
VTI notat 28-2008
Utgivningsår 2008

www.vti.se/publikationer

Simulering av tätortstrafik med CONTRAM8
Tillämpning på Östra Länken i Linköping

Rein Schandersson





VTI notat 28-2008 
Dnr: 2006/0670-22 

Förord 
Denna publikation utgör dokumentation av en tillämpning av trafiksimulerings-
programmet CONTRAM. Arbetet genomfördes inom ramen för ett huvudprojekt 
finansierat av Vinnova, men ursprungligen initierat av Kommunikationsforsknings-
beredningen, KFB1. Huvudprojektets titel var ”Matematiska modeller för komplexa 
problem inom väg- och trafikområdet.”  

Representanter för Linköpings kommun var mycket tillmötesgående och bistod med ett 
digitalt kodat trafiknät och aktuella trafikflödesuppgifter. Vidare har de lämnat värde-
fulla synpunkter både vid studiens början och senare då resultaten diskuterats. Ett stort 
tack framförs härmed för denna medverkan. 
 

Linköping september 2008 

 

Rein Schandersson 

                                                 
1 Kommunikationsforskningsberedningen upphörde vid årsskiftet 1999/2000 och ansvaret övertogs då i 
huvudsak av Vinnova. 
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Simulering av tätortstrafik med CONTRAM8 – tillämpning på Östra Länken i 
Linköping 
av Rein Schandersson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
CONTRAM (CONtinuous TRaffic Assignment Model) är ett datorprogram med vilket 
man kan simulera trafikflöden på gator och vägar och därigenom studera effekter av till 
exempel trafikregleringar eller framtida vägutbyggnader. I CONTRAM baseras resul-
taten på simulering på mesonivå2. Den minsta enheten är en grupp eller ett ”paket” av 
fordon som färdas mellan två geografiska punkter. En punkt är en approximation av ett 
geografiskt område, till exempel ett bostadsområde. 

Det övergripande syftet var att tillämpa programvaran CONTRAM på ett trafikproblem 
i Linköping. I samråd med Linköpings kommun valdes området kring Braskens bro med 
de utbyggnadsplaner som finns, främst ”Östra Länken”. Kommunen var främst intresse-
rad av det andra av följande två steg: a) modellering av nuvarande förhållanden och 
b) uppskattning av hur tänkta utbyggnader kommer att påverka trafiken. Kommunens 
intresse var främst hur de tänkta utbyggnaderna förändrar trafikflödet på den hårt be-
lastade Braskens bro. 

Ett omfattande kodningsarbete kunde undvikas genom att Linköpings kommun bistod 
med ett trafiknät kodat för annan programvara. Det kunde transformeras till indata som 
passade CONTRAM. Linköpings kommun ställde också en aktuell resmatris till för-
fogande.  

CONTRAM-resultaten visar att utbyggnad av en ”Östra Länk” främst kommer att med-
föra en överflyttning dit av trafik från Gamla Tanneforsvägen och – i mindre mån – från 
Nya Tanneforsvägen. Det kommer i sin tur även att medföra minskade trafikbelast-
ningar på några av korsningarna närmare centrum, främst Gamla Tanneforsvägen–
Hagalundsvägen. Men en ”Östra Länk” kommer att medföra en total trafikökning i 
Tanneforsområdet och den redan idag hårt belastade Braskens bro blir än mer belastad. 

Om en Östra Länk kombineras med en ny förbindelse över Stångån öster om Braskens 
bro (”Emmalundsförbindelsen”) ger det en kraftig avlastning av Braskens bro – ungefär 
30–40 % lägre trafik. Dygnstrafiken på Åtvidabergsvägen (Rv 35) kommer dock att öka 
från drygt 15 000 till över 20 000.  

                                                 
2 Meso av latinets mesos betyder ungefär mellanliggande. I trafiksammanhang är en mesomodell en 
modell som i detaljnivå ligger mellan mikro- och makromodeller. I mikromodeller görs beräkningar eller 
simulering för varje enskilt trafikelement, till exempel ett fordon. I makromodeller betraktas hela trafik-
strömmen.  



6 VTI notat 28-2008 



VTI notat 28-2008 7 

Traffic simulation of densely built-up areas by Contram8. An application in the 
city of Linköping 
by Rein Schandersson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
CONTRAM (CONtinuous TRaffic Assignment Model) is a computerised model for 
simulation of traffic flows on roads and streets. The model makes it possible to study 
effects of traffic management schemes or future developments of the street network. 
CONTRAM results are based on simulations at the meso3 level. The smallest unit is a 
group or “package” of vehicles with origin-destination between two geographical 
points. A “point” is an approximation of a geographical area, for instance an area with 
housing. 

The overall objective was to use the CONTRAM software for a traffic problem in 
Linköping. After discussions with Linköping Municipality, the Braskens bro area was 
chosen with the planned devevelopment of an eastern by-pass – “Östra Länken” (the 
Eastern Link). The main interest of the Municipality was the second of the two steps: 
a) modelling of the existing situation and b) estimates of how planned road develop-
ments will affect traffic. More specifically, the Municipality wanted to know how the 
developments will change the traffic flow level on the heavily used Braskens bro, which 
for short time intervals sometimes can be oversaturated. 

A substantial coding effort could be avoided, since Linköping Municipality provided a 
traffic network coded for other software. This could be transformed into a format 
suitable for CONTRAM. The origin-destination matrix was also provided by the 
Municipality. 

The CONTRAM results show that the Eastern Link  will attract traffic from Gamla 
Tanneforsvägen and – to lesser degree – from Nya Tanneforsvägen. In turn, this will 
decrease traffic through some of the intersections closer to Linköping centre, foremost 
Gamla Tanneforsvägen–Hagalundsvägen. However, the Eastern Link will cause 
increased traffic in the Tannefors area overall and particularly on the sometimes nearly 
saturated Braskens bro with its two intersections. 

The Eastern Link combined with a new bridge across the river Stångån east of Braskens 
bro (the “Emmalund connection”) will accomplish a substantial decrease in traffic on 
Braskens bro – about 20–40% lower traffic flows. However, the daily traffic on 
Åtvidabergsvägen (Highway 35) will increase from 15,000 to more than 20,000. 

 

                                                 
3 A Greek prefix meaning middle or mid; used with Latin, latinised, or Greek words to indicate the 
middle (often second) part of a structure. In traffic simulation, a meso model means a model which in 
aggregation is between micro and macro models. Micro models use individual vehicles or road users as 
the unit and meso models use groups of vehicles as the unit. Macro models does calculations or 
simulations for the whole traffic stream. 
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1 Introduktion – kort om CONTRAM 
CONTRAM (CONtinuous TRaffic Assignment Model) är ett datorprogram med vilket 
man kan simulera trafikflöden på gator och vägar och därigenom studera effekter av 
t.ex. trafikregleringar eller framtida vägutbyggnader. Redan under 1970-talet påbörjades 
utvecklingen av CONTRAM vid TRL (Transport Research Laboratory) i 
Storbritannien. Under senare hälften av 1990-talet gjordes omfattande förbättringar och 
hela programvaran moderniserades. Den senaste versionen har ordningsnummer 8 
(CONTRAM8). 

