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Sammanfattning 
Denna studie undersökte hur en tillämpning av myrarten Atta Colombicas trafikregler 

påverkade trafikflödet på en dubbelriktad väg med två körfält där en del av ett körfält var 
avstängt. Detta gjordes genom att utveckla ett simulationsprogram, en algoritm baserad på 

Atta Colombicas trafikregler samt en algoritm baserad på svenska trafikregler. Algoritmerna 
jämfördes med avseende på trafikflöde och fordons genomsnittliga resetid. Simuleringen 

samlade kvantitativ data om trafikflödet och genomsnittliga resetider från båda algoritmer. 
Resultaten visade att algoritmen baserad på svenska trafikregler presterade bättre i alla 

testfall. Slutsatsen att Atta Colombicas trafikregler inte ökar flödet jämfört med svenska 
trafikregler drogs.   



 
 

 
 

Abstract 
This study examined how an implementation of traffic rules based on the ant species Atta 
Colombica affected traffic flow on a two-way road with two lanes, in which a portion of a 

lane was closed. This was done by developing a simulation program, an algorithm based on 
Atta Colombica’s traffic rules and an algorithm based on Swedish traffic rules. The 

algorithms were compared in terms of traffic flow and average travel time for vehicles. The 
simulation gathered quantitative data about the traffic flow from both algorithms. The results 
showed that the algorithm based on Swedish traffic rules performed better in all test cases. 
The conclusion was drawn that Atta Colombica’s traffic rules did not increase traffic flow 

compared to Swedish traffic rules.   
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Trafikoptimering har länge varit ett problem för trafikingenjörer då säkerheten på bilvägar 
måste hålla en viss standard samtidigt som antalet bilar ständigt ökar(Statistiska centralbyrån, 
2016). Trafikregler är ett av de vanligaste verktygen myndigheter använder för att kontrollera 
trafikflödet samt minimera olyckor. Välutvecklade trafikregler är en vital hörnsten i ett säkert 
och effektivt trafiksystem, dock är det inte endast människor som använder sig av trafikregler 
för att optimera sitt trafikflöde.  
 
Flertal myrarter har utvecklat egna trafikregler för att underlätta jobbet att hämta föda till 
boet(Fourcassié, Dussutour, och Deneubourg, 2010). Då en stor del av myrarters överlevnad 
hänger på deras möjlighet att söka och hämta föda till boet har de under miljontals år 
utvecklat egna trafikregler för att optimera sin matavkastning. Undersökningar där 
födosökande myror av arten Atta Colombica tvingas korsa ett smalt spår mellan deras bo och 
en födokälla har gjorts, och det visar sig att denna myrart har en mängd trafikregler som 
nästan alltid följs av alla myror i kolonin(Dussutour et al. 2009). Dessa trafikregler hjälper 
myrorna att minska antalet frontalkrockar på spåret och hålla ett högt flöde av myror som 
återvänder med föda till boet, trots att spåret fungerar som en flaskhals. 
 
En stor skillnad mellan födosökande myror och människor i trafik är det slutgiltiga målet med 
deras resor. Alla födosökande myror har samma mål vilket är att hämta föda till kolonin och 
eftersom all föda i kolonin delas gynnar det alla myror om en myra återvänder med föda 
snabbare. Människor å andra sidan har olika mål med sina resor då de oftast är på väg till 
olika destinationer och har olika behov av att hinna dit i tid. Generellt gynnas inte en trafikant 
om en medtrafikant hinner till sin destination snabbare. Det är myrornas förmåga att 
samarbeta och fallet att individen gynnas när gruppen lyckas som lett till att arter som Atta 
Colombica utvecklat sofistikerade trafikregler. Märkvärdigt är det också att trafikreglerna i 
slutända också gynnar individuella myror då den genomsnittliga resetiden från boet till 
födokällan och tillbaka minskar(Dussutour et al. 2009). Med denna kunskap kan man fråga 
sig om ett liknande samarbete kan gynna människor i trafiken med liknande resultat. 

1.2 Problemformulering 
Frågeställningen rapporten ska besvara är: 
Kan en implementation av Atta Colombicas trafikregler öka trafikflödet och minska 
trafikstockningar jämfört med svenska trafikregler, på en dubbelriktad väg med två körfält 
högt trafikerad av tunga fordon och personbilar? 
En del av vägen har ett avstängt körfält i ena riktningen vilket leder till att fordon måste köra 
förbi avstängningen i motsatt körfält. Hastighetsbegränsningen på vägen är satt till 90 km/h. 
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1.3 Syfte 
För att besvara frågeställning ska två algoritmer som representerar trafikregler utvecklas där 
en är baserad på svenska trafikregler och den andra på Atta Colombicas trafikregler. Dessa två 
algoritmer ska sedan implementeras i ett egenutvecklat trafiksimuleringsprogram. Resultaten 
från simuleringarna analyseras och en slutsats som besvarar frågeställningen dras. 
 
