade  trafiken  under  hela  resterande  delen  av  studieperioden. Många  olika 

budskap hann under de tre veckorna visas på VMS:erna. Nedan följer två exempel. 

På båda vägarna visades vid ett tillfälle vägmärket annan fara + ”E4/STORA ESSINGEN; BROSKADA; 1 

KÖRFÄLT AVSTÄNGT”. Med detta meddelande uppgav 13 % av bilisterna på Nynäsvägen att de bytte 

väg, medan inga alls på Värmdöleden uppgav att de gjorde det. Vid en annan tidpunkt visades på på 

båda  vägarna  vägmärket  annan  fara  +  ”E4/GRÖNDAL;  HINDER  PÅ  VÄG;  BEGRÄNSAD 

FRAMKOMLIGHET”, vilket ledde till att 4 % av bilisterna på Nynäsvägen bytte väg, men inte heller här 

ändrade trafikanterna på Värmdöleden sitt ruttval. 

Med hjälp av befintlig utrustning gjordes även trafikflödesmätningar. På Nynäsvägen gjorde tekniska 

problem  att  data  från  mätningar  inte  kunde  användas,  så  data  finns  bara  från  Värmdöleden. 

Jämförelser  av  flöden  gjordes  mellan  två  måndagar  då  skylten  var  släckt  och  en  måndag  då 

budskapet  ”E4N/STORA  ESSINGEN;  VÄGSKADA  I  KÖRFÄLT;  AVSTÄNGD”  visades.  5 %  valde  då  att 

avvika och istället för att köra mot Södra Länken svänga mot Danvikstull, pekar trafikmätningarna på. 

Under försöksperioden bytte enligt trafikräkningarna 4‐6 % trafikanter på Värmdöleden väg efter att 

ha mottagit  information om nedsatt framkomlighet från VMS till följd av pråmolyckan, medan 0‐4% 

av de  intervjuade  trafikanterna uppgav att de gjorde det. På Nynäsvägen  finns bara  trafikanternas 

svar att gå på och där bytte 4‐18% väg i den ovan nämnda situationen. 

En  anledning  till den  stora  skillnaden mellan  vägarna  kan  vara  att det på Värmdöleden  inte  finns 

någon trafikplats mellan skylten och Södra Länken, utan enda vägvalspunkt är vid  infarten till Södra 

länken. På Nynäsvägen däremot  finns  flera ställen där det är möjligt att svänga av vägen  för annat 

val. En slutsats som kan dras av undersökningen är att ju fler valmöjligheter till alternativa vägar som 

finns desto större chans är det att trafikanterna byter rutt. 

2.6 Trafikmodellering	
Trafikmodeller  beskriver  hur  trafiken  uppträder  över  tid,  på  ett  givet  nätverk.  Detta  kan 

åstadkommas  genom  numeriska  beräkningsmetoder  utförda  av  en  dator  (TRB,  2000). 

Trafikmodeller används  vid utvärdering av  infrastruktur då  situationen är  för  komplex  för att 

analytiska modeller ska kunna appliceras, vilket är fallet för dynamiska problem, då situationen 

hela tiden förändras. De används även då det är för svårt eller kostsamt att utföra experiment 

(Strömgren,  2002).  Detta  stämmer  väl  för  analys  av  framtida  scenarier  där  situationen  är 

komplex och experiment av naturliga skäl ej kan genomföras (TRB, 2000). 

En  trafikmodell  konstrueras  för  att  representera  verkligheten.  Ju  bättre man  lyckas med  det 

desto  bättre  blir  precisionen  på  resultaten.  På  ett  definierat  nätverk  och  med  en  given 

reseefterfrågan  representeras  trafiken  och  dess  beteende  genom  att  exempelvis  flöden  i 

nätverket, restid på länkar, ruttval och/eller resekostnader på rutter förutspås i en process som 

kallas nätutläggning (Mahut et al, 2006). 

2.7 Simuleringsnivåer	
Trafiksimulering kan utföras på olika nivåer med olika databehov och olika utdataparametrar. En 

beskrivning av dessa följer. 
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2.7.1 Makroskopisk	modellering	
Makroskopiska modeller  arbetar med  trafiken  som  ett  homogent  flöde  (Balakrishna,  2006). 

Fordon modelleras  inte  individuellt,  utan modellen  arbetar med  aggregerad  data  avseende 

hastighet,  flöde  och  densitet  och  trafiken  studeras  utifrån  ett  systemperspektiv  (Burghout, 

2005). Det innebär att förarbeteende som respons på information och fordons interaktion med 

varandra och med andra  fordon  inte beaktas  (Balakrishna, 2006). Makromodeller är oftast av 

statisk  karaktär,  vilket  innebär  att  samband mellan  flöde,  hastighet  och  eventuellt  tidsvärde 

bestämmer ruttvalen (Schmidt, 2000).  

Makromodeller lämpar sig främst för långsiktig planering i stora nätverk (Burghout et al, 2006) 

exempelvis vid förutsägning av vilka effekter större  infrastruktursatsningar får (Schmidt, 2000). 

De  kräver  endast  enkel  kodning  och  kalibrering,  vilket  gör  att  de  lämpar  sig  bra  för  stora 

nätverk. Samtidigt kan statiska modeller inte ta hänsyn till dynamiska fenomen som köbildning 

och trängsel (Schmidt, 2000). 

2.7.2 Mikroskopisk	modellering	
Mikroskopiska modeller representerar fordonens rörelser i detalj, de försöker återskapa trafiken 

så likt verkligheten som möjligt. Varje enskilt fordons rörelser fångas, liksom deras samspel med 

andra  fordon  och med  infrastrukturen. Modellen  bygger  på  förarnas  individuella  beteenden, 

som  car‐following,  lane‐change,  och  gap  acceptance,  samtidigt  som  modellen  arbetar  med 

aggregerade värden på hastighet, flöde och densitet. Även hur trafiken kontrolleras och regleras 

återges  ingående, med  skyltning,  trafiksignaler  och  trafikdetektorer.  Tillsammans  bestämmer 

dessa  trafikens  dynamik  och  nätverkets  kapacitet  (Mahut  et  al,  2005). Utdata  som  ligger  till 

grund för utvärdering är restid, kölängd och fordonens hastigheter (Schmidt, 2000). 

För att modellen ska representera trafiken så likt verkligheten som möjligt krävs stora mängder 

data,  liksom  för  kalibrering  av  modellen  (Burghout  et  al,  2006).  Datainsamling  och 

databehandling är omfattande och kostsamt, men otroligt viktigt eftersom kvaliteten på data 

bestämmer precisionen för resultaten som modellen presenterar (Mahut et al, 2005). 

Den  höga  detaljeringsgraden  som  mikroskopiska  modeller  kräver  gör  att  programmets 

beräkningar blir tunga och tidskrävande och kodning och kalibrering kräver stora arbetsinsatser. 

Detta gör att metoden  inte är  lämplig för större nätverk (Mahut et al, 2005). Däremot  lämpar 

den sig för detaljerad undersökning av fordons samverkan, vilket exempelvis ofta förekommer 

vid utvärdering  av  ITS  (Burghout  et  al,  2006) och  för  att  analysera utformning  av  korsningar 

trafikreglering (Schmidt, 2000). 

2.7.3 Mesoskopisk	modellering	
Vid mesoskopisk  simulering  kombineras några delar  från makroskopisk med  andra delar  från 

mikroskopisk nivå, och  resultatet blir  en blandning  av detalj och översikt.   Detta  innebär  att 

individuella  förare och deras beslut modelleras,  samtidigt  som  interaktion mellan  fordon  inte 

ingår,  utan  istället  används  gällande  hastighet  på  länkar,  ungefär  som  i  makromodeller 

(Balakrishna,  2006).  Med  begränsat  kodnings‐  och  kalibreringsarbete  kan  mesomodeller 

modellera  stora  nätverk  med  mindre  ansträngning  än  mikromodeller.  Samtidigt  fångas 

individuellt förarbeteende och trafikens dynamiska natur bättre än  i makromodeller (Burghout 

et al, 2006). 
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Ett viktigt tillämpningsområde för mesoskopiska modeller är då ruttval och andra strategiska val 

är  nödvändiga,  men  interaktion  mellan  förare  och  infrastruktur  inte  är  av  betydelse.  Då 

nätverket  är  för  stort  för  att man  ska  kunna  genomföra mikrosimulering, men man  ändå  vill 

modellera ruttval och köbildning kan mesoskopisk simulering appliceras (Mahut et al, 2005). 

Mesomodeller fordrar mindre tunga beräkningar och mindre kalibrering än mikromodeller och 

de har en styrka i att de kan representera överbelastade vägnät på ett tillförlitligt sätt. 
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3 Fallstudie	

3.1 Norra	stationsprojektet	
Idag räcker  inte kapaciteten på Essingeleden och Norra Länken till för all trafik, utan stora problem 

föreligger. Analyser som gjorts för trafiksituationen år 2015, då Norra Länken‐tunneln öppnas, pekar 

på att med befintlig väg uppstår långa köer (Vägverket, 2009c). För att inte nuvarande situation med 

kapacitetsbrist ska förvärras ytterligare vid öppnandet av Norra Länken krävs stora ombyggnationer 

och kapaciteten på, till och från Essingeleden behöver förbättras (Trafikverket, 2011b). 

Samtidigt planerar Stockholms Stad att däcka över E4/E20. Ovanpå motorvägen ska en ny stadsdel 

byggas,  som  kopplar  samman  Stockholms  innerstad med  Karolinska  Institutet  och Nya  Karolinska 

Solna. Den nya stadsdelen, som beräknas stå klar 2025, kommer  innehålla såväl arbetsplatser som 

bostäder och ett kommersiellt centrum och den innebär att den barriär mellan Stockholm och Solna 

som motorvägen tidigare utgjort överbryggs. Överdäckningen börjar ett kvarter väster om Solnabron 

och  sträcker  sig  till Norrtull  i öst,  vilket  innebär  att  i detta område  kommer  vägen  ligga  i  tunnlar 

(Trafikverket,  2011b).    Det  faktum  att  vägen  är  i  tunnel  spelar  roll  för  hur  lösningen  till 

kapacitetsproblemen ser ut (Vägverket, 2009c). 

I den nya lösningen för vägsträckan vid Norra Stationsområdet byggs flera av de växlingsrörelser som 

i dagsläget och skapar en flaskhals bort, vilket ger högre kapacitet. Dessutom utökas antalet körfält 

med ett  i varje  riktning.  I öst  fortsätter E20 genom den nya Norra Länken‐tunneln och E4  förbinds 

med den befintliga Eugeniatunneln  (Trafikverket, 2011a). Huvudanledningen  till genomförandet av 

ombyggnaden  vid Norra  station är att  förbättra  kapaciteten, men minskningen av  växlingsrörelser 

innebär  även  att  trafiksäkerheten  höjs. Dessutom  blir  vägrenarna  bredare,  vilket  bidrar  till  högre 

trafiksäkerhet  i och med  att  fordon  som måste  stanna  inte  tvingas göra det  i  vägbanan, utan ges 

möjlighet att ställa sig på vägrenen (Vägverket, 2009c). 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av förändringarna. Se även Figur 6. 
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Figur 6. Illustration över intunnlingsområdet och planerade förändringar. Källa: Trafikverket 2011b. 

Ombyggnad E4/E20 norrgående riktning 

I  Pampaskurvan, mellan  Ekelundsavfarten  (A) och  järnvägen  (B) utökas  antalet  körfält  från  tre  till 

fyra, där det fjärde körfältet förläggs på en ny bro över spårområdet. Avfarten därifrån (B) mot N:a 

Stationsgatan stängs helt av för biltrafik för att sedan rivas och istället byggs en ny avfartsramp mot 

Solnabron  (C). Därefter  fortsätter motorvägen  i tunnel, där ett körfält  från Klarastrandsleden väver 

ihop med tre körfält från Essingeleden. Vidare därifrån grenar sig tunneln (E), där ett tunnelrör med 

två körfält går mot Eugeniatunneln och ett annat tunnelrör med två körfält leder mot Norra Länken. 

Därifrån finns även en avfart mot Norrtull (Trafikverket, 2011b). 

Ombyggnad E4/E20 södergående riktning 

I  södergående  riktning  kommer  ett  tunnelrör  med  två  körfält  norrifrån  från  Uppsalavägen  via 

Eugeniatunneln  och  ett  annat med  tre  körfält  från  E20  Norra  Länken  och  Norrtull.  Dessa  löper 

parallellt  genom  Norra  stationsområdet  i  separata  tunnelrör.  Efter  tunnelmynningen  väster  om 

Solnabron (D) leds ett körfält från E20 ner mot Klarastrand, medan det andra väver samman med de 

två från E4 och det bildas fyra parallella körfält. Dessa reduceras från Pampaskurvan till tre stycken 

(Trafikverket, 2011b). 

3.2 Norra	station	under	byggtiden	
Arbetet med  intunnlingen  väntas  pågå  till  år  2020  och  bygget  utförs  i  etapper.  För  att  en  god 

arbetsmiljö  ska  kunna  hållas  under  projektet  har  fastslagits  att  ingen  allmän  trafik  tillåts  genom 

byggarbetsplatserna.  För  att  detta  ska  vara  möjligt  på  Sveriges  mest  trafikerade  väg  byggs  en 

temporär väg förbi platsen. Värtabanan flyttas tillfälligt en bit söderut och den temporära vägen dras 
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på  Värtabanans  ursprungliga  läge.  För  att  undvika  svåra  kösituationer  har  den  tre  körfält  i  varje 

riktning,  fram  till Eugeniatunneln. För att arbeten  i Eugeniatunneln  ska kunna  ske ostört  fortsätter 

den  temporära  vägen,  med  två  körfält  för  norrgående  trafik,  på  en  brokonstruktion  fram  till 

Uppsalavägen. Där byggs en tillfällig anslutning vid Trafikplats Haga södra, för att det ska vara möjligt 

att ta sig till Karolinskaområdet. Södergående trafik  leds genom Eugeniatunneln, där ett tunnelrör  i 

taget hålls öppet och gör det möjligt att ta sig fram, samtidigt som det andra hålls stängt för arbeten 

(Trafikverket, 2011a). 