I CONTRAM sker modellberäkningarna på mesonivå4. Den minsta enheten är en grupp 
eller ett ”paket” av fordon som färdas mellan två geografiska punkter. En punkt är en 
approximation av ett geografiskt område, t.ex. ett bostadsområde. 

Trafikefterfrågan utgörs av en resmatris – OD-matris5 – uppdelad på perioder under 
dygnet. Både periodlängd och antal perioder bestäms av användaren. I CONTRAM 
fördelas trafiken på väg- och gatunätet så att efterfrågan tillgodoses och restider 
minimeras. Om efterfrågan (antalet resor) i en tidsperiod är större än vad trafiknätet 
medger så flyttas resor som inte avvecklats (ej tillgodosedda resor) till nästa tidsperiod. 

En specifik egenskap, jämfört med många makromodeller, är att man i CONTRAM kan 
arbeta med flera OD-matriser, som då avser olika tidsperioder under dygnet. Därigenom 
kan högtrafikperioder modelleras mer noggrant. I jämförelse med mikrosimulering är 
naturligtvis CONTRAM-modelleringen grov. Man kan inte på något enkelt sätt ta hän-
syn till stokastisk variation i trafikflöden. Det innebär att man t.ex. inte kan få fram 
något absolut maxvärde för t.ex. en kö utan enbart ett medelmaximum. 

Användaren har frihet att definiera signalstyrning och andra trafikregleringar. Alter-
nativt kan möjligheten utnyttjas att låta CONTRAM bestämma optimala gröntider etc. 

En specifik egenskap i CONTRAM är möjligheten att estimera en ny OD-matris utgå-
ende från trafikflödesuppgifter, t.ex. från trafikmätningar. I princip görs i CONTRAM 
en anpassning av OD-matrisen till givna trafikflöden. Det finns också möjlighet att 
laborera med kompromisser, dvs. ändringar av både OD-matris och trafikflöden. Det 
senare kan vara aktuellt när trafiksiffrorna är osäkra. 

En annan värdefull egenskap i CONTRAM är att det är möjligt att modellera över-
belastade trafiksituationer, t.ex. i korsningar. Även ”back-blocking”, dvs. en situation då 
en kö når bakomliggande korsning kan modelleras. Förutsättningen är att det finns en 
senare liggande tidsperiod med lägre trafikflöde då uppbyggda köer kan avvecklas. 

Kortfattat kan man säga att användningsområdet för ett beräkningssystem som 
CONTRAM är när man måste modellera trafikflödets variation över dygnet vid förhåll-
anden som ligger kring kapacitetsgränsen och när man samtidigt vill titta på ett så pass 
stort trafiknät att mikrosimulering blir otymplig och tidskrävande6. 

 

                                                 
4 Meso av latinets mesos betyder ungefär mellanliggande. I trafiksammanhang är en mesomodell en 
modell som i detaljnivå ligger mellan mikro- och makromodeller. I mikromodeller görs beräkningar eller 
simulering för varje enskilt trafikelement, t.ex. ett fordon. I makromodeller betraktas hela trafikströmmen.  
5 OD = Origin-Destination, dvs. start- och slutpunkt/-område. 
6 Det senare är naturligtvis inte hela sanningen. Med tillräcklig datorkraft faller argumentet, men än så 
länge kostar sådan hårdvara betydande summor. 
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2 Syfte 
Det övergripande syftet var att öka VTI:s kunskap om programvaran CONTRAM 
genom att tillämpa den på ett trafikproblem i Linköping. I samråd med Linköpings 
kommun valdes området kring Braskens bro med de utbyggnadsplaner som finns, 
främst ”Östra Länken”.  

Kommunen var främst intresserad av det andra av följande två steg: a) modellering 
nuvarande förhållanden och b) uppskattning av hur tänkta utbyggnader kommer att 
påverka trafiken. Kommunens intresse var främst hur utbyggnaderna förändrar trafik-
flödet på den hårt belastade Braskens bro.  

För att modellera existerande förhållanden måste OD-matrisen kalibreras så att de 
CONTRAM-genererade trafikflödesskattningarna stämmer med existerande trafik-
flöden. Detta kan göras med matrisestimeringen i CONTRAM. Det finns emellertid 
alternativa estimeringsalgoritmer och det var ursprungligen tänkt att kvantitativa 
jämförelser skulle göras mellan matrisestimeringsresultaten från CONTRAM och 
resultat från alternativa algoritmer. De senare skulle tas från en planerad parallell, mer 
teoretisk studie. Den senare studien slopades emellertid på grund av omfördelning av 
resurser inom huvudprojektet. 

Inskränkningen medförde att resultaten beträffande hur framtida utbyggnader kommer 
att påverka trafiken enbart baseras på den matrisestimering som görs i CONTRAM. 
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3 Trafikmodellering i CONTRAM jämfört med några andra typer 
av modeller 

3.1 Kort om huvudprinciperna i CONTRAM 
Den första versionen av CONTRAM utvecklades i slutet av 1970-talet med syftet att ta 
fram ett datorprogram för dynamisk fördelning av trafik på gatunät i tätort (Leonard et 
al., 1978). Även om åtskilliga tillägg gjorts sedan dess är CONTRAM fortfarande i 
huvudsak en trafikfördelningsmodell. Den minsta enheten i CONTRAM är en grupp av 
fordon (”paket”) som färdas från en zon (centroid) till en annan under ett visst tidsinter-
vall (en relation i den tidsdifferentierade OD-matrisen). 

Vid trafikfördelningen i CONTRAM används en iterativ procedur för att tilldela trafik 
till gatunätet7. Initialt sätts flödet i alla nätverkets länkar till noll för alla tidsintervall. 
Restiderna är då lika med länkrestiderna vid fritt flöde plus fördröjningarna vid 
reglerade korsningar. OD-matrisen för varje tidsintervall splittras i fordonspaket. Ett 
fordonspaket, dvs. en grupp av fordon, tilldelas den rutt genom nätverket som just då är 
snabbast. Efter varje tilldelning av paket ökas flödet på de länkar som utgör rutten med 
antalet fordon i paketet. Nästa paket tilldelas den rutt som nu är snabbast med hänsyn 
till att korsningsfördröjning, köande och länkrestid ökat med det ökade flöde som 
orsakades av föregående tilldelning. 

När alla paket tilldelats en rutt börjar den iterativa proceduren. En ny tilldelning görs för 
varje paket genom att först ta bort ett paket från den ursprungliga rutten (och justera 
berörda flöden) och sedan göra en ny tilldelning till den rutt som nu är snabbast. Det 
innebär att varje paket nu tilldelas en rutt som beror av flöden från alla andra paket. 
Iterationerna fortsätter, i princip, tills inga rutter ändras vid omfördelning. 

Enligt (van Zuylen, u.å.) finns det ingen garanti för konvergens vid det iterativa för-
farandet, men i de flesta fall sker endast små förändringar efter några iterationer. 