Eftersom Atta Colombica endast använder sina trafikregler när de blir begränsade till en smal 
väg som enbart tillåter transport åt ett håll i taget kommer denna rapport avgränsas till 
trafiksimulationer av en dubbelriktad väg med ett körfält. Dock är inte högt trafikerade 
dubbelriktade vägar med ett körfält vanliga i Sverige, rapporten fokuserar istället på 
dubbelriktade vägar med två körfält där ett körfält är avstängt, på grund av till exempel 
underhåll. Vid denna typ av situation uppstår generellt många trafikstockningar och 
framkomligheten minskar avsevärt vilket gör det till en bra kandidat för trafikoptimering.   

2 Bakgrund 

2.1 Atta Colombicas trafikregler 
Atta Colombica använder sig av feromoner för att kommunicera mellan varandra och fördela 
information om födokällor. När en myra hittar en födokälla lägger den ett spår av feromoner 
från födokällan till boet, och med hjälp av detta feromonspår kan andra myror hitta till samma 
födokälla. Feromonspåret avdunstar efter en stund och varje myra som väljer att följa spåret 
placerar ut nya feromoner för att förstärka spåret. Dessa egenskaper av feromonspåret hjälper 
myrorna välja vilket spår att följa då spår till födokällor med bättre egenskaper(nära boet, stor 
volym, hög kvalitet) inte avdunstar på grund av antalet myror som väljer att följa dessa spår. 
Detta system har dock konsekvensen att myror går samma väg till en födokälla likt en 
motorväg och generellt delar Atta Colombica myror upp ett spår i tre körfält. På grund av 
detta uppstår det flaskhalsar när spåret går över en smal gren eller en lian eftersom antalet 
körfält minskar från tre till ett. Det är vid dessa tillfällen myrorna implementerar sina 
trafikregler för att hålla det maximalt möjliga flödet vid flaskhalsen(Fourcassié, Dussutour, 
och Deneubourg, 2010). 
 
Atta Colombicas trafikregler vid flaskhalsar är baserade på ett prioriteringssystem som tar 
hänsyn till en myras färdriktning och om myran bär på föda eller inte. Om en myra bär på 
föda eller ej spelar roll då myror som bär på föda går långsammare än myror utan föda. 
Dussutour et al. (2009) fann att myror på väg till födokällan gav företräde till myror med föda 
på väg till boet i 294 av 300 fall. De fann också att myror på väg till boet utan föda gav 
företräde till myror på väg till födokällan i 301 av 400 fall. Dessutom noterades det att myror 
som färdades till boet utan föda valde att inte gå om myrorna som bar föda till boet i 102 av 
110 fall. Figur 1 visar en enkel illustration av dessa trafikregler. Eftersom myror färdandes till 
boet med föda hade företräde över det smala spåret kunde myror som inte valt att gå om dem 
korsa spåret utan att ge företräde till myror färdandes till födokällan. Författarna beräknade 
och drog slutsatsen att myrorna som inte gick om andra myror ödslade hälften så mycket tid 
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bakom de långsamtgående myrorna jämfört med de som valde att gå om. Detta då de blev 
tvingade att ge företräde till alla myror på väg till födokällan istället för att sakta ner bakom 
de långsamtgående myrorna.  

 
Figur 1. Myror utan föda på väg till boet ger företräde till myror på väg till födokällan(A). Myror på väg 
till födokällan ger dock företräde till myror på väg till boet med föda(B). 

