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Referat
Syftet med det här projektet har varit att utvärdera hur väl hastighetsmätningar som beräknats med
hjälp av data från blåtandssensorer stämmer överens med radarmätningar. Av speciellt intresse har
varit att utvärdera om metoden skulle kunna användas vid före-efter studier av trafiksäkerhetsåtgärder
som till exempel trafiksäkerhetskameror eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Utvärderingen
baseras på data från två mätplatser på E4:an strax norr om Stockholm.
Resultaten från studien visar att:
•

Penetrationsgraden (andel blåtandspassager per passerat fordon) varierar mellan 12 och 16
procent beroende på plats och om det är vardag eller helg.

•

Blåtandsmätningarna ger stabila resultat med avseende på medelhastigheten på dygnsnivå.
Jämförelser med MCS-data visar att resultaten från de två mätmetoderna följer varandra väl
och differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.

•

Hastighetsmätningar med blåtandssensorer bedöms vara tillräckligt tillförlitliga, på den
studerade vägtypen, för att kunna användas i utvärderingar av olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Fler studier på andra typer av vägar behöver dock göras.
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Abstract
The aim of this project was to compare vehicle speed measurements using Bluetooth detection with
radar measurements from a Motorway Control System (MCS). Of particular interest was to evaluate
whether the method could be used in before-after studies of road safety measures such as speed
cameras or other speed reducing measures.
The results from the study show that:
•

The penetration rate varies between 12 and 16 percent depending on the site and whether it is
a weekday or weekend.

•

Bluetooth measurements provide stable results with respect to average vehicle speed at diurnal
level. Comparisons with MCS data show that the results of the two methods follow each other
well and the difference between methods is about the same from day to day.

•

Speed measurements with Bluetooth sensors are judged to be sufficiently reliable, on the
evaluated road type, to be used in before-after studies of various road safety measures.
However, further studies on other types of roads need to be done.
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Förord
Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter,
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.
Målet med det här projektet har varit att undersöka om blåtandssensorer kan användas som alternativ
till mer traditionella mätmetoder för att mäta hastigheter i utvärderingar av olika åtgärder. Blåtandssensorer fungerar genom att de fångar upp blåtandssignaler från enheter i de fordon som passerar. Om
samma signal fångas upp av två sensorer kan restid och hastighet mellan dessa sensorer beräknas. Det
finns flera fördelar med blåtandssensorer, till exempel att de monteras vid sidan av vägen så att man
inte behöver stänga av trafiken medan arbetet pågår och att man kan mäta hastigheten över en sträcka.
Exempel på nackdelar är att man bara fångar upp en del av trafiken och att det inte går att skilja mellan
olika fordonsslag.
Projektet har genomförts med hjälp av befintliga data vilket har varit möjligt eftersom både blåtandssensorer och MCS-portaler var i drift på E4:an norr om Stockholm under en period 2015. Projektet har
skett i samarbete mellan VTI och ITN (Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings
universitet). VTI har varit projektledare och ansvarat för analyser och rapportskrivning medan ITN har
levererat data, gjort vissa analyser och bistått med kunskap om mätmetoder.
Vi vill också tacka Ary Silvano, VTI, som har genomfört skattningar av flöden.
Linköping, mars 2018

Åsa Forsman
Projektledare
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Sammanfattning
Utvärdering av hastighetsmätningar med blåtandssensorer – jämförelse med data från MCS
(Motorway Control System)
av Åsa Forsman (VTI), Anna Vadeby (VTI), David Gundlegård (LiU) och Rasmus Ringdahl (LiU)

Att kunna mäta fordons hastigheter är av stor vikt i många sammanhang. Hastigheten är en viktig
variabel när man studerar såväl framkomlighet som miljöeffekter och, inte minst, effekter på trafiksäkerheten. En relativt ny teknik för att mäta hastigheter är att utnyttja de signaler som blåtandsenheter
i fordonen sänder ut. Signalerna fångas upp av blåtandssensorer som monteras vid vägkanten. Om
samma signal fångas upp av minst två sensorer kan man beräkna reshastigheten mellan dessa. En
fördel med tekniken är att avläsningen sker automatiskt så länge blåtandsfunktionen för enheterna i
fordonen är aktiverade, man behöver inte installera någon programvara eller dylikt. En annan fördel är
att man kan mäta dygnet runt och året runt (det är t.ex. inget problem med snö på marken). Till nackdelarna hör att man inte kan särskilja olika typer av fordon och inte heller olika körfält i samma
riktning.
Den kanske största invändningen mot metoden är att endast en del av fordonen som passerar kommer
att mätas eftersom det bara är fordon med aktiva blåtandsenheter som kan fångas upp av sensorerna.
Detta skulle kunna ge en för hög eller för låg hastighet i förhållande till den verkliga medelhastigheten
på vägen, om de fordon som fångas upp inte är representativa för alla fordon som passerar.
Syftet med det här projektet har varit att utvärdera hur väl blåtandsmätningarna stämmer överens med
radarmätningar vid MCS-portaler (Motorway Control System). Av speciellt intresse har varit att
utvärdera om metoden skulle kunna användas vid före-efter studier av trafiksäkerhetsåtgärder som till
exempel trafiksäkerhetskameror, ATK, eller andra hastighetsdämpande åtgärder.
Utvärderingen baseras på data från två mätplatser på E4:an strax norr om Stockholm. Resultaten visar
att andel blåtandspassager i förhållande till flödet varierar mellan 12 och 16 procent beroende på plats
och om det är vardag eller helg. Andelen har inget tydligt samband med flödets storlek utan verkar
snarare bero på tidpunkten på dygnet. Andelen är också lägre på helger än på vardagar även om
skillnaden inte är särskilt stor (ca 3 procentenheter).
En begränsning med studien är att mätningarna med blåtandsensorerna inte är helt jämförbara med
mätningarna från MCS-portalerna när det gäller hastighetsnivån. Detta beror bland annat på skillnader
i beräkningssätt och att blåtandmätningarna sker över en sträcka och MCS-mätningarna sker i en
punkt. Istället för att jämföra nivåer har vi studerat hur skillnaden i medelhastighet mellan mätmetoderna varierar under dygnet och mellan dygn.
Man kan konstatera att blåtandsmätningarna ger stabila resultat på dygnsnivå om man studerar
vardagar och helger för sig. Differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.
Resultaten på timnivå ger också rimliga resultat, även om de inte är lika tillförlitliga som på dygnsnivå.
Skillnaden i medelhastighet mellan mätmetoderna varierar dock mellan vardagar och helger, vilket kan
tyda på att de fordon som fångas upp av blåtandssensorerna inte är helt representativa för alla fordon
som passerar. Tidigare forskning har visat att det finns fler blåtandsenheter i tunga fordon än i personbilar, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen.
Utifrån resultaten bedömer vi att metoden är tillräckligt bra för att kunna användas vid före-efter
studier av trafiksäkerhetsåtgärder, men man bör beakta att den här jämförelsen är gjord på en vägsträcka som inte är typisk för svenska förhållanden (höga flöden och 3–5 körfält med korta avstånd
mellan ramperna). Andra typer av vägar skulle kunna ge andra resultat. Till exempel kan man på en
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väg med lägre flöden själv välja sin hastighet i större utsträckning. Eventuella systematiska skillnader
mellan fordon som fångas upp av blåtandssensorer och övriga fordon skulle då kunna bli större. Man
bör därför fortsätta att utvärdera tekniken, och då på vägar som är mer typiska för svensk trafik.
Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att:
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•

Penetrationsgraden (andel blåtandspassager per passerat fordon) varierar mellan 12 och 16
procent beroende på plats och om det är vardag eller helg.

•

Blåtandsmätningarna ger stabila resultat med avseende på medelhastigheten på dygnsnivå.
Jämförelser med MCS-data visar att resultaten från de två mätmetoderna följer varandra väl
och differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.

