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Förord 
På uppdrag av Vägverket har VTI genomfört en förstudie om förutsättningarna för 
utvecklingen av nya V/D-funktioner för tätort. Resultat och slutsatser av studien 
presenteras genom föreliggande rapport. Kontaktperson på Vägverket har varit 
Patrik Arousell och projektet har från VTI:s sida genomförts av Pontus Matstoms. 
Ett särskilt tack riktas till Arne Carlsson, VTI, för entusiastiskt deltagande och 
värdefulla bidrag till rapporten. 
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Sammanfattning 
Vid nätutläggning med statiska modeller, t.ex. Emme/2, är resultatet beroende av 
underliggande V/D-funktioner. Det är funktioner med vars hjälp restider i nätet 
uppskattas för olika trafikflöden. V/D-funktionerna anger den flödesberoende res-
tiden för respektive länk, eventuellt kombinerad med uppskattad fördröjning i an-
slutande korsningar. Olika funktioner används för olika vägmiljöer, hastighets-
gränser, antal körfält etc. Trafikflöde anges med samma tidsenhet som den under-
liggande OD-matrisen; normalt dygn eller timma.  

Rapporten har skrivits inom ramen för en förstudie om förutsättningarna för ut-
vecklingen av nya V/D-funktioner för tätort (flöde på timnivå). Bakgrunden är ett 
allmänt önskemål om översyn eller revidering av de funktioner som i dagsläget 
används i framför allt Stockholm. I rapporten ges ett konkret förslag på hur nya 
funktioner skulle kunna tas fram. Rapporten sammanfattar också de önskemål och 
synpunkter som framkommit vid samtal med berörda personer. 
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1 Bakgrund 
För samhällsekonomiska analyser inom persontransportområdet1 finns en lång 
tradition av avancerade beräkningsmodeller. Det är modeller som utvecklats för 
varierande frågeställningar, men där det genomgående temat är beräkning av 
förväntat resande och uppskattning av trafikens fördelning i tid och rum; ofta som 
underlag för beräkning av effekter och samhällsekonomisk värdering avseende 
säkerhet, miljö och framkomlighet.  

Persontransportmodeller bygger ofta på den traditionella fyrstegsprincipen, 
som i korthet innebär en hierarkisk struktur för beräkning av totalt resande, för-
delning på transportslag, destinationer och vägval. Internationellt finns flera 
exempel på sådana modeller. I Sverige används främst det relativt nyutvecklade 
Sampers-systemet (Transek, 2001) och den äldre T/RIM-modellen. En styrka med 
modeller av denna typ är att de till sin karaktär är mycket generella och kan 
�riggas� för analys av olika frågeställningar. I fortsättningen begränsas framställ-
ningen till vägtrafik, särskilt personbilstrafik, även om använda modeller ofta är 
generella. 

Resultatet av en modellkörning är, något förenklat, OD-matriser för olika färd-
medel, tidsperioder och eventuellt ärendetyper; tillsammans motsvararande fyr-
stegsprincipens första tre steg. OD-matriser anger det totala antalet resor eller 
snarare reseefterfrågan, mellan olika punkter i det underliggande nätverket. 
Matrisen i sig ger dock ingen information om hur efterfrågan tillgodoses, det vill 
säga vilka vägval som trafikanterna mellan start- och målpunkterna2 antas göra. 

Genom s.k. nätutläggning beräknas hur trafikefterfrågan, enligt OD-matrisen, 
fördelas i nätverket och ger upphov till trafikflöden på länknivå. Enligt Wardrops 
princip (Wardrop, 1952) söks en jämviktslösning sådan att trafikanterna antas 
välja en väg med kortast möjliga restid eller minsta möjliga generaliserade kost-
nad (användaroptimum); ingen trafikant tjänar på att byta väg. Vid beräkning av 
restider på länknivå antas medelhastigheten vara beroende av trafikflödet i den 
�egna� riktningen. Det exakta sambandet mellan trafikflöde/efterfrågan och restid 
antas vara givet av V/D-funktioner3 för respektive länk. Trafikflödet är där 
angivet med samma tidsenhet som OD-matrisen; normalt tim- eller dygnsflöden4.  

I Sverige används i första hand två uppsättningar av V/D-funktioner: (i) på 
dygnsnivå, i första hand avseende landsvägsnätet, används funktioner framtagna 
av VTI 1996 (Matstoms, Jönsson et al., 1996) och senare reviderade med hänsyn 
till nya vägtyper och nya underliggande trafiktekniska samband (Björketun och 
Matstoms, 2003), och (ii) på timnivå, särskilt för analyser i Stockholm och andra 
större städer, används de s.k. TU71-funktionerna (Jonsson, 1995). 

Bakgrunden till denna förstudie är att timfunktionerna för tätort ofta har varit 
föremål för diskussion. Önskemål om en genomgripande översyn och eventuell 
revidering har framförts under flera år. Att tätortsfunktionerna är mera om-
                                                 
1 Rapporten avser i första hand persontransportmodeller. Stora delar av rapporten är dock 
tillämplig och relevant även för analys av godstransporter.  
2 Beräknade vägval är i och för sig normalt en förutsättning och en integrerad del vid beräkningen 
av matriser. Detta eftersom reseefterfrågan normalt antas vara beroende av bland annat restider. 
3 V/D står för volume-delay, alltså fördröjning som funktion av trafikvolym. Normalt används 
dock begreppet för såväl restidsfunktioner som hastighetsfunktioner. I rapporten avses normalt 
funktioner för medelhastigheten på en länk. Det är fördel att diskutera i termer av hastigheter 
snarare än restider eftersom funktioner då är oberoende av länklängden. 
4 Med dygnsflöde menas normalt årsmedeldygnsflöde (ÅDT), dvs. genomsnittligt dygnsflöde 
räknat över ett år. 
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diskuterade än dygnsfunktionerna har flera förklaringar. För det första är tim-
funktionerna betydligt äldre och kanske baserade på andra trafikförhållanden än 
de som gäller idag. För det andra ställer tätortsproblemen, med stora trafik-
mängder och trängsel, större krav på funktionerna. På många länkar är efterfrågan 
så hög att trängseleffekter verkligen har en inverkan på trafikanters vägval och 
trafikens fördelning i nätet. På dygnsnivå är det ovanligt med så höga flöden att 
reduktionen i restid innebär omflyttningar och användning av alternativa vägval. 
För det tredje är hanteringen av efterfrågan nära eller över kapacitetsgränsen svår. 
Över kapacitetsgränsen uppstår köer som det statiska jämviktsproblemet i princip 
inte förmår att hantera. Det krävs istället �artificiell� extrapolation av det trafik-
tekniskt grundade sambandet för lägre flöden. Hur denna konstruktion görs har 
stor inverkan på lösningen. Slutligen, för det fjärde, består restidsförlusten i tät-
orter till stor del av fördröjning i samband med korsningar. Det betyder att V/D-
funktionerna inte enbart ska beskriva fördröjningen på länk utan även inkludera 
fördröjning som uppstår i noderna.  

Rapporten handlar om V/D-funktioner och särskilt om utformningen av nya 
funktioner på timnivå för tätort. Syftet är att sammanfatta bristerna i de funktioner 
som används idag och att ge rekommendationer och underlag för kommande över-
syn av befintliga funktioner eller utveckling av nya funktioner för tätort.  

Med hänvisning till den tidigare problembilden och att bristerna idag främst 
gäller funktioner på timnivå, har vi i rapporten valt att inte diskutera funktioner på 
dygnsnivå. Under 2003 reviderades VTI:s uppsättning av dygnsfunktioner 
(Björketun och Matstoms, 2003). De funktioner som där redovisas kan anses till-
förlitliga, varför det idag inte torde finns något allmänt behov av förnyad översyn. 
Ett problem som dock borde belysas, men som inte tas upp här, är hur dygns-
funktionerna påverkas av ökande andel tung trafik.  