2.2 Svenska trafikregler 
Vid arbete på väg finns det ett antal tekniska krav Vägverket ställer på vägarbetare för att 
trafiken ska flöda på med minimalt antal störningar. Speciella krav ställs när trafik ska styras 
växelvis i ett körfält. Körfältet får regleras med ett antal olika verktyg bland annat tillfällig 
trafiksignal, vakt och vägmärken. Vägarbetsplatsen förväntas utformas så att väntetiden för 
trafikanter är högst fem minuter när körfältet regleras med lots och vakt, respektive tre 
minuter när det regleras med trafiksignal. Väntetiden räknas från det att trafikanter stannar vid 
vakt, bom eller signal till dess att de får köra(Trafikverket, 2012).  
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3 Material och metod 

3.1 Simuleringsmiljö 
Simuleringar utfördes i ett ad hoc-program utvecklat av författarna och skrivet i 
programspråket Java. Vägen representerades i programmet som ett tvådimensionellt rutnät 
med två rader och 833 stycken kolumner. Rutnätets två rader motsvarade vägens två körfält 
och de 833 kolumnerna motsvarade en sträcka på fem kilometer. Fordonen färdades 
horisontellt över rutnätet och representerades som en eller fler markerade rutor beroende på 
fordonets typ. En ruta var sex meter bred vilket gjorde det möjligt för en ruta att rymma en 
stor bil med marginal samtidigt som tre rutor rymde en buss eller lastbil. Längderna på olika 
typer av fordon baserades på Trafikverkets grundvärden för motorfordon(Sektion Utformning 
av vägar och gator, 2004). 83 stycken rutor, vilket motsvarade drygt 500 meter, i rutnätets 
nedre rad markerades som okörbara för att representera den delen av körfältet som stängts av. 
Dessa rutor befann sig i mitten av den genererade vägen och inga fordon kunde befinna sig i 
dem. Figur 2 visar en förenklad illustration av rutnätet där rutnätets bredd och antalet 
okörbara rutor minskat avsevärt. 
 

 
Figur 2. Förenklad illustration av rutnätet. De röda rutorna representerar den avstängda delen av 
körfältet. 

Avståndet mellan två fordon på samma körfält var beroende på om fordonen stod stilla eller 
ej. När fordonen var stillastående var det möjligt för dem att befinna sig intill varandra utan 
någon ruta emellan. I färd höll fordon ett avstånd på tolv rutor, detta då det är rekommenderat 
för förare att hålla ett avstånd på tre sekunder till framförvarande bil på svenska vägar(Polisen 
Södertälje, 2015). Eftersom fordonen färdades i 25 m/s(90 km/h) motsvarar tre sekunder 75 m 
vilket är cirka tolv rutor i rutnätet. Dock höll inte fordonen detta avstånd om de vid något 
tillfälle bildat en kö vid förhindret. Då höll alla fordon i den kön ett avstånd på noll rutor 
resten av färden. Ingen form av acceleration eller retardation implementerades i 
simuleringsprogrammet. 
 
Programmet byggde på att exekveringen bestod av ett antal cykler där programmet under 
varje cykel bestämde vad varje fordons nästa handling skulle vara. I varje cykel tog alltså 
programmet hänsyn till bland annat vilken algoritm som användes, fordonets typ, fordonets 
hastighet och avståndet till framförvarande fordon för att bestämma fordonets nästa handling. 
När denna process hade utförts på alla fordon i rutnätet påbörjades nästa cykel som utförde 
samma process igen. Då ett fordon som färdades i maximal hastighet(25 m/s) förflyttades en 
ruta(6 meter) i sin färdriktning per cykel motsvarade  25

6
 stycken cykler en sekund enligt 

beräkningen: 
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1 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 6 𝑚𝑚, 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟: 1 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐⁄ = 6 𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐⁄    
 

I maxhastighet: 
 

1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 =  6 𝑚𝑚 ⇒ 1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 ∗
25
6

=
6 ∗ 25

6
 =  25 𝑚𝑚 

 

En minut motsvarar 250 stycken cykler då  25
6
∗ 60 = 250 

 
Hur många bilar respektive tunga fordon som genererades bestämdes av ett antal decimaltal 
mellan noll och ett som angavs som parametrar vid programmets körning. Antalet fordon som 
genererades bestämdes av två olika sannolikheter, en sannolikhet för varje körfält. Dessa 
sannolikheter beskrev sannolikheten att ett fordon skulle genereras vid en exekveringscykel 
på respektive körfält, givet att avståndet till det närmaste fordonet på körfältet var minst tolv 
rutor. Mängden tunga fordon som genererades bestämdes av en parameter som angav hur stor 
andel av de genererade fordonen som skulle vara tunga fordon. Dessa tre parametrar har 
benämningen P(Förhindrad), P(Oförhindrad) och P(Tung) framöver i denna rapport där: 
 

• P(Förhindrad) är sannolikheten att ett fordon genereras vid en exekveringscykel på 
det förhindrade körfältet, givet att avståndet till det närmaste fordonet på körfältet var 
minst tolv rutor. 