•

Hastighetsmätningar med blåtandssensorer bedöms vara tillräckligt tillförlitliga, på den
studerade vägtypen, för att kunna användas i utvärderingar av olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Fler studier på andra typer av vägar behöver dock göras.
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Summary
Estimation of average vehicle speeds using Bluetooth sensors – comparison with speed estimates
from radar detectors
by Åsa Forsman (VTI), Anna Vadeby (VTI), David Gundlegård (LiU) and Rasmus Ringdahl (LiU)

Vehicle speeds is of great importance in many contexts, as when studying traffic safety, road capacity
and environmental effects. A relatively new technique for measuring speeds is to utilize the electronic
identifiers (Media Access Control, MAC, address) in Bluetooth devices in the vehicle. The MAC
address can be detected by Bluetooth sensors mounted at the roadside. If the same address is detected
by at least two sensors, the travel time and speed between the sensors can be calculated. An advantage
of the technology is that reading is done automatically as long as the Bluetooth function of the devices
in the vehicles is activated. Another advantage is that you can measure all year round, there is no
problem with, e.g., snow on the ground. The disadvantages include that you cannot differentiate
between different types of vehicles and between different lanes in the same direction.
The biggest concern with the method is perhaps that only a part of the passing vehicles will be
measured because only vehicles with active Bluetooth devices can be captured by the sensors. This
could result in a too high or too low speed relative to the actual average speed of the road if the
detected vehicles are not representative of all passing vehicles.
The aim of this project was to compare speed measurements using the Bluetooth technique with radar
measurements from a Motorway Control System (MCS). Of particular interest was to evaluate
whether the method could be used in before-after studies of road safety measures such as speed
cameras or other speed reducing measures.
The evaluation is based on data from two sites on the E4 just north of Stockholm. The results show
that the penetration rate (proportion of detected Bluetooth devices per passing vehicle) varies between
12 and 16 percent depending on location and whether it is a weekday or weekend. The penetration rate
has no clear relation to the size of the flow but seems to rather depend on the time of day. The rate is
also lower on the weekends and on weekdays, even if the difference is rather small (about 3
percentage points).
A limitation of the study is that the Bluetooth measurements are not completely comparable to the
radar measurements in terms of speed level. This is due, among other things, to differences in
calculation methods and to the fact that Bluetooth measurements occur over a distance and radar
measurements occur at a single point. Instead of comparing levels, we have studied how the difference
in mean speed between methods varies during the day and between days.
It can be seen that Bluetooth detection provide stable results on a diurnal level if weekdays and
weekends are studied separately. The difference between methods is about the same from day to day.
Hourly data also provide reasonable results, although they are not as reliable as at diurnal level.
The difference in average speed between Bluetooth and radar detection varies between weekdays and
weekends, which may indicate that the vehicles detected by the Bluetooth sensors are not entirely
representative of all passing vehicles. Previous research has shown that there are more Bluetooth
devices in heavy vehicles than in passenger cars, which could be part of the explanation.
Based on the results, we estimate that the method is good enough to be used in before-after studies of
road safety measures. However, it should be noted that the evaluation has been made on a road that is
not typical of Swedish conditions (a motorway with high flows and 3–5 lanes with short distances
between ramps). Other types of roads could give other results. For example, on a road with lower
traffic flow, you can choose your own speed to a greater extent. Any systematic differences between
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vehicles detected by Bluetooth sensors and other vehicles could then be greater. The technique should
therefore be further evaluated on roads that are more typical of Swedish conditions.
In conclusion, the results show that:

12

•

The penetration rate varies between 12 and 16 percent depending on the site and whether it is
a weekday or weekend.

•

Bluetooth measurements provide stable results with respect to average vehicle speed at diurnal
level. Comparisons with MCS data show that the results of the two methods follow each other
well and the difference between methods is about the same from day to day.

•

Speed measurements with Bluetooth sensors are judged to be sufficiently reliable, on the
evaluated road type, to be used in before-after studies of various road safety measures.
However, further studies on other types of roads need to be done.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

När man utvärderar åtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerheten är hastigheten ofta en av de
viktigaste variablerna att mäta. De mätmetoder som finns tillgängliga idag har olika för- och nackdelar
vad gäller till exempel kostnad, möjlighet att identifiera olika fordonstyper, precision och arbetsinsats
vid montering. En relativt ny teknik är att utnyttja de signaler som blåtandsenheter i fordonen sänder
ut. Det kan vara både mobila enheter som telefoner och surfplattor och fast monterade i till exempel
fordonets högtalarsystem. Genom att fånga upp dessa signaler med hjälp av sensorer vid vägkanten
kan restid och hastighet mellan sensorerna uppskattas. Till skillnad från andra metoder för automatisk
mätning får man alltså hastigheten över en hel sträcka och inte i en viss punkt, vilket kan vara en
fördel i vissa tillämpningar. Användningen av blåtandssensorer kan därför ses som ett komplement till
exempelvis mätning med radar eller slangar. Tekniken har flera egenskaper som gör den lämplig att
använda:
•

Avläsning av blåtandssignaler sker automatiskt och kräver inte att man installerar någon
programvara eller dylikt, blåtandsfunktionen för enheterna i fordonen måste dock vara
aktiverade.

•

De signaler som sänds ut från blåtandsenheterna kan inte direkt kopplas till användaren vilket
är en fördel ur integritetssynpunkt.

•

Man kan mäta dygnet runt och året runt. Det är inget problem om det till exempel ligger snö
på vägen eller om det är dålig sikt.

•

Tekniken fungerar på både cykel- och gångvägar och vägar med motorfordonstrafik.

Den största invändningen är att endast en del av fordonen som passerar kommer att mätas eftersom det
bara är fordon med aktiva blåtandsenheter som kan fångas upp av sensorerna. Det är också möjligt att
samma fordon kommer med flera gånger eftersom det kan finnas flera blåtandsenheter i varje fordon.
Det är därför viktigt att undersöka om det urval av fordon som fångas upp är representativt för alla
fordon vad gäller hastighet eller om urvalet består av fordon som systematiskt framförs snabbare eller
långsammare än andra fordon.
En annan nackdel är att det finns en viss osäkerhet i fordonets position när blåtandsignalen fångas upp
vilket medför att felet i reshastigheten för enskilda fordon kan bli relativt stort. Metoden lämpar sig
därför bäst när man vill beräkna medelhastigheten för flera fordon. Vidare kan man inte särskilja olika
typer av fordon och trafikanter på annat sätt än att de har olika reshastighet. På en cykelväg går det
förmodligen bra att skilja på cyklister och fotgängare eftersom de färdas i olika hastighet medan det är
svårare att skilja mellan olika motorfordon på en väg.
Tekniken med blåtandssensorer används i viss utsträckning redan idag inom till exempel trafiksimulering för att uppskatta restider och ruttval. Den har dock inte, vad vi känner till, använts inom
trafiksäkerhetsområdet i någon större utsträckning.
I den här studien jämförs mätningar med blåtandssensorer med radarmätningar från MCS-portaler
(Motorway Control System). Jämförelsen sker på två mätsträckor på E4:n strax norr om Stockholm.

1.2.