I avsnitt 2 ges några allmänna kommentarer om nätutläggning och de krav som 
ställs på V/D-funktionerna. Avsnitt 3 diskuterar V/D-funktioner i allmänhet och 
det teoretiska underlaget för utveckling av nya funktioner. I avsnitt 4 samman-
fattas några olika funktioner, bland annat ovan nämnda TU71-funktioner, som 
används i Sverige och internationellt. Avsnitt 5 sammanfattar synpunkter och 
önskemål som kommit fram i samband med samtal med Sampers-användare och 
andra experter. Slutligen, i avsnitt 6, sammanfattas rapporten och de slutsatser 
som kommit fram inom ramen för förstudien. Där ges också ett förslag på 
utformningen av en ny familj timfunktioner för tätort. 
 
 
2 Nätutläggning 
Fyrstegsmodellens sista steg är nätutläggning: uppskattning av hur den totala tra-
fiken, enligt given OD-matris, fördelas i nätverket och ger upphov till trafikflöden 
på länknivå. Avgörande för trafikens fördelning i nätverket är antaganden om 
vilka vägval som görs för respektive OD-par. Enligt föregående avsnitt söks en 
jämviktslösning enligt Wardrops princip om användaroptimum (Wardrop, 1952). 
Lösningen innebär att ingen enskild trafikant tjänar på annat vägval och att om 
trafiken mellan två punkter i nätverket fördelas på flera rutter så ger dessa samma 
restid5. Lösningen enligt användaroptimum bygger på antagandet att trafikanterna 

                                                 
5 Restid ersätts ofta med en generaliserad kostnad baserad på restiden. 
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rationellt försöker minimera sin restid eller generaliserade kostnad. En förutsätt-
ning är också att trafikanterna kontinuerligt har information om aktuella restider6.  

Om restiden på alla länkar vore bestämd av länkarnas längd och skyltad 
hastighet, så skulle trafikens fördelning kunna beräknas genom lösning av det 
vanliga billigaste vägproblemet. Med antagna V/D-funktioner är restiden istället 
beroende av flödet, som i sin tur påverkas av restiden etc. Figur 1 visar ett enkelt 
exempel, hämtat från Sheffi (1985), där grafisk lösning är möjlig. 
 

 
  (a)      (b)   (c) 

Figur 1  Exempel enligt Sheffi (1985) på hur trafiken fördelas mellan två vägar, 
link 1 och link 2, då restiden beror av trafikflödet enligt funktionerna t1 respektive 
t2. För trafikefterfrågan upp till q� (diagram b) ger länk 1 kortast restid och är då 
den enda länk som används för relationen. Vid högre efterfrågan (diagram c) 
fördelas istället trafiken mellan länkarna så att restiderna blir samma. Notera att 
den totala trafiken fördelas så att den snabbare länken tar en större del. 
 
De flesta programvaror för nätutläggning t.ex. Emme/2 (INRO, 1991) och Visum, 
löser det symmetriska jämviktsproblemet. Förutsättningen är då att restiden på en 
länk endast beror av det egna flödet och inte av flöden på andra länkar. Det gör att 
restiden t.ex. inte får vara beroende av flödet i den mötande riktningen eller att 
fördröjningen i en korsning inte kan antas vara beroende av storleken på det 
korsande trafikflödet. Detta är en viktig begränsning eftersom restider i praktiken 
till stor del beror av andra trafikströmmar än den egna. Å andra sidan kan stor-
leken på angränsande trafikflöden ofta antas vara proportionella mot den egna 
trafikströmmens storlek, vilket i någon mån reducerar effekten och gör det möjligt 
att trots allt fånga upp restiden som en funktion av det egna flödet. Beräknings-
mässigt innebär symmetrisk nätutläggning ett enklare problem med effektivare 
lösningsmetoder.  

Emme/2 beräknar jämviktslösningen genom Frank-Wolfe metoden. I korthet 
innebär metoden att trafik initialt fördelas utifrån billigaste vägar baserat på 
restider motsvarande nollflöden på respektive länk. Det ger en preliminär upp-
skattning av länkvisa flöden q(0). En ny billigare väglösning (q�) beräknas därefter 
enligt samma princip men med restider motsvarande den senaste flödesuppskatt-
ningen. Genom optimal sammanvägning av denna lösning och lösningen från den 
senaste iterationen (q(i-1)) beräknas en ny lösning (q(i)). Iterationer enligt denna 
princip fortsätter tills lösningen har konvergerat, varvid den senast beräknade 
lösningen tas som optimal jämviktslösning. 
                                                 
6 I praktiken innebär det att trafikanterna följer rekommendationer om vägval från radio eller 
system för dynamisk vägvisning, grundade på aktuella restider. 
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Utöver antagandet om att V/D-funktionerna endast kan bero av flödet i den 
egna riktningen krävs att de är monotona. Det innebär att hastighetsfunktionen 
under ökande flöde är avtagande eller konstant. Uttryckt som restid krävs att funk-
tionen på motsvarande sätt ökar med ökande flöde. 

Nätutläggning enligt ovan innebär statisk uppskattning av trafikens fördelning i 
nätverket. Lösningen är statisk i den meningen att tidsdimension saknas, vilket 
betyder att trafikförhållandena under perioden antas konstanta. En konsekvens är 
att den naturliga dynamik som är förknippad med särskilt högre trafikflöden och 
trängsel, med uppbyggnad och avveckling av köer, inte explicit kan fångas upp.  

Dynamiska modeller för nätutläggning, t.ex. Contram (meso) och Aimsun 
(mikro), har en tidsdimension och ger därmed andra möjligheter att beskriva 
trafikens dynamik. Då dynamiska modeller explicit hanterar köer och kan fånga 
upp effekter av bakåtblockering och trafik som inte kommer igenom på grund av 
trängsel, bestäms restider i statiska modeller enbart av underliggande V/D-funk-
tioner samtidigt som trafikefterfrågan definitionsmässigt alltid tillgodoses. Oavsett 
hur �bra� V/D-funktioner som används finns i den statiska modellen därmed alltid 
en inbyggd begränsning som vid trängsel innebär risk för främst underskattning 
av restider och överskattning av länkflöden. 
 
 
3 V/D-funktioner på timnivå 
En förutsättning för nätutläggning är möjligheten att beräkna och jämföra res-
tider7. Restiden mellan två punkter i nätverket bestäms av avståndet och medel-
hastigheten på berörda länkar. Till detta kommer fördröjning i samband med kors-
ningar; sammantaget alltså en summa av länkrestider och fördröjningar vid kors-
ningar. Då restiden på en länk är beroende av länkens längd är normalt korsnings-
fördröjningen oberoende av längden på anslutande länkar.  

Vid trängsel kan lösningen av jämviktsproblemet innebära att länkar tillförs 
flöden som överstiger länkens kapacitet, varvid flödet tolkas som efterfrågan 
snarare än som faktiskt flöde. Generellt beskriver V/D-funktionen sambandet 
mellan efterfrågan och hastighet, med tillägget att efterfrågan som understiger 
kapaciteten antas tillgodosedd.  

Genom samtidig mätning av hastighet och flöde kan empiriska samband av den 
typ som visas i figur 2 bestämmas. Figuren visar hur den förväntade hastigheten 
minskar under ökande flöde. Kring kapacitetsgränsen viker kurvan av och �går 
tillbaka�. Det innebär att såväl hastigheten som flödet, vid efterfrågan över 
kapacitetsgränsen, minskar med ökande efterfrågan.  

                                                 
7 Ibland generaliserade kostnader som ofta beror av restiden. 
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Figur 2  Exempel på hastighet/flödessamband. Här enligt mätningar på Essinge-
leden i Stockholm. Varje punkt motsvarar data under fem minuter. Den inlagda 
svarta kurvan är en på fri hand dragen anpassning av underliggande data. Källa: 
VTI. 
 
Framtagning av nya V/D-funktioner för tätort delas naturligt upp i tre separata och 
delvis oberoende frågeställningar:  

 
1. Hastighetens beroende av flödet under kapacitetsgränsen 
2. Hastighetens beroende av efterfrågan över kapacitetsgränsen 
3. Genomsnittlig fördröjning vid korsningar. 
 