• P(Oförhindrad) är sannolikheten att ett fordon genereras vid en exekveringscykel på 
det oförhindrade körfältet, givet att avståndet till det närmaste fordonet på körfältet var 
minst tolv rutor.  

• P(Tung) är sannolikheten att ett genererat fordon är ett tungt fordon. 
 
Dessa sannolikheter implementerades i simulationsprogrammet genom att programmet vid 
varje exekveringscykel slumpade fram ett tal mellan 0,0 och 1,0, för att sedan undersöka om 
detta tal var mindre än den angivna sannolikheten. Om det slumpgenererade talet var mindre 
än eller lika med den angivna sannolikheten genererades ett fordon. För att bestämma om ett 
genererat fordon skulle vara ett tungt fordon slumpade programmet fram ännu ett tal mellan 
0,0 och 1,0, och undersökte om detta tal var mindre än den angivna andelen tunga fordon. Om 
det slumpgenererade talet var mindre än eller lika med den angivna andelen tunga fordon blev 
det genererade fordonet ett tungt fordon. Figur 3 visar ett flödesschema som illustrerar hela 
beslutsprocessen. För att slumpgenerera talen användes Javas Random klass. 
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Figur 3. Beslutsprocessen kring om ett fordon ska genereras på vägen, och om det genererade 

fordonenet ska vara ett tungt fordon. 

3.2 Myralgoritmen 
Myrinspirerade algoritmen som utvecklades baserades främst på resultaten av rapporten 
Priority rules govern the organization of traffic on foraging trails under crowding conditions 
in the leaf-cutting ant Atta Colombica (Dussutour et al. 2009). Resultaten och slutsatsen av 
rapporten framfördes i kapitel 2.1 av denna rapport. För att modellera den simulerade vägen 
efter Atta Colombicas feromonspår bestämdes det att körfältet utan något förhinder 
motsvarade myrornas väg tillbaka till boet, och körfältet med förhinder motsvarade deras väg 
till födokällan. Algoritmen använde sig sedan av prioriteringsregler likt de funna inom en 
koloni av Atta Colombica myror för att prioritera olika fordon på vägen. Dessa regler kan 
enkelt sammanfattas som: 
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• Generellt har fordonen på det oförhindrade körfältet alltid företräde. 
• Om ett tungt fordon befinner sig längst fram på det förhindrade körfältet har det 

fordonet företräde, oavsett fordonstyp i det oförhindrade körfältet. Fordon som 
befinner sig 50 rutor eller mindre bakom det tunga fordonet får också åka förbi 
förhindret. 

• När inga fordon håller på åka förbi förhindret får fordon på det förhindrade körfältet 
åka förbi förhindret. 

• Befinner sig två tunga fordon längst fram på båda körfälten åker fordonet på det 
förhindrade körfältet först förbi förhindret i enlighet med den andra regeln.  

 
Algoritmen avgör vilket fordon på vägen som har företräde förbi förhindret genom att 
undersöka de tolv rutorna närmast början av förhindret på varje körfält. Om det till exempel 
befinner sig två bilar inom dessa tolv rutor på vardera sida om förhindret bestämmer 
programmet att bilen på det oförhindrade körfältet har företräde. 

3.3 Människoalgoritmen 
Människoinspirerade algoritmen som utvecklades baserades främst på de tekniska krav 
Vägverket ställer för arbete på väg. Algoritmen använde sig av trafiksignaler för att reglera 
riktningen av trafiken på det oförhindrade körfältet. Trafiksignalerna lös grönt för ett körfält i 
375 cykler, vilket motsvarade 90 sekunder, och skiftade därefter till rött. Under de gröna 
perioderna fick fordonen på tillhörande sida köra förbi förhindret. När en trafiksignal skiftade 
till rött väntade programmet tills alla fordon hade åkt förbi förhindret innan det valde att skifta 
det andra körfältets trafiksignal till grönt.  

3.4 Mätningar 
Simuleringsprogrammet samlade statistik om det simulerade trafikflödet och individuella 
fordon under alla exekveringar. Identisk statistik samlades oavsett vilken algoritm som 
användes för fordonen. Den samlade statistiken bestod av: 
 

• Antalet fordon som passerade mittpunkten av förhindret per exekveringscykel i varje 
färdriktning, alltså genererades två mätvärden av denna typ. Mätvärdet hade endast ett 
värde mellan noll och ett då ett fordon kan förflytta sig maximalt en ruta per cykel. 

