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BränsIesparpotentiaIer i samordnade signaIanIäggningar.

TRANSYT - EN METOD FÖR OPTIMAL TIDSÃTTNING AV SIGNALSYSTEM

av UIf Hammarström, OIIe HjeIm och Håkan Lager
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

FÖRORD

TransportforskningsdeIegationen (TFD) har av regeringen åIagts pro-
gramansvar för den deI av energiforskningen som avser transportsys-
temets utvecinng och de oIika åtgärder som kan vidtas på system-
nivå för att minska och effektivisera energianvändningen inom trans-
portsektorn. Ett Ied i genomförandet av detta program har varit
att få tiII stånd studier av hur bränsIeförbrukningen i vägtrafiken
kan påverkas genom regIering.av trafiksignaIer, ändrade hastighets-
gränser samt förändrat körbeteende. Dessa studier har utförts inom
nedanstående forskningsprojekt. FoUearbetet har Ietts av en särskiit
tiIIsatt kommitté;

1. BaánAZQApanpotentiaZen i enahiåda.ALgnaKanZäggnángan

ProjektIedare: CiviIingenjör Stig.EdhoIm, institutionen för tra-
fikaanering, Kuninga Tekniska högskolan, StockhoIm, med civiI-
ingenjör HeIge Burén, Scandiaconsuit, som utredningsman.

2. BAänAZeapanpotentiaKcn i aamondnade atgnatanzäggningan

ProjektIedar : Forskare UIf Hammarström, VTI. '

3. BnänAZeApanpotentiaZen i Kandauägatnaááh- ändnade hastighets-
gnänáeä

ProjektIedare: Forskningsiedare Gösta Gynnerstedt, VTI.

4. Behov och eááehtea au oåiha typen av bnänazeáänbnukningamätane
i motonáondon, betydeåae av ett mjuhanc hönaätt- en Zátteaa-
tuäåtudáe

Projektiedare: Forskare Hans LaureII, VTI.

De resultat, synpunkter och försIag som framkommit i FoU-arbetet
inom de oIika forskningsprojekten sammanfattas i rapporten BränsIe-
vinster i vägtrafiken, TFD (1981:13). InnehåIIet i den utgör kom-
mitténs samIade bedömning, medan varje projektIedare är ansvarig
för innehåII i och utformning av övrig rapportering från respek-
tive forskningsprojekt.

FöreIiggande meddeIande utgör en deI av rapporteringen från forsk-
ningsprojekt 2 ovan, "Bränsiesparpotentiaier i samordnade signa]-
anIäggningar".
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Bränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar.

TRANSYT - EN METOD FÖR OPTIMAL TIDSÄTTNING AV SIGNAL-

SYSTEM

av Ulf Hammarström, Olle Hjelm och Håkan Lager
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

En datoriserad metod, TRANSYT, för beräkning av optimal

tidsättning av samordnade trafiksignaler har undersökts;

Optimering med TRANSYT kan bl a utföras med avseende på

bränsleförbrukning, avgasemissioner, stopp och restid.

Med hjälp av bränslemätningar har den med TRANSYT beräk-

nade bränsleförbrukningen kontrollerats. Beräknade vär-

den stämde relativt väl överens med de uppmätta.

Bränsleoptimala tidsättningar i fem försöksområden resul-

terade i en genomsnittlig bränslereduktion av 5 %. På

riksnivå skulle bränsleoptimala tidsättningar kunna med-

föra en bränslebesparing av 10 000 m3 per år.

Ändrad omloppstid skulle inte kunna medföra några bränsle-

vinster enligt beräkningar för två försöksomrâden.

Sänkt hastighetsgräns från 70 till 60 km/h i ett försöks-

område har medfört en bränslereduktion med 5 %. På riks-

nivå skulle sänkt hastighetsgräns från 70 till 60 km/h

kunna medföra en bränslebesparing av 1-400 m3 per år.

Uttryckt i samhällsekonomiska termer skulle införandet

av bränsleoptimal tidsättning i signalsystem på riksnivå

kunna medföra en besparing av ca 100 miljoner kronor per

år. Den samhällsekonomiska åtgärdskostnaden för riksnivå

har uppskattats till ca 3 miljoner kronor.

Avgasemissionerna från biltrafiken i signalsystem skulle

minska med ca 4,5 % om bränsleoptimerad tidsättning in-

fördes.
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Potential for fuel savings in coordinated systems of
traffic signals

TRANSYT, A PROGRAM WHICH CALCULATES OPTIMUM FIXED TIME
SETTINGS FOR COORDINATED TRAFFIC SIGNALS

by Ulf Hammarström, Olle Hjelm and Håkan Lager
National Swedish Road and Traffic Research.Institute UWTI)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

A computerized method, TRANSYT, for calculating optimal

signal settings in coordinated traffic signals has been

studied.

The TRANSYT program can calculate optimal signal settings

in order to minimize fuel consumption, vehicle emissions,

travel time and vehicle stops. In this study calculated

fuel consumption has been compared to fuel consumption

measurements. The comparison showed good correspondence

between calculated and'measured values.

Optimal signal settings in order to minimize fuel con-

sumption were calculated for five testareas. The fuel

consumption was reduced by an average of 5 %. On a na-

tional level optimal signal settings in order to mini-

mize fuel consumption could save 10 000 m3 of fuel a

year.

Change of cycle time would not result in fuel savings.

This result is based upon calculations for two test-

areas .

Lowered speed limit in one testarea, from 70 to 60 km/h,

resulted in a reduction of fuel consumption by 5 %. on

a national level, lowered speed limits from'NJtoEülkm/h

could save 1 4Q0_m3 of fuel a year.
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III

If the effect of optimal signal settings in order to

minimize fuel consumption is expressed in economic

terms, the annual saving could be 20 million US $ for'

Sweden.

The costs for changing signal settings in all coordiv-=

nated traffic signals would not exceed 1 million US $.

Vehicle exhausts would, as a result of fuel minimized

0\
°

signal settings, be reduced 4.5
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gränslesparpotentialer i samordnade signalanläggningar.

TRANSYT - EN METOD FÖR OPTIMAL TIDSÄTTNING AV SIGNAL-

SYSTEM

av Ulf Hammarström, Olle Hjelm och Håkan Lager

Statens väg--= och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av Transportforskningsdelegationen (TFD) har

statens väg_ och trafikinstitut (VTI) undersökt åtgärder

som skulle kunna medföra bränslebesparingar i system av

samordnade trafiksignaler. De bränslesparpotentialer som

söks avser primärt befintliga signalsystem och trafik-

flöden för år 1980.

Datorprogrammet TRANSYT är en beräkningsmodell med vars

hjälp optimala tidsättningar med avseende på olika tra-

fikeffekter kan beräknas. Programmet beräknar både tid-

sättningar och trafikeffekter. Trafikeffekterna utgörs

av restid, stopp, hastighetsändringar, bränsleförbruk-

ning och avgasemissioner. Användaren kan välja vilken

effekt eller kombination av effekter som optimering skall

utföras med avseende på.

TRANSYT skall inte enbart betraktas som ett hjälpmedel

för att en gång för alla införa en optimal tidsättning.

Minst lika betydelsefullt är möjligheten att enkelt be-

räkna nya tidsättningar då olika förutsättningar i ett

signalsystem förändras.

TRANSYT har i föreliggande undersökning använts bådeiüh:

att direkt hitta Optimala tidsättningar och för att ut-

Värdera andra åtgärder. Dessa andra åtgärder är ändrad

omloppstid och sänkt hanstighetsgräns. Ytterligare en

åtgärd har undersökts som ett utpräglat räkneexempel n

nyanslutning av trafiksignaler till signalsamordningar.
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Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om säkerhetstider

har i alla beräkningar varit uppfyllda.

Detaljerade studier av olika åtgärders sparpotentialer

har utförts i fem försöksområden i Linköping och Malmö.

Beräknade effekter har delvis kontrollerats med bränsle-

mätningar i försöksområdena. överensstämmelsen mellan

beräknade och uppmätta effekter var tillräckligtlnxiför

att beräknade värden skulle kunna användas som en upp»

skattning av verkliga effekter.

Införande av bränsleoptimala tidsättningar har iförsöks-

områdena beräknats kunna reducera bränsleförbrukningen

med 4-9 % eller i genomsnitt med 5 %. Bränsleoptimal

tidsättning medför genomgående att samtliga av TRANSYT

beräknade trafikeffekter reduceras.

Omloppstidens betydelse för bränsleförbrukningen?murstu-

derats i två försöksområden. Att ändra befintlig omloppsu

tid skulle inte i något fall medföra reducerad bränsle-

förbrukning.

Sänkt hastighetsgräns medför normalt, utanför signalsys-

tem, att bränsleförbrukningen minskar i hastighetsinter-

vallet över 50 km/h och att förbrukningen ökar i intern

vallet under 50 km/h. Utförda beräkningar i två försöks-

områden, ett med 50 och ett med 70 km/h, gav att bränslen

förbrukningen bara kunde reduceras i ett fall, då hastig"

hetsgränsen sänktes från 70 till 60 km/h. Bränsleförbrukn

ningen reducerades härvid med 5 %. Sänkt hastighetsgräns

har i samtliga beräkningsfall medfört ett ökat antal stOpp°

Enligt optimeringar med avseende på olika trafikeffekter

i ett försöksområde skulle antal stopp vara den effekt

som kan reduceras mest. Den procentuella reduktionspoten-

tialen var mer än dubbelt så stor för antal stopp som

för bränsle. Generellt gäller att korsningsrelaterade

effekter alltid har större procentuell reduktionspotential
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VI

jämfört med effekter relaterade både till korsningarcxül

vad somsker mellan korsningar.

Totala bränslesparpotentialen i volym per år har beräk-

nats för enskilda system och på riksnivå. Bränsleoptimal

tidsättningzienskilda signalsystem av medelstorlek och

med medeltrafik har beräknats kunna medföra följande

sparvinster:

o Leder med 8 korsningar, hastighetsbegränsning 50 km/h,
64 m3/år.

0 Leder med 8 korsningar, hastighetsbegränsning 70 km/h,
110 ms/år.

o Nät med 17 korsningar, hastighetsbegränsning 50 km/h,
160 m3/år.

Om åtgärder vidtages i samtliga system på riksnivå, har

bränsleoptimal tidsättning beräknats kunna medföra att

bränsleförbrukningen för biltrafiken reduceras med

10 000 m3/år eller med 1,7 o/oo av totala förbrukningen

för biltrafiken.