Tidigare forskning

Även om tekniken med blåtandssensorer är relativt ny finns en del forskning inom området där man
har studerat hur bra det fungerar att använda information från blåtandssensorer för att skatta restider,
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reshastigheter, ruttval och flöden. Det finns också studier där man studerat liknande tekniker så som
GPS-signaler.
Allström (2016) rapporterar om en studie där mätningar med blåtandssensorer har jämförts med
nummerskyltsavläsning (automatisk avläsning med kameror). Den studerade sträckan är väg 275
mellan Alviksplan och Brommaplan, en sträcka som är 1,7 kilometer lång. Resultaten visade en
penetrationsgrad (andel blåtandspassager av alla passager) på 14 procent kl. 13–14 och 16 procent
kl. 16–17. Restiderna visade sig stämma relativt väl mellan blåtandsdata och kontrolldata från
nummerskyltsavläsningen. Restiderna mätta med blåtand var dock i genomsnitt något kortare
(procentuell medelavvikelse på knappt 6 %).
I en australiensisk studie undersöker Blogg m. fl. (2010) restider och ruttval genom att använda
information från blåtandsenheter i fordon. Studien visar att på timnivå ökar antalet uppfattade signaler
linjärt med fordonsflödet vilket innebär att man kan uppskatta förändringar i flödet med hjälp av
signalerna. Undantaget var vid höga flöden då hastigheten gick ner, då ökade antalet uppfattade
blåtandssignaler i förhållande till flödet. I genomsnitt uppfattades ca 20 procent av fordonen via
blåtandssignalen, men sett över 29 olika blåtandssensorer varierade andelen mellan 5 och 40 procent.
För att få en uppfattning om antalet blåtandsenheter skiljer sig mellan olika fordonstyper gjorde man
en specialstudie på en lågtrafikerad väg där man hade möjlighet att genom mätningar koppla varje
blåtandssignal till ett visst fordon. Resultaten visade att 64 procent av personbilarna inte sände ut
någon signal som gick att uppfatta, 31 procent hade en unik signal och 5 procent hade två signaler.
Resultaten visade även att för kommersiella fordon var det vanligare med 2 olika signaler per fordon
(20 %) vilket gör att de kan bli något överrepresenterade. Man påpekar dock att studien var liten och
att det var få kommersiella fordon som observerades.
Haghani m. fl. (2010) beskriver att mottagaren kan plocka upp blåtandssignaler inom 300 fot och att
maxfelet mellan två sensorer därmed blir 600 fot. En konsekvens av detta är att sensorerna därmed inte
bör sitta för tätt eftersom det relativa felet då blir stort, Hagani m.fl. rekommenderar därför ett minimiavstånd på 1 engelsk mil, dvs 1,6 kilometer mellan sensorerna. Man bör vidare tänka på att sensorerna
placeras så att inte signaler från parallella vägar fångas upp samt att undvika rastplatser och bensinstationer mellan sensorerna. I studien jämfördes skattade hastigheter från blåtandsdata med uppmätta
hastigheter från mätningar där man kört sträckan upprepade gånger för att fånga hastigheten vid olika
tidpunkter. I analysen delades de beräknade och uppmätta hastigheterna in i olika hastighetsintervall
((1): hastigheter under 30 mph, (2): hastigheter mellan 30 och 45 mph, (3): hastigheter mellan 45 och
60 mph och (4) hastigheter över 60 mph). Resultaten visade på god överensstämmelse mellan de båda
metoderna.
Hainen m.fl (2011) använde blåtandsteknik för att studera vilka alternativa ruttval som användes när
en väg stängdes av. Författarna konstaterar att tekniken fungerade bra och gav rimliga resultat. Man
har dock endast uppskattat om restiderna varit rimliga genom att titta på väglängd och typ av väg på de
olika rutterna.
Cragg (2013) studerade utmaningar och möjligheter med att använda blåtandsdata. Han konstaterar att
det i princip inte är möjligt att upptäcka om det är flera sändare i en bil eller om det är en sändare i
flera bilar som passerar ungefär samtidigt. För att få en uppfattning om detta behövs det dubbla
sändare i närheten av varandra. Enligt Cragg upptäcker en sensor ca 65–75 procent av enheterna som
passerar. Används två sensorer ökar andelen till 88–90 procent. Eftersom det är så pass få passerande
fordon som skickar ut blåtandssignaler kan man idag inte använda tekniken för att skatta nivån på
trafikflöden, men däremot kan det fungera bra för att skatta förändringar. Resultat från vägkantsintervjuer visade också att det var betydligt vanligare att tunga lastbilar hade blåtandsenheter i fordonet
(63 %) jämfört med bil och taxi (39 %).
Young (2012) använde blåtandsdata för att skatta restider och variansen hos trafikflödet. Här anges att
tidigare experiment har visat att ca 5 procent av fordonen som passerar en sensor skickar ut en
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blåtandssignal, det är dock oklart när dessa experiment gjordes. När fördelningen av trafikflödet över
dagen jämförs med traditionella mätningar är överensstämmelsen god, detta gäller även då restider och
reshastigheter studeras. Även Young konstaterar dock att blåtandstekniken inte fungerar för att mäta
flödesnivåer.
Blåtandssensorer klarar inte av att särredovisa hastigheter för olika körfält. Zoto m.fl. (2012) har dock
gjort ett försök att skatta medelhastigheter i olika körfält där man förväntar sig en ganska stor skillnad
i hastighet (express lane och local lane). Data anpassas till en fördelning som kan flera lokala
maximum som representerar de olika körfälten. Resultaten jämfördes med data från ett kontrollerat
försök (där man känner till vilka fordon som kör i vilket körfält) och överensstämmelsen var ganska
god.
Det finns också en hel del studier där man använt data från GPS-utrustade fordon, (en typ av floating
car data, FCD) för att skatta hastigheter. Den tekniken har liknande för- och nackdelar som att
använda blåtandssensorer. Exempelvis Trotta (2016) har använt en databas med uppgifter från 200 000
fordon som trafikerar vägarna i Belgien. I databasen samlas uppgifter från fordonens GPS-system.
Hastigheten skattades genom att man kombinerade tidsstämplarna från två konsekutiva GPS-signaler
på en viss väg och därefter beräknade reshastigheten. Metoden är tänkt att i framtiden kunna ersätta
kostsamma mobila mätningar och att därmed kunna ge bättre information om hastighetsnivåer för ett
större geografiskt område och under en längre tidsperiod. Trotta lyfter ett par problem med denna
metod: dels har man ingen information om vilka fordon som är fria fordon eftersom man inte vet
avståndet till framförvarande bil, dels kan man inte dela upp hastigheterna på fordonstyper. Ett annat
bekymmer är att det blir stora osäkerheter vid låga flöden eftersom endast 3–5 procent av fordonen i
flödet är kopplade till databasen. Resultaten visade på något högre hastigheter än vid traditionella
mätningar och det är i dagsläget oklart vad det beror på. Metoden fungerar väl för att identifiera
problemområden med höga hastighetsnivåer men det är oklart hur väl de samplade fordonen
representerar hela fordonspopulationen. Författarna ser metoden som ett lovande alternativ i framtiden
eftersom fler och fler fordon utrustas med GPS-system vilket gör att täckningsgraden kommer att öka.
Även Bekhor m.fl. (2013) använde GPS-data för att studera reshastigheter hos fria fordon i en israelisk
studie. Fria fordon har erhållits genom att man har tagit bort observationer där medelhastigheten på
timnivå har varit låg i förhållande till friflödeshastigheten, som definierats med hjälp av tidigare data. I
studien jämförs reshastigheter från GPS-data med hastighetsdata (punkthastighet) från magnetdetektorer. Bekhor m.fl. anger att cirka 40 procent av bussarna och lastbilarna samt cirka 5 procent av
personbilarna i Israel har GPS-utrustning. Resultaten visar en relativt god överensstämmelse mellan
GPS-data och data från magnetdetektorerna.

1.3.

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera kvaliteten i hastighetsmätningar med blåtandssensorer, med
avseende på hur väl mätningarna stämmer överens med andra datakällor (i det här fallet radarmätningar). Av speciellt intresse är att utvärdera om metoden skulle kunna användas vid före-efter studier
av trafiksäkerhetsåtgärder som till exempel trafiksäkerhetskameror (ATK) eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Vid sådana åtgärder jämför man ofta medelhastighet över en längre tid snarare än
plötsliga hastighetsförändringar och därför utvärderas hastigheterna främst på tim- och dygnsnivå.
För att få kunskap om hur stor del av det totala flödet som uppfattas av blåtandssensorerna undersöks
även penetrationsgraden vid olika tidpunkter.
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2.

Metod

För att utvärdera hastighetsmätningar med blåtandssensorer jämförs flödes- och hastighetsdata från
dessa med flödes- och hastighetsdata från MCS-portaler.
Hastighetsdata från blåtandssensorerna och MCS-portalerna är i grunden olika eftersom blåtandsdata
baseras på restider mellan två sensorer medan MCS-data kommer från en punkt på eller i närheten av
denna sträcka. Hastigheten i just den punkten kan skilja sig från medelhastigheten över sträckan
mellan sensorerna. De datamaterial vi har tillgång till är också aggregerade på ett sätt som kan ge
upphov till ytterligare skillnader mellan blåtands- och MCS-hastigheterna. Detta beskrivs närmare
nedan. På grund av dessa omständigheter kommer vi främst att jämföra mönster i data för olika
tidsperioder snarare än att utvärdera de absoluta hastighetsnivåerna.

2.1.

Datamaterial

Studien baseras på data från E4:an strax norr om Stockholm under perioden 1 mars 2015–
31 maj 2015. Denna period valdes eftersom det då fanns både blåtandssensorer och MCS-sensorer
som var igång längs sträckan från trafikplats Haga Södra till trafikplats Sörentorp. Blåtandssensorerna
var endast temporärt installerade för att ersätta MCS-sensorerna under tiden som Norra länken
byggdes ihop med E4:an vid Eugeniatunneln. Efter det flyttades dessa sensorerna till andra platser.

2.1.1.