• Antalet fordon i varje färdriktning som passerade mittpunkten.  
• Antalet fordon som genererades under programmets exekvering. Programmet samlade 

data om både totala antalet fordon och antalet genererade fordon på varje körfält. 
• Mängden tunga fordon i förhållande till det totala antal fordon som genererades. Detta 

värde bestod av ett värde mellan noll och ett som representerade kvoten av antalet 
fordon och antalet tunga fordon. 

• Genomsnittliga resetiden från den cykeln ett fordon genererades till dess att det färdats 
till vägens mittpunkt, vilket också är förhindrets mittpunkt. Resetiden för ett fordon 
mäts i antal cykler. 
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Varje simulering bestod av 15000 exekveringscykler vilket motsvarar en simulerad timme. 
Tre stycken olika tester utfördes på varje algoritm, alltså skapades sex stycken tabeller med 
resultat. Figur 4 visar en enkel sammanfattning av de olika sannolikheternas värden vid de tre 
olika testerna. I det första testet var parametrarna P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) satta till 
0,5 och P(Tung) kunde anta värdet av varje tiondel från 0,1 till 1,0. I det andra testet var 
P(Tung) satt till 0,1 samtidigt som de andra två parametrarna varierade mellan varje tiondel 
från 0,1 till 1,0. P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) antog också alltid samma värde. I det 
tredje och sista testet antog P(Tung) värdet 0,1, P(Förhindrad) värdet 0,5 och P(Oförhindrad) 
antog värdet av varje tiondel från 0,1 till 1,0. I alla tre tester utfördes fem stycken simulationer 
för varje tiondel på de värden som varierade från 0,1 till 1,0. 
 

 
Figur 4. Sammanfattning av simuleringsprogrammets sannolikheter vid de tre olika testerna. 

4 Resultat 

4.1 Varierande P(Tung) 
Varje värde i tabellerna nedan är ett genomsnitt av fem stycken simuleringar och under varje 
simulering var P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) satta till 0,5. 
Figur 5 redovisar skillnaden i trafikflöde mellan människoalgoritmen och myralgoritmen på 
det oförhindrade körfältet när P(Tung) varierar. Flödet är mätt i antalet fordon som passerar 
vägens mittpunkt per exekveringscykel. 
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Figur 5. Jämförelse av skillnaden i flöde på det oförhindrade körfältet mellan de två algoritmerna. 
P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) är satta till 0,5. 

Figur 6 redovisar skillnaden i trafikflöde mellan människoalgoritmen och myralgoritmen på 
det förhindrade körfältet när P(Tung) varierar. Flödet är mätt på samma sätt som i figur 5. 
 

 
Figur 6. Jämförelse av skillnaden i flöde på det förhindrade körfältet mellan de två algoritmerna. 
P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) är satta till 0,5.  
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Figur 7 redovisar de genomsnittliga resetiderna för alla fordon i människo- och 
myralgoritmen när P(Tung) varierar. Ett fordons resetid avser tiden det tog från det att 
fordonet genererades till dess att det nådde vägens mittpunkt. Genomsnittsresetiden avser 
genomsnittet av alla fordons resetid, oavsett fordonstyp. 
 

 
Figur 7. Jämförelse av de genomsnittliga resetiderna för alla fordon mellan de två algoritmerna. 
P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) är satta till 0,5. 

4.2 Varierande P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) 
Varje värde i tabellerna nedan är ett genomsnitt av fem stycken simuleringar och under varje 
simulering var P(Tung) = 0,1 och P(Förhindrad) = P(Oförhindrad) gällde alltid. 
Figur 8 redovisar skillnaden i trafikflöde mellan människoalgoritmen och myralgoritmen på 
det oförhindrade körfältet när P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) varierar. Flödet är mätt i 
antalet fordon som passerar vägens mittpunkt per exekveringscykel. 
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Figur 8. Jämförelse av skillnaden i flöde på det oförhindrade körfältet mellan de två algoritmerna. 
P(Tung) är satt till 0,1. 

Figur 9 redovisar skillnaden i trafikflöde mellan människoalgoritmen och myralgoritmen på 
det förhindrade körfältet när P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) varierar. Flödet är mätt på 
samma sätt som i figur 8. Många staplar saknas i figuren då myralgoritmen har flödet 0,00 i 
alla fall, förutom när P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) = 0,1. 
 