Utöver den temporära vägen krävs en rad trafikomläggningar allteftersom arbetena fortskrider och 

sker på olika platser längs vägens sträckning. Ett stort antal skeden med olika trafikföring uppstår. 

Vid  en  tidpunkt,  planerat  till  hösten  2012,  stängs  avfarten  från  Essingeleden  ner  mot  Norra 

Stationsgatan,  kallad  Parkeringsbron,  av.  En  ny  avfartsramp  som  ersätter  den  gamla  byggs  från 

Essingeleden upp mot Solnabron, men den tas inte i drift förrän 2017. Tiden däremellan finns ingen 

avfart  på  detta  ställe,  utan  trafiken  som  skulle  tagit  avfarten  tvingas  bort  till  Norrtullsplatsen. 

Samtidigt  stängs  ett  körfält  i  Pampaskurvan,  vilket  innebär  att  antalet  reduceras  från  tre  till  två. 

Denna situation benämns i fortsättningen ”Parkeringsbroscenariot”. 

Idag nyttjar 500‐600 fordon/timme rampen under maxtimmen och prognoser för 2017 visar på 800 

fordon/timme.  När  den  stängs  av  kommer  en  stor  del  av  dessa  fordon,  om  inte  åtgärder  vidtas 

fortsätta mot Norrtull på de två körfälten som redan är överbelastade. Fler fordon färdas då på den 

överbelastade  sträckan  vid  Norra  stationsområdet  och  köer  bildas  och  fortplantar  sig  bakåt  på 

Essingeleden. Med detta ökar antalet  incidenter och  risken  för upphinnandeolyckor, samtidigt som 

arbetsmiljön vid byggarbetsplatsen försämras. En ökning av antalet incidenter har till följd att körfält 

oftare blockeras och därmed försämras framkomligheten (Movea, 2011). Fler problem som uppstår 

enligt Moveas  Contram‐analys  är  ökade  trafikmängder  vid  Pampasavfarten mot  Solna  och  även 

mycket låga hastigheter i Södra Länken‐tunneln, vilket inte är önskvärt. 

3.3 Vägarbeten	
För  att  vägarbeten  ska  kunna utföras  tas ofta delar  av  vägen  i  anspråk,  vilket medför  att  trafiken 

tilldelas mindre plats än vanligt, vilket ofta leder till att problem uppstår. Problemen kan vara i form 

av kapacitetsproblem och ökad olycksrisk mellan fordon och deras omgivning. Det kan vara samma 

typ  av  problem  som  fanns  tidigare  och  som  man  vill  lösa  genom  ombyggnaden,  såsom 

kapacitetsproblem  och  ökad  olycksrisk  mellan  olika  fordon  och  deras  omgivning.  I  och  med 

vägarbetet uppstår också problem som inte funnits tidigare, som ökad risk för olyckor mellan fordon 

och vägarbetare och en hälsorisk för arbetarna som trafiken ger upphov till (TFK, 1982). 

När ett vägarbete utförs på en högtrafikerad väg  innebär det att  trafikanterna  får  längre  restid.  Ju 

längre fördröjningarna är och  ju fler som drabbas av dem, desto större blir de samhällsekonomiska 

förlusterna.  Orsaken  till  fördröjningen  är  att  kapaciteten  blir  lägre  i  området  för  vägarbetet. 

Beroende  på  situationen  kan  detta  vara  en  följd  av  smalare  eller  färre  antal  körfält,  mindre 

sidoutrymme,  sämre  beläggning  på  anläggningen,  typ  av  trafikreglering    och  skydds‐  och 

säkerhetsutrustningar. Lägre kapacitet och omständigheterna vid en arbetsplats gör att bilarna kör 

med reducerad hastighet och en oförutsägbar och ojämn trafikrytm uppstår. Det normala trafikflödet 

störs av vägarbetet, då förarna ställs inför svårigheter som är oväntade, gör dem förvirrade eller som 

de inte accepterar.  Dessa svårigheter kan uppstå då blockeringar förekommer vid arbetsplatsen eller 
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på grund av att förarens uppmärksamhet dras från trafiken till vägarbetet och förhållandena leder då 

till trängsel, säkerhetsproblem och konflikter (TFK, 1982). 

Att  stå  i bilkö och  att  ideligen  tvingas  stanna orsakar  förseningar  för  trafikanterna,  samtidigt  som 

risken för kollisioner är högre. Dessa omständigheter är en stor källa till frustration för bilister. Dock 

drabbas  inte bara bilister  av  köbildningen, utan  även personalen  vid  vägarbetet, då  trafikens  låga 

hastighet och höga motorvarvtal ger upphov till mer avgaser och buller (TFK, 1982). 

Säkrast arbetsmiljö och snabbast ombyggnadsperiod skulle uppnås om vägarbetet var fritt från trafik. 

En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att  lämpliga omledningsvägar som klarar en större 

trafikvolym finns, vilket ofta inte är fallet (TFK, 1982). 
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4 Metod	
Metodkapitlet inleds med en lista på definitioner som är viktiga för resten av rapporten. Därefter 

beskrivs val av simuleringsverktyg, val av utvärderingsparametrar, datainsamling, databerbetning och 

sist beskrivs det valda simuleringsprogrammet. 

4.1 Definitioner	
Användarjämvikt  –  Alla  användare  söker  bästa  vägen  för  dem  själva,  den  som  ger  lägst 

transportkostnad.  Jämvikten  innebär  att  inget  fordon  kan  ändra  sin  resväg  och  på  så  sätt  få  en 

snabbare (billigare) resa. 

Car‐following – Hur förare beter sig när de följer andra fordon längs en vägsträcka, som exempelvis 

accelerations‐ och retardationsmönster. 

Densitet ‐ Ett mått på tätheten bland fordon, enhet fordon/km. 

Friflödeshastighet – Hastigheten som fordon skulle färdas med om det var fritt på vägen. 

Gap acceptance – Tidsluckeacceptans, alltså hur  fordon väjer  för andra  fordon och vilka  tidsluckor 

som krävs för att de ska utnyttja dem för att svänga eller byta körfält. 

Generaliserad  kostnad  –  Sammanviktning  av  tidskostnad  och  direkta  kostnader  som  avgifter  och 

bränsle. 

MCS  –  Motorway  Control  System.  Sträckreglering  på  motorvägar,  som  ofta  består  av  variabla 

hastigheter, VMS och omledningsinformation. 

Occupancy – beläggningsgrad, vilket innebär hur stor del av tiden som en punkt på vägen är belagd 

med fordon, enhet %. 

OD‐matris – En matris som beskriver reseefterfrågan mellan olika start‐ och målpunkter. 

Tidsvärde – ett värde som beskriver hur mycket bilister är villiga att betala för att få kortare restid, 

enhet kr/h. 

Traversalmatris – OD‐matris för ett delområde. 

Flöde  ‐ Antal  fordon  som  passerar  en  punkt  under  ett  intervall,  dividerat med  intervallets  längd, 

enhet fordon/timme. 

Time Mean Speed ‐ Medelvärdet av momentana hastigheter uppmätta vid en punkt, enhet km/h. 

Space Mean Speed – Medelvärdet av hastigheter över en sträcka, enhet km/h.  

Variationskoefficient – Standardavvikelsen dividerat med medelvärdet. 

VHT – Vehicle Hours Travelled, antal körda fordonstimmar. 

VMS – Variable Message Sign, eller omställbart vägmärke på svenska. 
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4.2 Val	av	simuleringsverktyg	
För simulering av problemet valdes det mesoskopiska simuleringsverktyget Dynameq från INRO, 

eftersom det är intressant att testa ett nytt simuleringsverktyg och programmet verkade lämpligt för 

studien, vilket beskrivs mer detaljerat nedan. 

Vägnätet  i  Stockholm  är  ofta  trängselbelastat  och  för  att  den  verkliga  situationen  ska  kunna 

utvärderas  krävs  ett  trafikmodelleringsverktyg  som  tar  hänsyn  till  trängsel  och  dess  tidsmässiga 

effekter. Makroskopiska modeller är statiska och tar därmed  inte hänsyn till trängseln. Det  innebär 

att köbildningen och dess utbredning  inte modelleras på  rätt  sätt och  flöden på  trängselbelastade 

vägar kan överstiga kapaciteten, vilket är orimligt. Mikroskopiska modeller däremot kan ta hänsyn till 

trängseln  på  ett mer  realistiskt  sätt,  genom  att  fordonens  rörelser modelleras mer  i  detalj.  När 

efterfrågan är större än kapaciteten byggs köer upp och när den är  lägre  löses de upp. Ett problem 

med mikroskopiska  simuleringsverktyg  är  dock  att  de  inte  lämpar  sig  för  stora  nätverk.  Eftersom 

nätverk  och  förarbeteende  är  så  detaljrikt  representerade  krävs  tunga  beräkningar  och  på  stora 

nätverk  blir  det  svårgenomförbart.  Dessutom  kräver  den  höga  detaljeringsgraden  en  noggrann 

kalibrering  av  modellen,  som  är  känslig  för  variationer  i  parametrarna,  vilket  blir  oerhört 

arbetskrävande  i stora nätverk. För att åstadkomma konsekventa ruttval krävs en  iterativ algoritm, 

där  resultatet  från  en  beräkning  blir  indata  vid  nästa  iteration,  som  vid  statisk  nätutläggning.  En 

dynamisk modell är mer verklighetstrogen än en statisk eftersom den kan ta hänsyn till trängsel och 

köer. Kopplat  till verkligheten  representerar detta att  förare kan välja väg utifrån hur de upplevde 

trafiksituationen dagen innan och i slutändan ställer en jämvikt in sig. Problemet behöver modelleras 

på mesoskopisk  nivå,  då  inte  enbart  trafiksituationen  inom Norra  stationsområdet  studeras,  utan 

även  effekter  som  uppstår  långt  ifrån  det  studerade  området.  Det  är  viktigt  att  inte  enbart 

problemområdet studeras, en förändring kan influera på ett stort område och få konsekvenser längre 

bort.  

Dynameq har en detaljerad hantering av trängsel och köer, samtidigt som den, likt makromodeller, är 

en jämviktsmodell med konsekventa ruttval. Det finns en Dynameqmodell över det aktuella området, 

framtagen av WSP och Vectura. Modellen representerar trafiknätet innan arbetena vid Norra Station 

påbörjades och behöver modifieras för att överensstämma med trafiksituationen under det utvalda 

scenariot.  OD‐matriser  finns  redan  inlagda  i modellen.  Befintlig  kalibrering  accepteras,  eftersom 

studien är en metodstudie. 

4.3 Val	av	utvärderingsparametrar	
Följande parametrar valdes för utvärdering av simuleringen och jämförelse mellan scenarier. 

1. Restider på rutter 
2. Hastigheter på länkar 
3. Flöden 
4. Systemvärden för fordonstimmar, antal fordon som väntar  i noderna och skillnad mellan antal 

fullbordade och antal påbörjade resor. 
 
Restider är en bra  indikator på  trängsel och det är ett greppbart mått. Hastigheter visar också hur 
trafiken  flyter  och  flöden  visar  genomströmningen  och  därmed  trafikens  effektivitet.  Påverkan  av 
förändringar  behöver  inte  nödvändigtvis  ske  lokalt,  utan  hela  nätverket  kan  drabbas,  varför 
systemvärden jämförs. 
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4.4 Datainsamling	
Data över  trafikflöden  från  trafikräkningar hämtades  in  från Trafikkontorets oktoberräkningar 2007 

(Trafikkontoret, 2008) 

Signalplaner,  signalväxlingsscheman  och  funktionsbeskrivningar  för  de  signalreglerade  korsningar 

som identifierades som viktigast för studien inhämtades från Trafikkontoret, Stockholms Stad. 

En karta över Storstockholms ungefär 30 VMS‐skyltar erhölls från Trafikverket och en karta över var 

Stockholms Stads utrustning som mäter restid inhämtades från Trafikkontoret. 

Restidsdata mellan punkter på Essingeleden om Stockholms Stad försökte inhämtas från Trafikverket 

respektive Stockholms Stad för att användas vid kalibrering, men gick inte att få tag på.  

4.5 Databerbetning	
Det befintliga nätet och matrisen behövde bearbetas för att möjliggöra analysen. 

4.5.1 Befintligt	nät	
Ett  nät  över  Stockholm  och  delar  av  Solna  fanns  att  tillgå  för  simuleringsproblemet.  Nätet 

importerades  till Dynameq  från  prognosverktyget  Emme  och  representerade  situationen  år  2007. 

Kodningen var dock långt ifrån fullständig, nivån kan sammanfattas som följer: 

 Friflödeshastigheter följde med från Emme. 

 Endast ett fåtal korsningar var signalreglerade och hade signalväxlingsscheman, övriga noder 

saknade all form av prioriteringsregler. 

 Längs  de  viktigaste  stråken  var  tillåtna  svängrörelser  vid  noder  kodade,  i  övrigt  gällde 

standardinställningar, med alla rörelser utom u‐svängar tillåtna. 

4.5.2 Befintlig	OD‐matris	
Den befintliga OD‐matrisen skapades 2010 av Vectura genom att en traversalmatris som 

representerade förmiddagens maxtimme 2007 togs ut från Emme och importerades till Dynameq. 

Tyngdpunkten för arbetet låg då på att få fram en fungerande matris som kunde användas i 

Dynameq och att kunna jämföra flöden med motsvarande från Emme och trafikräkningar. På flera 

länkar förekom stora skillnader mellan flöden i Dynameq och Emme respektive trafikräkningar. I det 

arbete som gjorts har matrisen inte kalibrerats och någon matris för tung trafik har inte tagits fram, 

utan all trafik antas vara biltrafik. 