Mätplatser

För att jämförelsen mellan blåtandsdata och MCS-data skulle störas så lite som möjligt ville vi
använda sträckor utan större på- och avfarter (ramper med stora trafikmängder) och där MCS-portalen
var placerad mellan eller i närheten av blåtandssensorerna. Utifrån dessa kriterier valdes två platser
med södergående trafik som illustreras i Figur 1. Den ena platsen ligger strax söder om trafikplats
Sörentorp. Här finns inga på- eller avfarter mellan sensorerna och MCS-portalen ligger strax norr om
(162 m) den nordligaste blåtandssensorn. Den andra platsen ligger längre söderut vid trafikplats
Frösunda. Här finns en påfart från Frögatan och en avfart till Frösundaleden mellan blåtandssensorerna. Eftersom endast fordon som registreras vid båda blåtandssensorerna kan få en restid och
därmed hastighet, är det endast dessa som finns med i materialet från blåtandssensorerna. Jämfört med
MCS-portalen nr 1200 kommer det därför att försvinna fordon som kör av på avfarten. För att justera
flödet från portal nr 1200 har vi även använts oss av data från portal nr 1197 som mäter det körfält
som svänger av mot Frösundaleden.
Vid Sörentorp är den skyltade hastighetsgränsen 80 km/tim och vid Frösunda 70 km/tim. Gränsen kan
dock vara lägre vid vissa tidpunkter eftersom man använder sig av variabla hastighetsgränser på dessa
sträckor.
Antal körfält är också olika på de två mätplatserna. Vid Sörentorp är det fyra körfält och ett busskörfält. Vid Frösunda är det fyra körfält norr om påfarten och tre körfält söder om. Mellan på- och
avfarten är det fyra körfält varav ett fungerar som en vävningssträcka, samt ett accelerationskörfält
efter påfarten. På- och avfarten har ett körfält vardera.
När det blir köbildning på den här delen av E4:an börjar den nära Stockholm och breder ut sig norrut.
Detta skulle kunna påverka jämförelsen vid speciellt Sörentorp där MCS-portalen ligger norr om
mätsträckan för blåtand. Även om det inte är något långt avstånd skulle minskad hastighet som följd
av köbildning kunna visa sig i blåtandsdata något före MCS-data.
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Figur 1. Schematisk bild över de två mätplatserna som benämns Sörentorp och Frösunda. Båda
platserna är belägna på E4 strax norr om Stockholm och Sörentorp ligger längre norrut än Frösunda.
Endast södergående riktning analyseras.

2.1.2.

Data baserat på blåtandssensorer

Blåtand används för trådlös överföring av data över korta avstånd och finns till exempel i mobiltelefoner och surfplattor men också inbyggt i fordon för att olika enheter ska kunna kommunicera med
varandra. De signaler (Media Access Control, MAC) som sänds ut från blåtandsenheterna kan
användas för att mäta trafiken genom att man monterar så kallade blåtandssensorer vid sidan av vägen.
Dessa sensorer fångar upp signalerna från blåtandsenheter i närheten. Den signal som sänds ut är unik
för en viss enhet och om två sensorer fångar upp samma signal kan man mäta restiden mellan dessa.
De data man får ut är alltså restid per blåtandsenhet och inte per fordon. Det betyder att från ett fordon
kan flera enheter fångas upp medan andra fordon inte fångas upp alls. Den sensor som använts här är
BlipTrack (http://blipsystems.com/traffic/).
För en mer detaljerad beskrivning av hur blåtandssensorerna fungerar, se Allström (2016) eller
Fransson m.fl. (2013). Det är dock värt att notera att det inte går att spåra någon enskild person baserat
på blåtandssignalerna. Det beror på att varken tillverkare eller återförsäljare har något register som
kopplar en blåtandsenhet till dess ägare (Allström, 2016).
En sensor fångar inte upp signaler i en viss punkt utan någonstans under en sträcka. Hur lång den
sträckan är kan bero på signalstyrka och vägutformning som kurvatur och lutning. Den sträcka man
mäter över är alltså inte fix utan kan variera, vilket medför att restider för enskilda fordon kan variera
även om de framförs med samma hastighet. Om fördelningen över var signalerna fångas upp är
densamma för sensorerna vid start och slutpunkt och mätningarna vid sensorerna är oberoende blir
sträckan dock i genomsnitt lika lång som avståndet mellan blåtandssensorerna. Förutsättningarna för
detta bör vara uppfyllda om sensorerna inte är placerade nära till exempel en kurva. På de mätsträckor
som används här borde det vara likartade förutsättningar vid olika sensorer.
Sensorerna kan antingen fånga upp signaler runt om eller vara avskärmade så de kan riktas mot ett
visst håll om man till exempel inte vill fånga upp signaler som kommer från en parallell väg.
De data vi har haft tillgång till i den här studien är aggregerade på 10-minutersnivå på så sätt att för
varje minut har vi antal passerande blåtandsenheter de senaste 10 minuterna och medelrestid för dessa
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passager. Medelrestiden är avrundad till hela sekunder. Det är inte möjligt att, utifrån de aggregerade
10-minutersvärdena, återskapa restider med högre upplösning (t.ex. minutnivå). Vi använder därför
10-minutersnivån som grund för analyserna.

2.1.3.

MCS-data

Trafiken på E4 genom Stockholm är övervakad med hjälp av ett stort antal fasta mätstationer, så
kallade MCS-portaler (Motorway Control System). Systemet har byggts ut efterhand och i dagsläget
(november 2017) finns portaler från Södertälje i söder till Arlanda i norr (det finns även portaler på
många andra vägar i och omkring Stockholm). På varje portal finns radardetektorer monterade som
mäter antal passerande fordon och deras hastigheter, separata mätningar görs för varje körfält.
Från MCS-mätningarna fås flöde (antal passerade fordon) och medelhastighet per minut och vi har
använt totalen över alla körfält på vägen (se närmare i kapitel 2.3.2 nedan). Detta innebär ingen större
begränsning för den här studien eftersom man med blåtandssensorerna inte kan skilja på fordon i olika
körfält utan endast olika riktningar.
Innan datamaterialet kunde börja analyseras gjordes vissa bearbetningar. Först korrigerades för olika
tidszoner. Data från MCS erhölls i UTC (koordinerad universell tid) vilket är en timmes förskjutning
från svensk normaltid. Tiden justerades därmed med en timme under den period det var normaltid (1–
29 mars) och två timmar under den period det var sommartid (29 mars–31 maj). Data från blåtandssensorerna behövde inte justeras.
Flödet från MCS-portalerna angavs på minutnivå men flödet var omräknat för att motsvara ett
timflöde. För att få minutflöde dividerades timflödet med 60.
Under 2017 har man infört ett nytt system vid några av portalerna som gör att man kan skilja mellan
olika fordonstyper, något som inte varit möjligt tidigare. Vi har fått tillgång till data genom Trafik
Stockholm1 som visar andel tung trafik (fordon längre än 12 m) från dessa portaler under oktober
2017. Dessa data visar att andel tung trafik på olika mätplatser varierar mellan 3,5 och 4,9 procent på
vardagar och mellan 1,6 och 2,1 procent på helgdagar. Den genomsnittliga differensen mellan vardag
och helg på samma plats är 2,4 procentenheter.

2.2.

Bortfall och val av dagar att inkludera i studien

I data från MCS-portalerna finns det ett icke försumbart bortfall under vissa perioder och vissa tider på
dygnet. Bortfallet i flödesdata och hastighetsdata hänger ihop, saknas data om flöde så saknas även
hastighetsdata och tvärtom. Med bortfall avses här att det helt saknas värde för en minut (anges som
NaN). I Figur 2 visas andel saknade minutvärden per mätdygn för de två mätplatserna Frösunda och
Sörentorp. Bortfallsmönstret är ungefär detsamma vid de två mätplatserna. Under sju dygn i mitten på
mars saknades alla data vid båda platserna. Den 5 maj saknades hela dygnet vid Frösunda men endast
en del av dygnet vid Sörentorp. Under de flesta dygn saknades värden under en del av dygnet och av
Figur 3 framgår att det flesta saknade värden förekommer under timmarna 22, 23, 0 och 1 (Figur 3
baseras på alla dygn under perioden, även de som helt saknar data).
I data från blåtandssensorerna finns inget bortfall markerat i datafilerna. Det verkar som att dessa
sensorer varit i drift under hela mätperioden.

1

Trafik Stockholm drivs gemensamt av Trafikverket, Stockholms stad och Nacka kommun
http://www.trafikstockholm.com/.
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Andel saknade värden
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Figur 2. Andel saknade värden per dygn vid platserna Frösunda och Sörentorp. Data från MSCsystemet på minutnivå under perioden 2015-03-01–2015-05-31.
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Figur 3. Andel saknade värden per timme vid platserna Frösunda och Sörentorp. Data från MSCsystemet på minutnivå under perioden 2015-03-01–2015-05-31 (inklusive de dygn där data saknas
helt och hållet).

Vissa helgdagar kan ha ett resmönster som avviker kraftigt från andra dagar, därför valde vi att
exkludera speciella helgdagar. De helgdagar som togs bort var Skärtorsdagen, Långfredagen,
Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Valborgsmässoafton, 1 maj, Kristi Himmelsfärd och dagen
efter Kristi Himmelsfärd. För varje återstående dygn togs sedan timmarna 0, 1, 22 och 23 bort på
grund av det stora bortfallet. Slutligen valde vi ut de dagar som hade mindre än 3 procents bortfall
(gällde för båda platserna) under återstående tid (2.00–21.59). De utvalda dagarna fördelades på
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19 helgdagar och 39 vardagar. De 19 helgdagarna bestod av 9 lördagar och 10 söndagar. De 39
vardagarna fördelades på 7 måndagar, 9 tisdagar, 9 onsdagar, 8 torsdagar och 6 fredagar.
Även i det slutliga materialet återstod en del saknade värden. För att få ett komplett datamaterial så
ersattes varje saknat värde med närmast föregående värde, det gäller både flöde och medelhastighet.
När det saknas flera värden efter varandra ersätts alltså alla dessa med samma värde. Totalt saknades
0,4 procent av minutvärdena i Frösunda och 0,5 procent i Sörentorp. Eftersom bortfallet i det
slutgiltiga materialet är så litet så bör det inte haft mer än marginell påverkan på resultaten.