CONTRAM kan modellera överbelastade förhållanden med köer som sträcker sig 
bakåt över föregående korsning (”back-blocking”). Den återstående reslängden av resor 
som inte kan utföras inom ett tidsintervall flyttas till nästa. En resa kan sträcka sig över 
flera tidsintervall (gäller oavsett överbelastning eller ej). 

I CONTRAM-dokumentation (TRL Ltd och Mott MacDonald, 2002) anges att kors-
ningsfördröjningar beräknas med algoritmer som är konsistenta med de verktyg för 
korsningsutformning som tagits fram vid TRL8 – ARCADY (cirkulationsplatser), 
PICADY (prioritetsändrande korsningsreglering) och OSCADY (signalreglering). Detta 
gäller i allmänhet. Användaren kan emellertid ändra förutsättningarna genom nätkod-
ningen (se t.ex. anvisningarna för kodning av cirkulationsplatser i (Vägverket, 2002) 
eller genom att ange specifika samband för hur fördröjningen beror av utnyttjande-
graden. 

                                                 
7 Detta och nästa stycke bygger på ett dokument som använts vid undervisningen i trafikteknik vid 
Technische Universiteit Delft van Zuylen, H. J. CONTRAM, 
http://cttrailf.ct.tudelft.nl/verkeerskunde/education/ct5804/netwerken.pdf, accessed 2003. En utförligare 
beskrivning finns i Bergström, A-C. (2001) Trafikstyrning vid incidenter – handlingsplaner utarbetade i 
CONTRAM, Luleå Tekniska Universitet, Luleå. Se också Merrit, E. and Bång, K-L. (2000) Evaluation of 
Macro- and Mesoscopic Models for Congestion Impact Analysis, 
http://www.contram.com/FORUM/2000UK/COMPARE.ZIP, accessed 2002. 
8 TRL – Transport Research Laboratory. 
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Länkrestiden beror av det hastighet-flödessamband som användaren väljer eller defi-
nierar. Alternativt kan en länkrestid eller länkreshastighet anges explicit (i sekunder 
respektive km/h). 

 
3.2 CONTRAM jämfört med andra trafikmodeller 
3.2.1 Karakteristika för trafikmodeller 
När det gäller trafikmodeller brukar man göra indelningar efter flera olika typer av 
karakteristika. En sådan, som nämnts ovan, är detaljeringsnivå. Man brukar skilja 
mellan makromodeller, mesomodeller och mikromodeller.  

I mikromodeller modelleras beteendet för varje enskilt fordon eller trafikant (trafik-
element). I mesomodeller används en grupp av fordon som minsta enhet. De flesta 
brukar karakterisera CONTRAM som en mesomodell, men författarna i (Clegg et al., 
1998) anser att CONTRAM är en makromodell9. I makromodeller betraktas karakte-
ristika för hela trafikströmmen. Det finns också modeller som är blandformer då vissa 
fenomen modelleras på makronivå och andra på mikronivå. 

En annan distinktion är mellan statiska och dynamiska modeller. Dynamiska är de som 
kan ta hänsyn till variationer i flödesnivå och statiska de i vilka man arbetar med ett 
bestämt flöde, t.ex. dygnsflöde. CONTRAM är en dynamisk modell, medan t.ex. den 
välkända EMME/2 är statisk10. 

Man brukar också skilja mellan trafikfördelningsmodeller och sådana där flödet på varje 
länk och andelen svängande fordon i korsningar är givna. CONTRAM och t.ex. 
EMME/2 och VIPS/3 fördelar trafiken på vägnätet utifrån en OD-matris. En modell 
som TRANSYT beräknar fördröjningar, restider etc. utifrån en given trafikfördelning11 
på vägnätet. 

Bland trafikfördelningsmodeller kan man skilja med sådana som tar hänsyn eller inte till 
kapaciteten hos väglänkar och -noder och bland de förra om de kan arbeta med överbe-
lastade förhållanden eller inte. 

En ytterligare skillnad är den mellan modeller som innehåller element av stokastisk 
variation, i vilka pseudo-slumptal används för att generera variation i parametrarna och 
helt deterministiska modeller. I detta avseende är CONTRAM en deterministisk modell, 
medan t.ex. AIMSUN2 är slumptalsberoende. 

Främst när det gäller mikromodeller brukar man skilja mellan tidsstyrda och händelse-
styrda. I de förra ökas det avbildade tidsintervallet med tidsinkrement, oftast fixa. I de 
senare beräknas när nästa ”intressanta” händelse ska inträffa och tiden ökas med tids-
intervallet till denna händelse. Distinktionen mellan tidsstyrd och händelsestyrd är inte 
direkt tillämplig på CONTRAM, men om kategoriseringen ska göras är CONTRAM 
närmast tidsstegad. 

                                                 
9 I Clegg, R. G., Clune, A. and Cassir, C. Do we trust simulation models? 
http://gridlock.york.ac.uk/music/docs/paper.doc, accessed 2003 jämförs resultaten från CONTRAM, 
SATURN, STEER och PFE (Path Flow Estimator) vid tillämpning på ett verkligt fall. 
10 Det pågår utvecklingsarbete med att tillföra dynamik till EMME-modellen. 
11 Åtminstone är detta fallet i tidigare versioner. Det finns TRANSYT-varianter som omfördelar trafiken 
beroende på utfallet av beräkningarna. 
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En ytterligare kategorisering är efter geografisk nivå: stadsvägnät, motorväg, lands-
bygdsväg, enskild korsning osv. CONTRAM är en modell som kan hantera vägnät – 
både i tätort och på landsbygd. 

 
3.2.2 Sammanfattning av karakteristika för CONTRAM och några andra typer 

av modeller 
De karakteristika som i korthet nämndes i föregående avsnitt kan sammanfattas i tabell-
form. CONTRAM får då följande ”profil”. 

 
Kriterium Egenskaper hos CONTRAM 

Detaljeringsnivå Makro Meso Mikro 

Dynamik Statisk Dynamisk 

Trafikfördelning Ja Nej 

Hanterar överbelastning Ja Nej 

Stokastisk-Deterministisk Stokastisk Deterministisk 

Styrning/stegning Tid Händelse 

Geografisk nivå Väg-/gatunät Trafikled/väg Korsning/länk 

 

Resultatet kan jämföras med t ex EMME/2 som skulle få följande profil (X betyder ”ej 
tillämpligt”): 

 makro – statisk – ja – nej – X – väg-/gatunät. 

En mikromodell som AIMSUN2 skulle karakteriseras som: 

 mikro – dynamisk – ja – ja(?) – stokastisk – tid – väg-/gatunät. 

En kapacitetsberäkningsmodell kan också sägas vara en form av trafikmodell. Det 
Sverige-utvecklade CAPCAL skulle kunna karakteriseras av: 

 makro – statisk – nej – nej – deterministisk – X – korsning/länk. 