Sänkt hastighetsgräns från 70 till 60 km/h skulle kunna

medföra följande vinster:

0 I ett medelsystem med 8 korsningar, 60 má/år.

a I samtliga system med 70 km/h, 1 400 m3/år.

Den totala sparpotentialen i befintliga signalsystemxsom

följd av två åtgärder, bränsleoptimal tidsättning och

sänkt hastighetsgräns från 70 till 60 km/h, skulle då

bli ca 12 000 m3/år, Vilket motsvarar 1,9 o/oo av bil-

trafikens årliga bränsleförbrukning.

Nyanslutning av signalanläggningar - befintliga och.lämp-

ligt belägna - till signalsystem skulle enligteüñzberäk-

ningsexempel kunna medföra en bränslevinst på riksnivå

av samma storleksordning som införandet av bränsleopti-

mala tidsättnignar.
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De olika bränslereducerande åtgärderna har bedömts sam-

hällsekonomiskt med de värderingar som används av statens

vägverk (VV) vid angelägenhetsbedömning av väg-cmjigatu-

byggnadsobjekt. På trafikantsidan värderas bränsle, res-

tid och fordonskostnader. För väghållaren värderas mer-

kostnaden för att införa ny tidsättning.

På riksnivå skulle den totala intäkten för samtliga sig-

nalsystem bli ca 100 miljoner kr/år och kostnadeniüüratt

införa de bränsleoptimala tidsättningarna ca 3 miljoner

kronor. Intäkterna fördelas med 18 % på bränsle, 27 %

på övriga fordonskostnader och 55 % på restid.

Sänkt hastighetsgräns från 70 till 60 km/h medföremisam-

hällsekonomisk förlust, avseende studerade effekter, på

grund av deökade restidskostnaderna.

Bränsleoptimala tidsättningar medför ytterligare vinster

för samhället bl a i_ form av reducerade avgaserfrån bil-

trafiken. I genomsnitt skulle avgasemissionerna minska

ca 4,5 % per signalsystem. Den årliga reduktionen skulle

minst bli följande:

kolväten, 220 ton/år,

koloxid, 1 300 ton/år,

kväveoxider, 120 ton/år.

De beräkningar som ligger till grund för ovan redovisade

intäkter och kostnader för samhället är behäftade med

osäkerheter i flera led. Intäkterna är dock så många

gånger större än kostnaderna så att det borde vara mycket

osannolikt att den verkliga intäkten inte är väsentligt

större än den verkliga kostnaden. Intäkterna är dessa

utom årliga medan själva åtgärden representerar en en-

gångskostnad.
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VIII

Potential for fuel savings in coordinated systems of

traffic signals

TRANSYT, A PROGRAM WHICH CALCULATES OPTIMUM FIXED TIME
SETTINGS FOR COORDINATED TRAFFIC SIGNALS

by Ulf Hammarström, Olle Hjelm and Håkan Lager
National Swedish Road and Traffic Reseanannstitute(VTT)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

By request of the Transport Research Delegation the

National Swedish Road and Traffic Research Institute

has studied measures which could result in energy sav-

ings in systems of coordinated traffic signals. The

energy savings studied concern primarily existing sig-

nal systems and traffic flow for 1980.

The TRANSYT program is a method which can be used for

calculation Of Optimal signal settings in order to mini-

mize costs for traffic effects. The program calculates

both the signal settings and the traffic effects corre-

sponding to the settings. The traffic effects calcula-

ted are travel time, stops, speed changes, fuel consump-

tion and vehicle exhausts. The user can choose which

effect or combination of effects to optimize. TRANSYT

should not be regarded as a tool used only once for cal-

culation of optimal signal settings. At leastausimpør-

tant/is the case with which new settings can be calcula-

ted when circumstances in a signal systemkünnachanged.

In this study TRANSYT has been usedkxnj1f0rcalculation

of optimal signal settings and in order to calculate

the effects of other measures . Other measures are diffe-

rent cycle time and lowered speed limit. One more mea-

sure has been studied as a pronounced calculating example

- the adding of' an existing traffic signal to a system _of co-

ordinated traffic signals . In all cases the safety aspect

has been regarded.
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IX

Detailed studies of the potential for energy saving,

which follow from different measures have been performed

for testareas in Linköping and Malmö. The calculated

effects have partly been controlled by means of fuel con-

sumption measurements. The correspondence between calcu-

lated and measured values was good enough for using cal-

culated values as approximation of real values.

A change of signal settings in the testareas, in order

to minimize fuel consumption, would mean a reduction of

fuel consumption by 4-9 % or an average by 5 %. Fuel

minimizing signal settings have in all testareas resul-

ted in a reduction of all calculated traffic effects.

The effect of changed cycle time has been studied ininwa

testareas. Changed cycle time did not reduce fuel con-

sumption in none of these cases.

Lowered speed limits not involving signal systems, nor-

mally reduce the fuel consumption, as long as the speed

limit.is higher than 50 km/h. Speed limits beneath

50 km/h normally mean increased fuel consumption. calCu-

lations in two testareas, one with a speed limit of

50 km/h and one with 70 km/h, showed that fuel consump-

tion only would be reduced in one case, when the speed

limit was lowered from 70 to 60 km/h. In this case, the

fuel consumption was reduced by 5 %. Lowered speed limits

have in all cases caused an increased number of stops.

Optimization of different effects showed that the number

of stops have the largest reduction potential. In percen-

tage the reduction potential for the number of stOps is

twice as large, when optimizing with respect to stops,

compared to the fuel saving potential, when optimizing

with respect to fuel. In general, the saving potential

is always greater for effects only related to junctions

compared to effects, which are related to both junctions

and'links.
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Signal settings minimizing fuel consumption would on a na-

tional level reduce fuel consumption by'10000«m3 a year.

In case speed limits were lowered from N)to(ü)km/h,this

would save'14001m3of fuel a year on a national level.

If existing isolated traffic signals with suitable loca-

tions were coordinated in signal systems, the result on

a national level would be an energy saving of approximately

the same size as optimal signal settings for minimizing

fuel consumption in existing systems.

New signal settings mean increased costs for the signals

and reduced costs for the groups exposed to the signals.

If costs for fuel, vehicle costs other than fuel, and

costs for travel time are included, theannual saving

for the society as a result Of fuel minimizing signal

settings could be 20 million US $. The costs for new

signal settings have been estimated to be less than

approximately 1 million US $, which would be an isola-

ted cost.

If only costs for travel time, fuel consumption and other

vehicle costs are included, a lowering of speed limits

from 70 to 60 km/h means increased costs for the society.

Signal settings optimized for minimum fuel consumption

means further profits for the society, for example re-

duced vehicle exhausts. As an average vehicle exhausts

would be reduced 4.5 % for each signal system.

The changes in costs described above for and as a result

of new signal settings are of course uncertain. Stillthe

calculated cost reduction is so much higher than the es-

timated cost for the measure thattjuaprobability for the

cost reduction not to be considerably largerthan the costs

for the measure must be very small . Furthermore, the cost re-

duction is annual , while the cost for the measure is an iso-

lated event.

VTI MEDDELANDE 265



BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI) fick 1978 i uppdrag

av Transportforskningsdelegationen (TFD) att genomföra

ett projekt benämnt "Energisparpotentialer i tätorts-

trafik. Sparvinst via trafikregleringar." I projektet

ingick bl a att utvärdera en optimeringsmetod - Transyt -

med Vilken bl a bränsleförbrukning i trafiksignalsystem

kan minimeras.

M h a metoden skulle även undersökas effekten av sänkt

hastighetsbegränsning i signalsystem.

Det totala projektarbetet har utgjorts av ett antal mer

eller mindre fristående delar, enligt figur 1.
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Figur 1. Uppläggning av Transytstudien.
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Föreliggande rapportering avhandlar tre moment:

0 Beräkning av sparvinster i olika system under olika
förhållanden.

o Skattning av sparvinster i olika miljöer.

o Skattning av total bränslesparpotential på riksnivå.

Projektet motiverades bl a av att det existerade en be-

fintlig programvara, Transyt. Att utveckla sådan pro"

gramvara tar lång tid. Sparåtgärden representerade en

befintligt metod som inte ställde krav på.omfattande ut-

vecklingsarbete och därav följande kostnader. Om meto-

den visade sig bra skulle den omgående kunna tillämpas

i befintliga signalsystem. VTI's förutsättningar för

att genomföra en utvärdering av Transyt utgjordes främst

av ett datoriserat mätsystem för studier av bilars

bränsleförbrukning och resförlopp. Mätsystemet ger

bl a möjlighet att relatera uppmätt bränsleförbrukning

till hastighet, stopp, stopptid m m. Alla registrerade

data är också lägesbestämda. Lägesbestämningen ger möj-

lighet till analys på två nivåer, både för hela sträckor

och för speciella delsträckor. De Speciella delarna

kan exempelvis utgöras av gatulänkar i tätort.
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MÅLSÄTTNING

Målsättningen för Transytstudien är att ge svar på föl-

jande frågor:

0 Hur stor är avvikelsen mellan av Transyt beräknade
värden och reella trafikeffekter?

0 Hur stora energibesparingar skulle kunna uppnås på
lokal och nationell nivå vid tillämpning av Transyt-
metoden?

Den här redovisade delstudien avser den andra frågeställ-

ningen.

Undersökningen inriktas mot befintliga signalsystem och

som beräkningsår väljs 1980.

Besparingsmöjligheterna undersöks för två typer av åt-

gärder. Den ena är samordning av trafiksignaler med

hjälp av Transyt under befintliga förutsättningar. Den

andra typen avser ändring av förutsättningarna för sam-

ordningar. De ändrade förutsättningarna avser hastig-

hetsbegränsning och omloppstid. I det första fallet,

oförändrade förutsättningar, används Transyt både Som

"verktyg" och effektberäkningsmodell. I det senare

fallet används Transyt primärt som effektberäkningsmetod.

Något vid sidan av det primära projektmålet, Sparvinster

via trafikregleringar i befintlig infrastruktur, så har

effekten av att ansluta en signalreglerad korsning till

en signalsamordning studerats- Härvid används Transyt

som beräkningsmetod för uppskattning av effekten.

Parallellt med energieffekterna skall genomgående bieffek-

ter i form av restid, st0pp och avgasemissioner undersökas.