I följande avsnitt diskuteras dessa punkter var och en för sig. Därefter beskrivs 
kortfattat hur de olika komponenterna bidrar till en sammanhållen V/D-funktion; 
med separat eller sammanlagd länk- och korsningsfördröjning. 

 
3.1 Tillgodosedd efterfrågan 
Vägverkets effektkatalog (Vägverket, 2001) ger s.k. V/Q-samband för ett stort 
antal vägtyper på landsbygd och i tätort. Sambanden beskrivs genom styckvis 
linjära funktioner och anger medelhastigheten som funktion av timflödet. För 
respektive vägmiljö anges medelhastigheten separat för personbil, lastbil och 
lastbil med släp; genomgående som funktion av det totala trafikflödet, räknat 
under en timma8. Ett exempel på samband ges i tabellen nedan. 
 
Tabell 1  Exempel på V/Q-samband (motorväg 6 körfält, 70 km/h). 
Flöde (f/h) 0 2 700 4 500 5 600 
Hastighet (km/h) 79 79 74 53 
 
Sambanden baseras på trafikmätningar och simulering. De har varit föremål för 
flera revideringar och måste anses tillförlitliga. För flöden upp till kapacitets-
gränsen kan den förväntade medelhastigheten därmed direkt hämtas från aktuellt 

                                                 
8 I V/Q-sambanden anges flödet som genomsnittligt timflöde. Variationen antas vara så stor att 
timflödet under den högst belastade 15-minutersperioden är ca 10 % högre än medelflödet under 
hela timmen. 
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V/Q-samband. Beräknad länkfördröjning på timnivå upp till kapacitetsgränsen bör 
därmed direkt grundas på dessa samband.  

Vid flöden nära, men under, kapacitetsgränsen observeras normalt ökande 
hastighetsspridning med stora skillnader i hastighet för samma trafikflöde. Denna 
effekt framgår tydligt i figuren ovan. Exempelvis observeras vid flödet 5 000 
fordon/h hastigheter mellan 40 och 70 km/h. Att lägre hastigheter observeras 
beror på att man då �kommer från� perioder där efterfrågan/flöde passerat kapaci-
tetsgränsen och att man nu befinner sig i överbelastat tillstånd. Med långsiktigt 
stabila flöden under kapacitetsgränsen ska dock de högre hastigheterna kunna 
upprätthållas. Det är också dessa högre hastighetsnivåer för respektive flöde som 
V/Q-sambandet avser. 

Skattning av V/D-funktioner för flöden under kapacitetsgränsen kan göras 
genom att vald matematisk funktion anpassas till respektive V/Q-samband; se 
vidare avsnitt 3.4. 
 
3.2 Överbelastning 
Vid nätutläggning kan restider behöva beräknas för flöden (efterfrågan) som 
överstiger kapaciteten; antingen för att höga flöden uppstår under iterationerna vid 
lösningen av jämviktsproblemet eller för att den slutliga lösningen på vissa länkar 
verkligen innebär så hög efterfrågan. I båda fallen förutsätts V/D-funktionerna 
vara definierade för flöden/efterfrågan som överstiger kapaciteten. Denna form av 
extrapolation av V/Q-sambandet innebär antaganden om relationen mellan efter-
frågan och resulterande flöde och mellan resulterande flöde och medelhastighet. 
Hur detta görs har stor inverkan på hur V/D-funktionen i praktiken fungerar, med 
konsekvenser på hur efterfrågan tillgodoses genom fördelning på alternativa 
vägar. 

Tidigare skattning av V/D-funktioner på dygns- (Matstoms, Jönsson et al., 
1996) och timnivå (Matstoms, 1998) har baserats på V/Q-sambanden enligt 
Vägverket (2001). Över kapacitetsgränsen har då det sista segmentet i V/Q-
sambandet extrapolerats (med oförändrad lutning) ned till nivån 10 km/h, varefter 
hastigheten har antagits ligga kvar på denna nivå. Vid senare revidering av 
funktionerna (Björketun och Matstoms, 2003) antogs istället den princip som 
tillämpas i EVA-modellen: att en extra punkt i V/Q-sambandet istället införs vid 
(1,2ּqcap, 10). För högre efterfrågan antas då, liksom tidigare, hastigheten ligga 
konstant på nivån 10 km/h. Det är oklart vilken teorietisk grund denna typ av 
resonemang har. Sannolikt ska det endast ses som ett pragmatiskt sätt att hantera 
hög efterfrågan. Principiellt kan det innebära en nackdel att hastigheten aldrig 
understiger den antagna miniminivån (10 km/h); detta eftersom man vid nätut-
läggning då tillåts öka efterfrågan på en länk utan att det på marginalen �kostar 
något�. 

Kapacitetsgränsen är i princip det största (stabila) flöde som en länk kan 
betjäna. Om trafikefterfrågan överstiger gränsen anses trafik upp till kapaciteten 
�komma igenom�. Teoretiskt måste resterande trafik köa och den totala restiden 
blir för dessa en summa av färd- och kötid. Denna typ av resonemang har prövats 
av bland annat Jonsson (1995) samt Jönsson och Matstoms (1995). En svårighet 
med att införa kötid på enskilda länkar är att efterfrågan vid nätutläggning, på 
flera länkar efter varandra, kan vara större än kapaciteten. Enligt modellen ger det 
då köer på samtliga länkar. I verkligheten kan det istället vara så att köer uppstår i 
anslutning till en länk men inte på länkarna nedströms; allt beroende på vilka 
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länkar som utgör �flaskhalsar� i systemet. För att i någon mån kompensera för 
detta faktum kan kötiden minskas något på alla enskilda länkar. Jonsson (1995) 
uppger att den �teoretiska� kötiden, vid konstruktionen av TU71-funktionerna, av 
denna anledning har halverats; se vidare avsnitt 4.1. Enligt Jönsson och Matstoms 
(1995) beräknas kötiden, då kapaciteten är qcap och efterfrågat flöde q>qcap, som  

 

. timmar*

cap

cap

q
qq

kötid
−

== λ  

 
Ett exempel på resulterande samband, då kötiden enligt principen i Jönsson och 
Matstoms (1995) har halverats, visas i figur 3. 

 

 
Figur 3  Hastighet enligt V/Q-samband för 6-fältig motorväg (70 km/h). Extra-
polation enligt: (i) streckad svart kurva: Extra punkter (1,2*qcap,10) och (∞,10), 
och (ii) röd kurva: tillägg med hälften av den beräknade kötiden (q-qcap)/ qcap. 
Länken antas i det senare fallet vara 1 km. 
 
Ett annat, mera teoretiskt grundat, resonemang presenteras av Carlsson, 
Hammarström et al. (2004). Baserat på mätningar från Essingeleden i Stockholm 
och E6 genom Göteborg konstaterar man att Underwoods modell, se t.ex. May 
(1990), på ett bra sätt beskriver sambandet vid överbelastning. Enligt modellen 
ges hastigheten som funktion av densiteten (fordon/km) enligt 

 
capevv κκκ /

0)( −⋅= , 
 

där v0 betecknar friflödeshastigheten och κcap är densiteten vid kapacitetsgränsen. 
Då trafikefterfrågan q överstiger kapacitetsmaximum (q>qcap) antas hastigheten, 
jämfört med nivån vid kapacitetsgränsen, minska med en faktor β<1. 
 

.capvv ⋅= β  
 
Enligt relationen ovan gäller då: 
 

capevvcap
κκβ /

0
−⋅=⋅  
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och det följer att9  
 

)ln1( βκκ −⋅= cap . 
 
För given efterfrågan och tillhörande β kan därmed resulterande (tillgodosett) 

flöde beräknas enligt  
 

),ln1()ln1( βββκβκ −⋅⋅=−⋅⋅⋅=⋅= cap

q

capcap qvvq
cap

43421
 

 
och resulterande kapacitetsutnyttjande som 

 

).ln1( ββλ −⋅==
capq
q  

 
Variabeln β bör avta med ökande grad av överbelastning λ*=λ-1, 
 

,*

cap

cap

q
qq −

=λ  

 
och baserat på antaganden om hur hastigheten ska avta med ökande efterfrågan, 
beräknas β från λ* enligt 

 

2* )(31
1
λ

β
⋅+

= . 