 
3.2.3 Användningsområden för CONTRAM samt fördelar och brister 
I Sverige har CONTRAM främst använts för att undersöka trafikstyrning med trafik-
signaler och ta fram strategier och regler för olika störningar (se t.ex. Bergström, 2001; 
Davidsson, 2000; Merrit och Bång, 2000; Kronborg, 2003). CONTRAM har också bl.a. 
använts för att studera effekter av planerade ombyggnader i begränsade delar av ett 
gatunät (t.ex. studierna av Hamngatan i Stockholm och Visby innerstad av dåvarande 
SCC Scandiakonsult12). 

                                                 
12 Refereras i t.ex. Kronborg, P. (2003) Trängseln på Stockholms gator och vägar 
http://www.movea.se/Trangsel/Tr%C3%A4ngseln%20p%C3%A5%20Stockholms%20gator%20och%20
v%C3%A4gar.doc, accessed 2006. 
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Dessa typer av tillämpningar kan man också hitta i utländsk litteratur (t.ex. Clegg et al., 
1998), men det finns också forskare/användare som hävdar att CONTRAM passar bäst 
för ”medium scale traffic management schemes” (van Zuylen, u.å.). Med detta menas då 
nätverk med högst 2–300 länkar och en planeringshorisont av 5–10 år. Ett annat exem-
pel är att skotska myndigheter betraktar CONTRAM som en trafikfördelningsmodell 
(”traffic assignment model”) och placerar den i samma grupp som EMME/2, SATURN 
och TRIPS (Scottish Executive, 2003). 

Vidden av dokumenterade tillämpningar för CONTRAM speglar dess bredd. Man kan i 
detalj modellera t.ex. faser och enskilda trafikströmmar i en eller flera signalreglerade 
korsningar, men alternativt kan man också använda schablonvärden som indata och 
modellera ett trafiknät på mycket övergripande nivå. Hur CONTRAM används beror på 
tillämpningsområdet. 

Det som talar för användning på en övergripande, aggregerad nivå är dels detaljnivån 
(enskilda fordon modelleras inte, endast grupper) och frånvaron av stokastiska inslag. 
Det senare medför t.ex. att resultaten avser genomsnitt för restider, köer, belastnings-
grad osv. När man i CONTRAM talar om till exempel maximal kö, så avses ett medel-
maximum av kölängd, inte det absoluta maximum som (med viss sannolikhet) kan 
inträffa på grund av slumpmässiga variationer i trafikintensiteten. 

Dessa brister, eller snarare förenklingar, kompenseras till viss del av fördelar, som 
också pekar mot användning på aggregerad nivå. CONTRAM innehåller en matris-
estimeringsalgoritm. Det är alltså inte enbart möjligt att fördela trafiken i en OD-matris 
på ett nätverk. Man kan också kalibrera OD-matrisen genom att utnyttja faktiska trafik-
räknedata och detta kan göras för varje modellerat tidsintervall. 

En annan fördel är att man i CONTRAM kan modellera överbelastade tillstånd på så 
sätt att trafiken kan köa tillbaka över föregående korsning. I en del andra programvaror 
tilldelas trafiken ibland orealistiska färdvägar när trafiken på en länk når kapacitets-
gränsen. 

En egenskap som talar för användning på detaljnivå är att användare kan låta 
CONTRAM optimera signalsättningen i enskilda signaler. Även en given samordning 
av signaler kan modelleras, men man kan inte i CONTRAM optimera signalsamord-
ning. 

Man kan inte enkelt modellera trafikstyrda signaler i CONTRAM. Detta är utan tvekan 
en brist för svenska förhållande. Å andra sidan fungerar trafikstyrda signaler i stort sett 
som tidsstyrda vid höga trafikflöden, så betydelsen av denna svaghet är kanske inte av-
görande. Av större betydelse är svårigheterna (om det ens går) att korrekt modellera 
modern signalteknik, t.ex. LHOVRA som ofta används i Sverige. Detta är en klar nack-
del som talar mot användning av CONTRAM på detaljnivå. 

Som nämndes ovan kan man i CONTRAM modellera varje enskild trafikström, varje 
svängrörelse i en korsning. Det är också vad många erfarna användare rekommenderar. 
Konsekvensen är dock att kodningsarbetet (och antalet länkar och noder) växer mycket 
snabbt med ökande antal korsningar. Detaljkodningen av en stor signalreglerad korsning 
kan innebära att 10–20 noder måste definieras och minst lika många trafikströmmar 
(länkar). I praktiken blir tidsåtgången för kodning mycket stor om ett nät med fler än ett 
par hundra korsningar ska kodas i detalj. Dessutom krävs lång datortid för varje 
simulering. 

En slutsats måste bli att även om CONTRAM kan användas på detaljnivå så torde det 
finnas stokastiska mikrosimuleringsmodeller som bättre kan spegla de dynamiska varia-
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tioner som finns. En annan är att detaljeringsgraden i CONTRAM torde vara mer än vad 
som är motiverat för modellering på en övergripande planeringsnivå, då indata när det 
gäller prognostiserad trafik har låg grad av upplösning. 

Då återstår modellering på mellannivå, där ”mellan” avser både nätstorlek och plane-
ringshorisont. För den nischen har CONTRAM en lämplig detaljnivå. Modellarbetet 
kan genomföras utan alltför stor tidsåtgång och körtiderna blir överkomliga samtidigt 
som hänsyn kan tas till trafikens tidsdynamik (till skillnad från ”rena” trafikfördelnings-
modeller som EMME/2). 
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4 Huvuddrag i Linköpings trafik och utbyggnadsplanerna i öster 
I Linköping finns en boendekoncentration till de södra stadsdelarna (dels Johannelund, 
Vidingsjö, Ekholmen m.fl., dels Lambohov). Ryd och Skäggetorp är områden med i 
huvudsak hyreshus som byggdes under 1960- och 1970-talen. Tallboda är ett villaom-
råde som började byggas ut vid samma tid. Tornby, Tannefors, Hackefors, Kallerstad 
och Mjärdevi är de mest betydande arbetsplatsområdena. Tornby är det största området 
för detaljhandel. 

E4 ligger strax norr om tätorten med anslutningar strax norr om Tallboda, mellan 
Skäggetorp och Tornby samt vid Ryd (den stora cirkulationsplatsen som i bild syns norr 
om Västra Valla). Riksvägen mot Kisa/Vimmerby ligger lite väster om Lambohov och 
riksvägen mot Överum/Gamleby ansluter tätorten vid Tannefors och ligger strax öster 
om Stångån. 

 

 

Figur 1  Översiktskarta, Linköping (återgiven med tillstånd från Linköpings kommun). 

Det faktum att många bostäder finns i söder och arbetsplatser i norr medför att området 
kring Braskens bro blir hårt trafikbelastat. Expansionen av köpcentra i Tornby har ökat 
problemen. 

Kompletterande östliga förbindelser har diskuterats länge i Linköping. Sådana för-
bindelser var tänkta att bland annat avlasta Braskens Bbro. Utbyggnadsmöjligheterna är 
emellertid begränsade. Norr och nordost om Braskens bro ligger SAAB:s industrier och 
även Linköpings flygplats. Den planerade Östra Länken måste därför förläggas relativt 
nära innerstaden. 

