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Felsökning på VID-funktioner

1 Inledning

Sambandet mellan trafikflöde och restid på en väglänk, som beskrivs av sk. volume/delay-funktioner,

utgör en viktig förutsättning vid nätverksanalys. Dessa funktioner anger hur restiden, på grund av

trängsel och annan fördröjning, ökar under ökande flöde. Det exakta utseende på funktionen, speciellt

hur snabbt restiden ökar, har en direkt inverkan på jämviktslösningen och hur det totala trafikflödet

mellan två punkter fördelar sig på alternativa färdvägar. Det är därför av central betydelse att funktio-

ner används som så långt som möjligt baseras på emperi och på ett så realistiskt sätt som möjligt

speglar verkligheten.

På uppdrag av Vägverket tog VTI 1995 fram nya hastighetsfunktionerl för ett sextiotal vägtyper, om-

fattande såväl vägar i landbygd som tätort. I Matstoms mfl. [1996] beskrivs hastighetsfunktioner

baserade på medeldygnsflöden och i Jönsson och Matstoms [1995] funktioner baserade på timflöden.

I båda fallen avses medelhastigheten på länken, utan inräkning av fördröjning i samband med kors-

ningar.

Vid praktisk användning av de nya V/D-funktionerna har det, bl.a. från Vägverket, framkommit indi-

kationer på märkliga och till synes orimliga resultat vid jämförelse med tidigare hastighetsfunktioner.

Lars Johansson (Vägverket) sammanfattar dessa observationer i följande punkter:

 

1. l tätort ger VTI-funktionerna högre hastigheter än TU 71-funktionerna.

2. VTI:s timfunktioner ger i vissa fall kortare restider (högre medelhastighet) än

motsvarande dygnsfunktioner.

3. I Emme/2 har det observerats att VTI:s funktioner ökar hastigheten vid mycket

höga flöden.

   

I denna rapport, som har tagits fram inom ramen för en mindre studie på uppdrag av Vägverket, be-

svaras och kommenteras ovanstående tre problem. Avsikten är inte att i samtliga fall lösa problemen,

utan snarare peka på var de uppstår och hur de praktiskt kan lösas.

Inom ramen för den felsökning som ligger till grund för denna rapport har VTI:s tim- och dygnsfunk-

tioner, och dess implementering i Emme/Z, genomgått en omfattande översyn utan att några formella

fel har kunnat identifieras. De brister som rapporteras är därför genomgående av annan karaktär.

Rapporten är upplagd enligt följ ande: Först ges en kortfattad beskrivning av VTI:s dygnsfunktioner

från 1995. Därefter analyseras ovanstående tre frågeställningar, varefter resultaten och slutsatserna

sammanfattas och ett förslag på fortsatt arbete, som skall leda fram till nya V/D-funktioner på timni-

vå, ges. Avsikten är att på kort tid ta fram funktioner som kan börja användas redan under tidiga hös-

ten 1998, och som därefter kan utgöra en grund för vidareutveckling.

 

l Trängseleffekten kan antingen uttryckas i tid (restid eller fördröjning) eller som hastighetsfunktioner, där me-

delhastigheten anges som funktion av flödet. I denna rapport används huvudsakligen det senare sättet.
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2 VTI:s dygnsfunktioner

VTI:s dygnsfunktioner anger samband mellan årsmedelsdygnsflöde (ÅDT) och medelhastighet för 61

olika typvägar, omfattande såväl landsbygd som tätort. Funktionerna skattades med utgångspunkt

ifrån trafikflödets variation över dygn (timindex) och år (månadsindex), och utifrån givna hastighets-

samband på timnivå för respektive vägtyp (se Carlsson [1992]). För ett givet medeltimflöde kan på så

sätt justering ske med hänsyn till timme och månad, och resulterande hastighet beräknas för 288 typ-

timmar under år och dygn. Medelvärdesbildning ger sedan medelhastigheten under året för givet me-

deldygnsflöde.