 
För given efterfrågan är därmed resulterande hastighet given från capvv ⋅= β  

och motsvarande resulterande flöde beräknas enligt q=λּqcap. Ett exempel, där 
modellen jämförs med V/Q-sambandet för 6-fältig motorväg (70 km/h), visas i 
figur 4. 

                                                 
9 Insättning av κ=κcap ger att vcap=e-1ּv0. 
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Figur 4  Hastighet enligt V/Q-samband för 6-fältig motorväg (70 km/h). Extra-
polation enligt: (i) streckad svart: Extra punkter (1,2*qcap,10) och (∞,10), och (ii) 
heldragen röd: baserat på Underwoods modell enligt Carlsson, Hammarström et 
al. (2004). Den streckade röda kurvan anger modellens uppskattning sambandet 
mellan faktiskt flöde och hastighet. 
 
Vi noterar att det extrapolerade hastighet-flödessambandet ligger högre än tidigare 
extrapolation av V/Q-sambandet. Genom ett något modifierat uttryck för β fås 
oförändrat samband10 mellan resulterande flöde och hastighet (till vänster om 
kapacitetsgränsen) men annan form på sambandet mellan efterfrågan och hastig-
het (till höger) om kapacitetsgränsen; se figur 5. 

 

 
Figur 5  Hastighet enligt V/Q-samband för 6-fältig motorväg (70 km/h). Extra-
polation enligt: (i) streckad svart: Extra punkter (1,2*qcap,10) och (∞,10), och (ii) 
heldragen röd: baserat på Underwoods modell enligt Carlsson, Hammarström et 
al. (2004). Den punktade röda kurvan till höger om kapacitetsgränsen anger 
extrapolationen enligt Underwood och β=1/(1+3 ּλ*). 

                                                 
10 Att kurvorna överensstämmer i fråga om sambandet mellan faktiskt flöde och hastighet beror på 
att de olika modellerna för β bara innebär olika sätt att gå från 1 och nedåt, men för ett givet värde 
på β fås oförändrat flöde och hastighet. 
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Sammanfattningsvis konstateras att antagandet baserat på Underwoods modell 
ger ett samband mellan uppnått flöde och medelhastighet, enligt figurernas röda 
kurvor till vänster om kapacitetsgränsen. Med detta givet så bestämmer an-
tagandet om β sambandet mellan �överefterfrågan� λ* och hastighet, men också 
sambandet mellan efterfrågan och resulterande flöde.  

En avgörande fråga är hur sambandet mellan efterfrågan och resulterande flöde 
ser ut för olika vägmiljöer. De två modeller för β som här har prövats ger relativt 
olika resultat; se figur 6. Genom att kombinera en tillförlitlig modell för detta 
samband, implicit definierad genom sambandet för β ovan, med Underwoods 
modell kan det överbelastade fallet hanteras på ett kontrollerat och tillförlitlig sätt. 
Av de modeller som har prövats ovan ger β=1/(1+3ּλ) troligtvis mera realistisk 
extrapolation av V/Q-sambandet. Däremot innebär det eventuellt för snabb reduk-
tion av resulterande flöde under ökande efterfrågan.  

Om istället den allmänna formen 
 

p)1(
1

*λα
β

⋅+
=  

 
antas, så kan parametrarna α och p bestämmas så att övergång från V/Q-sam-
bandet blir �slät�, utan knäckpunkt (kontinuerligt deriverbar), och så att flödet får 
�rimligt� beroende av efterfrågan. 

 

 
Figur 6  Samband mellan efterfrågan och resulterande flöde under två olika 
antaganden om funktionen β. Den heldragna kurvan motsvarar β=1/(1+3(λ*)2) 
och den streckade kurvan β=1/(1+3λ*). 
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3.3 Korsningsfördröjning 
I tätort förklaras restider till stor del av korsningar. Det gäller både i form av 
faktisk fördröjning för passerande trafik och genom effekter av bakåtblockering. 
Modellering av restider i tätort förutsätter därmed att bidraget från korsningar på 
ett trovärdigt sätt fångas upp. Taylor och Willoughby (1998) menar att detta är en 
förutsättning för att Emme/2 och andra statiska modeller överhuvudtaget ska 
kunna användas för modellering av trängsel, i annat fall krävs dynamiska 
modeller: 

 
�As a minimum the traffic modelling package should be able to model the 

operation of both road junctions and the road links between them, so a realistic 
assessment can be made of delays and travel times over a full range of traffic 
flows encountered.� 
 
Vid nätutläggning kan den totala restiden uppfattas som en summa av länkrestider 
och korsningsfördröjning och modelleras med motsvarande uppdelning. Alterna-
tivt används länkfunktioner som omfattar såväl länk- som korsningsfördröjning. 
Det är funktioner av den typen som idag används för Emme/2-analyser i till 
exempel Stockholm. I Malmö har man å andra sidan mera gått över till att explicit 
koda fördröjning på korsningsnivå.  

En form av kompromiss mellan de två olika synsätten beskrivs av Partridge 
och Krajczar (1996). Där föreslås användning av enbart länkfunktioner men att 
restidens flödesberoende enbart grundas på kapaciteten för anslutande korsningar. 
Bakgrunden är att kapaciteten på till exempel citygator i praktiken bestäms av 
kapaciteten för anslutande korsningars. På länken antas den skyltade hastigheten 
och till detta läggs sedan en term motsvarande flödesberoende fördröjning vid 
anslutande korsningar. 

 
Explicit korsningsfördröjning 
Genomsnittlig fördröjning kan för de flesta typer av korsningar, till exempel 
signalreglering, stopp- eller väjningsplikt, uppskattas med analytiska uttryck. I 
Sverige används främst samband från CAPCAL (Vägverket, 1995; Vägverket, 
1995). För signalreglerade korsningar bestäms fördröjningen av det �egna� flödet 
och av aktuell signalinställning. Vid andra typer av korsningar har även storleken 
på det korsande trafikflödet stor betydelse, men liksom för länkfördröjningen kan 
hänsyn till andra flöden än det �egna� inte tas vid �vanlig� symmetrisk 
nätutläggning11.  

En nackdel med separata korsningstillägg är det merarbete som krävs för ny-
kodning och à jour-hållning av befintliga nät. I nuläget används möjligheten med 
korsningsfördröjning främst för att markera otillåtna svängar. Det görs då genom 
att aktuella svängrörelser förenas med artificiellt höga kostnader som i modellen 
medför att de aldrig tas i bruk.  

                                                 
11 Emme/2 löser det symmetriska nätutläggningsproblemet men kan genom makron även hantera 
det asymmetriska problemet, där fördröjningen i en korsning antas bero på andra flöden än det 
�egna�. Ett sätt är att iterera så att man i varje steg löser ett symmetriskt problem och då lagrar 
tidigare beräknade länkflöden som länkattribut (länkspecifik variabel). Detta leder till 
konvergerande, men icke-unika lösningar, avseende länkflöden. 
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Implicit i länkfunktionen 
Restiden mellan två punkter i nätet uppfattas principiellt som summan av restider 
på länkar och fördröjningar i samband med berörda korsningar. Istället för att i 
modellen ange dessa var och en för sig kan totalfunktioner, omfattande såväl 
restid på länk som fördröjning i korsning, användas. Detta är den variant som 
Emme/2-analyser i t.ex. Stockholm normalt baseras på. 

Nya V/D-funktioner, avseende total fördröjning, kan tas fram genom att givna 
samband för länk- och korsningsfördröjning kombineras. Antaganden måste då 
göras om korsningstyper, signalinställningar och förekomst av korsningar på 
länken. Normalt kodas nätet så att noder motsvaras av fysiska korsningar. I 
princip kan kodningen dock vara sådan att mindre korsningar inte ingår utan 
fysiskt ligger på en länk mellan två noder. 