Behovet av ”sammanlänkning” av gatusystemet i östra Linköping ökar i och med den 
nu påbörjade utbyggnaden av ”Övningsområdet” (grönmarkerat i figuren nedan). Detta 
kommer även att öka behovet av förbindelser ännu längre ut inte bara i öster utan även i 
söder/sydväst. 

Braskens 
Bro 
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I Figur 2 nedan visas ”Östra Länken” som en vertikal, tjock dubbelpil till höger om 
mitten. Övriga dubbelpilar markerar behov av andra förbindelser. 

 

 

Figur 2  Behovet av nya vägförbindelser i Linköping. Figuren hämtad från ”Över-
siktsplan för Övningsområdet. Samrådshandling 2001-01-15”, Linköpings kommun. 
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5 Dataunderlag och kodning 
Ett omfattande kodningsarbete kunde undvikas genom att Linköpings kommun hade 
använt VIPS/3-NPK13 för att analysera trafikbelastningar på gatunätet. Genom till-
mötesgående från kommunen kunde dessa VIPS-data bilda basen för dataunderlaget. 

Indata till VIPS/3-NPK och CONTRAM har likheter och det var möjligt att transfor-
mera data för VIPS-nätverket till lämplig form för CONTRAM. Totalt bestod nätverket 
av 154 zoner14, 298 noder (i princip korsningar) och 1 140 länkar. Placeringen av 
zonerna inom Linköpings tätort framgår av Figur 3. Alla zoner ryms inte i figuren. 
Några finns utanför tätorten.  

 

 

Figur 3  Zoner och deras nummer inom Linköpings tätort. 

Av figuren framgår att en del zoner finns i planerade, men ännu inte utbyggda områden. 
Anledningen är att nätverket använts av Linköpings kommun för att modellera trafik 
efter planerade utbyggnader av eller helt nya bostadsområden. I detta projekt har sådana 
planer inte beaktats utan för dessa zoner finns nollor i OD-matrisen. 

Länkar i både CONTRAM och VIPS är enkelriktade, dvs. det behövs minst två länkar 
för att beskriva en gata med dubbelriktad trafik. I CONTRAM används en speciell typ 
av länkar för att ansluta zoner till själva gatunätverket. De kallas konnektorer. 

                                                 
13 Det har funnits flera versioner av VIPS/3. NPK avser versionen för modellering av fordonstrafikflöden. 
Den mest kända (och ursprungliga) versionen är VIPS/3-RNA för totalmodellering av kollektivtrafik. Det 
finns även en version som kallas DSD för modellering av t.ex. cykeltrafik. 
14 Zoner kallas centroider med VIPS-terminologi. Zoner/centroider är start/mål för trafiken som beskrivs 
av OD-matrisen. 



VTI notat 28-2008 19 

En kombination av manuella metoder och programmering användes för att transformera 
VIPS-nätverket till en form som passar CONTRAM, utan att några speciella ytterligare 
antaganden behövde göras.  

Ett sådant VIPS-nätverk är emellertid för schematiskt för att till fullo utnyttja möjlig-
heterna i CONTRAM. I princip bör man i CONTRAM eftersträva att åtminstone model-
lera varje trafikström som en egen länk. För vissa korsningstyper, t.ex. cirkulations-
platser och stora signalkorsningar, krävs också kompletterande noder. Principerna be-
skrivs i den i Sverige framtagna CONTRAM-manualen (Vägverket, 2002). 

Eftersom syftet var att närmare studera trafikförhållanden kring Braskens bro i 
Linköping, så modellerades dessa korsningar mer detaljerat. Figurerna nedan åskådlig-
gör skillnaderna i detaljnoggrannhet, t.ex. att ”fria” högersvängar modellerats med 
tilläggsnoder i den detaljerade modellen av trafiknätet. Ett annat tillägg på utfarten mot 
Åtvidaberg är noden 999, som är plankorsningen med länsjärnvägen. 

 

 

Figur 4  Enkel trafiknätskodning kring Braskens bro. 
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Figur 5  Detaljerad kodning av biltrafiknätet kring Braskens bro. 

Förutom uppdelningen på flera parallella länkar och införande av kompletterande noder 
i området kring Braskens bro, gjordes inga ytterligare modifieringar av nätstrukturen för 
befintliga förhållanden.  

Det finns i CONTRAM goda möjligheter att modellera hastighet-flödessamband för 
länkar. Detta kan ha avgörande betydelse när nätet domineras av höghastighetsleder, 
men för tätort med 50- eller 30-gator har sådana samband mindre betydelse. De stora 
fördröjningarna för trafiken sker i korsningar. Av detta skäl användes standardantagan-
den för länkrestid eller -hastighet. 

Uppdelningen av OD-matrisen krävde en del överväganden. I VIPS/3 används en OD-
matris som avser hela dygnet. I CONTRAM behövs OD-matriser för olika delar av 
dygnet. Var och en beskriver trafikflödet per timme för varje par av zoner under en viss 
tidsperiod. 

Den ursprungliga OD-matrisen delades upp på olika tidsperioder under dygnet15 genom 
att klassificera varje zon efter huvudtyp och använda olika trafikfördelningar under 
dygnet för olika kombinationer av zontyper. Bilaga 1 visar klassifikationen av zoner i 
typerna ”bostad”, ”arbete”, ”city” och ”service”. De tre första är mer renodlade än den 
sista, som även innefattar zoner av ”blandad” karaktär. 

                                                 
15 För dagtid användes perioderna 6–7, 7–8, 8–9, 9–16, 16–18, 18–19 och 19–22. I en mer detaljerad 
modellering av eftermiddagstrafiken användes perioderna 6–7, 7–8, 8–9, 9–16, 16–16.45, 16.45–17, 
17–17.15, 17.15–18, 18–19 och 19–22. 
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Den antagna trafikfördelningen under dygnet för olika kombinationer av zontyper visas 
i bilaga 2. Siffrorna har ad hoc karaktär, även om vissa tendenser tagits från trafikräk-
ningar utförda av Linköpings kommun (Linköpings Kommun, 2002a, Linköpings 
Kommun, 2002b) och den resvaneundersökning som genomfördes 1999 (Linköpings 
Kommun, 1999b, Linköpings Kommun, 1999a). En grundtanke var att modellera 
markanta trafiktoppar morgon och kväll (7–9 och 16–18) mer detaljerat. 
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6 Kalibrering – matrisestimering 
Det modifierade nätverket med OD-matris (se föregående kapitel) användes som indata 
till CONTRAM. Översiktligt visade resultaten relativt god överensstämmelse med de 
trafikmätningar som gjorts av Linköpings kommun (Linköpings Kommun, 2002b), men 
det fanns också väsentliga skillnader.  

 

 

Figur 6  Dygnstrafikflöden kring Braskens bro utan nyestimering av OD-matrisen. 