De nya funktionerna, på den allmänna formen

C1 + 62 -6

1+ C4 '663g ,
= C0 +

bestämdes genom minsta kvadratskattning för respektive väg- och fordonstyp. Totalt skattades hastig-

hetsfunktioner för tre olika fordonstyper (personbil, lastbil och lastbil med släp) och ovan nämnda 61

vägtyper. Den typiska kurvformen visas i figur 1. Se vidare Matstoms m.fl. [1996].
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Figur 1. Typisk hastighetsfunktion enligt VTI (1995). Här en dygnsfunktion för personbil på fyrfältig

motorväg. På x-axeln anges årsmedeldygnsflödet - ÅDT (100-107 fordon/dygn) och på y-axeln mot-

svarande medelhastighet (km/h). Heldragen linje motsvarar personbilar och streckad lastbil.

Utifrån tim- och månadsindex beräknar Carlsson m.fl. [1991] medelflödet för en genomsnittlig timme

på ett årsdygn. Detta värde varierar lite mellan olika trafikmiljöer men ligger typiskt på cirka 6 % av

ADT. Maxtimmen under året ligger på cirka 13 % av ADT (Alltrafik)

3 Jämförelse med TU 71-funkti0ner

Vid nätverksanalys för tätort använder Vägverket m.fl. idag framför allt de sk. TU 71-funktionerna.

Det är en mängd timbaserade hastighetsfunktioner av polynom-typ som är skattade utifrån trafikmät-

ningar gjorda i Stockholm 1971. Sammantaget omfattar de sju olika gatukategorier med olika grad av

tätortskaraktär, från mycket störd 50-väg till 1 10-väg.
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Den viktiga skillnaden mellan dessa funktion och Vles timfunktioner (beskrivs i detalj i nästa av-

snitt) är att TU 7'1 -funktionerna anger restiden inklusive fördröjning i korsning, medan VTI-

funktionerna enbart avser restid på länk. Detta har, i synnerhet för tätortslänkar, en avgörande bety-

delse för den beräknade restiden. Figur 2 illustrerar denna effekt genomjämförelse mellan en TU 7l-

funktion (mycket störd 50-väg) och en motsvarande VTI-funktion (vägtyp 702).
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Figur 2. Jämförelse mellan VTI:s timfunktion för vägtyp 70 och TU 7 l-funktionen för mycket störd

50-väg. För TU 7l-funktionen avses medelhastigheten på en länk av längden 1 km. Angivet flöde

avser totalt flöde i en riktning.

Som framgår av figuren har medräkning av fördröjningar i korsningar en relativt sett kraftig inverkan

på den totala restiden och medelhastigheten. Vid' flödet 1000 fordon/h ger TU 71 en medelhastighet

på cirka 20 km/h, medan VTI-funktionen anger cirka 37 km/h. På den länk av 1 km längd som stude-

ras ger det restider på 3 respektive 1,6 minuter. Skillnaden förklaras till absolut största delen av för-

dröjning i samband med korsningar på och i början/slutet av länken.

För att vidare illustrera betydelsen av korsningsfördröjning studeras nu hur VTI:s hastighetsfunktion

påverkas under några enkla antaganden om fördröjningstider. Låt vL(Q) beteckna hastighets-

funktionen på länken och antag p korsningar/km, som var och en ger en fördröjningen på d(Q) sekun-

der. Den resulterande hastighetsfunktionen ges då av

1

l ,0 o '

vL(Q)+3600 (MQ)

 

V(Q) =

 

En enkel modell för beräkning av korsningsfördröjning i signalreglerad korsning ges av en modifie-

ring av Websters formel, kallad Dohertys formel. Den uttrycker fördröjningen, givet Q/Cgl95, som:

 

2 Väg 70 = Centrumområde Citygata, 2 körfält 50 km/h.
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= Fördröjning (sek)

Periodtid (sek)

Effektiv gröntid = (gröntid+2)/period
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o
y
o
c
-
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Den första termen uttrycker ett fordons genomsnittliga fördröjning, givet att flödet är så lågt att stop-

pade fordon alltid kommer igenom på nästa grönperiod. Tillägget genom den andra termen svarar

bl.a. mot det fall då ett fordon kan behöva vänta mer än en period. Med 0:90 sekunder, 7t=0,5 och

C=9OO fordon/h, visar figur 3 hur den genomsnittliga fördröjningen varierar med flödet Q.
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Figur 3. Genomsnittlig korsningsfördröjning, beräknat enligt Dohertys formel, under antagande om

cykeltid på 0:90 sekunder, effektiv gröntid 7L=O,5 och kapaciteten C=900 fordon/h.