Alternativt kan totalfunktioner tas fram genom kombinerade flödes- och res-
tidsmätningar. Restiden över flera länkar av samma typ, inklusive korsningar, 
registreras då vid olika trafikflöden. Detta ligger sedan till grund för funktions-
anpassning. Ett problem som då återstår är hanteringen av det överbelastade fallet, 
då efterfrågan överstiger kapaciteten.  
 
3.4 Metod för framtagning av nya funktioner 
I tidigare avsnitt har framtagning av V/D-funktioner diskuterats utifrån de �bygg-
stenar� som krävs. I stort sett handlar det om två olika metoder, nedan kallade 
alternativ 1 och 2. Vid framtagning av funktioner för flera vägtyper behöver 
samma metod inte användas för samtliga miljöer. Det kan tvärtom vara så, att det 
ena alternativet är lämpligt för vissa miljöer och vice versa. 

En viktig del vid framtagning av nya funktioner är klassificeringen av väg-
miljöer. De V/D-funktioner som används i Stockholm bygger t.ex. inte på EVA-
modellens klassificering och Vägverkets effektkatalog (Vägverket, 2001). Det är 
väsentligt att vald klassificering innebär tydliga definitioner, så att man vid kod-
ning lätt och entydigt kan koppla en given miljö till en viss funktion. Det är också 
en fördel om klassificeringen ansluter till tidigare etablerad klassificering.  

Med given klassificering återstår att ta fram V/D-funktioner för respektive 
vägmiljö. Då en sammantagen funktion, avseende total fördröjning söks, finns 
väsentligen två alternativ: 1) härledning av funktion från delmodeller avseende 
länk- och korsningsfördröjning och 2) skattning av funktioner baserat på restids-
mätningar i tätort. De olika alternativen kräver olika moment; se figur 7. 
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Figur 7  Schematisk bild av skisserade alternativ för framtagning av nya V/D-
funktioner. Alternativ 1 (figurens övre del) innebär härledning av nya funktioner 
från delmodeller avseende länk- och korsningsfördröjning. Delmodellerna kan 
också användas för i det fall då länk- och korsningsfördröjning anges separat. 
Alternativ 2 (figurens nedre del) innebär skattning av nya funktioner baserat på 
nya restidsmätningar. Rutor med grå bakgrund motsvarar utvecklingsarbete och 
rutor med tjock svart ram motsvarar fristående (del)resultat. 
 
Alternativ 1 (modell) 
För det underbelastade fallet, då flödet understiger vägens kapacitet, baseras V/D-
funktionen på Vägverkets V/Q-samband. För det överbelastade fallet krävs extra-
polation av V/Q-sambandet. Föreslagen Underwood�s modell är användbar men 
sambandet mellan efterfrågan och faktiskt flöde, indirekt definierat av funktionen 
β, måste vidareutvecklas. 

Genom att kombinera funktionerna för det under- och överbelastade fallet fås 
en fullständig V/D-funktion avseende länkfördröjning. Denna funktion kan 
antingen användas direkt eller kombineras med korsningsfördröjning. 

Funktioner för förväntad fördröjning i olika typer av korsningar kan hämtas 
från CAPCAL. Funktionerna för korsningsfördröjning kan analogt med länkfunk-
tionerna användas direkt i det fall då länk- och korsningsfördröjning anges 
separat. I annat fall kan den totala fördröjningen uttryckas på formeln: 
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Här svarar fördröjningen tnode antingen mot en specifik korsningstyp eller så 

uttrycker det genomsnittlig fördröjning vid en given förekomst av olika typer av 
korsningar. Om nätet är kodat så att det finns fysiska korsningar på länkar mellan 
noder, med en viss täthet, måste hänsyn till detta också tas. 
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Ett exempel på länk- och korsningsfördröjning samt resulterande totala fördröj-
ning visas i figuren nedan. Exemplet avser en centrumgata med signalreglerad 
korsning. Fördröjningen vid korsningen har en avgörande inverkan på den totala 
kapaciteten och formen på den sammanlagda kurvan. För andra typer av länkar, 
t.ex. motsvarande tidigare studerade Essingeleden, har länkegenskaperna vid hög 
efterfrågan större inverkan. 

 

 
Figur 8  Exempel på länk- (svart) och korsningsfördröjning (blå) samt total 
fördröjning (röd) som funktion av trafikflödet. 
 
Alternativ 2 (nya mätningar) 
Istället för att den totala fördröjningen bestäms från modeller för länk- och kors-
ningsfördröjning kan nya funktioner för den totala fördröjningen skattas direkt 
från samtidiga flödes- och restidsmätningar. Med given grundläggande matema-
tisk funktion skattas då parametrar genom traditionell anpassning med t.ex. 
minsta-kvadratmetoden.  

 
3.5 Anpassning av matematisk funktion 
Vid utformning av V/D-funktioner kan stor uppmärksamhet ägnas åt det exakta 
valet av matematisk funktion. Här finns flera funktionstyper som föreslagits, 
bland annat polynom, exponentialuttryck eller den vanligt förekommande BPR-
funktionen. Frågan om vilken funktion som ska väljas bör dock komma i andra 
hand. Det är sällan något problem att hitta en matematisk funktion som fram-
gångsrikt kan anpassas till underliggande data.  

Bland olika alternativ kan man dock peka på för- och nackdelar. Schmidt 
(1998) framhåller att de funktioner som används bör vara beräkningsmässigt 
effektiva12 och transparanta i den meningen att t.ex. antagen kapacitet direkt bör 
kunna läsas ut. Det är också en fördel om funktionen för en enskild länk kan 

                                                 
12 Emme/2 har en inbyggd begränsning som innebär att uppsättningen av V/D-funktioner totalt får 
omfatta maximalt 2 000 operatorer. 
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kalibreras genom lokal justering av kapaciteten och lutning på kurvan i det 
överbelastade området. 
 
 
4 Befintliga funktioner 
Vi sammanfattar här några olika funktioner som använts i Sverige eller inter-
nationellt. En utförlig översikt över V/D-funktioner avseende i första hand länk-
fördröjning ges i Branston (1976). 
 
4.1 TU71-funktionerna 
För tillämpningar i storstadsmiljö, särskilt Stockholm, används sedan länge en 
uppsättning funktioner som bygger på trafikutredningen TU71. Det är fortfarande, 
drygt trettio år efter att den genomfördes, en av de mest ambitiösa undersökningar 
som gjorts av reshastigheter på gatunätet i Stockholm. Vid undersökningen mättes 
restider och trafikflöden på gator indelade i 14 klasser, se tabell 2. 
 
Tabell 2  Möjliga vägmiljöer enligt TU71-funktionerna. 
Funktions-
kod 
Emme/2 

Klass enligt 
utredningen 

Antal körfält 
(per riktning) 

Trafikmiljö 

50 3,6 1–2 50 km/h – Utan störning 
51 2,5 1–2 50 km/h – Störd väg 
52 1,4 1–2 50 km/h – Mycket störd väg 
70 8,10 1–2 70 km/h – Utan störning 
71 7,9 1–2 70 km/h – Störd väg 
90 11,12 1–2 90 km/h – Utan störning 
– 13 2 90 km/h – Störd väg 

99 14 2 110 km/h – Utan störning 
 
Undersökningen gav samband mellan trafikflöde och medelhastighet enligt dia-
grammet i figur 9. Baserat på dessa empiriska samband skattades13 sedan en upp-
sättning om sju funktioner, motsvarande trafikmiljöerna enligt tabell 2. Funktio-
nerna uttrycks i flöde per körfält, varför samma funktion kan användas för länkar 
med samma trafikmiljö, oberoende av antalet körfält. Uppdelningen efter trafik-
miljö innebär att man skiljer på gator efter skyltad hastighet och �störningsgrad�. 
En �mycket störd väg� har trafiksignaler och/eller störning stor del av dygnet. För 
�störd väg� gäller samma sak under vissa timmar medan väg �utan störning� 
därmed antas vara ostörda och sakna trafiksignaler. Begreppet störning innebär 
förekomst av gatuparkering, övergångsställen, påfarter och andra faktor som 
minskar framkomligheten. Vad som är en mycket störd eller störd gata måste i 
praktiken bestämmas genom subjektiv bedömning. 