För området kring Braskens bro visade den okorrigerade CONTRAM-körningen 
mycket låga trafikflöden på Nya Tanneforsvägen – totalt endast 2 357 fordon per dygn 
(1 043 + 1 314 i övre vänstra hörnet i Figur 6). Linköpings kommuns trafikräkningar 
(Linköpings Kommun, 2002b) visar ett flöde om drygt 10 000 (se även bilaga 3). Gamla 
Tanneforsvägen å andra sidan har för högt flöde – drygt 17 000 – jämfört med mät-
ningar år 2000 som anger ~15 000. För själva Braskens bro visar CONTRAM-resultaten 
dygnsflödet 17 300. Mätresultat från 2001 anger 19 500. Generellt sett gav CONTRAM 
trafikvolymer som låg något lägre än uppmätta värden. 

Förklaringen till att CONTRAM ger stor skillnad i trafikvolym mellan Nya och Gamla 
Tanneforsvägen (jämfört med trafikräkningar) är bland annat att Nya Tanneforsvägen 
delvis är hastighetsbegränsad till 30 km/h. Detta ger utslag i restider och leder till att 
CONTRAM allokerar den mesta trafiken till parallellgatan Gamla Tanneforsvägen. 
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Trots detta har alltså Nya Tanneforsvägen enligt trafikräkningar ett flöde som är ungefär 
2/3 av Gamla Tanneforsvägen. Förmodligen beror detta på att Nya Tanneforsvägen har 
karaktär av affärsgata och att inköp och serviceärenden uträttas där under en huvudför-
flyttning med andra start- och målpunkter. Den typen av fenomen är över huvud taget 
svåra att ”fånga” i OD-matriser. 

Det var därför motiverat att använda möjligheten att med CONTRAM estimera en korri-
gerad OD-matris, som bättre speglar faktiska trafikförhållanden. I praktiken görs detta 
genom att komplettera indata med data från trafikräkningar. I CONTRAM används 
trafikräknedata i ett iterativt förfarande för att korrigera OD-matrisen så att länkflödena 
överensstämmer bättre med verkligheten. 

Linköpings kommun tillhandahöll trafikräknedata på timnivå och i olika riktning för 
Braskens bro och omgivande gator. Som indata användes också uppmätta trafikflödes-
nivåer för de största lederna i Linköping. Syftet med de förra var att åstadkomma en 
noggrann kalibrering kring Braskens bro. Syftet med att använda de senare var att få 
övergripande flödesnivåer som stämde med verkliga mätningar.  

Figur 7 visar aggregerade dygnstrafikflöden efter matrisestimeringen. Indata till matris-
estimeringen var uppmätta trafikflöden för ett antal länkar och olika tidsperioder under 
dygnet (se fotnot 15 ovan). 

 

 

Figur 7  Dygnstrafikflöden kring Braskens bro efter matrisestimering. 

Jämförelser mellan Figur 7 och bilaga 3 visar att den korrigerade OD-matrisen ger 
bättre överensstämmelse med verkligheten. Dygnsflödesnivåerna för Nya och Gamla 
Tanneforsvägen är nu 10 800 respektive 14 700, vilket stämmer ganska väl med trafik-
räkningarna (10 500 respektive 14 800). För Braskens bro är nivån drygt 21 000 for-
don/dygn (19 500 enligt trafikräkningarna). 



24 VTI notat 28-2008 

En närmare titt på den reviderade OD-matrisen visar att CONTRAM åstadkommit för-
ändringarna framför allt genom att öka resandet till och från den zon (centroid) som 
ansluter till Nya Tanneforsvägen. Detta är inte orimligt eftersom, som nämnts ovan, 
Nya Tanneforsvägen kan betraktas som en mellanliggande mål- och startpunkt för en 
del längre resor. 

Bedömningen var att den relativt begränsade revideringen av OD-matrisen var tillräck-
lig för att ge en trafikflödesfördelning som låg acceptabelt nära den som visas av trafik-
mätningar och därmed att tillräckliga grunddata fanns för analyser av förändringar i 
gatunätet. Detta tas upp i kapitel  8. 
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7 Trafiken utan tänkta vägförbindelser i östra Linköping 
(nuläge) 

Figur 8 visar den bild av trafiken i Linköping som CONTRAM gav efter den revidering 
av OD-matrisen som beskrivits i kapitel 6 ovan. Rött markerar länkar med mer än 
10 000 fordon per dygn. Flödet på en dubbelriktad gata eller led är summan av minst två 
länkar – en i varje riktning. Kring Braskens bro gjordes en mer detaljerad nätkodning 
och det finns upp till 6–7 länkar i varje korsningsben. 

 

 

Figur 8  Översiktsbild av trafikflöden i Linköping. 

Dygnstrafikflödet kring Braskens bro enligt CONTRAM återgavs i Figur 7 ovan. Det 
finns naturligtvis stora trafikvariationer under dygnet. För att studera högtrafikperio-
derna fördelades dygnstrafiken i OD-matrisen på olika tidsperioder enligt två alternativ 
(se fotnot 15 på sidan 20 och även bilaga 2). 

I det mest detaljerade alternativet har en markant trafiktopp modellerats mellan 16.45 
och 17.15 på eftermiddagen, uppdelat på två 15-minuters perioder. Detta har gjorts för 
att närmare studera köer och korsningsbelastning kring Braskens bro vid höga flöden.  

Figur 9 är ett exempel på hur CONTRAM kan användas för analys. Figuren visar länk-
belastningar på så sätt att grönt betyder problemfritt, gult betyder en del stopp och köer, 
brunt att de flesta måste stanna och köerna är avsevärda och rött att länken är överbe-
lastad och kön sträcker sig bakåt över nästa nod16 

                                                 
16 Nod i detta sammanhang behöver inte betyda korsning utan kan också vara punkter där körfältsdelning 
sker eller vävningspunkter. 



26 VTI notat 28-2008 

 

Figur 9  Länkbelastningar 16.45–17. 

Järnvägskorsningen till höger om själva korsningen Braskens bro–Åtvidabergsvägen 
påverkar trafiken. Den enkla modell som använts är att bommarna fälls två gånger under 
15-minuterperioden och stannar nere i 90 sekunder varje gång.  

Figur 10 är ett annat exempel på detaljerade utdata från CONTRAM. Figuren visar den 
beräknade kösituationen under den modellerade trafiktoppen 16.45–17. I varje blå ruta 
visas genomsnittligt antal fordon i kö, minimikö under grönt ljus och maximikö under 
rött ljus. Endast boxar där genomsnittskön är > 0 har tagits med. 

Här måste påpekas att ärendetypen arbete – bostad medvetet tilldelats en extrem topp 
kring 17-tiden under eftermiddagen. Det förklarar de stora köerna vid utfarterna från 
SAAB. Köerna utåt på Åtvidabergsvägen är ett resultat av rött ljus när tåg passerar. 
 

 

Figur 10  Köer i korsningen Braskens bro–Åtvidabergsvägen, 16.45–17. 
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8 Estimerad trafiksituation efter tänkta vägutbyggnader i öster 
Företrädare för Linköpings kommun är intresserade av hur trafiken kommer att på-
verkas av tänkta framtida utbyggnader, dels Östra Länken (ibland kallad ”Österleden”), 
dels en kompletterande östra förbindelse över Stångån, kallad Emmalundsförbindelsen, 
(Figur 11). 

 

 

Figur 11  Tänkta framtida utbyggnader av gatunätet i östra Linköping17. 