 
Figur 9. Jämförelse av skillnaden i flöde på det förhindrade körfältet mellan de två algoritmerna. 
P(Tung) är satt till 0,1. 
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Figur 10 redovisar de genomsnittliga resetiderna för alla fordon i människo- och 
myralgoritmen när P(Förhindrad) och P(Oförhindrad) varierar. Ett fordons resetid avser tiden 
det tog från det att fordonet genererades till dess att det nådde vägens mittpunkt. 
Genomsnittsresetiden avser genomsnittet av alla fordons resetid, oavsett fordonstyp. 
 

 
Figur 10. Jämförelse av de genomsnittliga resetiderna för alla fordon mellan de två algoritmerna. 
P(Tung) är satt till 0,1. 

4.3 Varierande P(Oförhindrad) 
Varje värde i tabellerna nedan är ett genomsnitt av fem stycken simuleringar och under varje 
simulering var P(Tung) = 0,1 och P(Förhindrad) = 0,5. 
Figur 11 redovisar skillnaden i trafikflöde mellan människoalgoritmen och myralgoritmen på 
det oförhindrade körfältet P(Oförhindrad) varierar. Flödet är mätt i antalet fordon som 
passerar vägens mittpunkt per exekveringscykel. 
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Figur 11. Jämförelse av skillnaden i flöde på det oförhindrade körfältet mellan de två algoritmerna. 
P(Tung) är satt till 0,1 och P(Förhindrad) är satt till 0,5. 

Figur 12 redovisar skillnaden i trafikflöde mellan människoalgoritmen och myralgoritmen på 
det förhindrade körfältet när P(Oförhindrad) varierar. Flödet är mätt på samma sätt som i 
figur 11. Många staplar saknas i figuren då myralgoritmen har flödet 0,00 i nästan alla fall. 
 

 
Figur 12. Jämförelse av skillnaden i flöde på det förhindrade körfältet mellan de två algoritmerna. 
P(Tung) är satt till 0,1 och P(Förhindrad) är satt till 0,5. 
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Figur 13 redovisar de genomsnittliga resetiderna för alla fordon i människo- och 
myralgoritmen när P(Oförhindrad) varierar. Ett fordons resetid avser tiden det tog från det att 
fordonet genererades till dess att det nådde vägens mittpunkt. Genomsnittliga resetiden avser 
genomsnittet av alla fordons resetid, oavsett fordonstyp. 
 

 
Figur 13. Jämförelse av de genomsnittliga resetiderna för alla fordon mellan de två algoritmerna. 
P(Tung) är satt till 0,1 och P(Förhindrad) är satt till 0,5. 

5 Diskussion 

5.1 Resultatanalys 
Det är tydligt att människoalgoritmen presterar bättre än myralgoritmen i alla testfall. 
Genomsnittliga resetiden är mycket längre i alla tester och flödet på båda körfälten är oftast 
lägre jämfört med människoalgoritmen. De gånger myralgoritmen uppnår ett likvärdigt eller 
något högre flöde på ett körfält har det alltid ett flöde nära noll, eller inget flöde alls, på det 
andra körfältet. Det som karakteriserar myralgoritmen är att den alltid har ett maximalt flöde 
som den måste fördela på de två olika körfälten. Eftersom fördelningen av flödet bestäms av 
reglerna beskrivna i kapitel 3.2 blir fördelningen oftast ojämn. Detta i kontrast till 
människoalgoritmen som alltid fördelar sitt maximala flöde till båda körfälten tack vare 
trafiksignalernas implementation. Figur 5 och figur 6 visar tydligt hur fördelningen av 
myralgoritmens flöde skiftar från det oförhindrade körfältet till det förhindrade körfältet på 
grund av att andelen tunga fordon ökar.  
 
Människoalgoritmen lyckas hålla ett jämt flöde mellan de två körfälten och figur 8 och figur 9 
visar att flödet ökar när mängden bilar ökar, ända tills maximalt flöde uppnåtts. Detta 
stämmer överens med hur det ser ut på vägar som använder trafiksignaler för att reglera 
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trafiken. Simuleringsprogrammet implementerade inte acceleration och retardation av 
fordon(läs mer i 5.2.1) vilket betyder att tunga fordon och personbilar färdas, stannar och 
startar lika snabbt. Trots detta visar figur 5 att människoalgoritmens flöde minskar när 
andelen tunga fordon ökar. Detta beror på skillnaden i längd på tunga fordon och personbilar. 
Flödet är mätt i antalet fordon som passerar vägens mittpunkt per exekveringscykel, alltså 
ökar simuleringsprogrammet antalet fordon som passerat vägens mittpunkt varje gång ett 
fordons front kommer till mittpunkten. Vid ett perfekt flöde av personbilar kommer det alltid 
att vara ett avstånd på tolv rutor från en bils front till nästa bils front eftersom en bil endast tar 
upp en ruta. Vid ett perfekt flöde av tunga fordon håller fordonen fortfarande ett avstånd på 
tolv rutor men det är ett avstånd på 14 rutor mellan ett tungt fordons front och nästa tunga 
fordons front, detta då ett tungt fordon har en längd på tre rutor. Figur 14 illustrerar avståndet 
mellan två tunga fordons fronter när de närmar sig vägens mittpunkt. 
 