                                                 
13 Sambandet mellan trafikflöde och medelhastighet enligt TU71 analyserades av Lars Wikström. 
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Figur 9  Samband mellan trafikflöde och medelhastighet enligt TU71. Numre-
ringen av kurvorna ansluter till den klassindelning som anges i tabell 2. Källa: 
Statens Vägverk, 1973. 
 
De första funktionerna som togs fram innebar relativt måttlig ökning av restiden 
då flödet överstiger kapaciteten. Detta uppmärksammades av Stig Jonsson 
(Jonsson, 1995) som modifierade funktionerna till dess nuvarande form. Restiden 
på en länk av längden L ges av följande uttryck: 
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där q är flöde (fordon/h) per körfält, c1- c6 är funktionskoefficienter och qcap är 
kapacitetsgränsen. Funktionskoefficienter och antagen kapacitet för respektive 
funktion ges i tabell 3. 
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Tabell 3  Funktionskoefficienter enligt TU71. 
ID c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 Qcap 

50 0 4 743 1,277 1 162 6 2,719 0,013 1 150 
51 0,2 2 083 1,428 928 4 3,835 0,015 1 050 
52 0,2 1 267 2 802 3 5,24 0,017 800 
70 0 4 870 0,895 1 700 4 3,02 0,01 2 000 
71 0 4 870 0,895 1 400 4 2,558 0,01 1 550 
90 0 18 808 0,713 2 091 7 1,342 0,007 2 000 
99 0 7 500 0,593 2 091 8 1,276 0,007 2 000 

 
Då efterfrågan överstiger kapaciteten görs ett extra tillägg för kötid. Storleken på 
tillägget baseras på ett antagande om att man studerar en tidsperiod om en timme, 
att det från början inte är några köer och att det vid slutet av timmen är köer på 
hälften av de länkar för vilka efterfrågan överstiger kapaciteten. Sammantaget 
leder det till att varje fordon över kapaciteten innebär en ökning av restiden med i 
genomsnitt  

 

minuter. 
4
/60

6
capq

c =  

 
Notera att TU71-funktionerna, åtminstone för störda länkar, täcker såväl länk- 

som korsningsfördröjning. Någon strikt definition om antagen täthet av signal-
reglerade korsningar finns dock inte. För flöden under kapacitetsgränsen är 
medelhastigheten, med undantag för de störda 50-länkarna, inte beroende av länk-
längden. Över kapacitetsgränsen är medelhastigheten däremot genomgående bero-
ende av länklängden, så att tillägget för kötid är konstant och påverkar medel-
hastigheten allt mindre under ökande länklängd. 

I figur 10 visas TU71-funktionerna tillsammans med tidigare redovisade empi-
riska samband mellan trafikflöde och medelhastighet. 

 



 

24 VTI notat 14-2004 

 

 
Figur 10  TU71-funktionerna inlagda ovanpå observerade samband mellan flöde 
och hastighet enligt trafikundersökningen TU71. De blå kurvorna i grafen är, 
nedifrån och uppåt, funktion 52, 51, 50, 71, 70, 90 och 99. Observera den genom-
gående goda överensstämmelsen med underliggande data, för flöden från noll 
upp till respektive kapacitetsgräns. 
 
Ett problem med TU71-funktionerna är att de ger en relativt begränsad upplösning 
i trafikmiljöer. Med totalt endast sju funktioner och till exempel bara två 
funktioner för hastighetsbegränsningen 70 km/h och ingen för 30 km/h, måste 
samma funktion användas för olika typer av miljöer. Det leder till risk för stor av-
vikelse mellan observerade och modellerade hastigheter, vilket illustreras i figur 
11.  

En annan svaghet är att hastigheten anges som funktion av flöde per körfält. 
Det innebär att dubbla flödet kan hanteras med samma hastighet om antalet körfält 
ökar från ett till två. Detta linjära beroende av antalet körfält saknar trafikteknisk 
grund, åtminstone vid övergång från två till tre körfält. 
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Figur 11  Jämförelse mellan observerade hastigheter på Essingeleden och mot-
svarande TU71-funktion. TU71-funktionen innebär i det här fallet kraftig under-
skattning av den faktiska hastigheten. Den gröna kurvan avser motsvarande V/Q-
samband.  
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4.2 V/D-funktioner baserade på EVA 
En uppsättning V/D-funktioner för tätort på timnivå, baserade på EVA-modellens 
V/Q-samband och schabloner för fördröjning i samband med korsningar, har 
tagits fram av VTI (Matstoms, 1998). Funktionerna togs fram inom ramen för ett 
mindre vägverksuppdrag, främst för att pröva tekniken att kombinera länk- och 
korsningsfördröjning och därigenom få en motsvarighet till TU71-funktionerna. 

Länkfördröjningen uppskattas först från V/Q-sambanden med tidigare 
beskriven extrapolation till nivån 10 km/h. Den resulterande länkfördröjningen 
approximeras sedan med en funktion som tidigare använts för dygnfunktioner, 
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För uppskattning av fördröjning i samband med korsningar antas att varje länk 

avslutas med en signalreglerad korsning med en viss periodlängd (c), effektiv 
gröntidsandel (λ) och mättnadsflöde (C). Den genomsnittliga fördröjningen i en 
signalreglerad korsning kan uppskattas med Dohertys formel enligt: 
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där 
 
H  =   792000/C 
K  =  d(0,95)-0,95&H 

 
Periodtiden varierar med korsningsstorlek och trafikflödet. Normala värden 

ligger mellan 75 och 125 sekunder. Kapaciteten skall uppfattas som största 
möjliga flöde (fordon/h) som korsningen klarar av under perioden med grönt. Det 
beräknas som gröntidsandelen av korsningens mättnadsflöde, räknat per körfält. 
Vid skattningen av funktionerna antogs, som en schablon, en korsning med 
periodlängd 90 sekunder, gröntidsandel 0,5 och mättnadsflöde 2 000 fordon/h. 

Medelhastigheten över en länk av längden L och en anslutande korsning ges av  
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där vL(Q) (km/h) är medelhastigheten på länken och d(Q) (sek) är den förväntade 
fördröjningen i korsningen.  
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4.3 BPR-funktionen 
En av de mest använda V/D-funktionerna är den s.k. BPR-funktionen från Bureau 
of Public Roads (Bureau of Public Roads, 1964). I dess mest allmänna form ges 
restiden (för alla flöden/efterfrågan) på länk av 
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vilket motsvarar hastighetsfunktionen 
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Enligt uttrycket bestäms restiden eller hastigheten som en funktion av belast-

ningsgraden och med ökande värde på parametern β blir effekten allt starkare av 
ökande trafikflöde. Normala värden (föreslagna av BPR), då funktionen enbart 
ska uttrycka länkfördröjning, är α≈0,15 och β=4. 

Funktionen är som sagt ofta använd och ett standardalternativ i flera program-
varor, till exempel i PTV�s Visum. En fördel är att kapaciteten är explicit angiven 
och efter behov kan justeras. En annan fördel är just det faktum att många andra 
använder samma grundform, vilket möjliggör jämförelser av parametrar etc. 

En berättigad fråga är om det vore möjligt att uttrycka TU71-funktionerna på 
BPR-form, det vill säga om parametrarna i uttrycket kan bestämmas så att 
acceptabel överensstämmelse uppnås mellan TU71-funktionen och den 
resulterande BPR-funktionen. Eftersom funktionerna är strukturellt olika finns 
ingen exakt övergång. Någon form av approximation är därmed nödvändig.  

Ett alternativ är att eliminera delar av TU71-uttrycket så funktion därmed 
övergår i BPR-form. Det första steget är då att bortse från den särskilda defini-
tionen för höga flöden och låta det första uttrycket vara giltigt för alla flöden. 
Genom att sedan eliminera två av de då återstående termerna fås en funktion på 
BPR-form: 
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För merparten av TU71-funktionerna är c0-termen noll vilket gör att den 

faktiska förändringen i de flesta fall endast är den linjära termen i flödet q. Genom 
att identifiera parametrarna i BPR-uttrycket fås  
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Ett alternativ är att söka den BPR-funktion som ger exakt överensstämmelse 
med TU71-funktionen i två valda punkter. Om dessa väljs till 70 % och 150 % av 
kapaciteten fås följande uttryck för BPR-funktionens parametrar α and β: 
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där 70

Tv  and 150
Tv  är TU71-hastigheten för 70 % respektive 150 % av kapaciteten. 