2.3.

Mått och analyser

2.3.1.

Flöden

Vid Sörentorp användes flödet från MCS-portal 1209. Antal blåtandspassager per MCS-flöde
användes sedan som mått på penetrationsgrad. Vid Frösunda beräknades flödet som antal passerande
fordon vid MCS-portal 1200 minus antal passager vid portal 1197 som mäter trafiken som kör av på
avfarten mot Frösundaleden. Detta sätt att subtrahera flöden kan ge felaktiga resultat om det är
friflödesförhållanden på huvudvägen och trängsel på rampen, eller tvärtom. Speciellt om man studerar
korta tidsperioder kan man då riskera att över- eller underskatta andelen trafik som kör av. Här
studerar vi främst lite längre tidsperioder (tim- eller dygnsnivå) så det bör inte vara någon stor felkälla.
En annan sak som kan ge upphov till fel är om det finns fordon som kör in på E4:an via påfarten från
Frögatan och sedan direkt av vid nästa avfart (se Figur 1). Detta leder till en överskattning av andel
fordon som kör av och överskattningen blir större om det är trängsel på E4:an men inte på på- och
avfarten. Vi kan inte bedöma hur stort det problemet är eftersom vi inte haft tillgång till data från
påfarten i det här projektet.
Vid portal 1197 var det ett stort bortfall på morgonen innan klockan sex (timme 2, 3, 4, och 5) vilket
hanterades på följande sätt. För att uppskatta det totala flödet per dygn beräknades andel trafik under
timme 2–5 vid portal 1200 i förhållande till totala trafiken för hela dygnet. Sedan antogs att samma
andel gällde vid portal 1197. När det gäller flöde på timnivå så antogs att samma andel trafik körde av
från E4 under timme 2–5 som under timme 20 och 21.
Antal blåtandspassager och MCS-flöden jämförs på tim- och dygnsnivå. För att ytterligare illustrera
relationen mellan de två mätmetoderna har antal blåtandspassager använts för att skatta flödet för tre
dygn i taget. Tre dygn är tänkt att spegla en typisk period som man mäter flöde och hastighet vid en
utvärdering av åtgärder. Skattningarna är gjorda genom en sorts korsvalidering där tre dygn i taget tas
ut för att skatta flöden och resterande dygn (36 respektive 16 dygn för vardag och helg) används för att
beräkna penetrationsgraden. Penetrationsgraden beräknas som totalt antal blåtandspassager dividerat
med totalt MCS-flöde. Flödet för de tre utvalda dygnen skattas sedan som totalt antal blåtandspassager
dividerat med penetrationsgraden. Det skattade flödet jämförs med det uppmätta MCS-flödet och
proceduren upprepas för kommande tre dygn. Det betyder att det blir 6 skattningar för helgdygn och
13 för vardagsdygn. Denna skattning har endast gjorts vid Sörentorp eftersom det där inte finns några
på- och avfarter mellan blåtandssensorerna som kan påverka flödesskattningarna.

2.3.2.

Hastigheter

I det här avsnittet beskrivs vilka hastighetsmått som beräknades från Blåtandssensorerna och MCS.
Måtten skiljer sig åt men i fortsättningen används benämningen medelhastighet på måtten från båda
källorna.
Från Blåtandssensorerna erhålls genomsnittlig restid mellan två sensorer under de senaste 10
minuterna, 𝑟̅𝐵,10. En sådan genomsnittlig restid erhålls varje minut men vi har endast använt värden
var 10:e minut för att på så sätt få medelhastigheter som inte överlappar varandra. Medelhastigheten
på 10-minutersnivå har sedan beräknats enligt följande:
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𝑣̅𝐵,10 = 𝑟̅

𝑠

𝐵,10

(1)

där s är sträckan mellan blåtandssensorerna.
Vi studerar i första hand medelhastighet på tim- och dygnsnivå. Jämförelserna görs separat för vardag
och helg och medelhastigheten på timnivå beräknas som det aritmetiska medelvärdet av
medelhastigheterna på 10-minutersnivå över alla dygn som inkluderas i studien. Det kan skrivas
1

𝑣̅𝐵,𝑡𝑖𝑚 = 𝑚 ∑𝑚
𝑗=1 𝑣̅𝐵,10,𝑗

(2)

där m = 234 (6 st. 10-minutersvärden  39 dygn) för vardagar och m = 114 (6  19) för helger.
Medelhastigheten på dygnsnivå beräknas som ett viktat medelvärde av medelhastigheten per timme,
där vikten är timflödet beräknat med MCS-data. Det betyder att medelhastigheten på kvällar och nätter
inte får så stort inflytande eftersom det är ganska lite trafik under den tiden.
Från radarmätningarna erhålls medelhastighet per minut. Denna är beräknad som det aritmetiska
medelvärdet för de passerande fordonen per körfält. Medelhastigheten över alla körfält, 𝑣̅𝑀𝐶𝑆,𝑚𝑖𝑛 , har
sedan beräknats som ett viktat harmoniskt medelvärde av körfältens värden, där vikten baseras på
flödet. Detta räknas upp till genomsnittlig timnivå som det aritmetiska medelvärdet av
minutmedelvärdena för den aktuella timmen.
1

𝑣̅𝑀𝐶𝑆,𝑡𝑖𝑚 = 𝑘 ∑𝑘𝑗=1 𝑣̅𝑀𝐶𝑆,𝑚𝑖𝑛,𝑗

(3)

där k = 2 340 (60 min  39 dygn) för vardagar och k = 1 140 (60  19) för helger.
Medelhastigheten på dygnsnivå beräknas på samma sätt som för blåtandsdata, genom ett viktat
medelvärde av medelhastigheten på timnivå.
För att analysera hastighetsdata på dygnsnivå utfördes en variansanalys där beroendevariabeln var
differensen i medelhastighet mellan mätning med MCS och blåtand. Som förklaringsvariabler
användes sträcka (Frösunda/Sörentorp), typ av dag (vardag/helg) och veckodag (nestad inom typ av
dag). Förutom huvudeffekter skattades även tvåvägsinteraktionen mellan sträcka och typ av dag.
De olika sätten att beräkna medelhastigheten kan leda till olika nivå på hastigheterna. Skillnaderna i
resultat kan alltså bero på både faktiska skillnader mellan mätmetoderna och skillnader i måtten. Man
brukar skilja på två olika typer av genomsnittshastigheter, time-mean-speed och space-mean-speed (se
t.ex. May, 1990). Space-mean-speed är genomsnittshastigheten hos ett trafikflöde över en val
vägsträcka och vald tidsperiod. Det kan beräknas utifrån mätningar av restid över en sträcka eller
skattas genom det harmoniska medelvärdet av observerade hastigheter mätta i en enskild punkt. Timemean-speed beräknas som det aritmetiska medelvärdet av observerade punkthastigheter. Om man
beräknar de två hastighetsmåtten från observerade hastigheter i samma punkt blir time-mean-speed
alltid något högre än space-mean-speed (måtten blir lika om alla passerande fordon har samma
hastighet) och skillnadens storlek beror på hastigheternas spridning.
Om man betraktar radarmätningarna som punktmätningar kan 𝑣̅𝑀𝐶𝑆 ses som en uppskattning av timemean-speed medan 𝑣̅𝐵 kan betraktas som en skattning av space-mean-speed. Anledningen till att 𝑣̅𝑀𝐶𝑆
endast kan ses som en uppskattning av time-mean-speed är att hastigheterna från de olika körfälten är
beräknade med ett harmoniskt medelvärde istället för ett aritmetiskt. Hur stor skillnaden är beror på de
olika körfältens medelhastigheter och flöden. Det är också andra saker som påverkar beräkningarna. I
blåtandsdata utgår vi till exempel från medelrestider på 10-minutersnivå och inte restider hos enskilda
fordon. Det sker också en avrundning av restider till hela sekunder vilket kan påverka resultaten. De
olika sätten att beräkna medelhastigheten bidrar till att det inte är möjligt att jämföra hastighetsnivåerna med avseende på MCS och blåtand. Istället jämförs om skillnaden mellan de två mätsätten är
konstant mellan och inom dygn. Om detta är fallet kan man använda blåtandsresultaten för att
uppskatta förändringar i hastighet.
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3.