Låt oss nu titta på hur hastighetsfunktionen påverkas om denna korsningsfördröjning inkluderas. Vi

antar samma parametrar som ovan men uttrycker medelhastigheten som funktion av flödet, enligt

tidigare angiven formel.

I figur 4 visas medelhastigheten, som funktion av flödet Q, för VTI:s timfunktion (vägtyp 70); dels

räknat med funktionen i ursprunglig form (utan korsningsfördröjning) och dels med p=l,2 och 3 kors-

ningar per kilometer. Det är tydligt att införandet av korsningsfördröjning på ett mycket påtagligt sätt

påverkar restiden och medelhastigheten. Det enkla exemplet visar att medelhastigheten kan sjunka

med 15-20 km/h, vilket väl stämmer överens med jämförelsen mellan Vles timfunktion utan kors-

ningsfördröj ning och TU 71 -funktionerna

I riktiga tillämpningar kan korsningsfördröjning införas på huvudsakligen två sätt: (1) Genom att sär-

skilda funktioner kopplas till korsningarna, som sedan kombineras med hastighetsfunktioner för in-

och utgående länkar. (2) Genom att länkfunktionerna modifieras så att de även inkluderar fördröjning

i korsning.

8 VTI notat 73-1998



Den första sättet är mest generellt och ger genom kombination med anslutande länkfunktioner en stor

mängd varianter. Korsningarna bör härvid klassificeras efter korsningstyp, kapacitet etc. Flera olika

varianter av fördröjningssamband för olika korsningstyper förekommer dessutom.
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Figur 4. Beräknad medelhastighet utifrån VTI:s timfunktion (vägtyp 70) med tillägg för korsnings-

fördröjning enligt Dohertys formel. Parameterval enligt tidigare, d.v.s. cykeltid på c=90 sekunder,

effektiv gröntid Ä=O,5 och kapaciteten C=9OO fordon/h. Här betecknar p antalet sådana korsningar per

kilometer. Det tjocka linjen motsvarar VTI:s timfunktion utan korsningstillägg.

Vid inkluderande av korsningsfördröjning i länkfunktionen finns också flera alternativa metoder. TU

7l-funktionerna innehåller i sig själva någon form av genomsnittlig korsningstäthet och fördröjning,

olika för olika funktioner i intervallet mellan mycket störa' 50-väg och I 10-väg. Genom en parameter

som anger antalet korsningar per kilometer, p i den tidigare angivna funktionen, kan begreppet störd

kvantifieras och varieras mellan olika länkar. Denna ide kan också generaliseras, så att olika kors-

ningstyper med olika fördröjningsfunktioner, kan hanteras. Ett exempel är följ ande:

l

 

v(Q) = 1 1
+

 

Z, Pk 'dk (Q)

där vi antar flera olika korsningstyper med andelarna pk respektive fördröjningsfunktionen dk(Q).

  

Kommentar: Den observerade stora skillnaden mellan VTI:s timfunktioner och TU 71 beror till ab-

solut största delen på att VTI-funktionen ej tar hänsyn till fördröjning i korsning, utan enbart avser

hastighet på länk. Införandet av korsningsfördröjning kan ske på flera sätt, var av vi har pekat på

några alternativ.