Effekten av studerade åtgärder uttryckes både i form av

fysikaliska och monetära storheter. Effekter uttryckta i

monetära storheter relateras till kostnader för metodens

användning.
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PROBLEMBESKRIVNING

MålSättningen för projektet är främst att besvara fråge-

ställningen om hur stora energibesparingar som kan upp-

nås i signalsystem genom bränsleminimerad tidsättning.

En metod för beräkning av bränslereducerande tidsättning-

ar, Transyt, skall utvärderas. Metoden innehåller även

den beräkningsmodell som uttrycker storleken av möjlig

sparvinst.

Huruvida av Transyt beräknade bränslereducerande tidsätt-

ningar är de som ger lägsta möjliga förbrukning eller

största möjliga sparpotential jämfört med andra metoder

undersöks inte.

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen per fordonsen-

het i ett signalsystem med viss tidsättning beror

av dynamiska och statiska förutsättningar. Med Transyt

kan beräkningar enbart utföras för statiska förutsätt-

ningar. De dynamiska förutsättningarna avser varia-

tion av total flödesnivå i hela systemet, av flödesnivå-

relationen mellan olika länkar och av relativ andel

tung trafik på länkarna.

Till de dynamiska förutsättningarna kan också räknas

den omfördelning av trafik som kan följa av ändrad

signalinställning. I föreliggande undersökning har

den förenklingen utförts att någon omfördelning av tra-

fik inte förutsättes ske.

De statiska förutsättningarna är bl a:

0 Systemkaraktär, d v 5 om det gäller led eller nät,
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0 Antal korsningar per system.

0 Avstånd mellan korsningar. Ju större avstånd, desto
större spridning av bilkolonnen.

o Möjlighet att minst se nästa signal.

0 Antal övergångsställen.

o Anläggningens och signalprogrammens ålder.

o Hastighetsbegränsning. Ju högre hastighet desto

större merförbrukning p 9 a stOpp .3

o Omloppstid.

o Antalet signalfaser. Om det exempelvis finns Speci-
ella faser för vänstersväng så borde beräkning och
verklighet bättre stämma överens vilket borde med-
föra större möjlighet att hitta en optimal tidsätt-
ning.

0 Antal fordonsdetektorer och de flödesnivåer vid vil-

ka signalväxling sker.

0 Målsättning för befintlig tidsättning.

0 Vem som utfört den aktuella tidsättningen och när
när den senast aktualiserades.

De uppräknade faktorernas betydelse skulle kunna kart-

läggas genom beräkningar med Transyt i ett stort antal

fall. Den resursmässiga begränsningen medför att de

flesta faktorer får behandlas resonemangsvis. Viktigt

är då att valda exempel, för beskrivning av sparvinstens

storlek, kan förväntas ha en sparvinst som är lika med

eller mindre än för andra liknande system.

Vad som söks kan för ett enskilt signalsystem (J ) be-

skrivas med:

 

l) Merförbrukning p g a Stopp definieras som skillnaden i bränsle-
i förbrukning mellan att köra en sträcka med ett st0pp och att

köra samma sträcka med konstant hastighet. I det första fal-
let är initial- och sluthastighet samma som i det senare fallet.
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Sparpotential i system j under ett år =

A 5101) 'åtgÃerU a (bJ-(t) - kaj-(t) ) dt
där

nya) Antal fordon i system j vid tidpunkt t. Förut-

sätts vara oberoende av signalstrategi.

(v_ . .
Ey ät) = Bränsleförbrukning per fordon och tidsenhet

J vid tidpunkt t

V=| motsvarar ursprunglig signalsättning

Vzl' motsvarar bränsleminimerande signalsättning

Med Transyt kan följande beräknas:

Sparpotential i system j under ett tidsintervall 7:
_ »sin 2 i

I

A A A, A"

A B'(TL) :JE DJ] o (bjud - báüü) dt =

^ Al AH

= L.: 'DJ,L'(5.3,L bM
7: = Den tidperiod för vilken beräkningsförutsätt-

L ningarna gäller. FörutSättningarna. speciellt
beträffande trafikflöde, är helt unika.

A
[3._ = Genomsnittligt uppsktattat antal fordon i sys-

JA. tem j för den studerade tidsperioden.

^Kw ^%°) = Bränsleförbrukning enligt beräknings--ty
ha (h)' .ML modell per fordon och tidsenhet i genomr

snitt för de förutsättningar som gällde
för T

i

Problembeskrivningen avgränsas till differensen

^' Au '

A

För korrekta totaluppskattningar krävs även att DJUQ)

är en god uppskattning av den verkliga trafiktätheten

i system nr j vid Ti.

Med fältmätningar så kan följande differenser studeras:

j 5 . "" Au

te? J (t) dt _ TL . bJ'fL respektive

1.

T7'T'T MUhnDT '7\ RTHD '3 E E



Liábj (t) - Djävdt TL'(bjáL "" )

p 9 - .Av A

där bJ'OE) beror av (t) och bål beror av DJJL.

Fältmätningar utförs på en speciell slinga i signalsystem-

en där det definitionsmässigt endast finns ett fordon,

mätbilen. Mätbilen på den speciella slingan påverkas

både i verkligheten och i modellen av omgivande trafik.

För att jämförelsen skall vara meningsfull är det viktigt

att BJ; z SJCH . Denna förutsättning kan delvis upp-

nås genom att utföra trafikräkningar under fältmätningar

och vid beräkning av låta Dáil: (t.)

Några praktiska möjligheter finns inte att genomföra fält-

mätningar på samtliga länkar i ett system.

Väsentligt är att studera.skillnaden, mellan uppmätta

och beräknade värden, för tillräckligt många områden (j)

och tidsintervall (12). Om.skillnaderna är små så kan
A

.AEä(Tä) utnyttjas för uppskattning av verklig sparvinst.

Den totala sparvinsten i system j under ett år skulle

kunna beräknas enligt följande:

Åu k o

bil) ; åç7a== 1Gf

R A A .
_EET-L' DÅ'L' (bji '-

A i A i'

Om ( bill' bji) är starkt beroende av olika förutsättning-

ar, speciellt trafik, så skulle för ett system ett orim-

ligt stort antal beräkningar behöva utföras.

Mest fördelaktigt vore om
n' n-Au Att) :i A: A0' J

0 _ '1 < "-n °° 0 . 0

(häl EU! b4 (häl tul)'Il âgfrt

d v 5 den sparpotential som beräknats för perioden 1a

och sOm får representera alla tidsperioder, är maximalt

lika med den genomsnittliga sparvinsten för alla tids-

perioder.
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A I ^ "

Differensen (bit bj,L) beror i stor utsträckning av

de förutsättningar som redovisats ovan. Hur stor be-

tydelse de olika förutsättningarna har totalt och i rela-

tion till varandra är känt endast i liten utsträckning.

Om ex k olika förutsättningar skulle vara avgörande så

skulle sparvinst per fordon och tidsenhet, (git- )'

kunna ersättas med mia... mk

värden AS(3,....JH

där Ägarnjø = Förändring av bränsleförbrukning per

tidsenhet och fordonsenhet mellan två signalinställning-

ar i ett signalsystem med förutsättningarna L.HJR.

Total sparvinst på riksnivå skulle då kunna skrivas:

000. n . 0 - 'T' . D 0 . 'Ab . o

j, jk (Jr-"JK-t) JK (kWh) (J,....JK)

n(h.njki) Antalet signalsystem med egenskaperna

Å1°°°°JK4

Å , . = Uppskattning av genomsnittligt antal for-
LM"°UK) don i signalsystem med egenskaperna

mouk_4 'under tidsperioden :TER

Under förutsättning att beräknade förändringar i givna

miljöer inte utgör överskattningar av verkliga föränd-

ringar så kan det problem som skall lösas sammanfattas

enligt följande:

0 Vilka förutsättningar har avgörande betydelse för den
förändring av trafikeffekter som.följer av att opti-
mala tidsättningar införs?

0 Hur stora förändringar följer av optimala tidssätt-
ningar vid alla förekommande kombinationer av förut-
sättningar som kan tänkas ha avgörande betydelse för
förändringarnas storlek?

Med de beteckningar som använts ovan så kan differensen

mellan verklig och beräknad sparvinst på riksnivå ut-

tryckas enligt följande:
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§3] Dj(uo(t§j<u-Bjct )dt -
;P1 ieÃr

?4 m* '1:' - å - A ê.- nqrmjkq) J.. (J|....jK) (Jim-Ju)

m1 mic-1 N

z 00..: (J'tuqud) .-

Åt Jn-1

där Nmotsvarar totala antalet signalsystem på riksnivå.

Om fältmätningarna visar att skillnaden mellan verkliga

och beräknade effekter är liten så reduceras problemet

till att studera följande differens:

rn. 'ha A A

nUr---Ju-Ömzsa. Dar-"Jay Ab(J1-'°°j°l)_

rn, nu A A

nu*°°°°jk°1)°T3k. D(J1 °°jk) . Abümndk)

a < k

^

'ü motsvarar antalet faktorer som A b kan beräknas för

i denna undersökning medan k är.det antal faktorer som

A b-bcrde vara.känt m a p.

Om differensen är 5 O så skulle beräknad sparvinst åt-

minstone inte vara någon överskattning av verklig spar-

vinst. Värdet på k är okänt och d bestäms av tillgäng-

liga resurser i föreliggande undersökning.
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METOD

I 4.1 ges en beskrivning av Transyt och de resultat som

utförda fältmätningar har gett beträffande överensstämmel-

sen mellan beräknade och uppmätta värden.

Sparvinsten eller effekt av åtgärder kan definieras på

olika sätt. Använda definitioner av åtgärdseffekter

redovisas i avsnitt 4.2.

Beräkningar avseende storleken av effekter som följd av

olika åtgärder har utförts i fem försöksområden. En be-

skrivning av försöksområdena ges i avsnitt 4.3.

För uppräkning av beräknade effekter i försöksområdena

till riksnivâ krävs uppgifter om förekomst av signal-

system och trafikflöden. Uppgifter om förekomst av

signalsystem och trafikflöden redovisas i avsnitt 4.4.

För en samhällsekonomisk bedömning av beräknade

effekter används det underlag som redovisats i avsnitt

4.5.
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TRANSYTPROGRAMMET

 

allmêns

Transyt är en metod för att optimera tidsättningen i

trafiksignalsystem m a p stopp och fördröjning.

Metodens principer beskrivs i ref (69-1).

Programmet har under årens lopp kommit ut i 8 grund-

versioner utvecklade av TRRL 1), se bl a ref (80-1).