4.5.3 Matrisoperationer	
Matrisen  som  först  översatts  från  Emme  till  Dynameq  och  sedan  legat  till  grund  för 

traversalmatrisuttaget  till  delområdet  representerade  enbart  maxtimmen  och  var  inte  indelad  i 

intervall under densamma. Under maxtimmen är  trafiknätet  redan belastat med en hel del  trafik, 

varför det är viktigt att i simuleringen återspegla detta och påbörja efterfrågan innan analysperioden, 

annars  skulle  alldeles  för  korta  restider  fås.  För  att  efterfrågan  inte  ska  sluta  tvärt  och  konstiga 

resultat erhållas  läggs efterfrågan även efter maxtimmen till. Uppvärmning och nedvarvning pågår  i 

vardera en timme. Maxtimmen var enligt den befintliga matrisen mellan 07:00 och 08:00, men från 

trafikräkningar  kunde  utläsas  att  den  egentligen  låg  kl  07:30‐08:30.  Maxtimmesmatrisen  antogs 

därför  gälla  den  senare  tiden.  Även  under maxtimmen,  liksom  före  och  efter,  kan  fordonsflödet 

variera.  De  indata  som  här  fanns  att  tillgå  tog  inte  hänsyn  till  detta,  och  för  att  representera 

variationer i efterfrågan gjordes en uppskattning av trafikens fördelning på kvartsnivå. Intervallet på 
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15 minuter valdes eftersom indelningen är finare än en timme och alltså kan ta hänsyn till variationer 

i  efterfrågan.  Data  för  detta  fanns  inte  att  tillgå,  utan  en  graf  över  årsdygnstrafiken  över 

innerstadssnittet  i Stockholm användes  för att  räkna ut hur  stor andel av maxtimmestrafiken  som 

efterfrågan i olika intervall utgjorde (Stockholms Stad, 2005), se Figur 7. 

 

Figur 7. Årsdygnstrafik. Fordonsflöde över innerstadssnittet (fordon/timme). Källa: Trafikkontoret 2005. 

Medelflödet under maxtimmen kan ur kurvan utläsas till 42000 fordon/timme. Utifrån det räknades 

andelar ut enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Uppdelning av efterfrågan i 15‐minutersintervall. 

Tid 
Medelflöde 
(fordon/tim) 

Antal  bilar  i 
intervallet 

Procent  av 
maxtimmes‐
trafiken 

06:30‐06:45  27500  6875  16 

06:45‐07:00  33000  8250  20 

07:00‐07:15  36000  9000  21 

07:15‐07:30  38000  9500  23 

07:30‐07:45  41500  10375  25 

07:45‐08:00  42000  10500  25 

08:00‐08:15  42500  10625  25 

08:15‐08:30  42000  10500  25 

08:30‐08:45  41000  10250  24 

08:45‐09:00  40000  10000  24 

09:00‐09:15  37000  9250  22 

09:15‐09:30  33000  8250  20 

 

Efter uträkningen av procentandelarna av maxtimmen som varje kvart utgjorde användes de för att 

dela upp matrisen i kvartsintervall. Noterbart är att flödet inte varierar nämnvärt över maxtimmen. 
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Normal trafikökning i regionen är 2‐3 % per år (Trafikkontoret, 2008), varför naturligt vore att räkna 

upp matrisen med 1,0256 = 1,16 gånger, alltså 16 %. En matris som räknats upp med 16 % gav dock 

alldeles  för  låga  flöden  jämfört med  trafikräkningar  och  flödet  var  fritt.  Alltså  var  efterfrågan  i 

matrisen alldeles för liten jämfört med den i verkligheten. Därför multiplicerades ursprungsmatrisen 

med 1,5, för att få en mer realistisk trafiksituation.  

För att kunna  särbehandla  trafiken  som  tidigare använde Parkeringsbron, gjordes en  select  link på 

den  och  en matris  som  enbart  innehöll  parkeringsbrotrafiken  togs  fram.  Samtidigt  kontrollerades 

destinationen för de användarna och det visade sig att samtliga hade slutmål i Vasastan (zon, 20, 21 

och 78), se Figur 8. Samma matris drogs sedan ifrån huvudmatrisen, för att inte trafiken skulle räknas 

dubbelt. Därefter  räknades den utbrutna matrisen upp,  för att  få ett  trafikflöde på Parkeringsbron 

som  överensstämmer med  trafikräkningar.  På  den  här  länken,  liksom  generellt  för  alla  jämförda 

länkar, var flödet alldeles för  låg  jämfört med verkligheten. Det var arbetsmässigt  inte rimligt att få 

till normala flöden på alla  länkar, men på Parkeringsbron ansågs det extra viktigt för studien, varför 

ovanstående uppräkning gjordes. 

 

 

Figur 8. Den blå linjen visar var parkeringsbrotrafiken kommer från och dess slutdestinationer. Linjebredden är 
proportionerlig mot antal fordon. 

 

4.6 Dynameq	
För att simuleringsmodeller ska ge en reell bild av situationen på nätverk där trängsel föreligger 

behöver de kunna simulera trängsel över tid och  för att ruttvalen ska vara realistiska behöver 

trafikförhållanden  på  länkar  i  det  ögonblick  förarna  når  dem  förutses,  vilket  innebär  att  en 
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dynamisk jämviktsanalys behöver göras. Men om man ska lyckas nå användarjämvikt måste de 

tidsberoende  ruttvalsalgoritmerna  vara  iterativa  och  klassiska  modelleringsverktyg  som 

simulerar  trängsel  med  tillräcklig  pålitlighet  tar  alldeles  för  lång  tid  på  sig  för  att  kunna 

genomföra en iterativ simulering (Mahut et al, 2005). 

Ett mål med nätutläggningsmetoden  i Dynameq är att med så  få parametrar som möjligt och 

minsta möjliga  beräkningsprestation  ge  precisa  resultat  (Mahut  et  al,  2004). Den  dynamiska 

nätutläggningsmodellen (DTA) i Dynameq, räknar ut den dynamiska jämvikten, alltså en jämvikt 

som varierar över  tiden  (Mahut et al, 2005). Reseefterfrågan  finns specificerad  i OD‐matriser, 

som  varierar  över  tiden  och  ruttvalet modelleras  utifrån  att  varje  förare  väljer  kortast  väg 

mellan sin start‐ och målpunkt (INRO, 2010). Modellen förutsätter att alla förare känner till alla 

möjliga  resvägar  och  att  de  är  perfekt 

informerade  om  trafikförhållanden  och 

restider  på  alla  länkar.  Förarnas  val  av 

resrutt görs alltid  före  resans början, vilket 

innebär att när resan påbörjas är färdvägen 

bestämd  och  den  kan  inte  ändras  under 

resan.  Förarnas  ruttval,  vägen med  kortast 

restid,  beror  på  trängseln,  som  i  sin  tur 

beror på ruttvalet. Av denna anledning sker 

nätutläggningen  i  en  iterativ  process,  där 

varje  iteration  innehåller  dels  en 

nätutläggnings‐ och dels en  ruttvalsmodell, 

se  Figur  9.  I  första  iterationen  känner 

trafikanterna inte till trafikförhållandena, då 

väljer  alla  förare  snabbaste  rutten  baserat 

på  friflödeshastigheterna  på  varje  länk 

(Mahut  et  al, 2004).  I  slutet  av  iterationen 

räknas  de  resulterande  restiderna  ut  på 

respektive  länk och de används  i processen 

att finna kortaste vägen mellan varje OD‐par. I den andra iterationen fördelas hälften av förarna 

på  den  ursprungligen  kortaste  vägen  och  andra  hälften  på  den  nya  kortaste  vägen,  som 

framkommit när  restider  räknats ut  i den  första  iterationen. Processen  fortsätter, och  i  tredje 

iterationen går en tredjedel på de tre kortaste vägarna. En ny väg  läggs till  för varje  iteration, 

tills det fördefinierade maximala antalet rutter uppnåtts. Trafiken är då jämnt fördelad på dessa 

rutter. Sedan omfördelas den så att restiden mellan varje OD‐par blir minsta möjliga (Mahut et 

al, 2004).  

Till grund  för när  iterationerna är klara  ligger  relative gap, som är ett mått på skillnad mellan 

total upplevd restid på nätet och total restid som skulle ha upplevts om alla förare valt den för 

tillfället snabbaste. Perfekt dynamisk användarjämvikt ger därmed ett relative gap på 0 vägen  

(Mahut et al, 2004). 

För  att minsta möjliga  beräkningsinsats  ska  gå  åt  är  simuleringen  i  Dynameq  eventbaserad, 

vilket  innebär att tiden skruvas framåt vid varje event (bil anländer vid nod, korsning, vävning, 

körfältsbyte  etc)  (Mahut  et  al,  2005). Detta  sparar mycket  tid  jämfört med  tidsstegsbaserad 

Figur 9. Nätutläggningsmodell i Dynameq. Källa INRO 2005.
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simulering, då varje  intervall simuleras, vilket blir mer data att behandla och tar mycket  längre 

tid (Mahut et al, 2004). 

Den  resulterande  trängseln  i Dynameq beror på konflikter mellan  fordon  (Mahut et al 2004). 

Det  innebär att programmet bygger på effekten av  car  following och gap acceptance,  fordon 

modelleras  alltså  individuellt.  En  car‐followingmodell  beskriver  hur  trafiken  rör  sig  på  vägen 

över  tid  (Mahut  et  al,  2005).  Dynameq  använder  en  förenklad  version  där  beteendet  för 

individuella fordon beror på fordonens längd, förarnas reaktionstid och friflödeshastigheten på 

länkarna  (INRO,  2010).  Trafikköer  och  resulterande  fördröjningar  kan  spridas  uppströms  och 

modelleras  i  Dynameq  genom  en  car  followingmodell  enligt  ett  triangulärt  samband mellan 

flöde  och  densitet  för  respektive  länk  (Mahut  et  al,  2005).  Eftersom  den  största  orsaken  till 

fördröjning  i  den  här  typen  av  trafikmodell  är  konflikter  mellan  fordon  i  korsningar  är 

korsningspunkter  viktig  indata.  Även  parametern  gap  acceptance,  som  innebär  hur  stor 

tidslucka  som  behövs  för  att  en  svängrörelse  av  lägre  prioritet  ska  genomföras,  kan  ha  stor 

påverkan på ruttvalen (Mahut et al, 2004). 

Trafikgenerationen  i  trafikmodeller  är  stokastisk,  vilket  innebär  att  slumpen  är med  och  styr 

resultaten.  Tiden  mellan  fordons  avfärd  inom  matrisintervallet  följer  en  negativ 

exponentialfördelning.  I  Dynameq  används  en  pseudo‐slumpmässig  siffergenerator  för  att 

producera en resultatserie för en specifik DTA. En siffra som kallas slumpfrö genererar en rad till 

synes slumpartade nummer, som genererar avresetider  inom matrisintervallet. Flera körningar 

med  samma  slumpfrö  ger  samma  resultat,  men  med  ett  annat  slumpfrö  blir  det  något 

annorlunda. Dock  ligger resultaten normalt sett väldigt nära varandra och ger  inga signifikanta 

skillnader (INRO, 2010). 
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5 Utvärdering	med	simulering	

5.1 Kodning	basscenariot	
De  för  studien  viktigaste  signalreglerade  korsningarna  identifierades. Därefter  kodades  de  utifrån 

signalplan, signalväxlingsschema och funktionsbeskrivning. De trafikstyrda signalerna förenklades till 

att  vara  tidsstyrda.  Handlingar  för  korsningen  vid  Torsplan  fanns  inte  att  tillgå,  utan  gröntiderna 

tilldelades proportionerligt utifrån räkningar av trafikströmmar i korsningen, med hänsyn även tagen 

till fotgängare. Kodade signalreglerade korsningar visas i Figur 10. 

 

Längs  Essingeleden  gicks  noderna  igenom  och  det  sågs  till  att  rätt  prioriteringsregler  gällde. 

Dessutom kontrollerades friflödeshastigheterna och antal körfält längs de viktigaste stråken. Det gick 

att  identifiera att överföringen av nätverket  från Emme  till Dynameq  inte gått  felfritt  till. Där den 

befintliga  kodningen  inte  stämde  överens med  den  verkliga  trafiksituationen  ändrades  detta. Det 

innefattade bland annat att göra om  Lindhagensplan  från plankorsning  som den var  i nätet  till en 

överliggande cirkulationsplats, vilket den är  idag, se Figur 11. Ett annat viktigt fel  i nätet var att det 

saknades  en  anslutning mellan  Söder Mälarstrand  västgående  och  Centralbron  norrgående,  vilket 

gjorde att det hamnade alldeles  för mycket  trafik på Skeppsbron och  för  lite på Centralbron, men 

detta korrigerades.  

Norrtull

Torsplan

N:a stations‐
området

S:t Eriksplan

Pampas  Parkerings‐ 
bron

Fridhemsplan

Tpl Fredhäll 
Lindhagensplan 

Essingeleden 

Figur 10. Kodade signalreglerade korsningar markerat med grönt. De inringade är kodade i det här 
projektet. 
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Figur 11. Kodning av Lindhagensplan från plankorsning till överliggande cirkulationsplats. 

Trängselavgift lades till på de länkar där det förekommer, för att få en bättre överensstämmelse med 

verklighetens  ruttval.  Trängselavgiften  varierar  i  verkligheten mellan  10‐20kr  under  den  aktuella 

tidsperioden,  där  det  högre  beloppet  gäller  07.30‐08.30, men  i  studien  antas  avgiften  vara  20kr 

under hela intervallet. För studien antas att de flesta resor som utförs i det studerade området under 

morgonens maxtimme  är  på  väg  till  arbetet.  För  denna  typ  av  bilresor  som  är  regionala  har  ett 

tidsvärde uppskattats till 107kr/timme (WSP 2010).  

Efter en validering av vägnätet kontrollerades varningar om korsande länkar, längd på länkar, tillåtna 

u‐svängar och  signalkorsningar där  rörelser  saknade gröntid,  från programmet och åtgärdades om 

det var nödvändigt. 