 

4 VTI:s timfunktioner

De timflödessamband (Carlsson [1992]) som de beräknade dygnsfunktionerna baseras på förutsätter,

för tvåfältsvägar, att det totala trafikflödet är lika fördelat mellan riktningarna. Vid ojämn fördelning

av flödet blir emellertid hastighetssambanden annorlunda. Detta problem, tillsammans med hantering-
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en av kötider vid flöden högre än kapacitetsmaximum, studeras av Jönsson och Matstoms [1995]. Låt

oss inledningsvis sammanfatta resonemanget bakom beräkningarna av hastigheten vid ojämn rikt-

ningsfördelningen. Genomgående förutsätts tvåfältsväg.

För ett givet ett totalflöde på Q fordon/h beräknas medelhastigheten vQ ur timflödessambanden enligt

Carlsson [1992]. Låt hastigheten i max- och minflödesriktningen betecknas v1 respektive v2. Med an-

delen oc (053061) trafik i maxflödesriktningen ger då uttrycket för space mean speed följande rela-

tion mellan hastigheten i de båda riktningarna:

Om nästan alla fordon kör i maxflödesriktningen (oczl) blir naturligtvis enstaka fordon i minflödes-

riktningen i princip ohindrade och kan hålla friflödeshastigheten, v2=v0. Om, å andra sidan, trafiken

fördelas lika mellan körfälten (oc=0,5) blir medelhastigheten densamma i båda körfälten, v2=vQ. Hur

hastigheten v2 varierar i intervallet 0,53061 är däremot mera öppet. En naturlig ansats är linjär inter-

polation mellan ändpunkterna (Carlsson [1995]), en annan är att ansätta ett andragradspolynom mel-

lan punkterna. Dessa båda varianter visas i den högra figuren i figur 5. Den vänstra visar ett typiskt

utseende på timfunktioner enligt Carlsson [1992]. Notera att dessa timfunktioner bygger på antagan-

det om likafördelning mellan körfälten (oc=0,5).
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Figur 5. Till vänster en typisk timfunktion3 enligt Carlsson [1992] och till höger två olika varianter

(linjär och kvadratisk interpolation) på beräkning av hastigheten i det körfält med lägst flöde, vid to-

talflöde Q=1200 fordon/h.

10

      

Givet oc, och ett beräknat värde på v2 kan medelhastigheten i maxriktningen lösas ut från ovanstående

'uttryck för space mean speed. Med denna teknik som underlag skattar Jönsson och Matstoms [1995]

funktioner för medelhastigheten i maxriktningen. Två varianter används:

02 +C3 e°'4'Q1

1+ 05 'ec'44'Q1
vl(Q1)=c1 +

 

3 Väg 63 (Mellanområde Tangent 2 körfält 70 km/h) enligt vägnumrering i Matstoms mfl. [1996].
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och fjärdegradspolynomet

v1 (Q) = CO + clx + 02x2 + C3x3 + 64x4.

Genomgående bygger beräkningarna på ett antagande om riktningsfördelningen 70/30,d.v.s. oc=0,7.

Med Ovanstående bakgrund identifierar vi fyra bidragande faktorer till den observerade effekten, att

timfunktionerna i vissa fall ge högre hastighet (kortare restid) än motsvarande funktioner på dygnsni-

vå:

1. För närvarande används funktionen v](Q), som uttrycker medelhastigheten på länkar i max-

riktningen, för alla länkar, d.v.s. även för beräkning av medelhastigheten i motsatt riktning.

2. Avvikelse från antagandet om 70/30-fördelning kan förekomma.

3. Beräkningen (uppskattningen) av v2 genom linjär/kvadratisk interpolation mellan vQ och v0

kan vara för enkel.

4. Timfunktionerna (Carlsson [1992]) som beräkningarna utgår ifrån avser 50/50-förde1ning av

trafiken, vilket ur kapacitetssynvinkel anses optimalt. Med den ojämnare fördelning som stu-

deras i denna rapport blir medelhastigheten vQ annorlunda.

Låt oss nu genom några exempel illustrera effekten av de tre första punkterna.