Den resulterande funktionen kommer naturligtvis inte att vara identiskt med den 
underliggande TU71-funktionen, men överensstämma i de två valda punkterna. 

Ett tredje alternativ är att beräkna α och β genom minsta kvadratanpassning. 
Parametrarna väljs då så att skillnaden mellan TU71-funktionen och den resul-
terande BPR-funktionen minimeras. 

Slutsatsen är att BPR-funktionen ofta framgångsrikt kan anpassas till under-
liggande data. Med sin enkelhet och det faktum att funktionsformen är spridd 
internationellt kan det vara ett lämpligt alternativ vid framtida utveckling av nya 
funktioner. 
 
4.4 V/D-funktion enligt Spiess  
Heinz Spiess pekar i en artikel (Spiess, 1990) på några nackdelar med BPR-
funktionen och argumenterar för en alternativ funktion. En nackdel som nämns är 
att funktionen för höga flödesvärden, vilket kan uppstå under den iterativa lös-
ningen av assignment-problemet, ger extremt långa restider som i sin tur kan leda 
långsammare konvergens. Vidare kan funktion för små flöden vara mycket flack, 
vilket leder till en tendens av �allt-eller-inget�, dvs. att flöden inte fördelas 
kontinuerligt mellan alternativa rutter utan att hela flöden tenderar att hamna på 
samma rutt. Slutligen menar Spiess att BPR-funktionen är kostnadskrävande att 
beräkna. Om dessa möjliga nackdelar verkligen är ett problem i normala 
tillämpningar är svårt att avgöra. De exempel som nämns bygger t.ex. på extrema 
parametervärden. Den funktionsklass som Spiess föreslår är följande: 
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där λ (enligt tidigare definition) är aktuellt flöde dividerat med kapacitetsgränsen, 
α är en konstant större än 1 och β beräknas från α enligt 
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5 Erfarenheter från användarna 
Inom ramen för projektet har flera personer14 med erfarenhet av trafikteknik, 
trafikmodeller och nätutläggning, främst i Emme/2, intervjuats om deras syn-
punkter på befintliga hastighetsfunktioner och om önskemål inför eventuell 
utveckling av nya funktioner. Vi sammanfattar här de synpunkter som fångats upp 
och återger några kommentarer från användarna15. 
 
Allmänna kommentarer 
Många menar att det är hög tid att göra en ordentlig översyn av de V/D-funktioner 
som idag används i storstäderna. Funktionerna har en helt avgörande inverkan på 
ruttval och beräknade flöden. Osäkerhet i funktionerna ger direkt motsvarande 
osäkerhet i fördelningen av trafikflöden.  
 
�Hög tid att göra något ordentligt.� 
 
�Det krävs både revidering av nuvarande funktioner och komplettering med funktioner 
för vissa länkar.� 
 
Trafikmiljöer 
En genomgående kommentar är TU71-uppsättningens sju funktioner täcker för få 
trafikmiljöer. Det gäller både att det saknas funktioner för vissa miljöer, till 
exempel länkar med skyltad hastighet 30 km/h och att upplösningen inte är 
tillräckligt bra. Vägar med hastighetsgräns 50 och 70 km/h kan vara så olika att 
det krävs mer än tre respektive två olika funktioner. 

 
”Det är för få funktioner, t.ex. endast tre funktioner för 50-väg och två för 70 km/h. För 
vägar med 30 km/h saknas funktion. Vägar och gator med samma skyltade hastighet kan 
vara väldigt olika.� 
 
�Det kan vara nödvändigt att ha särskilda funktioner för ramper, vilket idag saknas.� 
 
Hur bra fungerar TU71-funktionerna? 
Frågan om hur TU71-funktionerna faktiskt fungerar och när eventuella problem är 
som störst ger varierande svar. Generellt menar man att funktionerna med dagens 
trafik trots allt fungerar relativt bra, även om problem med orimliga resultat också 
lyfts fram. Vid analys av beräknade trafikflöden och reshastigheter kan det vara 
svårt att peka på var problemet ligger; om det ligger i de funktioner som används 
eller i den statiska modellens begränsningar. Sammantaget är intrycket att 
Emme/2 med TU71-funktionerna överlag ger rimliga restider men att betydande 
fel observeras på enskilda länkar. Problem uppstår också vid prognoser med 
kraftig uppskrivning av dagens trafik. 

Enligt TU71-funktionerna beror restid eller medelhastighet av flöde per körfält 
(i samma riktning). Det innebär att en ökning från ett till två körfält ger dubbla 

                                                 
14 Per Kjellman (VV Konsult), Staffan Bergström (VV Region Stockholm), Nils Haraldsson 
(Malmö Stad), Jan Henningsson (Transek AB), Willy Andersson (Transek AB), Arne Carlsson 
(VTI), Henrik Edwards (tidigare VTI), Karl-Lennart Bång (KTH), Eugene Merritt (KTH), Anders 
Pettersson (SBK, Stockholm), Kristina Schmidt (WSP). 
15 De återgivna citaten är i en del fall redigerade och nedkortade. 
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kapaciteten och att medelhastigheten på vägarna är samma då flödet på den breda 
är dubbelt så högt som på den smala vägen. Fördelen med detta upplägg är att det 
minskar antalet funktioner som krävs. Det ger också en möjlighet till lokal 
kalibrering där kapaciteten på enskilda länkar kan ändras genom justering av 
antalet körfält; ofta till decimaltal kring det verkliga antalet körfält. Det kan 
däremot ifrågasättas om kapacitet verkligen är proportionell mot antalet körfält 
och om medföljande effekter på restid och hastighet gäller.  

 
�Fungerar relativt bra, i den meningen att restider över flera länkar blir rimliga. Det 
gäller åtminstone vid rimlig belastning, svårt att validera men känslan är att det blir rätt. 
På enskilda länkar kan felet dock vara stort.� 
 
�Vid riktigt låga flöden ger TU71 generellt för låga hastigheter.� 
 
�Mest hög- och mellantrafik som studeras, inget problem med underskattad 
friflödeshastighet.� 

 
�Goda erfarenheter, funktionerna ger bra resultat. Eventuell osäkerhet kan snarast 
hänföras till brister för statiska modeller i allmänhet. Idag fungerar Emme/2 dock bra på 
makronivå, större osäkerhet på mikronivå. Det skulle kunna vara en fördel med explicita 
korsningstillägg.� 

 
�Funktionerna ger en trovärdig beskrivning av dagens trafik. Problem uppstår vid kraftig 
uppskrivning av trafiken.� 

 
�Att gå från ett till två körfält i samma riktning innebär säkert en fördubbling av 
kapaciteten, eftersom effekten av mötande trafik då också minskar. Ökning från två till tre 
körfält har sannolikt inte samma effekt.� 
 
Emme/2 och statiska modeller 
Problem vid nätutläggning kan ofta hänföras till brister i underliggande V/D-funk-
tioner, så att restiden för olika flöden under- eller överskattas. Många problem 
med t.ex. beräknade restider och fördelningen av trafiken i nätverket, handlar 
dock ofta om metodproblem och de begränsningar som är förenade med statisk 
modell, se vidare avsnitt 2.  

Bland användarna pekar man främst på två problem. För det första att Emme/2 
vid överbelastning underskattar restiden. Det kan till viss del bero på använda 
V/D-funktioner men principiellt mera på att den statiska modellen inte är avsedd 
för överbelastad trafik och t.ex. inte fångar upp fördröjning till följd av köer 
(bakåtblockering). För det andra att all trafik definitionsmässigt kommer igenom 
under tidsperioden. I verkligheten kan köer förhindra trafik att komma fram men 
den statiska modellen garanterar att all trafik kommer fram, även om det innebär 
fysiskt omöjlig täthet. Effekten av detta borde dock kunna mildras genom V/D-
funktioner med mera realistisk hantering av flöden över kapacitetsgränsen. 