Den specialversion som används för bränsleoptimering

av trafiksignaler har utvecklats vid University of

California (77-2) och betecknas 6 C. Med versionen

6 C så kan optimala 'tidsättningartberäknas m>a p flera

effekter än i grundversionerna. .De nytillkOmnafeffek-

terna är bränsleförbrukning och-avgasemissioner.

TRRL har i ref

signalinställningen m a p bränsleförbrukning i original-

(80-3) angivit en metod att optimera

versionen.

Transyt har hittills kommit till användning i Sverige

i mycket begränsad omfattning. Lunds tekniska högskola

har i samarbete med Malmö gatukontor tillämpat metoden

(76-1). Vägverket (VV)

översätta och anpassa den engelska Transytmanualen till

i Malmö, se ref har även låtit

svenska, se ref (78-1). Programmet har även använts i

övriga nordiska länder. LM Ericsson och svenska

konsultfirmor inom det trafiktekniska området har f n

resurser så att *tidsättningar kan beräknas med.Transyt.

 

1) Transport and Road Research Laboratory utanför London.
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?Essäeeäêäêséries

Inför VTIs undersökning utfördes en mindre principiell

förändring av version 6C. I originalversionen, 6 C, be-

räknas bränsleförbrukning m h a uppgifter om gatustan-

dard och trafik.

Gatustandard beskrivs med:

o slitlager

o lutning

o horisontell krökning

Trafik beskrivs m a p:

hastighet

antal stopp

stopptid

En komplettering genomfördes så att beräkningar av bräns-

le och avgaser även skulle utföras för hastighetsändring-

ar som ej medför stopp. Enligt utförda beräkningar så

är kvoten mellan antalet hastighetsändringar och antalet

stopp ungefär 0,3.

Stopptidens längd och den hastighetsnivå som hastighets-

ändring görs till beror av retardations- och accelera-

tionsnivåer. En komplettering har utförts så att olika

värden kan läggas in för lätta resp tunga bilar samt för

stopp resp hastighetsändringar, se avsnitt 4.1.3 och

bilaga 1.

Vidare ändrades själva bränsle- och avgasmodellerna så

att de skulle vara representativa för svenska bilar1).

 

1) Beträffande avgasmodellen så är denna komplett, både för lätta

och tunga bilar, för CO. HC och NO beräknas f n enbart för
.lätta bilar.
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Texten i datautskrifterna har översatts till svenska.

Alla sorter har ändrats till det metriska systemet.

VTIs förändringar av version 6C av Transyt redovisas i

ref (81-4)
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lsésss

För beräkningar med Transyt krävs en omfattande indata-

mängd som beskriver det aktuella signalsystemet.

Indata kan klassas i tre grupper, vilka beskriver:

o Gatumiljön

0 Trafiken

o Trafiksignalerna

Gatumiljön kan beskrivas med:

0 Avstånd mellan korsningar, absolut krav. Eftersom
mätdata och beräknade data även skulle jämföras länk- '
vis, så var det viktigt att alla längdangivelser var
korrekta. För inmätning av länklängder i de system
där fältmätningar utfördes så användes ett mätsystem,
se avsnitt 4.1.5 resp ref. (81-7)

o Lutning och horisontell krökning, kan utelämnas. Är
endast av intresse om man vill ha korrekt absolutnivå
på bränsleförbrukning och avgaser.

o Slitlager, kan utelämnas av samma orsak som föregående
punkt.

0 Mättnadsflöde, absolut krav, har beräknats enligt
den metod som redovisats i ref. (77-3). Tillväga-
gångssätt i vissa speciella fall redovisas i ref
(81-3).

0 Delad stopplinje. Gör det möjligt att särredovisa
effekterna för ett delflöde på en länk. Med delflöde
menas den trafik som kommer från en speciell länk
uppströms.

Trafiken kan beskrivas med:

o Hastighet eller färdtid.

0 Trafikflöde per länk (f/h).
Optimeringen avser ett speciellt signalprogram. Tra-
fikflödena skall motsvara det förväntade trafikflödet
för den tid som signalprogrammet är aktivt.
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0 Vilka länkar uppströms som matar viss länk.

o Andel tung trafik. Kan utelämnas men bör anges. På-
verkar beräkning av bränsle- och avgasoptimala tid-
sättningar.

o Stoppfördelning d v 5 procentuell andel bilar med viss
fördröjning, som stoppar. Se vidare bilaga 1.

o Kolonnspridningsfaktor som används för att beskriva
hur en bilkolonn förändras - tidsavstând mellan bil-
arna - mellan två korsningar, se vidare bilaga 1.

o Retardations- och accelerationsnivå vid stopp för
lätta resp tunga bilarT). Se bilaga 1.

o Retardations- och accelerationsnivå vid hastighets-
ändring för lätta resp tunga bilar. Se bilaga 1.

Trafiksignalerna beskrivs blia med följande:

0 Omloppstid

o Växlingstider för de olika faserna i de signalregle-
rade korsningarna

o Minsta tillåtna tid mellan växling för två på var- v
andra följande faser i en korsning.

0 Vilka länkar som regleras av viss signalanläggning

0 För varje länk, de signalfaser som reglerar grön-
tidsstart och - slut

Merparten av uppräknad indata är speciell för varje sys-

tem. Stoppfördelning, kolonnspridningsfaktor och retar-

dation/acceleration kan dock användas mera generellt och

behöver inte undersökas speciellt för varje system.

Samtliga dessa mera generellt användbara indata är dock

beroende av vilken hastighetsbegränsning som gäller. I

föreliggande undersökning så har effekt av ändrad has-

tighetsbegränsning studerats. I bilaga 1 redovisas de

indata som använts vid olika hastighetsbegränsningar.

 

1) Lätt bil: Totalvikt < 3
Tung bil: Totalvikt S 3.
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För uppskattning av sparvinst krävs en aktuell och nog-

grann beskrivning av ursprunglig tidsättninglg Detta 4

krav har haft stor betydelse i denna undersökning men

borde väl normalt kunna tonas ner. Det är möjligt att

utföra optimeringar utan någon begynnelsetidsättning

som indata. Programmet har en speciell rutin som kan

generera en begynnelsetidsättning.

För en mera detaljerad beskrivning av indata, se ref

(78-1) och (81-4).

I programversion 6C av Transyt är ett problem att ge en

korrekt beskrivning av vänstersvängande fordon i kon*

flikt med annan trafikström.

helt av hur stort konfliktflödet är.

syt, se ref (80-1), har vidareutvecklats så att en bättre

Kapaciteten bestäms ju

Version 8 av Tran-

beskrivning av vänstersvängande fordon erhållits.

Utdata redovisas på två nivåer: för hela signalsystemet

resp för enskilda länkar. För enskilda länkar finns två

typer av redovisning: grafisk resp numerisk. Inom detta

projekt har den numeriska länkvisa redovisningen haft

stor betydelse, eftersom denna har gjort det möjligt att

jämföra beräknade effekter med uppmätta för just de gatu-

länkar som utgjort själva mätslingan.

För den här redovisade delen av projektet har effektbe-

räkning totalt för hela system använts. För hela system

redovisas följande effekter:

o Fördröjning som fordonstimmar per timme (fh/h).

0 Antal fordonsstopp per sekund

0 Bränsleförbrukning totalt per timme (l/h)

0 Kolväten totalt per timme (kg/h)
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o Koloxid totalt per timme (kg/h)

o Kväveoxid totalt per timme (kg/h

o Genomsnittlig reshastighet (km/h)

0 Total körsträcka per timme (fkm/h)

0 Total restid per timme (fh/h)

Av speciell betydelse för uppskattning av effekter är

Effek-

ter som beräknas vid kapacitetsutnyttjande 2 95 % bör

inte användas1).

uppgifter om kapacitetsutnyttjande på länkarna.

Detta beror främst på beräkningarna

av de s k stokastiska fördröjningen. Denna växer snabbt

mot stora värden då kapacitetsutnyttjande 2 95 %.

Den stokastiska fördröjningen ingår vid beräkningar av

bränsleförbrukning och avgasemissioner, vilka också kom-

mer att anta stora värden vid högt kapaCitetsutnyttjande.

EsääEEêés_gsä_299mêffê_yê:§§a

Ett omfattande arbete har lagts ner på att jämföra av

Transyt.beräknade värden med uppmätta värden, vilket

(81-3).

i fyra av de försöksområden som beskrivits i avsnitt 4.3.

har redovisats i ref Fältmätningar.har utförts

I de fyra försöksområdena utfördes genomgående beräkning-

ar och fältmätningar för en för- och.en eftersituation.

Beträffande Linköping - tre försöksområden - så var av-

sikten att eftersituationen skulle motsvara en bränsle-

optimal signalsättning. Beroende på diverse mindre fel

1) Endast om man är helt säker på mättnadsflödet, trafikflödet

och tidsperiodens längd för den angivna flödet.
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1[så kunde inte i något fall den mest bränsle-iiindata

snåla tidsättningen förverkligas; -Dettamhgde dock

ingen anörande betydelse eftersom målsättningen för

fältmätningarna avsåg de två frågor som följer nedan:

0 Går beräknade och uppmätta förändringar i samma rikt-
ning?

0 Är storleken av beräknade och uppmätta värden lika?

Aktivering av olika program eller tidplaner i trafik-

signalsystem styrs normalt av fordonsdetektorer. Fält-

mätningarna avsåg ett program per system. Styrcentralen

låstes därför i ett läge där det studerade programmet

var aktivt. Detta medförde att större trafikflödes-'

variationer förekom, med ett och samma program, än nor-

malt. Trafikflödet eller kapacitetsutnyttjandet har

stor betydelse för den resulterande bränsleförbrukningen,

se avsnitt 5.2.10 Mätdata klassindelades därför i låg-

och högtrafik. Man kunde ju även jämfört uppmätta och

beräknade värden utan att göra en klassindelning m a p

trafikflöde. Avvikelsen mellan uppmätt och beräknad

förbrukning skulle ju då även inkludera effekten av att

trafikflödesnivån varierar kontinuerligt i tiden vilket

ju är en av svagheterna hos en beräkningsmodell som ar-

betar med statiska förutsättningar, där verkligheten

kontinuerligt förändras. Klassindelning m a p trafik-

flöde motiveras dock av att trafikflödesvariationerna

under mätningarna har varit större än vad som är normalt

för ett signalprogram.