En östra länk i Linköping har diskuterats i många år och det finns utredningar och pla-
ner sedan minst 10 år tillbaka. Det finns en vägutredning (Linköpings Kommun och 
Tyréns Infrakonsult, 2002) som belyser trafikproblemen i östra Linköping och kon-
sekvenserna för framtida trafik och miljö av Östra Länken.  

Tillämpningen av CONTRAM har inte alls samma ambitionsnivå som nämnda vägut-
redning. Syftet har enbart varit att använda utbyggnadsplanerna i östra Linköping som 
tillämpningsexempel. För säkrare resultat borde t.ex. mer data från trafikräkningarna ha 
använts för att estimera OD-matrisen. Det har heller inte funnits möjlighet att ta hänsyn 
till planerade bostadsutbyggnader, vilka kommer att påverka både trafiknivå och trafik-
mönster i framtiden. Därför finns stora osäkerheter i resultaten nedan. De måste ses mer 
som räkneexempel än som mycket väl underbyggda resultat och slutsatser. 

 
8.1 Trafikmönster med utbyggd Östra Länk 
Figur 12 visar dygnstrafikflöden med en utbyggd fyrfältig Östra Länk. Endast de mest 
trafikerade länkarna visas – de med flöden över 3 000 fordon/dygn. Anslutningen av 
den nya länken till Gamla Tanneforsvägen har gjorts i korsningen mellan Nya och 
Gamla Tanneforsvägen, som då får fyra ben. Den typen av lösning är svår att genomföra 

                                                 
17 Kartan är hämtad från Linköpings kommuns hemsida (http://www.linkoping.se). 

Tänkt framtida 
”Östra Länk” 

Tänkt framtida 
förbindelse över 
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praktiskt och finns inte med bland alternativen18 i (Linköpings Kommun och Tyréns 
Infrakonsult, 2002). För syftet att studera övergripande trafikeffekter av en Östra Länk 
torde anslutningstypen vara av mindre betydelse. 

 

 

Figur 12  CONTRAM-resultat med utbyggd Östra Länk (trafiksiffror endast för flöden 
> 3 000 fordon per dygn). 

Figur 12 ska jämföras med den tidigare Figur 7, som visar trafikflöden utan någon Östra 
Länk. Skillnaden är framför allt att trafik flyttas över från Gamla Tanneforsvägen till 
Östra Länken. Det sker även en viss överflyttning dit från Nya Tanneforsvägen. 

Det tycks också som om en Östra Länk med allt annat oförändrat innebär att även annan 
trafik i Linköping skulle kunna välja att färdas genom området kring Braskens bro. 
Figur 12 visar ett dygnsflöde över 25 000 fordon över Braskens bro mot drygt 21 000 
utan en Östra Länk (Figur 7). Någon detaljanalys av detta har inte gjorts, men det före-
faller som om en del trafik som idag går i eller nära centrumkärnan kommer att attrahe-
ras av en ny högklassig förbindelse i öster. 

 

                                                 
18 Flera alternativ finns där Östra Länken går fram i Gamla Tanneforsvägens sträckning och anslutningen 
Nya Tanneforsvägen–Östra Länken görs som trevägskäl med väjningsplikt, signalkorsning eller cirkula-
tionsplats. Även planskildhet finns som alternativ. Då ansluts Gamla Tanneforsvägen till Nya i en sträck-
ning väster om nuvarande (via Råggatan). Östra Länken och Gamla Tanneforsvägen ansluts inte direkt till 
varandra.  
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8.2 Trafikmönster med en Östra Länk och ny förbindelse över 
Stångån (Emmalundsförbindelsen) 

En Emmalundsförbindelse ger en kraftig trafikavlastning av Braskens bro (Figur 13). 
Dygnstrafiken minskar från över 25 000 till runt 15 000 genom att trafik från och till de 
södra stadsdelarna väljer Emmalundsförbindelsen och Åtvidabergsvägen (Rv 35). På 
den senare kommer trafiken att öka från 15 000–16 000 till drygt 20 00019. 

 

 

Figur 13  Trafikflöden med Östra Länken och Emmalundsförbindelse (trafiksiffror 
endast för flöden > 3 000 fordon per dygn). 

Trafikomflyttningen till följd av en Emmalundsförbindelse minskar alltså kraftigt be-
lastningen på Braskens bro och även på korsningen Braskens bro–Brokindsleden. Det 
blir också lättare att hantera trafikströmmarna i korsningen norr om Braskens bro 
genom att en del av den vänstersvängande trafiken från Braskens bro mot Gamla 
Tanneforsvägen/Östra Länken blir trafik rakt fram från Åtvidabergsvägen. 

 

                                                 
19 I vägutredningen för Östra Länken anges tvärtom att trafiken kommer att minska på Åtvidabergsvägen 
genom att viss trafik till/från SAAB slipper att passera norra korsningen av Braskens Bro. Möjligen har 
man i denna utredning arbetat med andra konnektorer (anslutningar) till SAAB. 
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9 Avslutande kommentarer 
Det övergripande syftet var att använda programpaketet CONTRAM för att studera de 
troliga effekterna av planerade utbyggnader kring Braskens bro i Linköping. De resultat 
som har tagits fram med hjälp av CONTRAM är grundade på trafikflöden under 2002. 

CONTRAM-resultaten visar att utbyggnad av en ”Östra Länk” främst kommer att med-
föra en överflyttning dit av trafik från Gamla Tanneforsvägen och – i mindre mån – från 
Nya Tanneforsvägen. Det kommer i sin tur även att medföra minskade trafikbelast-
ningar på några av korsningarna närmare centrum, främst Gamla Tanneforsvägen–
Hagalundsvägen. 

Å andra sidan kommer ”Östra Länken” att medföra en total trafikökning i Tannefors-
området och den redan idag hårt belastade Braskens bro blir än mer belastad. 

Om Östra Länken kombineras med en ny förbindelse över Stångån öster om Braskens 
bro (Emmalundsförbindelsen) skulle det ge en kraftig avlastning av Braskens bro – 
ungefär 30–40 % lägre trafik. Dygnstrafiken på Åtvidabergsvägen (Rv 35) kommer 
dock att öka till över 20 000.  

När det gäller CONTRAM-resultaten finns en osäkerhet som rör kalibreringen för nu-
varande förhållanden. Ursprungliga resdata var en OD-matris som tillhandahölls av 
Linköpings kommun. Med dessa data gav CONTRAM trafikflöden som i Tannefors-
området avsevärt skiljde sig från uppmätta flöden.  

För att få bättre överensstämmelse mellan uppmätta och skattade flöden utnyttjades 
matrisestimeringsmodulen i CONTRAM för att modifiera OD-matrisen. Den största 
skillnaden i OD-matrisen var att en zon (centroid) med konnektor till Nya Tannefors-
vägen fick ett ökat antal resor. Dessa resor blir då bestämda och påverkas inte av Östra 
Länke . 