 
Figur 14. Illustration av avståndet mellan två tunga fordon. Avståndet mellan fordonen är tolv rutor 
men notera att avståndet mellan dess fronter är 14 rutor pga. tunga fordons längd. 

5.2 Metodanalys 

5.2.1 Programbegränsningar 
Simuleringsprogrammet har ett antal begränsningar som skapar stora skillnader mellan den 
simulerade trafiken och verklig trafik. Som sagt implementerar inte simuleringsprogrammet 
någon form av acceleration eller retardation av fordon. Förutom det uppenbara faktumet att 
detta inte motsvarar trafiken eller fysiska lagar i verkligheten bortser det också ifrån en stor 
skillnad mellan tunga fordon och personbilar. Trots att det finns många olika modeller av 
lastbilar och bussar är det generellt ett faktum att tunga fordon accelererar till 90 km/h mycket 
långsammare än personbilar. Då denna rapports frågeställning handlar om trafikflöde och 
trafikstockningar kan skillnaden i acceleration mellan tunga fordon och personbilar påverkat 
resultatet avsevärt om det hade implementerats. Till exempel hade det simulerade flödet och 
genomsnittsresetiden sett annorlunda ut med acceleration och retardation implementerat. 
Läsaren kan själv föreställa sig två fordonsköer som börjar från en stillastående position där 
den ena har en personbil längst fram och den andra ett tungt fordon. Vidare kan läsaren 
föreställa sig skillnaden i dessa två köers tid att åka förbi ett förhinder, likt det på den 
simulerade vägen. Dessutom reflekterar inte avsaknandet av acceleration och retardation Atta 
Colombicas trafik då myror som bär föda färdas långsammare på feromonspåret än andra 
myror. 
  



 
 

16 
 

Alla fordon på vägen färdas lika snabbt, oavsett fordonstyp, vilket inte motsvarar Atta 
Colombicas trafiksystem där myror med föda går långsammare än myror utan föda. Detta 
leder till att fordonen på vägen aldrig är i behov av att köra om ett annat fordon, eller bildar en 
kö bakom ett långsamt åkande fordon. Anledningen till att alla fordon färdas i samma 
hastighet är för att författarna inte hann implementera omkörning av fordon i 
simuleringsprogrammet, och detta kan ha haft stor påverkan på resultatet. En viktig del i Atta 
Colombicas trafiksystem är att den genomsnittliga resetiden minskar för myror som väljer att 
inte gå om långsamma myror. Eftersom simuleringsprogrammet inte har någon 
implementation av omkörning och alla fordon åker lika snabbt, kan det inte avgöras om den 
genomsnittliga resetiden hade varit mindre för bilar som inte körde om tunga fordon.  
 
Som det nämndes i kapitel 1.1 finns det också en stor skillnad mellan människor och 
födosökande myror samt det slutgiltiga målet med deras resor. Till att börja med har 
födosökande myror ett definierat bo och en födokälla vilket möjliggör ett enklare samarbete 
mellan myrorna. Detta i kontrast till människotrafik där trafikanter har många olika 
destinationer och det inte är någon skillnad mellan körfälts olika destinationer i form av 
prioritet. Ett tydligt exempel på detta är att det aldrig förekommer en situation där en myra är 
på väg med föda till födokällan, samtidigt som det i människotrafik är möjligt för tunga 
fordon att färdas i båda körriktningarna. Författarna var tvungna att bestämma egna 
trafikregler i den myrinspirerade algoritmen för att hantera just denna trafiksituation. 
Annorlunda regler för denna trafiksituation kan ha implementerats och möjligen lett till 
annorlunda resultat. Sedan har också födosökande myror en mer definierad mängd myror och 
flöde på feromonspåret då myror endast färdas fram och tillbaka mellan boet och födokällan. 
Om en myra färdats till födokällan kommer den myran snart att färdas samma väg tillbaka till 
boet. Detta är inte lika självklart i människotrafik. 
 