Fältmätningar genomfördes med en Volvo 244 av 1978 års

modell. En speciell bränslemodell utvecklades för mät-

bilen. Uppmätta värden jämfördes med värden beräknade

1) Exempelvis att utrymnings- och säkerhetstiden blivit for korta.
Trafikingenjören genomförde manuellt korrigeringar av beräknade
strategier som slutligen infördes i systemen. De sparvinster
som redovisas i resultat avsnittet är efter ytterligare opti-

mering där alla säkerhetskrav lagts inåi indata till Transyt.
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med den speciella mätbilsmodellen. Med beräknade värden

avses enbart själva den mätslinga som lagts upp i varje

försöksområde1).

Överensstämmelsen mellan beräknade och verkliga effekter

utanför mätslingan kan bara uppskattas utifrån mätsling-

ans resultat, d v 5 man kan endast anta att avvikelsen

utanför mätslingan inte är större än på mätslingan.

Ändrad tidsättning i Transyt ger endast upphov till

effekter i korsningar. Mellan korsningarna räknar pro-

grammet som om bilarna kördes i konstant hastighet.

Två mått studeras därför i fältmätningarna: totalnivå

(l/mil) och differens per fordonspassage genom korsning

(ml per korsningspassage), se även avsnitt 4.2.

Uppmätta och beräknade differenser i bränsleförbrukning

mellan för- och eftersituation (ml per korsningspassage)

redovisas i figur 2. För varje mätslinga redovisas dif-

ferens vid låg- och högtrafik. Uppmätta differenser har

redovisats med ett 95%øigt konfidensområde.

Åkcm3/fordonspassage stopplinje

 

.Industrigatan

70-del,riktn.*l;lågtrafik
högtrafik

70-del,riktn. 2,1ågtrafik
högtrafik

50-del,riktn. l,lågtrafik .
högtrafik*°Ä

50-del,riktn. 2,1âgtrafik
högtrafik

Hamngatan,riktn. 1,1âgtr.
högtr.

Hamngatan,riktn. 2,1ågtr.
. högtr.

Nobelvägen,lågtrafik

högtrafik

_1_

+

+' Beräknat värde i eftersituation - beräknat värde i försituation

E3 Uppmätt värde i eftersituation - uppmätt värde i försituation

Figur 2. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt bränsleför-
brukning. Miljöer:. Samtliga mätslingor i för-
söksområdena. Mätfordon: Volvo 244 DL

1) M h 3 begreppet "delad stöpplinje" (78-1).
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Ur figur 2 framgår att beräknade och uppmätta förändring-

ar i 10 fall av 14 är lika beträffande riktning. Beräk-

nade värden är signifikant skilda från uppmätta värden

i 2 fall av 14. Samband mellan uppmätt och beräknad to-

talförbrukning på mätsträckor redovisas i figur 3. I

figuren uttryckes även uppmätt förbrukning som en skatt-

ad linjär funktion av beräknad förbrukning.

Å Uppmätt
l/mil bränsle-

.. . regressions-
1_751 forbruknrng

linje v
a /y=-0.26+1.34x

* 7Å

' /
X

1 50 x §,/{

1:/ 1
x S/ltxx

1.25 /

/ K

/ at

x 3.1!" I*

LOO _/ x

/

Beräknad

bränsle-

/\Vr r _ r , ==förbrukning

0.75 1.00 1.25 1.50 l/mil

  

Figur 3. Samband mellan uppmätt och beräknad bränsle-

förbrukning.
Miljöer: Samtliga mätslingor i försöksområdena.
Mätfordon: Volvo 244 DL

Slutsatsen av resultaten från fältmätningarna beträffan-

de bränsleförbrukning är att överensstämmelse mellan

verklighet och modell är acceptabel. I försöken har upp-

 

1) Om i stället en funktionsansats med intercept = 0 ansätts, så

blir funktionen: * .

Uppmätt förbrukning = 1,118 - (Beräknad förbrukning)

Motiveras av att uppmätt förbrukning bör vara minst lika stor
som beräknad förbrukning. Följer av modellens förenklade be-

skrivning av verkliga resförlopp.
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mätt förbrukning varit C 10 % högre än beräknad. Skill-

naden mellan modell och verklighet kan förväntas vara

större än den uppmätta, för den normala trafiken i sig-

nalsystemen. Detta beror på följande faktorer:

o Mätbilen är relativt ny och vältrimmad jämfört med
normalbilen.

o Mätbilen har varit uppvärmd före mätning.

o Yttertemperaturen under mätning har inte varit repre-
sentativ för året. Däremot har yttertemperaturen
varit mera representativ för de förhållanden som
själva bränslemodellen motsvarar.

I figurerna 4 och 5 redovisas samband mellan uppmätta

och beräknade Värden för restid och stopp.

regressions-

U mätt linje:
sek/kmArååtid X //x'y=25+0.85x

X1504 x x

125- x : x

100« ?a /

75- *2 :

Beräknad

1 ' l l :restid

75 100 125 150 sek/km

  

Figur 4. Samband mellan uppmätt och beräknad restid.
Miljöer: Samtliga mätslingor i försöksomrâdena.
Mätfordon: Volvo 244 DL
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Uppmätt X)

2 54antal Stopp ,regressions-
' per km linje:

»1 n/y=-0.056+O.995x
4 /
x x
/

2 0* x /

/
K

K 28/

l 5' ' /n A

* /
Ix/

/ n
:g

1.0'i /

/n ;ulf

Å
05 V/ 8 .

/
I'/

/1 I Beräknat

' ' ' ' F: antal st0pp
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 per km

Figur 5. Samband mellan uppmätt och beräknat antal

stopp.
Miljöer: Samtliga mätslingor i försöksområdena.
Mätfordon: Volvo 244 DL
x) Uppmättlantal stopp har korrigerats till

max. ett stopp per länkpassage.

Uppmätt restid är i genomsnitt o 10 % större än beräknad

tid.

Beräknat antal stopp är den effekt som avviker minst

från uppmätta värden. Uppmätt antal stopp är c 5 % min-

dre än beräknat antal.

Beträffande avgasemissioner så har endast en del av mät-

materialet utnyttjats.

1)I figur 6 redovisas en jämförelse av "uppmätta" och

beräknade avgasemissioner.

1) Avgasemissioner har egentligen inte mätts under fältmätningar-
na utan beräknats i utvärderingsprogrammet för mätdata, se

ref.(81-7).
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liUppmätta
_ avgasemissioner x ///

 

,//i * x HC g/km
o CO lOig/km

/// + NO g/km

//l Beräknade
avgasemissioner

Figur 6. Samband mellan uppmätta och beräknade avgas-
emiSSioner.
Miljöer: 4 av totalt 14
Mätfordon: "Uppmätta" och beräknade Värden

har som grund en avgasmodell, se
ref (81-7)

Uppmätt kolväte och koloxid har varit c 20 % större än

beräknade Värden. Uppmätt kväveoxid avviker obetydligt

från beräknade värden.

9ê§22å2299r§2_§EêEYÅQ§E

Sparvinst som följd av införande av optimal tidsättning

definieras som skillnaden i viss trafikanteffekt mellan

två tidsättningar. Den ena tidsättningen avser försitua-

tionen d V 5 i allmänhet manuellt framtagen. Den andra

tidsättningen är resultat av optimering m a p någon tra-

fikeffekt. I denna undersökning avses först och främst

bränsleförbrukning. Förändring av tidsättning medför -

övriga förutsättningar oförändrade - vid optimering med

Transyt endast förändringar i själva korsningarna eller

på de s k stopplinjerna. Sparvinsten per fordon och

korsningspassage/länkpassage definieras enligt följande,

vid införande av optimal tidsättning:
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A k,(j,T;)=('T;'(j,1r;)-Té'CjIgU/øüxa)

'T'ñjajy = Total trafikeffekt av typ r, exempelvis

r L bränSle, i system j under tiden'fi och i
situation V

Totalt antal korsnings- eller länkpassager
i system j under tiden

øUfCL)

Vi: ' motsvarar försituationen d v s i allmänhet
en manuellt framtagen tidsättning

v__ ut motsvarar eftersituationen d v 5 en tidsätt-
ning framtagen genom optimering med Transyt

Ändrad om109pstid påverkar enbart effekterna i de olika

korsningarna. Förändring per fordon och korsningspas-

sage uttrycks p 5 s som för införande av optimal tidsätt-

ning, men med följande skillnad:

vl= motsvarar bränsleoptimal tidsättning vid
ursprunglig omloppstid

V = motsvarar bränsleoptimal tidsättning med ny
omloppstid

Ändrad hastighetsbegränsning påverkar trafikeffekterna

både på länk och vid stopplinje/korsning. Länkbegreppet

kan för enkelhetens skull betraktas som att det inklu=

derar stopplinje. Sparvinst som följd av ändrad hastig-

hetsbegränsning definieras som ovan, men med följande

skillnad:

V== ' motsvarar bränsleoptimal tidsättning vid

ursprunglig/befintlig hastighetsbegräns-
ning. '

V==" motsvarar bränsleoptimal tidsättning vid
ny hastighetsbegränsning.

För uppräkningar till olika nivåer är det viktigt att

sparvinster relateras till storheter som kan användas

som bas för uppräkningar. En sådan bas är "per fordons-

passage genom korsning". Om man då känner antalet form
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donspassager genom korsningar reglerade av samordnade

trafiksignaler så kan totaluppskattningar enkelt utföras.

Ändrad hastighetsbegränsning medför effektförändringar

som är beroende av länklängd. Man skulle därför behöva

känna till länklängder eller trafikarbete vid uppräkning-

en. För att komma ifrån detta problem har det antagits

att länklängderna i de system där effekt av hastighets-

begränsning studerats är representativa för länklängder

i övriga signalsystem.

I avsnitt 3 så har total förändring i samtliga signal-

system under ett år uttryckts enligt:

^ A
H.. H . ° ° -' . . - . .

§ jzk (J1'°"JK-I 'EK D(J|...-JK) A b{J1. o ..Jk)

Om ovanstående uttryck omformas till det uttryck för

Sparvinst som definierats i avsnitt 4.2 så erhålles följ-

ande:

m1 mg ^ A

....Zn. - .'Atr. -
J1 ^ Jk (J*....Jk_|) (J\.0..Jk) (J1....JK)

øcj unik) = Genomsnittligt antal fordonspassager
i genom korsningar/länkar i system med

egenskaperna j1 ....jk_1 under tidspe-
riod jk '

A

AJtro . = Genomsnittlig förändring av effekt r
(h' zWJ per fordon och korsningspassage i sys-

tem med egenskaperna j1 ....jk_1 under
tidsperiod jk

Sparvinst i utländsk litteratur redovisas ofta som pro-

centuell förändring av totala effekten i ett signalsys-

tem. Därför redovisas sparvinster även i denna under-

sökning bl a på detta sätt. Procentredovisning är ett

mindre lämpligt uttryckssätt vid jämförelse mellan olika

system. Detta beror på att de totala effekterna samman-

sätts av två delar. Den ena delen avser vad som sker i

korsningar och påverkas av signalsättning medan den andra

delen är helt fast och helt kOpplad till länklängd; I
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ett system med långa länkar kan man därför förvänta sig

mindre procentuell förändring än för kortare länkar.