Resultat

I det här kapitlet redovisas resultat med avseende på flöden och hastigheter. I avsnitt 3.1 presenteras
flöden på dygns- och timnivå för att se hur många blåtandspassager som registreras i förhållande till
antal passerande fordon enligt MCS-detektorerna. I avsnitt 3.2 presenteras medelhastigheterna med
samma tidsupplösning samt även på 10-minutersnivå.

3.1.

Flöden

I Tabell 1 presenteras genomsnittligt antal passager per dygn uppdelat på vardag och helg samt de två
mätplatserna Frösunda och Sörentorp. Vid Frösunda finns en på- och en avfart mellan blåtandssensorerna och för att flödet från MCS-portalen på E4 (nr 1200) ska bli så jämförbart som möjligt med
flödet från blåtandssensorerna har en justering gjorts. Det justerade värdet (MCSJust) har beräknats som
antal passager vid portalen på E4 minus antal passager vid en portal på avfarten (nr. 1197). Resultaten
visar att andel blåtandspassager är ungefär lika stor vid de båda mätplatserna. Mellan vardag och helg
finns en skillnad som är ganska liten men ändå visar att andelen är lägre på helgen än på vardagar.
Tabell 1. Genomsnittligt antal passager per dygn mätta med MCS och blåtandssensorer, samt andel
blåtandspassager. MCSE4 avser portal 1200 resp. 1209 på E4 medan MCSJust är flödet från portal
1200 minus flödet vid portal 1197 (avfart mot Frösundaleden). Mätningar av 39 vardagsdygn och 19
helgdygn per plats, kl. 2.00-21.59
Andel
blåtandspassager

Antal passager

1

Plats

Typ av dag

MCSE4

MCSJust

Blåtand

Blåtand/MCS1

Frösunda

Vardag

63 795

53 326

8 251

0,15

Frösunda

Helg

51 181

45 089

5 458

0,12

Sörentorp

Vardag

48 191

-

7 914

0,16

Sörentorp

Helg

35 998

-

4 794

0,13

MCSJust vid Frösunda och MCSE4 vid Sörentorp.

3.1.1.

Dygnsflöden

När man studerar data för enskilda dygn ser man att andel blåtandspassager är relativt stabil (Figur 4).
Vid Frösunda varierar andelen mellan 0,143 och 0,167 på vardagar och 0,114 och 0,133 på helger och
i Sörentorp mellan 0,156 och 0,173 respektive 0,126 och 0,141. Skillnaden mellan vardag och helg är
också tydlig, den högsta andelen på helgen är lägre än den lägsta andelen på vardagar.
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2015-04-21
2015-04-24
2015-05-07
2015-05-12
2015-05-19
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0,10
0,08
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0,04
0,02
0,00

2015-03-03
2015-03-16
2015-03-31
2015-04-08

Andel blåtandspassager per MCS-flöde

Frösunda

Helg

Figur 4. Andel blåtandspassager per MCS-flöde (justerat MCS-flöde vid Frösunda). Dygnsvärden
(kl. 2.00-21.59) från Frösunda och Sörentorp. Observera att det inte är samma avstånd mellan
punkterna, ibland är det ett dygn och ibland flera dygn.

I resultaten ovan har ingen hänsyn tagits till veckodag annat än uppdelningen i vardag och helg.
Eftersom resandet på till exempel måndagar och fredagar kan skilja sig från övriga vardagar skulle
även andel blåtandspassager kunna variera över veckan. För att kontrollerna om det är så visas andel
blåtandspassager per veckodag i Figur 5. Det finns vissa skillnader mellan dagarna, till exempel är
andelen något högre på söndagar än på lördagar. Skillnaderna är dock små, fortfarande är det
skillnaden mellan vardagar och helgdagar som skiljer ut sig. I fortsättningen kommer vi därför inte att
göra skillnad på olika veckodagar utan endast vardag/helg.

Andel blåtandspassager

Frösunda

Sörentorp

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Figur 5. Andel blåtandspassager per veckodag och MCS-flöde (justerat MCS-flöde vid Frösunda).
Dygnsvärden (kl. 02.00–21.59) från Frösunda och Sörentorp.
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3.1.2.

Timflöden

I Figur 6–Figur 9 visas andel blåtandspassager per MCS-flöde på timnivå. Andelen är beräknad på
genomsnittligt timflöde över alla mätdygn. MCS-flödet visas också för att se om andel blåtandspassager varierar med flödet. Vid Frösunda är andelen beräknad utifrån det justerade MCS-flödet där
trafiken som avviker på avfarten mellan blåtandssensorerna har tagits bort. När det gäller flödet kan
man se att på vardagar finns en tydlig topp på morgonen när många ska ta sig till arbetet. På eftermiddagen finns det ingen tydlig topp vilket kan bero på att vi endast studerar södergående riktning in
mot Stockholm och att en stor del av trafiken ska ta sig in till Stockholm på morgonen och ut på
eftermiddagen. På helgen ser man istället ett ökande flöde fram till timme 13 följt av en konstant nivå
några timmar och sedan sjunkande flöden igen.
På vardagarna är andelen blåtandspassager lägst på natten (kl. 02.00–03.59) och ökar sedan ganska
kraftigt för att sjunka tillbaka lite på kvällen, Figur 6 och Figur 7. Vid Frösunda syns även en topp på
eftermiddagen, vid timme 15 och 16. Detta beror på ett högt flöde på avfarten mellan blåtandssensorerna vid den tiden som gör att det justerade MCS-flödet blir lågt. Som diskuterats i metodkapitlet (2.3.1) är storleken på det justerade flödet ganska osäkert och andelen blåtandspassager vid
timme 15 och 16 bör tolkas med stor försiktighet.
Om man ser över hela dygnet är det inte så tydligt att andelen blåtandspassager varierar med flödet
utan det verkar snarare bero på tiden på dygnet. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att
trafikens sammansättning med avseende på typ av fordon och ändamål med resan ändras över dygnet
och att detta också samvarierar med antal aktiva blåtandsenheter i fordonen.
På helgerna är andel blåtandspassager mycket mer stabilt med en något lägre andel på morgon och
kväll, Figur 8 och Figur 9.
MCS

MCS(Just)

Andel blåtand
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0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Figur 6. Genomsnittligt timflöde och andel blåtandspassager på vardagar vid Frösunda. Baserat på
39 vardagsdygn.
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Figur 7. Genomsnittligt timflöde och andel blåtandspassager på vardagar vid Sörentorp. Baserat på
39 vardagsdygn.
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Figur 8. Genomsnittligt timflöde och andel blåtandspassager på helger vid Frösunda. Baserat på 19
helgdygn.
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Figur 9. Genomsnittligt timflöde och andel blåtandspassager på helger vid Sörentorp. Baserat på 19
helgdygn.

I Figur 10 och Figur 11 illustreras hur andelen blåtandspassager per timme kan variera mellan enstaka
dygn. Fem vardagsdygn har valts slumpmässigt, ett dygn per veckodag. Resultaten visar att mönstret
är ganska stabilt men att det finns variationer under vissa perioder på dygnet. Vid Frösunda är det
främst under eftermiddagstimmarna som det är stor skillnad mellan de olika dagarna, Figur 10. Vid
Sörentorp är det ganska stor variation de första timmarna (2–4), Figur 11.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Figur 10. Andel blåtandspassager per MCS-data vid Frösunda (justerat MCS-flöde). Fem
slumpmässigt utvalda vardagsdygn (ett per veckodag) under perioden 2015–03–01–2015–05–31.
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Figur 11. Andel blåtandspassager per MCS-data vid Sörentorp. Fem slumpmässigt utvalda
vardagsdygn (ett per veckodag) under perioden 2015–03–01–2015–05–31.

3.1.3.

Skattning av flöde baserat på blåtandspassager

I det här avsnittet visas hur väl man kan skatta det totala flödet baserat på antal blåtandspassager när
man känner till den genomsnittliga penetrationsgraden. Skattningar har gjorts för tre dygn i taget och
penetrationsgraden har beräknats på resterande dygn. Beräkningarna har gjorts för Sörentorp eftersom
det där inte finns några på- eller avfarter mellan blåtandssensorerna som kan påverka flödesmätningarna.
Resultaten i Figur 12 visar att kvoten mellan skattningarna och det uppmätta MCS-flödet (som
används som referens) varierar mellan 0,96 och 1,04 på vardagar. Detta stämmer väl med resultaten
ovan som visar att andel blåtandpassager är relativt stabilt mellan dygn. På helgerna är resultaten ännu
mer stabila, där varierar kvoten mellan 0,98 och 1,00 (Figur 13).
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Figur 12. Kvoten mellan skattat flöde baserat på antal blåtandspassager och uppmätt flöde med MCS.
Korsvalidering där skattningen beräknas för tre dygn i taget. Vardagar i Sörentorp.
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Figur 13. Jämförelse mellan skattat flöde baserat på antal blåtandspassager och uppmätt flöde med
MCS. Korsvalidering där skattningen beräknas för tre dygn i taget. Helgdagar i Sörentorp.