Rimligheten i denna detalj av matrisestimeringens resultat kan diskuteras20. I verklig-
heten fungerar Nya Tanneforsvägen som en affärsgata, där många troligen uträttar ett 
sekundärt ärende under en längre resa. Med en utbyggd Östra Länken kan något annat 
service-/affärsområde utgöra ett alternativ till Nya Tanneforsvägen. Slutsatsen är att 
Nya Tanneforsvägen troligen skulle få ytterligare något minskad trafik (genom över-
flyttning till Östra Länken) än vad som visas av CONTRAM-resultaten. 

 

                                                 
20 Den ursprungliga avsikten var att bedriva ett parallellt projekt i syfte att studera matrisestimeringen i 
CONTRAM jämfört med tänkbara alternativ. Som nämnts slopades denna parallella studie, vilken kunde 
ha stärkt (eller försvagat) slutsaterna av CONTRAM-resultaten. 
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Zoner och zontyper 
 

zon zontyp zon zontyp zon zontyp zon zontyp
1 CITY 41 ARBE 81 ARBE 121 BOST
2 CITY 42 SERV 82 ARBE 122 BOST
3 CITY 43 SERV 83 ARBE 131 SERV
4 CITY 44 BOST 84 ARBE 132 SERV
5 CITY 45 BOST 85 BOST 133 SERV
6 CITY 46 BOST 86 BOST 134 SERV
7 CITY 47 SERV 87 BOST 135 SERV
8 CITY 48 BOST 88 SERV 136 SERV
9 CITY 49 BOST 89 BOST 137 SERV

10 CITY 50 BOST 90 BOST 138 SERV
11 CITY 51 BOST 91 BOST 142 ARBE
12 CITY 52 BOST 92 BOST 143 ARBE
13 ARBE 53 BOST 93 BOST 144 ARBE
14 BOST 54 BOST 94 BOST 145 ARBE
15 BOST 55 BOST 95 BOST 146 ARBE
16 BOST 56 ARBE 96 BOST 147 ARBE
17 BOST 57 ARBE 97 SERV 148 ARBE
18 BOST 58 BOST 98 SERV 149 ARBE
19 BOST 59 BOST 99 BOST 150 ARBE
20 ARBE 60 SERV 100 SERV 180 BOST
21 ARBE 61 BOST 101 ARBE 181 BOST
22 BOST 62 BOST 102 ARBE 182 BOST
23 CITY 63 BOST 103 ARBE 183 BOST
24 BOST 64 BOST 104 BOST 184 BOST
25 BOST 65 BOST 105 BOST 185 BOST
26 BOST 66 BOST 106 BOST 186 BOST
27 BOST 67 BOST 107 BOST 187 BOST
28 ARBE 68 BOST 108 BOST 188 BOST
29 BOST 69 BOST 109 ARBE 189 BOST
30 BOST 70 BOST 110 ARBE 190 BOST
31 BOST 71 BOST 111 BOST 191 BOST
32 BOST 72 BOST 112 ARBE 192 BOST
33 BOST 73 BOST 113 ARBE 193 BOST
34 CITY 74 BOST 114 ARBE 194 BOST
35 CITY 75 SERV 115 ARBE
36 BOST 76 SERV 116 ARBE
37 BOST 77 BOST 117 BOST
38 BOST 78 BOST 118 BOST
39 BOST 79 BOST 119 BOST
40 BOST 80 ARBE 120 BOST
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Trafikens fördelning för olika zonkombinationer 
 

 

 

 

Trafikfördelningen i ovanstående tabeller har en grund i de resvaneundersökningar och 
trafikmätningar som Linköpings kommun gjort, men detaljerna för olika tidsperioder 
baseras på en förnuftsmässig uppskattning av trolig fördelning för olika ärendetyper. 

 

06-07 07-08 08-09 09-16 16-18 18-19 19-22 22-06
ARBE-ARBE 2% 8% 10% 60% 20% 0% 0% 0%
ARBE-BOST 0% 0% 5% 10% 75% 10% 0% 0%
ARBE-SERV 0% 0% 15% 50% 25% 10% 0% 0%

ARBE-CITY 0% 0% 15% 50% 25% 10% 0% 0%
BOST-ARBE 5% 55% 25% 5% 5% 1% 1% 3%
BOST-BOST 3% 25% 15% 20% 20% 5% 10% 2%
BOST-SERV 0% 5% 5% 40% 35% 10% 5% 0%

BOST-CITY 2% 8% 30% 40% 10% 5% 5% 0%
SERV-ARBE 0% 0% 15% 50% 25% 10% 0% 0%
SERV-BOST 0% 0% 5% 40% 40% 10% 5% 0%
SERV-SERV 0% 0% 5% 50% 35% 10% 0% 0%

SERV-CITY 0% 0% 5% 50% 40% 5% 0% 0%
CITY-ARBE 0% 0% 5% 50% 40% 5% 0% 0%
CITY-BOST 0% 0% 0% 40% 40% 15% 4% 1%
CITY-SERV 0% 0% 5% 50% 40% 5% 0% 0%

CITY-CITY 0% 0% 0% 50% 35% 10% 5% 0%

Andel (%) av dygnets trafik för olika från-till kombinationerKombination
 från-till

0600-
0700

0700-
0800

0800-
0900

0900-
1600

1600-
1645

1645-
1700

1700-
1715

1715-
1800

1800-
1900

1900-
2200

2200-
0300

ARBE-ARBE 2% 8% 10% 60% 7% 3% 3% 7% 0% 0% 0% 100%
ARBE-BOST 0% 0% 5% 10% 27% 10% 11% 27% 10% 0% 0% 100%
ARBE-SERV 0% 0% 15% 50% 9% 3% 4% 9% 10% 0% 0% 100%
ARBE-CITY 0% 0% 15% 50% 9% 3% 4% 9% 10% 0% 0% 100%
BOST-ARBE 5% 55% 25% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 100%
BOST-BOST 3% 25% 15% 20% 7% 3% 3% 7% 5% 10% 2% 100%
BOST-SERV 0% 5% 5% 40% 12% 5% 6% 12% 10% 5% 0% 100%
BOST-CITY 2% 8% 30% 40% 4% 1% 2% 3% 5% 5% 0% 100%
SERV-ARBE 0% 0% 15% 50% 9% 3% 4% 9% 10% 0% 0% 100%
SERV-BOST 0% 0% 5% 40% 15% 5% 5% 15% 10% 5% 0% 100%
SERV-SERV 0% 0% 5% 50% 12% 5% 6% 12% 10% 0% 0% 100%
SERV-CITY 0% 0% 5% 50% 15% 5% 5% 15% 5% 0% 0% 100%
CITY-ARBE 0% 0% 5% 50% 15% 5% 5% 15% 5% 0% 0% 100%
CITY-BOST 0% 0% 0% 40% 15% 5% 5% 15% 15% 4% 1% 100%
CITY-SERV 0% 0% 5% 50% 15% 5% 5% 15% 5% 0% 0% 100%
CITY-CITY 0% 0% 0% 50% 12% 5% 6% 12% 10% 5% 0% 100%

Andel (%) av dygnets trafik för olika ärendekombinationer under olika tidsperioder
Kombination 

från-till
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Trafikräkningar i Linköping 2001 
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