Simuleringsprogrammet simulerar också bara en 5 km(833 rutor) lång väg vilket möjligtvis 
kan leda till skillnader mellan algoritmerna som inte skulle uppstå i en implementation på 
verkliga vägar. Programmet genererar inte ett fordon på ett körfält om det inte finns tolv 
lediga rutor bakom fordonet som befinner sig längst bak på körfältet. Detta i enlighet med 
regeln att fordon ska hålla ett avstånd på tolv rutor till framförvarande fordon. Konsekvensen 
av denna begränsning är att algoritmerna kan skilja sig mycket i det totala antalet genererade 
fordon på vägen, vilket i sin tur påverkar resultatet då simuleringarna inte längre endast har 
obetydliga skillnader. Algoritmen med bättre trafikflöde kommer generera fler bilar när det i 
verkligheten egentligen skulle leda till att den andra algoritmen bildar en längre kö. 
 
Sist men inte minst måste det också tas i hänsyn att simuleringsprogrammet är utvecklat av 
författarna under en viss tidsbegränsning. Programmet har testats för att garantera en grad av 
korrekthet men det är fortfarande möjligt att svårupptäckta fel existerar i programmet. Då 
resultatet av simuleringarna inte var känt i början av programutvecklingen blev det svårare att 
avgöra programmets korrekthet. Analys av simulerings resultat gjordes för att etablera dess 
rimlighet och genom det har programmets korrekthet testats.  
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5.2.2 Testningsanalys 
Då fordonsgenereringen i simuleringsprogrammet består av slumpgenerering med en viss 
sannolikhet kan enskilda simuleringar skilja sig åt, trots att samma parametrar anges vid 
programkörning. På grund av detta gjordes fem stycken simulering för varje kombination av 
parametrar som testades. Detta bör ha minimerat sannolikheten att ett osannolikt men möjligt 
resultat använts som datapunkt i resultatet och istället gett ett mer generellt och genomsnittligt 
resultat. Simuleringarna utfördes på två olika datorer men simuleringsprogrammet är inte 
hårdvaruberoende vilket betyder att detta inte påverkat resultat. Att simuleringarna inte är 
hårdvaruberoende är på grund av två anledningar, programspråket och programmets 
utformning. Då programmet är skrivet i Java påverkas inte simuleringarna av typen av 
hårdvara programmet körs på, eftersom Java-program exekveras på Java Virtual Machine. 
Sedan påverkar inte hårdvarans prestanda resultatet eftersom programmet är utvecklat att 
använda sig av exekveringscyklerna som beskrevs i kapitel 3.1. Hårdvarans prestanda 
påverkar endast hur snabbt en simulering utförs, men det påverkar inte hur själva 
simuleringen utförs vilket i sin tur gör att det inte påverkar resultatet.  
 
Inga tester utfördes där någon parameter var satt till 0,0 och den största bakomliggande 
orsaken är att sådana tester inte genererar märkvärdiga resultat. Om endast P(Förhindrad) 
eller P(Oförhindrad) är satt till 0,0 leder det till att endast ett körfält har ett maximalt flöde 
samtidigt som det andra saknar ett flöde. Om båda dessa parametrar har värdet 0,0 simuleras 
ingen trafik alls på vägen. Detta gäller för både myralgoritmen såväl som 
människoalgoritmen. Flödet i myralgoritmen påverkas mycket av värdet på P(Tung) och det 
leder till att värdet 0,0 på P(Tung) genererar stora skillnader i flöde på de två körfälten. 
Orsaken till detta är att många värden på P(Oförhindrad) genererar ett så högt flöde att fordon 
på det förhindrade körfältet aldrig får en chans att passera förhindret. 

5.3 Slutsats 
En implementation av Atta Colombicas trafikregler minskar trafikflödet avsevärt och ökar 
trafikstockningarm, jämfört med svenska trafikregler, på en dubbelriktad väg med två körfält 
där en del av ett körfält är avstängt. Därav dras slutsatsen att ett trafiksystem som är likt Atta 
Colombicas inte fungerar bra på just sådana vägar i alla fall. Detta betyder dock inte att Atta 
Colombicas trafikregler inte kan användas som inspiration för att skapa effektiva trafikregler i 
andra trafiksituationer. Det är också en öppen fråga om någon form av hybridtrafiksystem 
som blandar trafikregler från svenska vägar och Atta Colombica skulle kunna prestera bättre 
än endast svenska trafikregler. 
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