På s k externa länkar beräknas effekter enbart för vad

som sker vid stopplinje. Uppgifter om länklängd ingår

överhuvudtaget inte för externa länkar. Vid sammanräk-

ning av total effekt behandlas dessa externa länkar som

om länklängden vore noll.

Försöksområden

 

Beräkningar av sparvinster utförs i fem signalsystem.

Signaltekniskt är det egentligen bara fyra system. I

ett av systemen, Industrigatan i Linköping, förekommer

hastighetsbegränsning 50 och 70 km/h. Detta system har

i denna undersökning delats upp i två delsystem, ett med

50 och ett med 70 km/hc

Skisser över de fem signalsystemen redovisas i figur 7.

I figur 14 ges en mera detaljerad beskrivning av signal-

systemet på Industrigatan.

Då det i ett signalsystem finns två olika hastighetsbe-

gränsningar, som för Industrigatan, så kan den optimala

tidsättningen inte tas fram med en optimering. Detta

beror på att val av stoppfördelning beror av hastighets-

begränsning. Vid en optimering kan man endast ha en

stoppfördelning. Den metod som använts för beräkning

av en bränsleoptimal tidsättning för Industrigatan redo-

visas i avsnitt 5.1.1.
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Fältmätningar har utförts i samtliga signalsystem som

utgör försöksomrâden med undantag för Hornsgatan. Mät-

ningar har utförts på speciella slingor i systemen d V 5

mätningar har enbart utförts på en delmängd av samtliga

gatulänkar i varje system. Dessutom avser fältmätning-

arna endast ett signalprogram i varje system. Antal

program per system kan vara upp till fem stycken i för-

söksomrâdena.

I tabell 1 har uppgifter om försöksomrâdena som bedömts

vara av betydelse för sparvinstens storlek sammanställts.

 

S I G N A L S Y S T E M

 

Hamngatan Industri °^50 Industrig. 70 Hornsgatan Nobelvågen

Systemkaraktár Led Led Led Led Nät

Antal korsningar 8 8 3 4 18

Hastighetsbe- 50 50 70 50 50

gränsning

Avstånd mellan 162 164 266 211 330
korsningar;

medel (m)

Andel externa 52 39 43 54 40

länkar (%)

Antal signal- 5 3 3 3 3

program, dag

Omloppstidx) gg 70,77,§g 70,77,§g 65,74,15_ 65,§§,85
(sek)

Kapacitetsut- U 39 40 7- 32 53 39

nyttj, ursprxx) á 21 24 17 27 26

Målsättning för Grön Grön Grön Grön Grön väg i en riktn.

urspr. signalpgm våg våg A våg väg på engenomg° led
Ber. med

Vem har utfort ?rafik- - - Transyt Trafikingenjör

urspr. Signalpgm ing.
se 5.1.1

Dygnsflöde per 7
korsning' lgaoxxx) 15700 19200 14200 32900 28700

Flödesvariation Antas = = = :

normal

x) Transytoptimeringar och i fyra fall fâltmâtningar har utförts för understruken omloppstid

xx) Avser enbart de studerade signalprogrammen

xxx) Vardagsmedeldygn

Tabell 1. Beskrivning av försöksomrâdena.
Def. försöksomrâde: Ett signalsystem för vil-
ket Transytberäkningar har utförts.

Hur avvikande försöksomrâdena är från de genomsnittliga

signalsystemen i Sverige framgår delvis vid jämförelse

med resultat från den signalinventering som utförts inom

projektet, se avsnitt 4.4.
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Beträffande tidplaner för de olika systemen så erhölls

dessa i form av ritningar från Linköpings gatukontor

medan signalplaner för Malmö erhölls som färdigkodad in-

data till Transyt. Den kodning som erhölls för Nobel-

vägen resulterade i att 7 länkar enligt Transyts beräk-

ningar var överbelastade i försituationen. Enligt sam-

tal med gatukontoret var max. 3 av dessa länkar i verk-

ligheten i närheten av kapacitetsgränsen. Indata för

Nobelvägen korrigerades därför så att inga överbelastade

länkar förekom i försituationen. De överbelastade länk-

arna Var vänstersvängar. Gatukontoret hade lagt grön-

tidsstarten för dessa senare än verklig gröntidsstart.

Korrigeringarna bestod huvudsakligen i att tidigarelägga

gröntidsstarterna.

Beträffande Industrigatan sker programväxling genom s k

töjning. Detta innebär att differenserna relativt om-

loppstiden mellan signalväxlingarna är oförändrade medan

omloppstiden förändras med viss procent.

Förekomst av samordnade trafiksignaler

 

Inom ramen för det här redovisade projektet så har en

uppskattning av landets samordnade trafiksignaler ut-

förts, se ref (81-1).

De i detta avsnitt redovisade uppgifterna är hämtade ur

den nämnda undersökningen.

År 1980 fanns i Sverige c 2400 signalanläggningar. Av

dessa ansvarade kommunerna_för ca 85 % och vägverket för

15 %. Totala antalet samordnade signalanläggningar var

c 1100. Av de samordnade anläggningarna fanns c 30 hos

Vägverket och resten hos kommunerna.

Procentuella andelen samordnade signaler hos kommunerna

var 0 50 % och hos vägverket c 9 %.
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Underlaget för uppskattning av sparpotentialer av olika

åtgärder på rikSnivå har först indelats efter vilka som

ansvarar för signalerna, d v 5 kommuner som är egna väg-

hållare resp statens vägverk.

Nästa indelningsnivå utfördes efter samordnade och ej

samordnade signaler. Ej samordnade signaler ingick som

följd av ett använt.skattningsförfarande avseende före-

komst av samordnade signaler, Dessutom kan förekomst av

ej samordnade signaler användas för skattning av spar-

potential som följd av nyanslutning av ej samordnade sig-

naler till signalsamordningar.

Den begränsade möjligheten att studera hur sparpotential-

en beror av alla de förutsättningar, som beskrivits i

avsnitt 3, gör det inte meningsfullt att göra någon fin-

are strukturering av signalinformationen. Det underlag

som används för uppskattning av total sparpotential i

befintliga signalsystem har strukturerats m a p följ-

ande:

o Ansvarig för drift av signaler

0 Systemkaraktär, d v 3 led eller nät

0 Hastighetsbegränsning

Den ovan nämnda undersökningen avseende förekomst av sam-

ordnade trafiksignaler bestod av en inventeringsdel, i

12 kommuner, och en del i form av ett skattningsförfaran-

de för riksnivå.

De inventerade 12 kommunerna har c 60 % av samtliga sig-

nalanläggningar hos kommuner som är egna väghållare. I

tabell 2 redovisas antalet inventerade signalsystem,

genomsnittligt antal korsningar per system samt genom-

snittligt trafikflöde per korsning1).

 

1). Enligt använda definitioner i ref (81-1) så motsvarade i stort
sett totala antalet signalanläggningar det totala antalet sig-
nalreglerade korsningar.
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Tabell 2. Samordnade signalsystem enligt inventering
i 12 kommuner som är egna väghållare, se
ref (81m1). Avser år 1980.

Hastig-

Systeme hetsbe- Antal åååâå / VMDx)
karaktär gräns- system t i

ning ' sys e

Led 50 46 7.6 23000

Led 70 13 7.9 24000

Nät 50 13 17.0 25000

   

 

  

 

x) Genomsnittligt antal länkpassager ett vardags-
medeldygn.

För skattning av totala sparvinster hos kommuner som är

egna väghållare används som underlag tabell 3.

 

 

 

  

Tabell 3. Korsningar i signalsystem, enligt skattning,
hos kommuner som är egna väghållare, se ref
(81-1). Avser år 1980.

System- Hastighets- Antal Antal fordonspassager
karaktär begränsn. korsningar .genom korsningar per år

Dag NattX) Totalt

- 9 8 9
Led 50 585 3.6x10 4.3x10 4.0X10

Led 70 172 1.1x109 1.3x108 1.2x109

Nät 50 309 2.2x109 2.7x108 2.5x109

 

   

 

 

 

 

x) kl 22.00-06.00

Antalet samordnade signalanläggningar på vägar där väg-

verket är väghållare är c 30. Mest sannolikt är att has-

tighetsbegränsningen i dessa signalsystem är 70 km/h och

att det uteslutande gäller leder. I tabell 4 redovisas

det underlag som används för VVs samordnade signaler.
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Tabell 4. Uppskattning avseende signalsystem där väg-
verket är väghållare. Avser år 1980.

 

  

System- Hastighets- Antal Antalet fordonspassager

karaktär begränsn. korsningar genom korsningar per år

km/h Dag Natt Totalt

Led 70 X) 30 2.0x108 2.2x107 3.3x108 XX)

  

    

  

x) Antagande
xx) Flödet per korsning har antagits motsvara flödet

per korsning för led. 70 km/h, i tabell 2.

Av de totalt 0 1300 signalreglerade korsningar som inte

är samordnade så skulle en Viss del kunna samordnas.

De avgörande faktorerna för om en samordninglär;möjlige_

*kan indelaszi^signaltekniska;OCh9övriäågêäktörer;r;övriga

faktorer är bl a avstånd mellan signalreglerade kors-

ningar, miljö mellan korsningar m m. Om endast övriga

faktorer beaktas så ger en rent subjektiv bedömning uti-

från ej samordnade signalers lägen i några kommuner att

minst 50 % borde vara möjliga att samordna.1)

Av de c 300 ej samordnade signalerna på statsvägnätet

så kan i stort sett inga ytterligare signaler samordnas.

Totalt skulle det då finnas möjlighet att samordna yt-

terligare c 500 signalreglerade korsningar. Fördelning-

en av dessa på gatukorsningar och övergångsställen av-

viker markant från fördelningen inom gruppen av samord-

nade trafiksignaler.