3.2.

Hastigheter

Resultaten från flödesmätningarna visade på vissa skillnader i andel blåtandspassager över dygnet och
mellan vardag och helg, i det här kapitlet studeras om det också finns skillnader i medelhastighet
mellan MCS-data och blåtandsdata. Detta skulle kunna vara fallet om det fanns en systematisk
skillnad i hastighet mellan fordon med och utan aktiva blåtandsenheter. Till skillnad från föregående
kapitel görs här ingen justering av flödet vid Frösunda eftersom vi inte vet vilka fordon som kör av på
avfarten mellan sensorerna, bara hur många.

3.2.1.

Dygnsnivå

I Tabell 2 visas medelhastigheten på dygnsnivå och differensen mellan mätningar från MCS-systemet
och blåtandssensorer. Generellt är medelhastigheten som baseras på MCS-data högre än medelhastigheten som baseras på blåtandsdata. Skillnaden kan bero på flera faktorer. En sådan faktor är MCS28
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portalens placering. Hastigheten varierar förmodligen över mätsträckan beroende på till exempel
närhet till på- och avfarter och vägens lutning samt köutbredning. Beroende på var portalen är placerad
kan man då få en skillnad i hastighetsnivå. En annan faktor är att medelhastigheten beräknats på olika
sätt för de två mätmetoderna. Man kan dock konstatera att differensen i medelhastighet är större på
vardagar än på helger vid båda mätplatserna, vilket kan tyda på att det finns skillnader i hastighet
mellan fordon som fångas upp av blåtandssensorerna och övriga fordon och att fördelningen mellan
dessa fordon varierar mellan vardag och helg.
Tabell 2. Medelhastighet per dygn mätta med MCS och blåtandssensorer, samt differens. Mätningar
av 39 vardagsdygn och 19 helgdygn per plats, kl. 02.00-21.59
Medelhastighet (km/tim)

Differens i medelhastighet
(km/tim)

Plats

Typ av dag

MCS

Blåtand

MCS-Blåtand

Frösunda

Vardag

59,32

53,62

5,70

Frösunda

Helg

74,93

70,00

4,92

Sörentorp

Vardag

78,77

73,80

4,97

Sörentorp

Helg

86,55

84,83

1,72

För att testa om skillnaden mellan vardag och helg är statistiskt signifikant eller om den kan bero på
slumpen utfördes en variansanalys. Analysen baseras på dygnsdata (39 vardagsdygn och 19 helgdygn)
och beroendevariabeln är differensen i medelhastighet mellan mätning med MCS och blåtand. Som
förklaringsvariabler används sträcka (Frösunda/Sörentorp), typ av dag (vardag/helg) och veckodag
(nestad inom typ av dag). Resultaten presenteras i Tabell 3 och visar på en signifikant effekt (på
femprocentsnivån) av typ av dag samt en interaktion mellan sträcka och typ. Interaktionen betyder att
effekten av vardag/helg är olika på de olika sträckorna. Parvisa post-hoc test visar dock en signifikant
skillnad mellan vardag och helg i både Frösunda (P = 0,017) och Sörentorp (P <0,001). Analysen visar
ingen signifikant effekt av veckodag.
Tabell 3. Resultat från variansanalys av differensen i medelhastighet mellan mätning med MCS och
blåtand.
Variabel

Frihetsgrader

MS (Medelkvadrat)

F-värde

P-värde

Sträcka

1

4,81

2,94

0,089

Typ av dag (vard/helg)

1

17,03

10,42

0,002

Sträcka*Typ

1

23,30

14,25

<0,001

Veckodag(Typ)

2

1,70

1,04

0,356

Sträcka*Veckodag(Typ)

2

4,15

2,54

0,084

För att illustrera data från enskilda dygn så visas medelhastighet uppmätt med MCS som funktion av
medelhastighet uppmätt med blåtand i Figur 14. Värdena är relativt väl samlade kring en rät linje
vilket tyder på att resultaten från de två mätmetoderna följer varandra väl, även om de ligger på lite
olika nivå. Detta syns också i Figur 15 och Figur 16, där medelhastigheten visas dygn för dygn för
vardagar respektive helger. Värdena följer varandra väl, speciellt på helgerna. De största differenserna
finns på vardagar i Sörentorp där det skiljer cirka 10 km/tim för ett par av dygnen.
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Figur 14. Samband mellan medelhastighet uppmätt med MCS och uppmätt med blåtand. Data från
Frösunda och Sörentorp samt vardag och helg. Dygnsvärden (kl. 02.00-21.59).
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Figur 15. Medelhastighet per vardagsdygn (kl. 02.00–21.59).
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Figur 16. Medelhastighet per helgdygn (kl. 02.00–21.59).

3.2.2.

Timnivå

I Figur 17 visas resultat på timnivå för vardagsdygn vid Frösunda. Man ser ett tydligt mönster med
betydande nedgång i hastighet på förmiddagen och eftermiddagen vilket tyder på köbildning vid dessa
tider. När det gäller jämförelsen mellan de två mätmetoderna så följer hastigheterna varandra relativt
väl, förutom när hastigheten går ner, då minskar skillnaden.
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Figur 17. Medelhastighet från blåtandssensorer och MCS samt genomsnittligt timflöde från MCS
(observerade flöden från portal 1200). Baserat på 39 vardagsdygn vid Frösunda.
Under helgdygn i Frösunda följer hastighetsmätningarna varandra mycket väl, Figur 18. Man kan inte
se någon skillnad i differens mellan olika tider på dygnet.
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Figur 18. Medelhastighet från blåtandssensorer och MCS samt genomsnittligt timflöde från MCS.
Baserat på 19 helgdygn vid Frösunda.

I Figur 19 visas medelhastigheten vid Sörentorp. Resultaten skiljer sig åt från Frösunda på så sätt att
här ökar skillnaden i hastighet mellan de två metoderna när hastigheten går ner. Under helgdygnen är
resultaten mer stabila, möjligen är skillnaden i hastighet något större under natt och tidig morgon än
under senare på dagen (Figur 20).
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Figur 19. Medelhastighet från blåtandssensorer och MCS samt genomsnittligt timflöde från MCS.
Baserat på 39 vardagsdygn vid Sörentorp.
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Figur 20. Medelhastighet från blåtandssensorer och MCS samt genomsnittligt timflöde från MCS.
Baserat på 19 helgdygn vid Sörentorp.
Ovanstående figurer bygger på medelhastigheten per timme över flera dygn. För att se hur hastigheterna varierar per dygn visas hastighetsfördelningen över enskilda dygn i Figur 21 (vardagsdygn i
Frösunda) och Figur 22 (vardagsdygn i Sörentorp). Här kan man se en skillnad mellan platserna. Vid
Frösunda sker nedgångarna i hastighet varje dygn medan det i Sörentorp endast sker för en del av
dygnen. Speciellt på eftermiddagarna verkar det som om det oftast inte blir köbildning vid Sörentorp.
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Figur 21. Medelhastighet per timme för enskilda dygn från MCS, 39 vardagsdygn vid Frösunda.
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Figur 22. Medelhastighet per timme för enskilda dygn från MCS, 39 vardagsdygn vid Sörentorp.
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För att ytterligare studera situationen vid Sörentorp jämförs medelhastigheten vid MCS-portalen med
medelhastigheten från blåtandssensorerna för dels de dygn där det inte sker någon nedgång i hastighet
på eftermiddagarna enligt MCS-data (Figur 23) och dels de dygn där hastigheten går ner (Figur 24). I
Figur 23 kan man se att även när det inte sker någon nedgång i hastighet vid MCS-portalen så finns en
nedgång i hastighet mellan blåtandssensorerna. Detta tyder på att kön breder ut sig så att hastigheten
minskar vid blåtandssensorerna men inte når MCS-portalen. Detta kan förklara resultaten i Figur 19 att
hastigheten mätt med blåtand går ner mer än hastigheten mätt med MCS-data.
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Figur 23. Medelhastighet per timme för enskilda dygn från MCS (a) och blåtand (b). Dygn (26 st.)
utan hastighetsnedgång på eftermiddagen enligt MCS. Vardagsdygn vid Sörentorp.
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Figur 24. Medelhastighet per timme för enskilda dygn från MCS (a) och blåtand (b). Dygn (13 st.)
med hastighetsnedgång på eftermiddagen. Vardagsdygn vid Sörentorp.

3.2.3.