5.1.1 Skapande	av	delområde	
I  det  stora  stockholmsnätet  gjordes  först  en  nätutläggning.  Nätet  hade  kodats  enligt  ovan, men 

matrisen  behölls  som  den  ursprungliga.  För  att  trafiknätet  redan  skulle  vara  belastat  under 

maxtimmen användes maxtimmesmatrisen även som uppvärmning under en timme. Det stora nätet 

krävde  tunga  beräkningar  och  tog  därmed mycket  tid  och  var  svårarbetat.  Beräkningarna  var  så 

tunga ett endast tio iterationer vid en nätutläggning kunde genomföras, fler iterationer klarade inte 

datorn av. Därför begränsades den  första nätutläggningen  till  tio  iterationer. Därefter skapades ett 

delområde, som innehöll Essingeleden med av‐ och påfarter och i söder begränsades av Hornsgatan. 

Områdets omfattning valdes så att alternativa vägar för det studerade området behölls, se Figur 12. I 

ytterkanten av området skapades portar, externa zoner som representerar trafikefterfrågan från det 

Norrtull 

Torsplan

N:a stations‐
området

S:t Eriksplan 

Pampas  Parkerings‐
bron

Fridhemsplan

Tpl Fredhäll  Lindhagensplan

Essingeleden 
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omkringliggande nätet. De  interna zonerna, som fanns  innanför områdets avgränsning, behölls som 

tidigare.  En  traversalmatris  togs  därefter  ut  och  ett  nytt  scenario  skapades  av  delområdet; 

Stockholms innerstad. 

 

Efter  de  tio  iterationerna  vid  nätutläggningen  hade  inte  konvergens  nåtts,  vilket  innebär  att 

användarjämvikt  inte  ställt  in  sig  och  således  var  inte  ruttvalen  helt  de man  kan  förvänta  sig  i 

verkligheten.  Detta  innebär  konsekvenser  för  traversalmatrisen,  eftersom  portarna  som  skapas 

bygger på flöden genom dem. Efterfrågan mellan olika OD‐par blir då högre än i verkligheten på vissa 

ställen och lägre på andra. Eftersom detta är en metodstudie, accepteras den eventuella skevheten i 

den nya OD‐matrisen. 

 

 

 

Gröndal 

Hornstull

Haga Södra

Roslagstull

Slussen 

Figur 12. Delområdet Stockholms innerstad. 
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5.1.2 Kalibrering		och	validering	basscenariot	
Gap acceptance‐parametrar ställdes in enligt (Vägverket, 2008), men eftersom fokus inte ligger på 

kalibrering accepterades de utan kalibrering. 

Den  initiala simuleringsmodellen över Stockholm var  inte så väl utvecklad som väntat och modellen 

var över huvud taget inte kalibrerad. Vid tidiga nätutläggningar stämde resulterande flöden inte alls 

överens med de från trafikräkningar. Mycket arbete  lades ner på försök att få flödena att stämma, 

men  arbetet  visade  sig  vara  alldeles  för  tungt och  tidsomfattande  i det  stora nätet  för  att  kunna 

utföras  inom  ramen  av  ett  examensarbete.  Därför  bestämdes  att  kalibreringsarbetet  skulle 

koncentreras på att få flaskhalsarna på rätt ställe och att nätet skulle uppföra sig som förväntat enligt 

trafikflödesteori, med  normala  samband mellan  flöde,  densitet  och  hastighet.  Detta  innebär  en 

diskrepans  mellan  simulerade  och  uppmätta  trafikflöden,  och  därmed  också  med  densiteter, 

hastigheter och restider, men detta accepteras och en metodstudie genomförs, där jämförelser sker 

med basscenariot. 

 Flaskhalsarna  i  Stockholm  har  kartlagts  av Movea  Trafikkonsult  och  presenteras  i  deras  rapport 

”Flaskhalsar och köer i Stockholmstrafiken” (Kronborg & Davidsson, 2008) och vid identifieringen av 

dem  i simuleringsprogrammet hjälpte experten på området, Fredrik Davidsson,  till.  Identifiering av 

var flaskhalsarna fanns i simuleringsmodellen gjordes genom att först belasta nätet med enbart 80 % 

av OD‐matrisen. På detta sätt  identifierades  flaskhalsar  i modellen, som  i verkligheten  inte  innebär 

stora problem. En flaskhals som i resultatet var betydligt större än i verkligheten fanns vid trafikplats 

Fredhäll. När kodningen studerades närmare kunde det ses att avfarten vid Fredhäll, länk C i Figur 13, 

var  kodad  som  kilavfart.  I  verkligheten  finns  dock  ett  litet  retardationsfält.  I  det  här  fallet  gav 

kodningen upphov  till  stor  trängsel på  grund  av hur  val  av  körfält modelleras  i Dynameq.  Fordon 

väljer körfält  inför att de kör  in på en  länk och de väljer det körfält som de ska  lämna  länken från. I 

det aktuella fallet finns en avfart även på länken nedströms, avfart D, vilket innebär att de som ska av 

där måste köra in på länk B i körfältet längst till höger. Samtidigt gör kilavfarten att alla fordon som 

ska svänga av på avfart C redan ligger i höger körfält. De som ska svänga av på avfart D hamnar i kö 

om de väljer höger körfält och kör i något av de andra körfälten. I nod 1 måste alla som ska ta avfart 

D byta till det högra körfältet på  länk B på en kort sträcka. Detta ger upphov till fördröjningar. När 

kodningen  istället  görs  med  ett  femte  körfält  strax  innan  avfarten,  som  representerar 

retardationsfältet kan fordonen som ska svänga vid avfart D redan tidigare lägga sig i rätt körfält och 

trängselproblemen i nod 1 lindras. 
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Efter att detta problem åtgärdats försvann flaskhalsen där. Vid Norra Station däremot uppstod  inga 

fördröjningar, men  i  verkligheten  är  området  en  stor  flaskhals.  Kodningen  kontrollerades  och  det 

visade sig att kapaciteten på växlingssträckan var alldeles för hög jämfört med verkligheten. 

Att fordon i Dynameq måste köra in på en länk i samma körfält som de lämnar länken, alltså om de 

ska köra av till höger måste de redan där länken börjar välja höger körfält, medför konsekvenser. Vid 

växlingssträckor  kan  detta  innebära  problem  i  modelleringen.  Vid  Norra  Station  finns  en 

växlingssträcka  av  typ  A  enligt  HCM,  se  Figur  14.  En  växlingssträcka  innebär  stora 

kapacitetsnedsättningar på vägavsnittet.  

Figur 14. T.v. Modellering av växlingssträckan vid Norra stationsområdet. T.h. Växlingssträcka typ A enligt HCM.  

När ett fordon från körfält (KF) 3a ska svänga av mot KF 1b måste det redan där  länken börjar välja 

innersta körfältet, se Figur 14. Samtidigt måste fordon som kommer från KF1a och ska mot KF2b välja 

 

 

 

Figur 13. Kodning av Tpl Fredhäll så att kilavfarten blev till en avfart med retardationsfält. T. v. visas Tpl 
Fredhäll, i mitten kilavfarten och t.h. avfarten med retardationsfält. 
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mittenkörfältet och därmed korsa ett annat körfält. Det blir många korsande rörelser på en punkt, 

varmed  fördröjningar uppstår. När man kollar upp kapaciteten på noder och  länkar  i Dynameq  tas 

inte  hänsyn  till  vävningssträckans  inverkan på  den,  varför man  får  intrycket  av  att  kapaciteten  är 

alldeles för hög mot vad den borda vara. Men den sänks alltså i och med växlingssträckans inverkan 

på trafikflödet. Därför får man  inte  låta sig  luras av siffror på kapaciteten som ges  i Dynameq. Figur 

16 visar kapaciteten för länken vid flaskhalsen. På länken visas kapaciteten 2270 fordon/tim/kf. Efter 

att  simuleringar  körts  kan  fundamental diagram  ritas upp  för  länken. De  visar på  en  kapacitet på 

ungefär 2000 fordon/tim  i körfält 3 och 1800 fordon/tim  i körfält 2, se Figur 16. Körfält 1 utnyttjas 

inte av mer än maximalt 800 fordon/tim, antagligen till följd av hur körfältsbyten modelleras. Detta 

ger  en  kapacitet  på  totalt  4600  fordon/tim,  jämfört  med  6800  fordon/tim  som  programmets 

länkegenskaper visar, se Figur 16. 

En beräkning av kapaciteten på växlingssträckan vid Norra station gjordes även med hjälp av Highway 

Capacity Manual  (HCM)  (TRB,  2000),  för  en  jämförelse med  kapaciteten  som Dynameq  gav.  Från 

Dynameq  togs  flöden  för  växlande  rörelser  ut,  se  Figur  15.  Flödena  är  i  fordon/timme  och  är 

representativa för maxtimmen. 

 

Figur 15. Flöden för olika rörelser vid växlingssträckan vid Norra stationsområdet. 

Växlingssträckans  längd är ungefär 300 meter, hastighetsbegränsningen 70 km/h och det  finns  tre 

körfält. Med dessa  indata  tillsammans med andelen växlande  fordon kan kapaciteten hämtas  från 

tabell 24‐8  i HCM. Tabellen har dock begränsningar  i form av att  lägsta hastigheten är 90 km/h och 

kortaste  växlingssträckan  är  500  meter.  För  dessa  värden  blir  kapaciteten  för  sträckan  4300 

fordon/timme. För varje 8 km/h sjunker  flödet med ungefär 200  fordon/timme, varför kapaciteten 

för  70  km/h  och  en  kortare  växlingssträcka  rimligtvis  är  3800  km/h.  Vid  en  jämförelse  med 

kapaciteten i Dynameq tydliggörs problemet med modellering av växlingssträckor i programmet. 
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Figur 16. Överst: Från Dynameq erhållet förhållande flöde‐densitet vid Norra stationsområdet. Underst: Förhållande 
flöde‐densitet enligt länkegenskaper i Dynameq. 

Fundamental diagram är samband mellan hastighet, flöde och densitet, som beskriver en vägsträcka 

och bestämmer kapaciteten på den (se stycke 2.1). Dess form beror av ett antal faktorer. I Dynameq 

beror  fundamental  diagrams  utseende  av  friflödeshastigheten,  liksom  av  fordonens  längd  och 

förarnas  reaktionstid. Den  sistnämnda  var  ursprungligen  1,0  sekunder,  vilket  anses  vara  lågt  (1‐2 

sekunder  enligt  VGU  (Vägverket,  2004). Men  höjd  reaktionstidsfaktor  till  rimliga  värden  var  inte 

tillräckligt för att sänka kapaciteten på  länken för att den ska nå rimliga värden. Problemet med att 

det inte går att koda vävningssträckor i Dynameq kompenserades för genom att kapaciteten istället 

genom att en ännu högre reaktionstidsfaktor sattes. 

För  att  genomföra  en  realistisk  studie  av  situationen  krävs  att  nätverket  beter  sig  som  förväntat 

enligt trafikflödesteori. Detta innebär att för oavbrutet flöde, alltså där trafiken inte regleras utifrån, 

finns vissa relationer mellan  flöde, densitet och hastighet. Denna studie kan enbart genomföras på 

Essingeleden, eftersom alternativvägen går  i stadsmiljö och  innehåller många korsningar, vilket gör 

flödet avbrutet. Figur 17 och Figur 18 visar samband mellan hastighet och flöde på två delsträckor på 

Essingeleden,  taget  från  medel  under  femminutersintervall.  Figur  17  representerar  Norra 
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stationsområdet, precis nedströms den värsta flaskhalsen. Det kan utläsas att kapaciteten i körfält 2 

är  runt  1800  fordon/timme  och  för  körfält  3  något  högre. Hastigheten  ligger  då  runt  60  km/h.  I 

körfält 1, det högra, färdas trafiken med friflödeshastighet och flödet är maximalt 900 fordon/timme, 

vilket  innebär att det  inte utnyttjas fullt ut. Detta beror på bristande modellering av körfältsbyten  i 

Dynameq.  I det här fallet  innebär det att de som ska mot Eugeniatunneln redan  i början av  länken 

måste välja körfält 1 eller 2 och de som ska mot Norrtull tar körfält 3. Eftersom betydligt fler kör mot 

Eugenia än mot Norrtull blir utnyttjandegraden av körfält 1 låg. Att körfält 2 når kapaciteten tidigare 

än  körfält 3 och också opererar under  trängsel beror på  att  trafiken  från Klarstrand  som  ska mot 

Eugeniatunneln måste välja körfält 2, samtidigt som trafiken som kommer från Pampas finns i körfält 

2 och 3, vilket gör att fler fordon väljer körfält 2. I Figur 18 visas samband mellan hastighet och flöde 

vid Pampas, uppströms Norra Station. Där befinner sig trafiken i alla körfält, utom körfält 4 längst till 

vänster,  under  lång  tid  i  trängselregimen.  Kapaciteten  för  körfält  2  och  3  är  lika,  ungefär  1800 

fordon/timme, medan  den  för  körfält  1  är  något  lägre. Det  är  svårt  att  se  anledningen  till  detta, 

eftersom  det  i  Dynameq  inte  går  att  följa  ett  fordons  specifika  färdväg  på  länkar,  utan  dessa 

modelleras  implicit.  Skillnaden  är  dock  troligen  också  en  följd  av  hur  körfältsbyten  modelleras. 

Bristen på modellering av växlingssträckor är en svaghet i programmet.  

 

Figur 17. Förhållande hastighet‐flöde vid Norra station.  
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Figur 18. Förhållande hastighet‐flöde vid Pampas. 

Många  korsningar  i  innerstan  som  i  verkligheten  är  signalreglerade  är  i  simuleringsmodellen  inte 

kodade  med  prioriteringsregler  alls,  varför  fördröjningen  vid  dem  är  mindre  än  brukligt.  Detta 

resulterar i mer trafik i city och mindre på Essingeleden än normalt. Eftersom konflikter är källan till 

fördröjningar och  trängsel,  vilka  är  viktiga  för modellens  resultat,  är det  viktigt  att prioriteringar  i 

korsningar  stämmer  överens.  På  det  här  nätverket  är  endast  några  korsningar  kodade.  I  de 

korsningar  som  inte är  signalreglerade  i modellen, men  som är det  i verkligheten, upplevs mindre 

fördröjningar  än  normalt  och  prioritering  av  trafikströmmar  blir  inte  riktig,  vilket  leder  till  att 

ruttvalen i modellen inte stämmer överens med de verkliga. 