Exempel 1: Beräkning av v1(Q2) istället för v2(Q2)

För en väg av typen "Mellanområde, Tangent 2 körfält 70 km/h" (väg 63 enligt numrering i

Matstoms mfl. [1996]) anger Carlsson [1992] följande timflödessamband, där flödet avser total-

flöde i båda riktningarna:

 

Flöde 0 700 1200 1500 1900

Hastighet 58,0 58,0 51,0 46,0 40,0

        

Med flödet Q=1500 fordon/h och riktningsfördelningen 70/30 (Ol=0,7) blir flödet i max- och

min-riktningen Q1=1050 respektive Q2=450. Hastigheten i minflödesriktningen beräknas genom

linjär interpolation mellan friflödeshastigheten (v0=58,0) för oc=1,0 och medelhastigheten

vQ=46,0 enligt tabellen för Ot=0,5. På det sättet fås

Vidare kan hastigheten i maxflödesriktningen beräknas från uttrycket för space mean speed, vil-

ket ger

Det är dessa båda värden som utgör de bästa skattnin garna av hastigheten i min- respektive max-

riktningen vid angivet totalflöde. Hastigheten i maxriktningen kan också beräknas genom de

funktioner som skattats av Jönsson och Matstoms [1995], vilket ger

För närvarande används dock samma funktioner för att beräkna även hastigheten i min-

riktningen, vilket ger en klar överskattning

Figuren nedan visar skillnaden mellan Önskad hastighet och beräknad hastighet i minflödesrikt-

ningen för 0SQSI700 fordon/h.
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Figur 6. Medelhastighet i max- och minflödesriktning (oc=0,7). Heldragen kurva motsvarar beräkning

enligt beskriven metodik, och streckad kurva då hastigheten beräknas av den skattade maxriktnings-

hastigheten v1(Q).

Exempel 2: Avvikelse från antagande om 70/30-fördelning av flödet.

Antagandet om riktningsfödelning (tex. oc=0,7) kommer in vid beräkningen av hastigheten v2 i

minflödesriktningen, och därmed indirekt även i för uttrycket v1. Hur känslig hastighetsfunktio-

nen är för variationer i oc illustreras i figur 7, där hastigheten i max- och minflödesriktningen

anges för några olika värden på oc vid ett konstant totalflöde på 1500 fordon/h.

Till denna effekt skall läggas det faktum, som tidigare har påpekats, att timfunktionerna som

alla beräkningar utgår ifrån avser 50/50-fördelning av flödet.

Exempel 3: Beräkning av v2 genom linjär eller kvadratisk interpolation.

12

Beräkningen av v2 bygger på antagandet om samma hastighet i båda körfälten (lika med vQ) vid

jämn flödesfördelning (oc=0,5) och att v2=v0 (friflödes-hastigheten) vid oc=0. För mellanliggan-

de värden på oc beräknas v2 genom någon form av interpolation mellan dessa båda extrempunk-

ter.

Ett naturligt alternativ är linjär interpolation, sådan att interpolation sker i ovanstående extrem-

punkter. Ett annat är att ansätt ett andragradspolynom sominterpolerar i samma punkter men

också har egenskapen att derivatan är noll i punkten oc=0,5. Det polynom som uppfyller dessa

egenskaper ges av

v2 (Q,Ot) = v0 - 4(1)0 - VQ)a(l - 06).

Figur 8 visar den beräknade hastigheten v1(Q) då linjär och kvadratisk interpolation används för

beräkning av v2(Q).
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Figur 7. Medelhastighet i max- och minflödesriktning (v1 respektive v2) vid totalflödet Q=1500 och

riktningsfo'rdelning 0,5306 1,0, för tidigare studerad vägtyp 63.
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Figur 8. Linjär (streckad linje) och kvadratisk interpolation (heldragen linje) för beräkning av v1(Q). I

båda fallen är oc=0,7.

 

Utifrån ovanstående tre exempel kan vi sammanfattningsvis konstatera att den dominerande effekten

ligger i att fel funktion, nämligen den skattade funktionen för hastigheten i maxflödesriktningen,

används för beräkning av hastigheten i minflödesriktningen. Även det fel som uppstår då den verkliga

körfältsfördelningen är en annan än den som funktionerna är skattade utifrån kan vara stort för hastig-

heten i minflödesriktningen. Den exakta metoden för att genom interpolation beräkna hastigheten i

minflödesriktningen verkar dock vara av mindre betydelse.