Inom den samordnade gruppen är andelen övergångsställen

c 10 % och i den andra gruppen, kommunala delen, så är

andelen övergångsställen c 50 %.2)

 

1) Underlag, signalkartor för Linköping och Stockholm. Avstånden
mellan signalanläggningar i samordnade system har jämförts med
avstånden mellan ej samordnade signalanläggningar.

2) Avser de 12 inventerade kommunerna. Andelen övergångsställen

i gruppen ej samordnade signaler är enl. ref (81-1) 46 Z.

VTI MEDDELANDE 265



L.5

Enligt uppgifter ur ref (81-2) så kan det genomsnittliga

dygnsflödet genom ej samordnade signalreglerade gatukors-

ningar uppskattas till 14000.

Dygnsflödet genom ej samordnade signalreglerade övergångs-

ställen har uppskattats till 12 000 fordon.1)

I tabell 5 redovisas uppgifter om signalreglerade kors-

ningar som skulle kunna samordnas.

 

 

  

Tabell 5. Skattning avseende signalreglerade korsningar
som skulle kunna samordnas.

Korsningar Antalet fordonspassager

Karaktär Antal genom korsningar per år

Dag Natt Totalt

. ' 9 8 9
Gatukors- 250 1.1x10 1.4x10 1.2x10
ningar
" o 9 8 9
Overgangs- 250 1.0X10 1.2X10 1.1x10
ställen

. - r 9 8 9
Samtliga 500 - 2.1x10 2.6x10 2.3x10

 

 

 

 

 

  

Samhällsekonomisk värdering_

Införande av optimala tidsättningar medför ökade kost-

nader i form av arbetstid och datortid, se bilaga 2.

Kostnadenz) per signalprogram har uppskattats till följ-

ande:

0 8000 kr för en led med 8 signalanläggningar/korsningar

0 15000 kr för ett nät med 17 signalanläggningar/kors-
ningar

 

1) Uppskattat genom kombination av uppgifter ur ref (81-t)70ch
(81-2).

2) Tidsvärdering enligt statens vägverk, ref (81-5).
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För trafikanter och övriga förändras kostnaden i form

av bl a

0 Restid

0 Bränsleförbrukning

o Fordonskostnader exkl bränsle

0 Olyckor

o Buller

0 Avgaser

'Statens vägverk (VV) använder vid angelägenhetsbedömning

av vägprojekt, ref (81-5), värderingar av bl a restid

och fordonskostnader. VV anger även värdering av buller-

störda och för människor exponerade för så höga koncen-

trationer avgaser så att hälsorisk föreligger. I före-

liggande undersökning begränsas effektvärderingen till

restid och fordonskostnader. VV anger olika tidsvärden

för statsvägar - i stort sett lika med landsväg - och

statskommunala vägar och gator. Tidsvärdena beror också

på andelen tung trafik.1)

Vid genomsnittlig andel tung trafik, 7 %, så uppges ett

tidsvärde av 23.30 kr/fh i 1980 års prisnivå för stats-

kommunala gator och vägar.

Fordonskostnaden utgöres, utöVer bränsleförbrukning, av

kostnader för smörjolja, däckslitage, reparationer, vär-

deminskning och kapitalkostnader. Den tidsberoende del-

en av värdeminskningen och kapitalkostnaderna kan han-

teras p 3 s som restidskostnaderna. De restidsberoende

fordonskostnaderna kan uppskattas till c 0.3 x 10-4 kr/sek

utslaget på samtliga fordon.

1) VV har annan definition av tung trafik än i föreliggande medrw
delande.t Den definition.VV använder medför större andel tung
trafik än definition enligt föreliggande meddelandes'
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Fordonskostnader i form av däckslitage och reparations-

kostnader per stopp redovisas i tabell 6.

X)

  

Tabell 6. Merkostnader per stopp för bilar'löre/stopp)
i form däckslitage och reparationskOStnader.
'1980 års priser.XX)

Fordons- Hastighetsbegränsning
typ 50 70

Lätta bilan' 8 10

Tunga bilar 26 35

    

x) Kostnadsuppskattning enligt ref (81-8). Kost-

nadsdifferens mellan att stoppa och att köra
med konstant hastighet.

xx)

(81-5).
Skatter har behandlats på det sätt som VV an-
givit i ref

Åtgärden sänkt hastighetsbegränsning medför att däck-

slitaget på länkarna, d v 5 exkl själva stoppen, minskar.

En genomsnittlig reduktion, då hastigheten sänks från

70 till 60 km/h för ett medelfordon representerande hela

trafikflödet, kan uppskattas till 0 1,3 x 10_

enligt ref (81-8).

2 kr/1O km,

VV använder följande värden på bensin och diesel i sin

angelägenhetsbedömning:

o Bensin,

o Diesel,
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Ett genomsnittligt bränslevärde skulle då bli 1,83 kr/

1)
liter.

 

1) Beräkningsförutsättningarz

0 Andel tunga fordon = 6 Z. Detta Värde har valts subjektivt.
VV anger andelen tung trafik enligt VV-definitionen till
7 Z. Definition i föreliggande meddelande, d V 3 bilar med
totalvikt 2 3,5 ton medför mindre andel tung trafik än en-
ligt VV. Genom att välja 6 % markeras denna definitions-
skillnad.

0 Reshastighet = 20 km/h.

1,5 l/mil

4,1 l/mil

0 Bränsleförbrukning för lätta bilar

0 Bränsleförbrukning för tunga bilar

Bränsleförbrukning beräknad enligt ref (81-8).
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RESULTAT

Resultatdelen inleds, avsnitt 5.1, med redovisning av

beräknade spareffekter i speciella fall som följd av

olika trafikreglerande åtgärder. Beräkning av effekter

har utförts i de beskrivna försöksområdena för vissa

trafikförhållanden.

Beräknade spareffekter används som underlag för uppskatt-

ning av genomsnittliga spareffekter för signalsamordning-

ar i allmänhet, se avsnitt 5.2. För beräkning av genom-

snittlig sparvinst så utförs en känslighetsanalys m a p

trafikflöde.

Spareffekter på regional respektive nationell nivå är av

intresse för olika användarkategorier. Effekter redo-

visas i fysikaliska mått och i samhällsekonomiska termer

på olika nivåer, se avsnitt 5.3.

Styrning av trafik med signaler för att exempelvis upp-

nå reducerad bränsleförbrukning har undersökts i ett

flertal forskningsprojekt. En sammanfattning av andras

resultat presenteras i avsnitt 5.4.

Effekt av trafikreglerande åtgärder i försöksområdena

 

Bränsleförbrukningen för bilarna i ett trafiksingalsys-

tem beror av ett stort antal faktorer. M h a den dato-

riserade optimeringsmetoden Transyt så kan primärt en

av dessa faktorer - tidsättningen - förändras. Metoden

kan användas på två sätt. Det ena sättet innebär att

man med oförändrade förutsättningar, andra än tidsätt-

ning, vill hitta en optimal - med avseende på viss effekt

- tidsättning. Det andra sättet innebär att man primärt

vill ändra på några andra förutsättningar än tidsättning

i systemet, exempelvis hastighetsbegränsning, och för

de ändrade förutsättningarna hitta bästa signalstrategi.
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Dessa andra förutsättningar är i detta sammanhang has-

tighetsbegränsning, omloppstid och nyanslutning av sig-

naler till signalsystem

Eäâsäf_êz_ärä9§lssefiusrêê_si§§äfäai§9

Bränsleoptimala tidsättningar har beräknats för ett sig-

nalprogram per försöksområde. Signalprogrammen avser

genomgående högtrafik. För Nobelvägen avser signalpro-

grammet morgontrafiken, för Industrigatan avses morgon-

och kvällstrafiken och för Hamngatan och Hornsgatan av-

ses kvällstrafiken. I figur 25 och 26 ges exempel för

vilka tider som de aktuella programmen på Hamngatan och

Industrigatan är aktiva.

I tabell 1 har det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet

för varje system redovisats. Beträffande kapacitetsut-

nyttjande så har antalet överbelastade länkar speciellt

stor betydelse för optimeringen. Då kapacitetsutnytt-

jandet på en länk är större än 95 % så växer de av Tran-

syt beräknade trafikeffekterna snabbt. Detta gäller spe-

ciellt den s.k stokastiska fördröjningen. Fördröjningen

'används i sin tur för beräkning av bränsleförbrukning

- och avgasemissioner som därigenom också blir stora.

Förändring av tidsättningen för överbelastade länkar

Vid be-

räkning av förändring av effekter är det därför önskvärt

kan därigenom ge orimligt stora förändringar.

att några överbelastade länkar inte förekommer vare sig

i för- eller eftersituation om man inte med stor säker-

het känner kapaciteten och längden på den överbelastade

tidsperioden. Efter korrigering av indata för Nobel-

vägen, se avsnitt 4.3, så var.kravet på inga överbelast-

ade länkar uppfyllt för Hamngatan, Industrigatan 70 och

Nobelvägen. Beträffande Industrigatan 50 och Hornsgatan

fanns i försituationen en respektive två länkar med kapa-

citetsutnyttjande mellan 95 och 100 %.
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I stället för korrigering av indata så exkluderades ef-

fekterna för de överbelastade länkarna på Industrigatan

50 och Hornsgatan. Beräknade procentuella förändringar

som följd av bränsleoptimal tidsättning redovisas i

figurerna 8-13.

Reduktion
o
/81 Bränsle

25

Avgaser
HC CO NO Restid Stopp

20-

 

  

  

 

 

 

 

 

 

"FH-l

 

Figur 8. Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Åtgärd: Bränsleoptimerad tidsättning.
Försöksområde: Hamngatan i Linköping
Hastighetsbegränsning: 50 km/h

Reduktion

?ZSAÅ Bränsle

, 25-
Avgaser

HC CO NO Restid Stopp

20

  

 
  

  

  

 

    

 

 

 

 

Figur 9, Procentuell reduktion av trafikeffekter.

' "_____ Åtgärd: Bränsleoptimerad tidsättning
Försöksområde: Industrigatan i Linköping
Hastighetsbegränsning: 50 km/h
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Reduktion
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0/0

2.5
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Figur 10.

de*
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Figur 11.
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Bransle HC CO No Restid Stopp
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Procentuell reduktion av trafikeffekter.

Bränsleoptimerad tidsättningÅtgärd:
Försöksområde: Industrigatan

70 km/hHastighetsbegränsning:

U

Reduktion

i Bränsle Avgaäer NO Restid Stopp
HC

  

 

 

  

  

 

 

     

 

 

 

  

Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Åtgärd: Bränsleoptimerad tidsättning
Försöksområde: Industrigatan i Linköping
Hastighetsbegränsning: 50 och 70 km/h
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Figur 13.