Validering av modellen gjordes med trafikflöden från trafikräkningar (Trafikkontoret, 2008). Eftersom 

fokus  låg  på  att  få  flaskhalsarna  på  rätt  ställe  och  inte  få  flöden  att  stämma  är  skillnaden  på  de 

verkliga och de om fås i modellen stor, se Figur 19. Restidsdata fanns inte att tillgå och kunde därför 

inte användas vid valideringen.  
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Figur 19. Korrelation mellan räknade flöden under maxtimmen och flöden från Dynameq på ett 20‐tal länkar. 

5.2 Kodning		Parkeringsbroscenariot	
Under byggtiden sker en del kapacitetsreduceringar  i området runt Norra Station. Med underlag av 

arbetsplaner och trafikanordningsplaner kodas detta enligt nedan: 

 Avfarten mot Norra Station, Parkeringsbron, rivs. 

 Rampen  mot  Solnabron  i  norrgående  riktning  rivs,  vilket  innebär  att  anslutningen  både  från 

Essingeleden och Klarastrand försvinner. 

 En  temporär  väg  som  ersätter  Eugeniatunneln  norrgående  byggs  och  hastighetsbegränsningen  på 

den vägen är 70 km/h. Den temporära vägen ansluter Uppsalavägen vid Trafikplats Haga Södra. 

 Norrtullsplatsen byggs om. Signalplan  för den aktuella  tidsperioden är ännu  inte  framtagen, varför 

gröntider har  tilldelats de olika  trafikströmmarna proportionerligt utifrån  flöde,  som  tagits  från en 

simulering i Dynameq. 

 Torsplan byggs om.  Inte heller här  finns  signalplan  färdig, men  liksom ovan har gröntider  tilldelats 

proportionerligt, dock ifrån räknade trafikflöden. 

 I norrgående riktning reduceras antal körfält vid Pampassnurran från tre till två. 

 På Essingeleden mellan Eugeniatunneln och en bit väster om Solnabron reduceras antal körfält från 

fyra till tre i södergående riktning. 

 I södergående riktning stängs rampen från Solnabron ner mot Klarastrand. 

 Påfarten från Pampaslänken mot Essingeleden södergående stängs av. 

 En tillfällig avfart från Essingeleden södergående mot Pampaslänken byggs vid Pampassnurran. 

Förändringarna visas i Figur 20. 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

‐1000 1000 3000 5000 7000 9000

D
yn
am

e
q
 (
fo
rd
o
n
/t
im

m
e
)

Trafikräkningar (fordon/timme)

Flöden maxtimmen



43 
 

3 kf ‐> 2 kf Parkeringsbron rivs 

Norrtullsplatsen 

byggs om 

Temporär väg 

3 kf ‐> 2 kf 

 

   

Figur 20. Bilden överst visar basscenariot och bilden nederst visar Parkeringsbroscenariot. 

Alla förändringar kodas i Dynameq men endast norrgående riktning analyseras. 

5.2.1 Representation	av	Parkeringsbroscenariot	i	Dynameq	
När Parkeringsbron och ett körfält vid Pampas stängs av antas bilisterna i en övergångsperiod inte ha 

kännedom  om  detta.  Normalt  ställer  jämvikt  in  sig  efter  ett  tag  då  trafikanterna  lär  sig  hur 

trafikförhållandena ser ut och spontant söker andra vägar, men analysen avser övergångsperioden då 

jämvikt  inte  ställt  in  sig.  De  som  tidigare  använde  Parkeringsbron,  alltså  de  med  destination  i 

Vasastan, kommer då tvingas fortsätta på de redan överbelastade körfälten och istället köra genom 

Norrtullsplatsen. Det är  rimligt att  trafikanterna mottar någon  slags  information  i  förväg, men här 

antas att de  inte gör det. Vägarbetena väntas orsaka  långa köer  som  fortplantas  långt uppströms. 

Representation av övergången då avfarten  stängs  skulle enklast  ske genom att behålla alla  ruttval 
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som  de  var  precis  innan  den  stängdes,  då  systemet  var  i  användarjämvikt,  och  därefter  koda 

förändringarna,  för  att  sedan  köra  en  iteration  till.  På  så  sätt  skulle  ruttvalen  behållas  och  en 

realistisk  situation  kunna  utvärderas. Dynameq möjliggör  endast  detta  för  små  förändringar  (som 

förändrad  hastighetsgräns  på  länkar  och  förändrade  reaktionstider), medan  det  för  förändringar  i 

nätverkets uppbyggnad, som det i det här fallet är, inte är möjligt. Därför måste man försöka tvinga 

fram samma ruttval som tidigare på annat sätt. Problemet ligger i att i Dynameq gör förarna ruttval 

utifrån att de är fullt informerade om trafiksituationen. Detta innebär att alla förare när konvergens 

nåtts tar snabbaste vägen mellan sina respektive start och målpunkter och  ingen förare skulle tjäna 

på att byta  till en annan väg. Det  innebär att när en nätutläggning görs  för Parkeringsbroscenariot 

och detta  konvergerat  tar  alla  förare bästa  vägen  för  situationen,  vilket  innebär  att bästa möjliga 

utnyttjande av nätet sker och en ITS‐lösning därför inte skulle få någon effekt. Resultatet som fås vid 

den  utläggningen  är  troligen  det  som  fås  på  sikt,  då  jämvikt  på  nätverket  ställt  in  sig, men  i  en 

övergångsperiod är det  inte rimligt. Det gör att förväntade ruttval vid Parkeringsbroscenariot måste 

tvingas  fram. Detta görs genom att  i scenariot då  inget VMS‐budskap ges  läggs en avgift  till på S:t 

Eriksbron,  som  är  den  alternativa  rutten  som  trafiken  tar  för  användarjämvikt,  vilket  gör  att  den 

generaliserade  kostnaden  på  denna  ökar.  Avgiften  läggs  endast  till  för  de  som  har  destination  i 

Vasastan, eftersom det är dem som avstängningen av avfarten gäller och det är dem man vill tvinga 

fortsätta  på  Essingeleden.  Kostnadens  storlek  provades  fram,  där  ett  värde  för  vilket  inga  av  de 

bilister som tidigare använde Parkeringsbron tog alternativvägen genom stan valdes att representera 

övergångsscenariot utan  ITS‐lösning. Med det valda  tidsvärdet blev storleken på denna kostnad 40 

kr, vilket med VOT 107 kr/tim motsvarar 22 minuters restid. Det innebär att 22 minuter skulle sparas 

om man  tog den andra vägen, men det är utan hänsyn  tagen  till ökad  trängsel  som ökat  flöde på 

alternativvägen ger upphov  till. Den generaliserade kostnaden  för omledningsvägen är då alltså  så 

hög att ingen trafik från Vasastansmatrisen tar den. 

5.3 Utvärdering	av	Parkeringsbroscenariot	då	ingen	information	ges	
Isolerade  effekter  av  just  avstängningen  av  Parkeringsbron  är  svårt  att  mäta,  eftersom  fler 

förändringar (bland annat avstängning av ett körfält vid Pampas) sker. Det är alltså en effekt av den 

samlade  förändringen  av  byggarbetsplatsen  som mäts.  I  verkligheten  förändras  byggplatsen  efter 

hand, men i denna studie finns bara två stadier: inget bygge och bygge. I verkligheten fördelas delar 

av bilarna antagligen till andra vägar, allteftersom bygget pågår och kapaciteten sätts ned. 

För mätning  av  restider  valdes  tre  zoner ut. En given målpunkt  var Torsplan,  som  var den  största 

målpunkten bland de  som körde Parkeringsbron. Ursprungsplatsen valdes  till Gröndal,  som är den 

överlägset största zonen i sydvästra delen av nätet, eftersom det är en port på Essingeleden, se Figur 

21. Även  restid mellan Gröndal och Vanadisplan, mättes  till en början, men det uppenbarades att 

restiden  var  nästintill  identisk med  den mellan  Gröndal  och  Torsplan.  Det  var  alltså  restiden  på 

Essingeleden som varierade, varför det ansågs onödigt att även mäta restid till Vanadisplan.  

Inte bara restiden för parkeringsbroanvändarna är viktig, för omledning av trafiken med hjälp av ITS‐

strategin kan påverka hela nätverket. För att undersöka påverkan på trafiken på Essingeleden mättes 

restiden mellan Gröndal och Haga Södra, se Figur 21. Av omledningsstrategin påverkas även trafiken 

på Drottningholmsvägen och S:t Eriksgatan. De flesta zonerna i stan attraherar inte så mycket trafik 

utifrån, men en av de största är Vasaparken. Största ursprungspunkt som har Vasaparken som mål är 

Gröndal, varför restider mättes därifrån, se Figur 21.  
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Figur 21. Illustration över sträckor för mätning av restider. T.v. Gröndal ‐ Torsplan, mitten Gröndal ‐ Haga södra, t.v. 
Gröndal ‐ Vasastan. 

När Parkeringsbron  stängs  av och de  andra  förändringarna på  grund  av bygget börjar  gälla märks 

stora skillnader på hur nätverket klarar av trafiken. Restiderna förlängs avsevärt under alla studerade 

tidsintervall, såväl för genomresande på Essingeleden som för de med destination i Vasastan, se Figur 

22 och Figur 23. Även de som reser  till city via Drottningholmsvägen och S:t Eriksgatan drabbas av 

mycket längre restider, restidsökningen är till och med procentuellt sett störst för dem, trots att det 

är på Essingeleden vägbygget pågår, se Figur 24. Men köerna på grund av vägbygget fortplantas långt 

bakåt och drabbar  även dessa bilister under den  tid de  färdas på  Essingeleden. Även  restiderna  i 

centrum blir  längre,  för även om  inte  trafiken mot Vasastan  tar den  vägen gör andra  förare,  som 

tidigare körde Essingeleden, det. Det är viktigt att hålla  i åtanke att restiderna är orealistiskt höga, 

men här ligger fokus på jämförelse mellan scenarier. 

 

 

Figur 22. T.v. sträckan Gröndal ‐ Haga södra. T.h. Restider på sträckan för bas‐ och Parkeringsbroscenariot. 
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Figur 23. T.v. Sträckan Gröndal ‐ Torsplan under Parkeringsbroscenariot. T.h. Restider Gröndal ‐ Torsplan för bas‐ och 
Parkeringsbroscenariot. 

 

Figur 24. T.v. Sträckan Gröndal ‐ City. T.h. Restider Gröndal ‐ City för bas‐ och Parkeringsbroscenariot. 

Restiderna i mittenfiguren gäller om fordon som ska mot Vasastan kör via Essingeleden och Norrtull, 

markerat med mörkblått  i Figur 25. För att kunna  jämföra dem med restiderna på en alternativ väg 

via city, och se hur mycket tid som skulle kunna sparas, gjordes en beräkning av de senare. De två 

vägarna visas i Figur 25 och en jämförelse presenteras i Tabell 2. 
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Figur 25. Restider till Torsplan. Blå linje via Essinngeleden och Turkos linje via city. 

Tabell 2 visar att restiden via city skulle bli 7‐27 minuter och 10‐26 % kortare för trafikanterna med 

mål  i  Vasastan. Detta  är  dock  utan  den  extra  trafiken  som  omledning  skulle  innebära.  Ju  fler  av 

trafikanterna som skulle välja den alternativa vägen, desto större blir flödet på den vägen och med 

det blir hastigheten  lägre och restiderna  längre. Men ovanstående siffror ger ett ursprungligt värde 

på restidsvinsten för de som väljer alternativvägen. 

Tabell 2. Restider till Torsplan via Essingeleden och via city, och differensen emellan. 

Restider Gröndal - Torsplan (min) 
  07:30 07:45 08:00 08:15
via city  43 63 66 76
via Essingeleden 56 70 76 103
Diff  13 7 10 27
Diff % 23 10 13 26
 

I Dynameq  finns slumpfrön som genererar avresetider  för  fordon  inom matrisintervallen  (se stycke 

4.6). Enligt användarhandboken skiljer sig simuleringsresultaten med olika slumpfrön inte nämnvärt, 

varför programmet  inte är konstruerat för att kunna göra flera körningar på en gång. När modellen 

testades att köras med olika slumpfrön visade det sig dock att det blev stora skillnader  i resultaten. 

När Parkeringsbroscenariot kördes med fem olika slumpfrön erhölls en variationskoefficient på 14‐18 

%,  där  längsta  restiderna  på  de  tre  utvalda  länkarna  var  24‐31  %  längre  jämfört  med 

medelrestiderna. På grund av begränsat  tidsutrymme  för projektet kördes varje  scenario med  fem 

slumpfrön, där medelvärden på  restider,  flöden och andra parametrar  räknades ut och användes. 

Detta antal körningar är långt ifrån tillräckligt för att nå statistisk signifikans. För samtliga fall erhölls 

ett relative gap mellan 4 % och 7 %, vilket innebär att användarjämvikt så gott som uppnåtts. 
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Trafikflöden på Essingeleden strax efter avfarten mot alternativvägen och på avfarten mättes för bas‐ 

och Parkeringsbroscenariot. Tabell 3 visar  trafikflödet  för  fordon  som ej har destination  i Vasastan 

som fortsätter på Essingeleden respektive viker av mot Drottningholmsvägen vid Trafikplats Fredhäll. 