Hur skall då detta korrigeras vid implementering i t.ex. Emme/2? Om det motsatta flödet till aktuell

länk (motsatta flödet till volau) är tillgängligt, och antalet operatorer är tillräckligt, kan en skattad

funktion för minflödesriktningens hastighet tas fram, av samma funktionstyp som i max-riktningen,

och rätt funktion användas för respektive riktning. Om begränsningen i antalet operatorer är ett

hinder och antalet funktioner måste hållas nere kan det vara ett bra alternativ att anta samma hastighet
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i båda riktningarna och beräkna denna med det totala flödet som argument. I detta fall borde riktnings-

fördelningens betydelse för de hastighet/flödes-samband som rapporterats av Carlsson [1992] stude-

ras .

  

Kommentar: Att nätverksanalys baserat på VTI:s timfunktioner (Jönsson och Matstoms [1995]) i

vissa fall ger kortare restider (lägre medelhastighet) än motsvarande funktioner på dygnsnivå, kan

troligtvis förklaras av att hastighetsfunktionen för maxflödesriktningen för närvarande används även i

den motsatta riktningen. Effekten av detta illustreras i figur 6.

Till detta skall läggas att timfunktionerna är skattade utifrån antagandet om 70/30 fördelning av flö-

det, och att avvikelse från detta ger upphov till fel. Viss betydelse kan även metoden för beräkning av

hastigheten i minflödesriktningen ha.

Lösning av ovanstående problem kräver att såväl det "egna" som det motriktade flödet är tillgängligt i

Emme/2. Dessutom måste funktioner skattas för minflödeshastigheten v2(Q), på samma sätt som

funktioner har tagits fram för flödet i maxriktningen, alternativt att samma hastighet antas för båda

riktningarna.

 

5 Monotona V/D-funktioner

De hastighetssamband som VTI har tagit fram anger hastigheten som funktion av dygnsmedelflödet Q

enligt:

6 +6 -eC-*Q
0(Q)=CO+_1___2___c-_Q_l+c4-e 3

Att denna funktion är monoton avtagande, och alltså ej kan börja växa för stora flöden, kan enkelt

visas genom att dess derivata studeras:

C3(c2 - C164) - eC-*Q

(1+ c4 .ee'Qf

 

9' (Q) =

Funktionen är monotont avtagande om och endast om

C3(C2 - C164) < 0,

vilket för alla skattade funktioner är uppfyllt eftersom det gäller att 03>O och c2< c] C4. Den allmänna

V/D-funktionen

C1 + C2 ' 663g

1+ C4 ° eC3'Q

v(Q) = min(vogc0 +

kan vara konstant vid låga flöden Q, då v(Q)= v0.

Vid höga flöden planar hastigheten ut mot ett asymptotiskt värde:
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C
9(Q) á CO +4.

C4

I praktiken, vid numerisk beräkning av V/D-funktionen V(Q), kan dock ett annat ogynnsamt beteende

observeras. Eftersom c3>0, ger tillräckligt stora värden på Q numeriska problem (overflow) vid be-

räkning av exponentialfunktionen i täljaren och nämnaren4. Hela täljaren och nämnaren, och därmed

hela uttrycket, blir då infinity vilket genom min-operatorn gör v(Q)= v0.

Detta problem kan undvikas genom en enkel omskrivning:

 

_(1.3.Q
. c -6 +6

v(Q) = m1n[vO co + 1 __ 2).
7 e 1

För stora flöden går nu exponentialuttrycken mot noll, och har inte samma förödande inverkan på hela

uttrycket som tidigare.