 
�Vid praktisk jämförelse med Aimsun i trängseltrafik ger Emme/2 för höga hastigheter.� 
 
�Emme/2 och andra statiska modeller släpper igenom all trafik även under mycket höga 
trafikflöden.� 
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�Statiska modeller klarar inte av att beskriva s.k. bakåtblockering, vilket är ett allvarligt 
problem vid trängsel.� 
 
�Inga uppenbara problem med orimliga flöden, men det ligger i modellens natur att all 
trafik kommer igenom.� 
 
Separerad länk- och korsningsfördröjning 
TU71-funktionerna avser, som tidigare nämnts, fördröjning eller medelhastighet 
räknat över länk och korsningar. Det är inte angivet hur tätt korsningarna ligger 
eller vilken trafik som den korsande länken har. Eftersom fördröjningen vid 
korsningar ofta kan vara den dominerande delen av restiden, särskilt vid högre 
trafikflöden och kortare länkar, skulle det kunna vara naturligt att separat koda 
länk- och korsningsfördröjning. Flera användare är inne på den tanken och ser det 
som en potentiell förbättring men ser samtidigt de stora jobb som nykodning och 
underhåll skulle kräva i t.ex. Stockholms-nätet. 

 
�Korsningsfunktioner vore önskvärt men jag tror att det krävs mycket arbete att få till 
det.� 
 
�I Malmö har införandet av flödesberoende korsningsfördröjning lett till bättre nog-
grannhet där beräknade länkflöden relativt väl stämmer överens med uppmätta.� 
 
�Det är bra med kombinerad korsnings- och länkfördröjning. Det underlättar kodningen, 
det vore omöjligt med komplett kodning av korsningar i Stockholm. Dessutom finns vissa 
problem med kodning på korsningsnivå. Kan eventuellt vara bra för vissa större kors-
ningar.� 

 
Erfarenheter av andra V/D-funktioner 
De timfunktioner med korsningstillägg som VTI tidigare tog fram (Matstoms, 
1998) har testats och jämförts med TU71-funktionerna. Erfarenheten var att VTI-
funktionerna för lägre flöden var flacka men att de efter kapacitetsmaximum 
snabbt blev mycket branta. Vid högre efterfrågan blev effekten stora skillnader i 
restid mellan länkar med ungefär lika mycket trafik.  
 
�VTI:s timfunktioner är i början flacka och blir sedan vid kapacitetsmaximum snabbt 
branta. En konsekvens av det är att det kan bli stora skillnader i restid mellan länkar med 
ungefär samma flöde. TU71-funktionens mjukare övergång känns på det sättet mera 
trovärdig.� 

 
Önskemål om nya funktioner tas fram 
Inför en eventuell revidering/komplettering av VD-funktionerna för tätort fram-
förs flera önskemål och rekommendationer. För det första måste den nya uppsätt-
ningen innehålla flera funktioner och täcka alla trafikmiljöer och hastighets-
gränser. Funktionerna bör stämma bra både vid låga och höga trafikflöden. 
Hanteringen av efterfrågan över kapacitetsgränsen bör göras med omsorg, för att 
därigenom maximera möjligheten att modellera trängsel med statiska modeller. 
För det andra bör den nya uppsättningen utformas så att kodning underlättas. Det 
betyder t.ex. att det ska vara enkelt att utifrån en given trafikmiljö välja funktion 
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och att den i funktionen antagna kapaciteten ska framgå och kunna ändras. 
Slutligen tar man upp frågan om konsistens mellan funktionerna i Emme/2 och 
Sampers, att det vore en fördel om samma funktioner användes i båda systemen. 
 
�Värdefullt med konsistens mellan EVA och Emme/2 + Sampers.� 
 
�Funktioner bör klassificeras/namnsättas så att kopplingen mellan trafikmiljö och funk-
tion är tydlig. Det bör dessutom vara så att antagen kapacitet framgår och kan ändras.� 

 
 

6 Slutsatser och rekommendationer 
Enligt tillfrågade användare fungerar TU71-funktionerna relativt bra och ger vid 
nätutläggning med dagens trafikefterfrågan rimliga resultat. Vid prognoser, med 
högre trafikmängder, är man dock mera tveksam; brister i funktionerna anses då 
kunna leda till orealistisk fördelning mellan alternativa vägval och därmed ge 
orealistiska flöden och restider.  

Intervjuerna och iakttagelser inom ramen för förstudien pekar därmed på behov 
av revidering eller nyutveckling enligt nedan: 

 
•  Det krävs funktioner för fler vägmiljöer än vad TU71 ger; funktioner för 

30-vägar saknas helt och för 90-vägar finns bara en funktion 
•  Beskrivning av vägmiljöer bör vara mera entydig och ge mindre utrymme 

för subjektiva bedömningar 
•  Klassificeringen av vägmiljöer bör överensstämma med EVA-modellen 
•  För flera vägmiljöer ger TU71-funktionerna kraftig underskattning av 

uppmätta hastigheter 
•  Det överbelastade fallet, med efterfrågan som överstiger kapaciteten, måste 

kunna hanteras 
•  V/D-funktionerna även i fortsättning avse total länk- och korsningsför-

dröjning. 
 
Baserat på dessa punkter och de övriga slutsatser som kommit fram i rapporten, 
föreslår vi utveckling av nya funktioner. Klassificeringen av vägmiljöer bör då i 
huvudsak följa den indelning av tätortsmiljöer som EVA-modellen baseras på. 
Det innebär en uppdelning på tre områdestyper (Ytter, Mellan och Centrum-
område) och gatutyperna GIF16, Tangent och Citygata. För att hålla nere antalet 
funktioner föreslår vi dock att GIF och Tangent slås samman till en grupp. Varje 
kombination av gatu- och områdestyp innebär olika kombinationer av hastighets-
gränser och antal körfält; se tabell 4. 

                                                 
16 GIF=Genomfart, infart och förbifart. 
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Tabell 4  Föreslagen klassificering av vägmiljöer.  
Områdestyp 

Gatutyp 
Ytter Mellan Centrum 

Motorväg 4, 6 körfält 
70, 90 km/h 

GIF/Tangent 2, 4 körfält 
50, 70, 90 km/h 

2, 4 körfält 
50, 70 km/h 

2, 4 körfält 
50 km/h 

Citygata – 
2, 4 körfält 

30, 50 km/h 
(ej 4 kf / 30 km/h)  

2 körfält 
30, 50 km/h 

 
För skattning av V/D-funktionerna föreslås alternativ 1 enligt avsnitt 3.4. Det 
innebär att V/D-funktioner härleds från uppskattad länk- och korsningsfördröj-
ning. Beräkning av länkfördröjning baseras på V/Q-samband för respektive 
vägmiljö, kombinerat med ett något utvecklat resonemang kring hanteringen av 
det överbelastade fallet (enligt avsnitt 3.2). För uppskattning av genomsnittlig 
korsningsfördröjning krävs, för respektive områdestyp, antaganden om korsnings-
täthet och fördelning av korsningstyper. Genomsnittlig korsningsfördröjning 
beräknas utifrån antaganden om täthet och medelvärden över olika korsnings-
typer. För motorväg räknas endast länkfördröjning men däremot bör eventuellt 
kapaciteten enligt V/Q-sambandet justeras med avseende på höga påfartsflöden. 
Med denna teknik beräknas nya funktioner för de miljöer som anges i figuren 
ovan, totalt 21 funktioner. 

Enligt tidigare kommentar bör funktionerna vara sådana att kapaciteten och 
lutningen på den överbelastade delen av kurvan kan justeras genom länkattribut.  

Framtagna funktioner kan i ett senare skede valideras mot de restidsmätningar i 
tätort som gjorts inom ramen för det s.k. EMV-projektet och på sikt också mot de 
kontinuerliga restidsmätningar som Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm nu 
har upphandlat.  
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