Detta  både  för  basscenariot  och  för  Parkeringsbroscenariot  utan  VMS‐budskap.  Där  ser man  att 

eftersom  Vasastansbilisterna  ”tvingas”  stanna  på  Essingeleden  finns  ledig  kapacitet  på 

alternativvägen,  vilket  innebär  att  fordon  som  tidigare  körde  Essingeleden  för  att  nå  sina 

destinationer nu viker av tidigare och  istället kör genom stan. De strävar mot användarjämvikt och 

restiden mellan  deras OD‐par  blir  nu  kortare  via  city  än  via  Essingeleden. Detta  är  ytterligare  ett 

fenomen som skapas på grund av att Dynameq bygger på användarjämvikt. Det gör att fler bilar kör 

genom  stan än  som normalt  skulle ha gjort det och  restiderna blir därmed  längre än de  skulle ha 

blivit. Därför ger en jämförelse av restider och flöden inte ett resultat som skulle fås i verkligheten.  

basscenariot Parkeringsbroscenariot
Essinge Avfart Essinge Avfart 

07:30 4832 608 3624 276 
07:45 5044 372 3416 456 
08:00 4948 464 3104 892 
08:15 4836 448 3616 1012 

 

Även det  totala antalet  fordonstimmar på nätet ökar under alla  tidsintervall,  se  Figur 26. Det bör 

hållas  i  åtanke  att  dessa  mått  tar  hänsyn  till  hela  nätverket  och  att  därmed  både  norr‐  och 

södergående  riktningar  räknas med, men  det  är  enbart  norrgående  riktning  som  studeras.  Antal 

fordon som väntar på att komma ut på nätverket, men som är fast i zonen för att nätverket är fullt är 

även det betydligt större vid tiden  för byggarbetet, se Figur 27. Dessa  fördröjningar ger upphov till 

samhällsekonomiska förluster, varför en  ITS‐lösning med mål att minska fördröjningarna genom att 

nätverket utnyttjas effektivare föreslås. 

Tabell 3. Trafikflöden (fordon/timme) för fordon på Essingeleden 
och på avfarten mot alternativvägen ,som ej har destinaton i 
Vasastan, för bas‐ respektive Parkeringsbroscenariot. 
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Figur 26. Totalt antal fordonstimmar körda på nätet under maxtimmen.  

 

Figur 27. Antal fordon som väntar i zoner men inte tar sig ut på nätet för att det är fullt. 

Figur 28 visar hur många fordon som påbörjade respektive avslutade resor under varje intervall. Det 

går att utläsa att under Parkeringsbroscenariot är det betydligt färre trafikanter som både påbörjar 

och avslutar  resor under alla  intervall. Eftersom efterfrågan är  samma  för båda  scenarierna pekar 

detta på ökad trängsel under Parkeringsbroscenariot. 
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Figur 28. Skillnad i antal fordon som avslutar sina resor och antal fordon som tar sig in på nätet för basscenariot och 
Parkeringsbroscenariot. 

5.4 Förslag	på	lösning		
För  att  försöka  förbättra  situationen och  få  ett mer  effektivt utnyttjande  av  vägnätet  föreslås  att 

trafiken med mål  i Vasastan  rekommenderas  att  köra  en  alternativ  väg.  Tänkbara  alternativvägar 

vore  de  mest  kapacitetsstarka  lederna  genom  centrum,  som  Centralbron  –  Klarastrandsleden  – 

Fleminggatan  ‐ S:t Eriksgatan  (blå  linje  i Figur 29),  för trafik  från Nacka och annan  trafik österifrån; 

Västerbron – S:t Eriksgatan från Trafikplats Nyboda (ljusgrön); Drottningholmsvägen – S:t Eriksgatan 

från  trafikplats  Fredhäll  (röd)  och  Lindhagensgatan  –  S:t  Eriksgatan  från  tpl  Kristineberg  (turkos). 

Studien begränsas dock  till vägen  från  trafikplats Fredhäll: Drottningholmsvägen – S:t Eriksgatan är 

enda studerade alternativväg. Anledningen till begränsningen är att för att studera omledningsvägen 

Centralbron  ‐  Klarastrandsleden  –  Fleminggatan  ‐  S:t  Eriksgatan  skulle  ett mycket  stort  trafiknät 

behöva användas och för att databehandlingen skulle bli rimlig valdes därför en studie av den vägen 

bort. Även vägen vid trafikplats Kristineberg valdes bort, eftersom ingen relevant skyltning mot något 

mål i Vasastan fanns vid efterföljande korsning. Vid körningar i Dynameq framkom dessutom att vid 

endast några få tillfällen valde lite trafik att köra den vägen till Vasastan, allra oftast körde fordon av i 

Fredhäll vid omledning. Alternativvägen vid Kristineberg är möjlig för bilister att nyttja, men eftersom 

det vid  jämviktsutläggningen endast var få bilister som körde där vid ett fåtal ställen studeras bara 

omledningsvägen  vid  Fredhäll.  Anledningen  till  att  trafikplats  Fredhäll  –  Drottninggatan  –  S:t 

Eriksgatan valdes var således att den var den mest kapacitetsstarka av de två på Kungsholmen och 

att skyltning mot S:t Eriksplan finns vid Fridhemsplan som är närmast efterföljande korsning.  
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Figur 29. Karta över Stockholm med potentiella omledningsvägar inritade. Den 
gula  linjen  visar  ordinarie  väg  till  Vasastan  och  den  lila  vägen  då  fordonen 
tvingas fortsätta till Norrtull. Röd linje visar den valda omledningsvägen. Kartan 
är tagen från Kartago, på KTH. 

Lösningsförslaget innebär att genom att visa budskap på VMS rekommendera trafikanter på väg mot 

Vasastan  att  köra  alternativvägen,  vilket  ger  dem  en  kortare  restid  och  samtidigt  ger  bilister  på 

Essingeleden  en  kortare  restid,  genom  att  flödet  sänks  och  därmed  stabilare  trafikförhållanden 

uppnås. När flödet ligger vid kapacitetsgränsen är det instabilt och små förändringar kan då göra stor 

skillnad. Förslaget  innebär att med hjälp av meddelande på en  fast VMS uppmana  trafikanter med 

destination Vasastan att byta väg till den tilltänkta alternativvägen. Detta kan göras antingen genom 

textmeddelande eller restidsinformation. Med MCS‐systemet som finns på Essingeleden kan restider 

och  flöden  mätas  och  när  dessa  når  ett  tröskelvärde  eller  när  restiden  är  betydligt  lägre  på 

alternativvägen genom stan kan budskapet börja visas. 

Av VMS:erna som finns i Storstockholm är en lämpligt placerad för önskad tillämpning. Denna sitter 

vid på E4N, vid Gröndal. Enligt VGU tabell 9‐9 ska VMS:er på en väg med fyra körfält och en hastighet 

på 70 km/h placeras minst 1750 meter  före avfarten. Den aktuella skyltens avstånd  till avfarten är 

ungefär 2000 meter, varför den alltså är  lämplig att använda  för VMS‐budskap  i det här  fallet. Två 

alternativa utformningar, en med textmeddelande och en med restidsinformation visas nedan. 

Det  är  viktigt  att  trafikanterna  endast  uppmanas  nyttja  alternativvägen  när  de  tack  vare  den 

förändrade resrutten tjänar på det. Det räcker  inte att systemet som helhet tjänar på det utan det 
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måste också vara  lönsamt för de som byter väg, annars förlorar bilisterna förtroendet för systemet 

och det blir  lönlöst.  Situationen  kan också  förändras över  tiden.  I början  kanske det  finns mycket 

kapacitet över men alternativvägen är ofta mindre kapacitetsstark än huvudvägen och fylls därmed 

upp snabbare. Det är viktigt att hålla koll på hur trafiken på alternativvägen flyter i realtid, så att man 

när  den  börjar  fyllas  upp  slutar  visa meddelandet. Denna  undersökning  görs  dock  inte  i  den  här 

studien, utan här gäller ITS‐applikationen hela studieperioden. 

5.4.1 Utformning	av	budskap	
I Figur 30 visas två förslag till utformning av VMS‐budskap. 

 
Figur 30. T.v. VMS som rekommenderar den alternativa vägen genom city. T.h. VMS:en visar restider 
till S:t Eriksplan via två olika vägar. 

Märket till vänster är utformat enligt riktlinjerna (se stycke 2.4) genom att händelsen, som ska stå på 

översta raden,  istället beskrivs med ett varningsmärke. Därefter följer vilken väg det rör sig om och 

sedan följder och rekommendationer. Majoriteten av bilisterna vet antagligen inte vilken avfart 163 

är, men det anses ändå vara bästa sättet att beskriva vad som är avstängt. Med rekommendationen 

”S:t  Eriksplan  kör  160a”  verkar  det  rimligt  att  i  alla  fall  delar  av  trafikanterna  förstår  att  den 

avstängda  avfarten  är  den  som  skyltar  mot  S:t  Eriksplan,  alltså  Parkeringsbron  som  leder  mot 

Vasastan. Även om alla trafikanter som använde Parkeringsbron hade mål  i norra Vasastan används 

S:t Eriksplan som skyltat mål. Detta  för att den  ligger  i närheten och det är ett välkänt platsnamn. 

Torsplan,  som  ligger  precis  vid  avfarten  är  inte  alls  lika  känt  och  budskapet  antas  få  bättre 

efterlevnad med mål S:t Eriksplan, för de som ska till norra Vasastan vet med största sannolikhet att 

deras destination ligger nära S:t Eriksplan. 

Märket  till  höger  i  Figur  30  anger  restidsinformation  till  S:t  Eriksplan  via  två  alternativa  vägar, 

Essingeleden  eller  Fridhemsplan,  som  sedan  fortsätter mot  S:t  Eriksplan.  Vid  avfarten  som  följer 

VMS:en sitter en skylt mot Fridhemsplan och när man kommer  fram dit  finns skyltat både mot S:t 

Eriksplan och blåvita omledningsskyltar mot E4/E20 N. Normalt sett kan  trafikanterna  inte veta att 

skyltning  finns  längs  alternativvägen, men  här  antas  de  flesta  vara  vanetrafikanter  och  känna  till 

Stockholmsgeografin tillräckligt för att de ska våga byta väg. 

För båda lösningarna krävs att extra utrustning sätts upp. Utrustning som mäter restid finns på plats 

både  på  Essingeleden  och  i  city, men  för  det  senare  inte  på  rätt  ställen. Mätning  av  restider  via 

Essingeleden  kan  ske  genom  att  Trafikverkets  mätningar  av  restid  mellan  Gröndal  och  Norrtull 

kompletteras med  Stockholms  Stads mätningar mellan Norrtull och  S:t  Eriksplan. Genom  centrum 
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finns  inte  restidsmätning  på  exakt  rätt  platser.  Trafikverkets  data mellan  Gröndal  och  trafikplats 

Fredhäll kan användas, men  restidsmätningar mellan Fredhäll och S:t Eriksplan görs  inte, utan det 

närmaste  den  sträckan man  kan  komma  är  Fridhemsplan  – Odenplan.  Eftersom  det  är  viktigt  att 

informationen  som  sprids  stämmer  överens  med  verkligheten,  annars  förlorar  trafikanterna 

förtroendet för systemet, vore det inte lämpligt att använda ungefärliga restider genom att använda 

närmsta  punkter  för  restidsmätning.  Istället  föreslås  att  videokameror  med  automatisk 

registreringsskyltigenkänning installeras vid avfarten vid Trafikplats Fredhäll och vid S:t Eriksplan. Det 

är bara i märket till höger som restiderna visas för trafikanterna, men även för märket till vänster är 

det viktigt att känna till restiderna på båda vägarna. Detta  för att när alternativvägen  fylls upp och 

trängseln ökar kunna ta bort rekommendationen att byta väg. 

5.4.2 Hur	många	byter	väg?	
Det är svårt att avgöra hur stor omledning som budskap via VMS ger upphov till. Det beror på hur 

tydligt meddelandet utformas, om lämpliga alternativvägar finns att tillgå och på förarnas kännedom 

om vägnätet och deras vana av ITS‐budskap. Därför baseras uppskattningen på hur många som följer 

rekommendationerna  och  byter  väg  på  resultat  från  tidigare  försök  vid  liknande  situationer  och 

antaganden  om  den  nya  situationen.  I  litteraturstudiens  stycke  2.5  studerades  ett  antal  fall med 

resultat enligt nedan: 

1. Vid en broreparation i Nederländerna där körfält stängdes och kapaciteten därmed sattes ner 

intervjuades  förarna  och  10 %  uppgav  att  de  skulle  byta  väg  om  de  fick  uppgift  om  att 

restiden på  alternativvägen  var mindre  än  2,5 minuter  kortare  än på huvudvägen. Vid  en 

tidsskillnad på 12,5 minuter skulle 35 % bytta rutt. 

2. Vid  underhållsarbeten  i  Texas  pågående  i  två  år  behövde  körfält  stängas  av  och  ITS 

rekommenderade annan väg. Vid sådan rekommendation valde 1 – 28 % annan väg, med ett 

medel på 10 %. Vid stor trängsel lydde bilisterna rekommendationerna i större utsträckning. 

3. Flera  experiment  genomfördes  2001  i  Skåne,  där  olika  varningar  och  alternativvägar 

rekommenderades, med resultatet: 

a. Tpl Alnarp: kö + ”välj Hamnen”    18 % omledning 

b. Tpl Alnarp: vägarbete + ”välj Hamnen”  41 % omledning 

c. Tpl Bulltofta: kö + ”välj E22 N 200m”   6 % omledning 

d. Tpl Lund S: kö + ”välj E22 S 800m”  21 % omledning 

Experimenten  gav  varierande  resultat.  Den  lägsta  siffran  uppstod  då  rekommendationen 

kom sent  inpå vägvalspunkten och kapaciteten på alternativvägen brukar där vara  låg.  I de 

övriga fallen fanns god kapacitet på omledningsvägen. Vid varning för kö bytte 18‐21 % väg, 

medan varning för vägarbete ledde till 41 % omledning. 