10-minutersnivå

I den här studien har vi främst varit intresserade av att studera blåtandsmätningar på tim- och
dygnsnivå. Som komplement ges här exempel på hur resultaten ser ut på 10-minutersnivå, vilket är
den lägsta aggregeringsnivå vi haft tillgång till. I Figur 25 kan man se att även på denna nivå så
överensstämmer medelhastigheterna väl mellan blåtandsdata och MCS-data. Diagrammet visar
vardagsdygn vid Frösunda och kurvorna följer varandra väl även om man kan se en viss osäkerhet i
blåtandsdata speciellt under natten då det är få observationer. Detta syns ännu tydligare när man tittar
på mätningar från enskilda dygn (Figur 26).
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Figur 25. Medelhastighet från blåtandssensorer och MCS på 10-mintersnivå. Genomsnitt över 39
vardagsdygn vid Frösunda.
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Figur 26. Medelhastighet från blåtandssensorer och MCS på 10-mintersnivå. Värden från 3 enskilda
vardagsdygn vid Frösunda.
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4.

Diskussion och slutsatser

Syftet med det här projektet har varit att utvärdera hur väl blåtandsmätningarna stämmer överens med
radarmätningar vid MCS-portaler (Motorway Control System). Av speciellt intresse har varit att
utvärdera om metoden skulle kunna användas vid före-efter studier av trafiksäkerhetsåtgärder som till
exempel ATK eller andra hastighetsdämpande åtgärder. Utvärderingen baseras på data från två
mätplatser på E4:an strax norr om Stockholm under perioden mars–maj 2015. För varje mätdygn
används data från kl. 02.00–21.59.
Resultaten från den här studien visar att andel blåtandspassager i förhållande till flöde uppmätt vid
MCS-portaler (penetrationsgrad) varierar mellan 12 och 16 procent beroende på plats och om det är
vardag eller helg. Detta ligger i linje med tidigare forskning från Allström (2016) som rapporterar en
penetrationsgrad på 14 procent kl. 13–14 och 16 procent kl. 16–17 på väg 275 mellan Alviksplan och
Brommaplan. I övrigt är det svårt att jämföra penetrationsgrad mellan olika studier eftersom den har
mätts på olika sätt och att det inte alltid framgår hur den har beräknats.
Andel blåtandspassager skiljer sig mellan vardag och helg samt mellan olika tider på dygnet. Andelen
har inget tydligt samband med flödets storlek utan verkar snarare bero på tidpunkten, andelen är allra
lägst under natten (kl. 02–05) på vardagar. Andelen är också lägre på helger än på vardagar även om
skillnaden inte är särskilt stor (ca 3 procentenheter). Detta skulle kunna bero på olika fordonssammansättning på vardagar och helger. Tidigare forskning har visat att det finns fler blåtandsenheter i tunga
fordon än i personbilar (Blogg m.fl., 2010; Cragg, 2013). Data från Trafik Stockholm visar också att
andelen tunga fordon (längre än 12 m) är högre på vardagar än på helger vilket skulle kunna förklara
resultaten. Skillnaden i andel tung trafik är dock så pass liten att den inte borde kunna förklara hela
skillnaden i andel blåtandspassager.
Blogg m. fl. (2010) visade att antalet uppfattade blåtandssignaler i förhållande till flödet ökade då
hastigheten gick ner, och tolkade detta som att sannolikheten att fånga upp en blåtandssignal ökade ju
längre tid blåtandsenheten befann sig inom räckhåll för sensorn. Men detta har vi alltså inte kunnat se i
våra resultat.
När det gäller hastigheten så skiljer sig nivån mellan de två mätmetoderna, MCS-data ligger något
högre än blåtandsdata. En del av skillnaden kan bero på olika sätt att beräkna medelhastigheten men
det finns också andra möjliga förklaringar, till exempel MCS-portalens placering i förhållande till
blåtandssensorerna.
Skillnaden i medelhastighet mellan mätmetoderna varierar mellan vardagar och helger vilket kan tyda
på att de fordon som fångas upp av blåtandssensorerna inte är helt representativa för alla fordon som
passerar. Skillnaden är ganska liten i Frösunda (0,78 km/tim) och något större i Sörentorp (3,25
km/tim). Närmare studier av Sörentorp visar dock att en viss skillnad i hastighet kan bero på att MCSportalen ligger norr om blåtandssensorerna och att det vissa dagar sker en nedgång i hastighet vid
blåtandssensorerna men inte vid MCS-portalen vilket troligen beror på att kön in mot Stockholm tar
slut ungefär där. Detta bidrar till något lägre hastigheter på vardagar i blåtandsmätningarna.
Om man studerar de två mätplatserna samt vardags- och helgdygn var för sig så ger blåtandsmätningarna stabila resultat på dygnsnivå. Medelhastigheten från de två mätmetoderna följer varandra och
differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.
Syftet med den här studien har varit att utvärdera om hastighetsmätningar med blåtandssensorer är
tillräckligt tillförlitliga för att man ska kunna använda metoden för att utvärdera effekten av olika
åtgärder. Utifrån resultaten bedömer vi att metoden är tillräckligt bra, men man bör beakta att den här
jämförelsen är gjord på en vägsträcka med mycket höga flöden för svenska förhållanden. Utformningen av vägen med 3–5 körfält och korta avstånd mellan ramperna är också mycket ovanlig i
Sverige. Andra typer av vägar skulle kunna ge andra resultat. Till exempel kan man på en väg med
lägre flöden själv välja sin hastighet i större utsträckning. Eventuella systematiska skillnader mellan
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fordon som fångas upp av blåtandssensorer och övriga fordon skulle då kunna bli större. En annan
anledning är att med lägre flöde blir det färre antal fordon som mäts vilket i sin tur kan ge större
osäkerhet. Andra vägar kan också ha en annan fordonssammansättning vilket kan påverka både
hastighet och penetrationsgrad. De invändningar som tas upp här bör dock inte påverka resultaten i
någon större utsträckning så länge man mäter över längre tid (åtminstone flera dygn) och endast
jämför samma tider på dygnet och under veckan, till exempel att man jämför vardagsdygn och
helgdygn var för sig.
På liknande sätt som man med de sensorerna vi studerat här kan fånga upp blåtandssignaler finns
sensorer som kan fånga upp WIFI-signaler. Genom att kombinera blåtands- och WIFI-sensorer bör
man kunna öka penetrationsgraden och det är något som bör beaktas inför kommande studier. WIFIsensorer bör ha ungefär samma fördelar och begränsningar som blåtandssensorer men det behöver
studeras närmare.
Det finns även andra begränsningar med studien. En begränsning är att vi inte har haft tillgång till
observationer av varje fordon utan endast aggregerade data. Data från MCS-portalerna är aggregerat
på minutnivå och data från blåtandssensorerna är aggregerat på 10-minutersnivå. Detta gör att vi till
exempel inte har kunnat ta fram och jämföra hastighetsfördelningar för enskilda fordon. En annan
begränsning är att det i Frösunda finns både en påfart och en avfart mellan blåtandssensorerna. Det
försvårar jämförelsen med data från MCS-portalen eftersom vi endast kan uppskatta hur många fordon
som passerar de båda sensorerna.
En ytterligare felkälla skulle kunna vara om sensorerna fångar upp signaler från de närmaste fordonen
i högre grad än från fordon längre bort. Det skulle i så fall innebära att relativt sett fler fordon skulle
fångas upp från innerfilen som bör ha lägre hastighet än övriga filer. Vi känner dock inte till någon
studie som har tittat på detta.
I den här studien har vi endast utvärderat hastigheter hos motorfordon. Tekniken kan dock även
användas för att mäta till exempel cyklister. Generellt borde penetrationsgraden vara något lägre hos
cyklister än bland motorfordon eftersom det inte finns blåtandsenheter inbyggda i cykeln utan det
endast är enheter som cyklisten själv för med sig som kan fångas upp. När man mäter cyklister så är
det också viktigt att blåtandssensorerna placeras på så sätt så att inte andra trafikanter fångas upp. Om
en cykelväg går parallellt med en bilväg bör man avgränsa sensorerna så att de bara fångar upp de som
färdas på cykelvägen. Eventuella fotgängare på cykelvägen bör kunna särskiljas eftersom de har
betydligt lägre hastighet än cyklisterna.
Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att
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•

Penetrationsgraden (andel blåtandspassager per passerat fordon) varierar mellan 12 och 16
procent beroende på plats och om det är vardag eller helg.

•

Blåtandsmätningarna ger stabila resultat med avseende på medelhastigheten på dygnsnivå.
Jämförelser med MCS-data visar att resultaten från de två mätmetoderna följer varandra väl
och differensen mellan metoderna är ungefär lika stor från dygn till dygn.

•

Hastighetsmätningar med blåtandssensorer bedöms vara tillräckligt tillförlitliga, på den
studerade vägtypen, för att kunna användas i utvärderingar av olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Fler studier på andra typer av vägar behöver dock göras.
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