  

Kommentar: Observerade problem med att hastighetsfunktionen kan börja växa vid mycket höga

flöden beror helt och hållet på numeriska problem vid beräkning av funktionsvärden i Emme/2. En

enkel lösning är att ersätt den tidigare allmänna funktionsformen med det helt matematiskt ekviva-

lenta, men numeriskt stabilare, uttrycket:

_c .Q
. C -6 3 + (3

v(Q) = m1n(voac0 + 1 2]

 

6-6342 + C4

Koefficienterna cl, i=0,..,4, skall här vara oförändrade jämfört med tidigare.

 

6 Slutsatser

Vi har i den här rapporten försökt belysa och analysera de problem och konstigheter som har observe-

rats avseende VTI:shastighetsfunktionerna på dygns- och timnivå. Det handlar framför allt om stor

skillnad mellan VTI:s timfunktioner och de tidigare TU 71-funktionena, samt en överraskande effekt

att VTI:s timfunktioner i vissa fall ger kortare restider än motsvarande dygnsfunktioner.

Skillnaden mellan VTI:s timfunktioner och TU 71 ligger till absolut största delen i att VTI-

funktionerna inte tar hänsyn till fördröjning i korsning, utan räknar enbart på länkhastigheter. Vi har

visat att denna skillnad har en avgörande inverkan på restids- och hastighetsnivån.

Att VTI:s timfunktioner i vissa fall ger högre hastighet (kortare restid) än motsvarande dygnsfunktion

beror troligtvis på att de skattade sambanden för maxflödesriktningens hastighet användes även för

minflödesriktningen. Lösningen här är beroende på vilka möjligheter det finns i Emme/2, vilket har

diskuterats i rapporten. Det skall dock understrykas att detta problem är av klart mindre betydelse än

det faktum att funktionerna inte tar hänsyn till fördröjning i korsning.

 

4 Det största positiva flyttalet, som inte ger overflow, är på en PC typiskt (21-292127 2 3.4'1038. Det gör att flödet Q

inte får överstiga ln(3.4'1038)/c3. För normala värden på 03 svarar det mot Q 2 106. I det tidigare uttrycket be-

tecknar 8 det minsta positiva flyttalet sådant att fl(1 +8) > 1, 8 z 10'9. fl(x) betecknar flyttalsrepresentationen av x.
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7 Förslag till kortsiktiga åtgärder

Inför det omfattande utvecklingsarbete av nya trafikprognosmodeller (Sampers), som nyligen har på-

börjats, har Vägverket och andra berörda parter uttryckt behovet av nya V/D-funktioner för tätort.

Med hänvisning till bristerna i VTI:s nuvarande timfunktioner är det idag bara de gamla TU 71-

funktionerna som i praktiken kan användas.

Ett mera långsiktigt arbete med utveckling av nya tätortsfunktioner är redan igång, men det kommer

inte att på kort sikt resultera i några nya funktioner. Vi föreslår därför att ett projekt, som skall leda

fram till en ny uppsättning funktioner för tätortsvägarna bland de vägtyper som VTI tidigare har an-

vänt (t ex för dygnsfunktionerna), genomförs redan under sommaren 1998.

Trafikmätningar i tätort pekar på att flödesfördelningen mellan körfälten inte har så stor inverkan på

medelhastigheten. Detta tillsammans med de problem som har redovisat i denna rapport och nödvän-

digheten i att inkludera fördröjning i korsning gör att vi konkret föreslår följande uppläggning:

Timflödesfunktioner vL( Q), baserade på hastighet/flödes-samband enligt Carlsson [1992],

antagande om 50/50-fördelning av flödet mellan körfälten, och en enklare modell för kö-

avveckling vid flöden över kapacitetsmaximum, skattas. Till detta läggs schabloniserade

fördröjningsfunktioner för ett antal typkorsningar så att den resulterande hastighetsfunk-

tionen för en länk med pk korsningar/km av typ k, ges av ett uttryck på formen

1

1
d

+3600 kak k(Q)

 

v(Q) = 1
MQ)

 

där dk(Q) betecknar fördröjningen för korsningstyp k. Antalet typkorsningar bör vara 2-3

stycken. Underlaget för fördröjningsfunktionerna hämtas bl.a. från CAPCAL.
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