4. I Stockholm genomfördes 2005 undersökningar av bilisters reaktion på VMS‐budskap. Under 

tiden  för mätningarna  på Nynäsvägen  och  Värmdövägen  var  kapaciteten  på  Essingeleden 

under några dagar på grund av en broskada. På Nynäsvägen valde 4‐18 % att byta resväg till 

följd  av  VMS‐meddelanden,  medan  det  på  Värmdöleden  endast  var  0‐4  %.  Vid 

undersökningarna  var  VMS‐budskapen  ofta  otydliga  och  inte  vid  något  tillfälle 

rekommenderades  en  alternativ  väg. Med  en  sådan  rekommendation  skulle med  största 
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sannolikhet  större  omledning  uppnåtts.  De  låga  andelarna  uppnåddes  där  inga  relevanta 

alternativvägar fanns eller där budskapet var knapphändigt utformat. 

Andelen fordon som byter väg till följd av VMS‐budskap varierar kraftigt. Vid Parkeringsbroscenariot 

förutsätts  att  budskapen  utformas  optimalt med  adekvat  vägmärke  och  så  informativ  text  som 

möjligt, som rekommenderar annan väg. Samtidigt som den tänkta omledningsvägen är hårt belastad 

känner trafikanterna till vägarbetena på Essingeleden och med information som rekommenderar att 

avvika  från Essingeleden  finns  stor chans att de  lyder budskapet och  istället åker genom centrum. 

Med  utgångspunkt  från  fallstudierna  ovan  och  trafiksituationen  antas  att  5‐40  %  omledning  är 

rimligt.  
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6 Analys	av	scenarier	och	diskussion	
I Dynameq finns ingen ITS‐funktion. Man kan alltså  inte ställa in hur många som tar emot och följer 

meddelandet,  varför  ITS‐lösningen måste  representeras  på  annat  sätt.  Detta  kan  ske  genom  att 

kostnader  sätts på  länkar,  en högre  kostnad  ger  en högre  generaliserad  kostnad och  gör därmed 

länken  mindre  attraktiv  medan  en  lägre  kostnad  fungerar  tvärtom.  Genom  att  för  den  initiala 

parkeringsbrosituationen mäta trafikflödet på huvudvägen och på avfarten mot alternativvägen och 

sedan  sätta  en  kostnad  på  alternativvägen  och  därefter  mäta  trafikflödet  på  huvudvägen  och 

avfarten går det att räkna ut hur stor andel trafikanter som bytt väg till följd av förändrad avgift.  

I  den  här  studien  riktas  rekommendationen  att  byta  väg  mot  de  som  tidigare  använde 

Parkeringsbron,  alltså  trafikanter mot  Vasastan,  varför  avgifter  endast  sattes  för  dem  som  hade 

destination  i Vasastan. Ett antal olika avgifter testades och på så sätt togs olika omledningsandelar 

fram. Som tidigare nämnts motsvarade en avgift på 40kr att ingen bytte rutt. Sedan testades att inte 

ta ut någon avgift på alternativvägen (förutom trängselavgiften som alltid finns där), för att se vilken 

omledningsandel  som ger upphov  till bästa möjliga nyttjande av nätverket. Denna  siffra visade  sig 

vara  63%  av  trafikanterna mot  Vasastan,  alltså  om  63%  av  dem  byter  till  den  alternativa  vägen 

genom city uppnås störst flöde på såväl Essingeleden strax efter avfarten mot Fridhemsplan som på 

avfarten,  alltså  fler  tar  sig  fram.  Restiderna mellan  alla  tre  utvalda OD‐paren  blir  som  lägst med 

denna omledningsandel under alla kvartsintervall under maxtimmen utom 8.15‐8.30, men totalt sett 

över maxtimmen är de absolut lägst. Övriga avgifter som testades var, 30 kr, 20kr, 15kr, 12,5kr, 10kr 

och 5kr, vilka i tur och ordning motsvarade en omledningsandel på 1 %, 2 %, 10 %, 34 %, 52 % och 62 

%, se Figur 31. Diagrammet visar hur stor andel av fordonen mot Vasastan som bytte väg till följd av 

olika avgifter på alternativvägen. En avgift på 30 kr gav endast 1% omledning och valdes bort och 

istället studeras 2 %. På samma grund valdes 5 kr bort, eftersom omledningsandelen på 62 % ligger 

så nära de 63 % som fås utan avgift. 

De studerade omledningsandelarna till följd av VMS‐budskap är således 2 %, 10 %, 34 %, 52 % och 63 

%. 
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Figur  31.  Diagrammet  visar  hur  stor  andel  av  fordonen mot  Vasastan  som  bytte  väg  till  följd  av  olika  avgifter  på 
alternativvägen. 

Tabell 4 visar vilket värde på  informationen som olika avgifter motsvarar och hur många som bytte 

väg för olika informationsvärden. Eftersom en avgift på 40 kr representerar basscenariot innebär det 

att ingen information finns och informationens värde alltså är 0 kr. När avgiften sedan sänks med 20 

kr  representerar  det  att  informationens  värde  är  20  kr,  vilket  med  ett  tidsvärde  på  107  kr/h 

motsvarar 12 minuter kortare restid. Detta gav vid simuleringar en omledningsandel på 2 %. Ju mer 

avgiften sänks desto mer ökar informationens värde och fler byter väg. 

Tabell  4.  Visar  vilket  värde  på  informationen  som  olika  avgifter motsvarar  och  hur många  som  bytte  väg  vid  olika 
informationsvärden. 

avgift 
(kr) 

Informationens 
värde (kr) 

Informationens 
värde (min) 

Omledning 
(%) 

40 - - 0 
20 20 12 2 
15 25 15 10 

12,5 27,5 16 34 
10 30 18 52 
5 35 21 62 
0 40 24 63 

 

I Figur 32, Figur 33 och Figur 34 visas restider under maxtimmen mellan de tre utvalda OD‐paren för 

olika omledningsandelar.  
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Figur 32. Restider mellan Gröndal och Haga Södra under maxtimmen med olika omledningsandelar. 
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Figur 33. Restider mellan Gröndal och Torsplan under maxtimmen med olika omledningsandelar. 
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Generellt minskar restiderna med ökad omledningsandel, mellan alla valda start‐ och målpunkter och 

under alla  tidsintervall. Den minsta skillnaden syns mellan 0 % och 2 % omledning, vilket sannolikt 

beror  på  att  utan  omledning  är  densiteten  så  hög  att  trafikoperationerna  befinner  sig  i 

trängselregimen  av  fundamental  diagram  (beskrivs  i  stycke  2.1).  Minskningen  i  trafikvolym  på 

Essingeleden som en omledning på 2 % av de som ska till Vasastan innebär är inte tillräckligt stor för 

att lätta på trängseln tillräckligt mycket för att få ett större flöde och bättre restider. 

Restiderna ökar ju senare in i maxtimmen man kommer, vilket beror på att nätet belastas med mer 

och mer trafik och därmed ökar trafiken och densiteten på nätet och köerna som flaskhalsarna ger 

upphov till sprids längre bakåt. 

Sträckan med  absolut  flest  fordon  är Gröndal  – Haga  Södra,  varför  restiderna på den  sträckan  är 

viktigast.  I nästan alla  fall blir  restiderna kortare  ju  större andel av  trafiken  som  leds genom  stan, 

vilket  verkar  rimligt  eftersom  trafikvolymen  på  Essingeleden minskar.  Kl.  7:30–7:45  kan  restiden 

minska med 11 minuter, från 38 till 27 minuter från  ingen till optimal omledning. Med mer rimliga 

omledningsandelar,  10  respektive  34 %,  handlar  det  bara  om  några  få minuters  skillnad.  Klockan 

8:15–8:30  kan  restiden med  optimal  omledningsandel  ge  11 minuters  restidsvinst,  från  65  till  54 

minuter. Med 10 % omledning ökar  restiden med 5 minuter och med 34 % minskar den med  lika 

mycket.  

För resenärer från Gröndal till Torsplan innebär omledning stora restidsvinster. Kl 07:30‐07:45, innan 

den värsta trängseln hunnit infinna sig, är skillnaden inte så stor. 15 minuters restidsvinst, från 56 till 

41 minuter,  fås med  optimal  omledning  och med  10 %  respektive  34 %  blir  skillnaden  knappt  5 

minuter  respektive drygt 5 minuter. Klockan 8.30 kan  resenärer  spara 45 minuter,  från 103  till 59 

minuter  vid  ingen  respektive  bästa möjliga  omledning  och med  10 %  respektive  34 %  sparas  15 

respektive 25 minuter. 

Man kan anta att de  som  redan åker genom  stan  förlorar på omledningen. När  fler bilar  leds där 

skapas  högre  densitet  och  därmed  lägre  hastighet  och  längre  restider. Men  resultaten  pekar  på 

 
Figur 34. Restider mellan Gröndal och City under maxtimmen med olika omledningsandelar. 
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annat.  Restiderna  blir  kortare  under  alla  intervall  ju  högre  omledningsandelen  är. Detta  trots  att 

flödet på omledningsvägen genom stan blir högre ju större omledningsandelen är (jämför Figur 43). 

Anledningen är att  sträckan Gröndal – S:t Eriksplan  inleds med ett vägstycke på Essingeleden, där 

trängseln  är  värst  och  där  situationen  förbättras  i  och med  omledningen.  Det  leder  till  kortare 

restider på Essingeleden och därmed även på sträckan Gröndal – S:t Eriksplan. Det är alltså inte i city 

som restiden blir kortare än tidigare utan på Essingeleden. 

Det  är  även  viktigt  att  komma  ihåg  att  eftersom  restiderna  inte  nått  statistisk  signifikans  kan 

resultaten vara skeva och ser inte alltid ut som väntat.  

Inte enbart  fordon på de  tre undersökta  länkarna påverkas, utan resultat  för hela nätverket måste 

undersökas. 

Antal körda  fordonstimmar ökar  ju  längre  in  i maxtimmen  tiden går, se Figur 35. Detsamma gäller 

även antal fordon på nätet, ju längre in i maxtimmen tiden går desto fler fordon färdas på trafiknätet, 

se Figur 36. Även antal fordon som väntar på att komma ut på nätet, men som sitter fast i zoner och 

väntar på att ta sig ut på en full länk, ökar under maxtimmen, ju mer fullt nätet blir, se Figur 37. Hur 

många fordonstimmar som körs hör ihop med antal fordon som färdas på nätet. Ju fler fordon desto 

mer trängsel, vilket leder till längre restid och fler körda fordonstimmar.  

 

Figur 35. Fordonstimmar körda på hela nätverket med olika omledningsandelar. 
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Figur 36. Antal fordon som färdas på nätverket med olika omledningsandelar. 

 

 

Figur  37.  Antal  fordon  som  väntar  i  zoner,  men  som  på  grund  av  trängsel  sitter  fast  i  zonerna,  med  olika 
omledningsandelar. 

Efter att ha sett restidsvinster  för de olika omledningsandelarna skulle det vara rimligt att anta att 

antal  fordonstimmar minskar  ju  större omledningsandelen är. Men det är ett  stort nätverk, varför 

utslagen  inte  blir  så  tydliga.  Dessutom  minskar  inte  antal  fordonstimmar  körda  med  större 

omledningasandel, utan  inget mönster kan urskiljas. Men om man tittar på antal fordon som sitter 

fast  i  zoner,  skillnad mellan efterfrågan och antal  fordon  som  tagit  sig  in på nätet, minskar det  ju 

större omledning som fås, alltså fler tar sig ut på nätet. Det innebär att med en omledningsandel på 

63 % fås ungefär lika många fordonstimmar som i de andra scenarierna, men färre fordon väntar på 

att  få komma  in på nätverket, alltså  fler  fordon kommer  in och även  fler kommer ut. Figur 38 och 
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Figur 39 visar hur många resor som påbörjas och hur många fordon som fullbordar sin resa inom de 

olika intervallen. Antal fordon som fullbordar sin resa stiger från 7:30‐7:45 till 7:45‐8:00, för att sedan 

sjunka  i resterande  intervall.  Innan maxtimmens början är efterfrågan något  lägre och trängseln på 

nätet mindre,  vilket  avspeglas  i maxtimmens  första  intervall.  Ju  större  trängseln  blir  desto  färre 

fordon slutför sina resor och färre fordon kan ta sig in på det fulla nätet. Samtidigt ökar antal fordon 

som reser på nätet, som en följd av trängsel och därmed lägre hastigheter. För ingen omledning och 

34 % syns endast en  liten skillnad  i diagrammen, men med 63 % omledning ses en ökning av antal 

påbörjade och fullbordade resor inom alla intervall. 

 

Figur 38. Antal fordon som påbörjar sina resor med olika omledningsandelar. 

 

 

Figur 39. Antal fordon som avslutar sina resor med olika omledningsandelar. 
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En jämförelse av hur flöden varierar över tid för olika omledningsandelar visas nedan. Två punkter på 

Essingeleden valdes ut för jämförelsen, en vid Norra stationsområdet strax bakom flaskhalsen och en 

uppströms på Kungsholmen (se Figur 40).  

 

Figur 40. Punkter där flöden mättes visas med en röd ring. 

Figur  41  och  Figur  42  visar  att  flödet  på  Essingeleden  är  instabilt,  vilket  tyder  på  att  trängsel 

föreligger. Något mönster  i  skillnaderna mellan olika omledningsandelar  går  inte  att  se.  Förväntat 

vore att  flödet på Essingeleden  skulle  sjunka med några hundra  fordon när dessa  leds om genom 

centrum, men i och med att ruttvalet bygger på användarjämvikt flyttas bara trafiken om och andra 

fordon tar Essingeleden istället. Den tredje punkten där flöden jämfördes var på S:t Eriksbron, vilken 

fordon som kör alternativvägen mot Vasastan passerar.  I Figur 43 syns en  tydlig ökning  i  flöde när 

omledningsandelen stiger upp emot 34 %, 52% och 63 %. Detta  innebär att bron  inte opererade på 

kapacitetsnivå, utan ledig kapacitet fanns att tillgå för omledningen. 

Gröndal 

Hornstull

Haga Södra

Roslagstull

Slussen 



63 
 

 

Figur 41. Flöde på Kungsholmen under maxtimmen med olika omledningsandelar. 

 

 

Figur 42. Flöde vid Norra Station under maxtimmen med olika omledningsandelar. 
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Figur 43. Flöde på S:t Eriksbron under maxtimmen med olika omledningsandelar. 

Figur 44, Figur 45 och Figur 46 visar densiteter för scenariot då ingen trafik leds om och då optimal 

omledning på 63 % uppnås, vid tre olika tidpunkter; 07:35, 08:00 och 08:25. Flaskhalsarna finns på 

samma ställe under hela maxtimmen både med och utan ITS‐strategin, de börjar vid Norra 

stationsområdet och blir värre där vägen smalnar av vid Pampas. Det går att se att densiteten är 

mycket hög och trängseln stor i båda scenarierna. Generellt är trängseln vid Norra station och 

Pampas lite värre då mycket trafik leds om, vilket beror på att i den situationen är det betydligt färre 

fordon som sitter fast i noderna och därmed mer trafik ute på nätet. På alternativvägen genom stan 

är trängseln värre i alla situationer, vilket är naturligt eftersom mer trafik leds där. Dock är trängseln 

där inte speciellt svår, bortsett från vid ett trafikljus vid Fridhemsplan. 
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Figur 44. Densitet (fordon/km/körfält) under Parkeringsbroscenariot utan omledning (t.v.) och med 63 % omledning (t.h.) 
klockan 07:35‐07:40. 

 

Figur 45. Densitet (fordon/km/körfält) under Parkeringsbroscenariot utan omledning (t.v.) och med 63 % omledning (t.h.) 
klockan 08:00‐08:05. 
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Figur 46. Densitet (fordon/km/körfält) under Parkeringsbroscenariot utan omledning (t.v.) och med 63 % omledning (t.h.) 
klockan 08:25‐08:30. 

Figur 47, Figur 48 och Figur 49 visar hastigheter på tre ställen på Essingeleden och på S:t Eriksbron. 

Rimligt vore att hastigheten på Essingeleden skulle öka ju fler som leds på en alternativ väg, men så 

är inte fallet. Hastigheten är relativt jämn, med vissa undantag. Efter tidigare analys har framkommit 

att då trafiken leds om kommer fler fordon ut på nätet, vilket innebär att fler kommer fram, men 

hastigheten förblir densamma. Hastigheten på S:t Eriksbron borde bli lägre ju mer trafik som åker 

där, i enlighet med sambandet mellan flöde och hastighet (se stycke 2.1), men Figur 49 visar 

motsatsen. Orsaken är svår att klarlägga, men beror antagligen på överflyttning av trafik och att när 

fordonen som ska mot Vasastan byter väg till S:t Eriksbron, byter i Dynameq fordon som redan åkte 

på S:t Eriksbron till andra, för dem mer fördelaktiga vägar och trafikökningen blir därmed inte så stor 

som väntat. 
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Figur 47. Medelhastighet över alla körfält på Kungsholmen under maxtimmen med olika omledningsandelar. 

 

 

Figur 48. Medelhastighet över alla körfält på Norra Station under maxtimmen med olika omledningsandelar. 
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Figur 49. Medelhastighet över alla körfält på S:t Eriksbron under maxtimmen med olika omledningsandelar. 

6.1 Känslighetsanalys	
För att testa hur känslig för variationer i efterfrågan som ITS‐lösningen är testades den med 10 % 

högre och 20 % lägre efterfrågan, för 0 % omledning och för 10 % omledning. I Figur 50, Figur 51 och 

Figur 52 går att utläsa att för efterfrågan 100 % eller 110 % syns inte så stor skillnad på restider. 

Nätet är redan så tungt belastat av trängsel, det är mättat, att mer efterfrågan mest ger skillnad i 

antal fordon som väntar i zoner. Med en lägre efterfrågan blir nätet inte alls så trängselbelastat. Även 

i det fallet fungerar ITS‐strategin, med kortare restider mellan alla destinationer under alla 

tidsintervall. 

 

Figur 50. Restid under maxtimmen mellan Gröndal och Haga Södra med olika stor efterfrågan med ingen omledning och 
med 10 % omledning. 
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Figur 51. Restid under maxtimmen mellan Gröndal och City med olika stor efterfrågan med ingen omledning och med 10 
% omledning. 

 

Figur 52. Restid under maxtimmen mellan Gröndal och Torsplan med olika stor efterfrågan med ingen omledning och 
med 10 % omledning. 
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7 Slutsatser	
ITS bidrar till en effektivare användning av vägnätet, genom att trafikanter blir bättre informerade 

och därmed kan fatta bättre beslut. Detta bidrar till ökad framkomlighet, minskad trängsel och bättre 

säkerhet på trafiknätet, bland annat genom minskat antal upphinnandeolyckor. Genom att med hjälp 

av ITS samla in och behandla data kan information om trafiksituationen inhämtas och användas för 

att styra och leda trafiken, bland annat genom att sprida information om trafiksituationen och vid 

behov rekommendera alternativa vägar. På så sätt kan vägnätet användas mer effektivt och 

trafikanternas restider förkortas. 

När Parkeringsbron stängs av och kapaciteten sätts ned föreslås en ITS‐lösning för ett så effektivt 

användande av trafiknätet som möjligt. En befintlig VMS‐skylt vid Gröndal föreslås visa 

varningsmärket varning för vägarbete och antingen rekommenderar trafikanter mot S:t Eriksplan att 

köra genom stan via Fridhemsplan eller visar restid till S:t Eriksplan via Essingeleden och via 

Fridhemsplan. 

Initialt var syftet att utvärdera lösningar på problemen som uppstår vid Parkeringsbroscenariot med 

hjälp av Dynameq, men allt efter arbetets gång upptäcktes svagheter med programmet som inte gör 

det lämpligt för den här typen av analys.  

Vid simulering av hur systemet fungerar vid olika omledningsandelar behöver modellen kunna 

modellera ruttval och hantera trängsel, samtidigt som den måste klara av ett stort nätverk, eftersom 

en förändring kan influera på ett stort område och få konsekvenser längre bort. På dessa grunder, 

samt att det kan vara intressant att testa en ny programvara och att nätet över Stockholm fanns 

tillgängligt valdes Dynameq som simuleringsprogram. Modellen visade sig dock sakna fullständig 

kodning, kalibrering och validering. För att kunna göra den här typen av analys är det av stor vikt att 

korsningar och prioriteringsregler är riktigt kodade, eftersom konflikter bygger på detta. Att koda 

hela nätet var inte rimligt och därmed kodades bara de för studien viktigaste stråken. Arbetet med 

att koda och kalibrera modellen visade sig vara alldeles för omfattande, varför det bestämdes att 

projektet skulle fokusera på att få nätverket att uppföra sig som förväntat enligt trafikflödesteori och 

att utvärdering därefter skulle ske mellan olika scenarier. Det innebär att modellen inte 

representerar verkligheten tillfredsställande och att resultaten därmed inte går att tillämpa på det 

verkliga scenariot.  

Mycket av arbetet handlade om att upptäcka faktorer som gjorde att Dynameq inte är lämpligt för 

ändamålet. Brister i modellering av val och byte av körfält gjorde att på en del platser 

underutnyttjades körfält, vilket skapade lägre kapacitet och därmed värre trängsel än i verkligheten. 

Fordon måste i början av en länk köra in i det körfält som de ska lämna länken från, vilket innebär 

problem där av‐ och påfarter ligger tätt. En annan brist är att nätutläggningen bygger på att 

trafikanterna är invanda med sina ruttval. När Parkeringsbron stängs av och samtidigt kapaciteten på 

Essingeleden sjunker antas att i en övergångsperiod känner inte bilisterna till detta och fortsätter på 

Essingeleden. Det gör att med trängselsituationen på Essingeleden finns tidsvinster att inhämta 

genom att leda trafik genom stan, vilket en ITS‐lösning med VMS‐skylt ska göra trafikanterna 

uppmärksamma på. I Dynameq bygger dock ruttvalet på användarjämvikt där alla är fullt 

informerade om trafiksituationen. Det gör att när rampen stängs simulerar programmet så att 

optimalt antal fordon byter väg och kör genom stan, något som i verkligheten sker på sikt då jämvikt 
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ställer in sig, men inte i övergångsperioden utan information. För att simulera situationen vore det 

lämpligt att göra en nätutläggning på basscenariot tills jämvikt inställt sig och där stoppa 

simuleringen. Sedan görs förändringarna som sker vid bygget och endast en iteration till körs, så att 

ruttvalen behålls. Tyvärr är inte detta möjligt i Dynameq vid större förändringar som borttagning av 

en länk, varför förändringen i ruttval måste representeras på annat sätt. 

Eftersom inget ITS‐verktyg finns inbyggt i programmet måste en sådan representeras med 

generaliserade kostnader. För att detta ska bli noggrant krävs att man känner till vilket värde 

informationen har för trafikanterna. Detta är svårt att mäta för olika typer av information och för 

olika trafikanter. Ett ITS‐verktyg där man för in en omledningsandel vore enklare. Även om det inte är 

helt lätt att mäta omledningsandelar är det enklare än att tolka informationsvärden. 

Dessutom blir modellkörning och bearbetning av utdata från Dynameq tidsomfattande vid 

situationer då så mycket trängsel förekommer att de slumpade avresetiderna inom tidsintervallen för 

matrisen påverkar hur bra nätverket fungerar.  Då inget verktyg för att köra många simuleringar och 

räkna ut medelvärden och statistisk signifikans finns inbyggt i programmet blir processen mer 

komplicerad. 

Trots bristerna i programmet analyserades resultaten, en jämförelse mellan scenarion var ändå 

möjlig. Situationen under Parkeringsbroscenariot försämras avsevärt jämfört med basscenariot, med 

betydligt längre restider och mer trängsel på nätet, vilket gör att färre fordon kommer fram. Därför 

är det rimligt att söka leda om trafik för att bättre utnyttja nätverket och därmed öka 

framkomligheten och minska köerna. 

Med givna förhållanden gjordes en analys av nätverkets funktion för olika omledningsandelar. 

Effektivast utnyttjande av vägnätet med kortast restider och högst antal avslutade resor över hela 

nätverket fås med 63 % omledning av fordonen som har destination Vasastan. 

Trafikanter är konservativa i sina ruttval och byter inte gärna väg, men med adekvat information och 

bra alternativ är det möjligt att uppnå resultat. För de studerade situationerna har 0‐41 % omledning 

uppnåtts. Vid 0 % fanns ingen lämplig alternativväg och meddelandet var inte optimalt, medan det 

vid 41 % fanns en kapacitetsstark omledningsväg med god framkomlighet och meddelandet var 

optimalt utformat med tydlig information om vägarbete och rekommendation av den alternativa 

vägen. 

Med den erfarenhet av VMS som trafikanterna har idag är 63 % omledning i den givna situationen 

inte rimligt. Men ju mer erfarenhet de får och ju pålitligare systemet blir desto större blir möjligheten 

till ökad efterlevnad av budskapen, det finns utvecklingspotential. Rimligare är att med optimalt 

utformat meddelande kan omledningsandelen nå upp till 5 – 40 % av de berörda trafikanterna. Dessa 

andelar ger inte lika effektivt nyttjande av nätverket som optimala 63 %, men studien visar ändå att 

10 % omledning ger kortare restider och bättre förhållanden än om ingen leds om och 34 % ger ännu 

bättre resultat. 

Slutligen kan sägas att stora vinster i restid och genomströmning finns att hämta vid införande av en 

VMS‐lösning, om den är välplanerad och tydlig och därmed leder till stor omledningsandel. Detta 

bidrar till effektivare utnyttjande av vägnätet och kortare restider för alla. 
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8 Rekommendationer		
För att kunna få ett mer precist resultat av studien måste nätverket kodas mycket noggrannare. Med 

ett simuleringsprogram där trängsel bygger på konflikter är det av stor vikt att alla korsningar kodas 

så att de stämmer överens med verkligheten. Dessutom är det viktigt med kalibrering av OD‐

matrisen och av parametrar så att flöden, hastigheter och restider stämmer överens med de verkliga. 

Arbetet med kodning och kalibrering för ett så stort nät är oerhört tidskrävande, men för att få ett 

tillfredsställande resultat är det nödvändigt att avsätta den tiden. 

Om studien skulle göras om vore det lämpligt att försöka kompensera för hur körfältsbyten 

modelleras, eftersom det på en del ställen ger upphov till underutnyttjande av körfält. Detta kan ske 

genom att i områden med många på‐ och avfarter ersätta långa länkar med flera korta och på så sätt 

blir sträckorna där körfält underutnyttjas korta. 

För en fullständig studie bör VMS‐budskap inte vara aktiverat hela tiden, utan enbart då trängseln är 

så stor att behov av avlastning finns och då tillräckligt stor ledig kapacitet finns på omledningsvägen. 

Därför bör ITS‐lösningar där budskap endast under begränsad tid rekommenderar trafikanter att byta 

väg, tills alternativvägen fylls upp, testas. 

Ett annat intressant tillvägagångssätt för att modellera ITS‐lösningen i Dynameq kan vara att dela upp 

trafiken i olika fordonsklasser, där olika förare har olika tidsvärden. Detta representerar att förarna 

har olika tillgång till information och olika förmåga att följa informationen. För den här typen av 

studie krävs dock tillgång till data över tidsvärden och deras fördelning bland förarna. 

 Eftersom ITS‐lösningar representeras med generaliserade kostnader vore det lämpligt att djupare 

studera trafikinformationens värde för olika budskap, på olika platser och i olika situationer, för att 

bättre kunna representera ITS‐lösningen 

En åtgärd som skulle förbättra programvaran Dynameq vore att införa ett enklare sätt att utföra 

”multiple runs”. Trots att användarmanualen säger att resultaten från olika simuleringar inte ska 

skilja sig åt har det visat sig att med mycket trängsel gör de det ändå. Vid kontakt med INRO som har 

skapat Dynameq framkom att de är medvetna om problemet och att manualen är gammal. En 

förnyelse av den vore på sin plats. 
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