Reduktion

O/OIÄ Bränsle HC CO NO

204

2,0-

15'

41

Avgaser
Restid Stopp
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Procentuell reduktion_av trafikeffekter.
Åtgärd: Bränsleoptimerad tidsättning
Försöksområde: Hornsgatan i Malmö
Hastighetsbegränsning: 50 km/h

Reduktion

961| Bränsle

25-

Avgaser
HC . CO NO Restld Stopp 

 

 

      

  

  

 

  

[__]

Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Åtgärd: Bränsleoptimerad tidsättning
Försöksomrâde: Nobelvägen
Hastighetsbegränsning: 50 km/h

VTI MEDDELANDE 265



För Hamngatan, se figur 8, har en bränslereduktion av'

 

3,6 % beräknats. Övriga.effektförändringar.på Hamngatan

är ungefär-samma storleksordning.

Den.bränsleoptimala signalstrategien1)med.effektföränd-

_ringar enligt figur 8, infördes aldrig. Detta berodde

på problem med att i indata beskriva två korsningar med

ett förhållandelvis litet inbördes avstånd. Vid den op-

timering som genomfördes.inför fältmätningarna så var

inte indata m a p de två korsningarna korrekt. En manu-

ell korrigering gjordes av den först beräknade "optimala"

strategien. Den korrigerade strategien var den som

bränslemätningar utfördes i. Bränslereduktionen för den

strategi som infördes och som mätningar utfördes i blev

endast 1,3 %. De i figur 8 redovisade förändringarna

avSer en optimering utförd med en rättad;indatamängd.

I den rättade indatamängden låstes starttiderna för sig-

nalfaserna i de två ovan nämnda korsningarna inbördes.

Signalsystemet för Industrigatan omfattar 11 signalan-

 

läggningar varav 8 avser hastighetsbegränsning 50 km/h

och 3 avser 70 km/h. Förekomsten av två hastighetsbe-

gränsningar skapar problem vid beräkning med Transyt.

Problemet är en följd av att man enbart kan ha en stopp-

fördelning i programmet. Som framgår ur bilaga 1 så är

skillnaderna stora mellan olika stoppfördelningar vid

små fördröjningar. Denbränsleoptimala strategien som

resulterat i de förändringar som redovisats i figurerna

9, 10 och 11 har beräknats på ett speciellt sätt. Först

har delen med 70 km/h optimerats med signalerna i 50

delen låsta och med stoppfördelning för 70 km/h. Där-

efter har delen med 50 km/h optimerats med 70 delen

låst i det optimala läget och med stoppfördelningen för

50 km/h.

 

1) Signalstrategi används i betydelsen tidsättning.
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Vid beräkning av den optimala tidsättningen inför fält-

mätningarna på Industrigatan så användes endast en stopp-

fördelning, den för 50 km/h. Optimeringen av signalsys-

temet genomfördes för 50- och 70 delen som en helhet.

Den så beräknade tidsättningen korrigerades något vid

införandet. 1)

Tidsättningen, som fältmätningar utfördes i, resulterade

i följande förändringar m a 0 bränsleförbrukning:
.L

0 Industrigatan, 50 km/h, - 4,9 %

o Industrigatan, 70 km/h, - 4,6 %

o Industrigatan, 50 och 70 km/h, - 4,8 %

För den bränsleoptimala tidsättningen erhölls följande

resultat m a p bränsleförbrukning:

o Industrigatan, 50 km/h, - 8,8 0\
0

o Industrigatan, 70 km/h, - 8,3 0\
0

o Industrigatan, totalt, - 8,6 0\
0

I figur 14 visas en skiss över de ingående länkarna i

signalsystemet på Industrigatan. För länkar med för-

hållandevis stora trafikflöden så har förändring i form

av restid, stopp och bränsleförbrukning angetts vid den

bränsleoptimala tidsättningen.

 

1) Efter att fältmätningarna avslutats genomfördes ytterligare

korrigeringar. Detta berodde på att optimering utförts för
den maximala omloppstiden i systemet. Programförändring
genomfördes i form av s k töjning. Detta resulterade i orim-
ligt korta gröntider i några fall för den kortaste omlopps-
tiden.
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System Industrigatano Förändringar på enskilda länkar

som följd av bränsleoptimal tidsättning.
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I och med att en länk varit överbelastad vid optimering-

en så har sannolikt inte den bränsleoptimala tidsättning-

en för Industrigatan uppnåtts. Den maximalt möjliga

bränslereduktionen är minst så stor som den här redovis-

ade.

Hornsgatan hade betydligt kortare omloppstid än övriga

 

system, 74 sekunder. Denna omloppstid har vid en tidi-

gare tillämpning av Transyt i Malmö befunnits vara den

optimala omloppstiden. Optimeringen har därvid avsett

stopp och restid (76-1).

Om den genomförda bränsleoptimeringen skulle förverk-

ligas så skulle enligt beräkning en bränslereduktion av

5,6 % kunna erhållas.

I Hornsgatan systemet utfördes inga fältmätningar.

Även för Hornsgatan var ett antal länkar överbelastade

vid optimeringen. Trafikanteffekterna för dessa länkar

har exkluderats vid beräkninga av de reduktioner som

redovisas i figur 12 och tabell 7.

De redovisade reduktionerna är sannolikt inte de maxi-

malt möjliga

För Nobelvägensystemet har Malmö gatukontor m h a Tran-

 

syt beräknat en tidsättning som införts i systemet. Den

nya tidsättningen infördes för att förbättra framkomlig-

heten för morgontrafiken i på Nobelvägen i riktning från

Dalaplan mot Nobeltorget. För att styra Transyts beräk-

ningar i önskad riktning på Viktades beräknade effekter

för olika länkar olika mycket. Bränslemätningar genom-

fördes vid ursprunglig tidsättning och vid den av gatu-

kontoret beräknade tidsättningen. Denav gatukontoret

beräknade tidsättningen medförde, enligt Transyts beräk-

ningar, att 8 länkar var överbelastade. Därmed är det

inte meningsfullt att använda beräknade effektförändring-
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ar som mått på den nya genomförda tidsättningens effek-

tivitet. De av VTI utförda fältmätningarna ger till viss

del svar på den genomförda tidsättningens effektivitet,

se figur 2. Som tidigare beskrivits, så korrigerades

den av Malmö gatukontor framtagna systembeskrivningen

/för Nobelvägen före bränsleoptimering utfördes.

Bränsleoptimering av Nobelvägensystemet resulterade i

att bränsleförbrukningen reducerades med 4,1 %. Man

skulle kunna förvänta en större sparpotential i system

med nätkaraktär jämfört med leder, i och med att det

borde vara svårare att manuellt samordna ett nät jämfört

med leder. Resultatet från Nobelvägen motsäger ett

sådant antagande då det relateras till övriga försöksom-

råden. I försöksområdena var sparpotentialen för en led

lägre och för tre leder högre än för Nobelvägen.

Detta skulle kunna tolkas enligt följande alternativ:

0 Att nät har lägre sparpotential än leder

0 Att Transyts förmåga att optimera nät är sämre än för-
mågan att optimera leder

0 Att Nobelvägen inte är representativ

0 Att lederna inte är representativa

En egenskap hos Nobelvägensystemet som bidrar till att

effektförändringarna blir mindre är relativt sett stora

länklängder. Enligt tabell 1 så har Nobelvägen störst

genomsnittlig länklängd av de fem försöksområdena.

I avsnitt 4.2 så har en sparvinst definierats per fordon
A

och korsningspassage, som betecknats med A trüwqu)

Värdet på den definierade sparvinsten i de olika system-

en och för olika effekter redovisas i tabell 7.
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Tabell 7.
passage.
Åtgärd:

Reduktion av trafikeffekter per fordon och korsnings-

,Införande av bränsleoptimal tidsättning.

 

System Karaktär
Hastighets-
begränsn.
km/h

Redaktion per fordon och korSningspassage '
B
C

ränsle HC ._2 CU _1 NO

m

Restid
92:10 9 XTO -9' sek

 

Hamngatan Led 50 7.8x10"1 2.0 1.0 9.9x10'3 8.2x10' 1.81

 

Industrigatanx) Led 50 1.6 3.9 2;3. 1.9xIÖ

 

Hornsgatan X) Led 50 1.5

 

,Industrigatan Led 70

  

Nobelvägen Nät

  

50

 

2

1

1

3

L
O
N
N
N

O

x
-
t
-
v
-
v
-

M
Q
'
N

.1 1 3

.1 2.7 3.5x10

.5 1 5 1.0X10

       

x) Optimering med överbelastade länkar. Effekterna på de ÖVerbelastade
länkarna har exkluderats före beräkning av reduktion per fordOn och
korsningspassage.

4
7
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Storleksrelationen mellan sparvinsterna uttryckta enligt

tabell 7 motsvarar inte helt storleksrelationen mellan

procentuella sparvinster. Detta förklaras bl a av skill-

nader i länklängder och andel externa länkar.

Värdena i tabell 7 kan jämföras med figur 2, de värden

som motsvarar högtrafik. De beräknade värdena i figur 2

motsvarar dock inte den optimala strategien och repre-

senterar endast en del av varje system, i form av mäta

slingor.

2Qtrimaiss_sy_:5ê§i§§i92§l§§_as§_§29ê§_mêl_ê2_aiaêfê

ärägêlsfêrhrgksigs

Dagens inställningar av signalsystem kan ha följande

målsättningar:

0 Minsta möjliga irritation för samtliga trafikanter

o Minsta antal stopp för något eller några huvudflöden

0 God framkomlighet och inte minst säkerhet för fot-
gängare

0 Försämrad framkomlighet för bilarna för att minska
trafikflödena°

De tre första punkterna är sannolikt de mest frekventa.

Det kan därför vara intressant att se vad som händer med

bränsleförbrukningen då man strävar efter att minimera

andra variabler än bränsleförbrukning.

Som beräkningsexempel används signalsystemet på Hamn-

gatan i Linköping, 'I figurerna 15, 16, 17 och 18 redo-

visas optimeringar m a p bränsle, stopp, restid och

1)avgaser.

 

1) Optimering har utförts m a p en variabel bildad som summan
av CO, HC och NO. CO utgör minst 80 Z av utsläppen varför opt.
på CO+HC+NO nästan motsvarar en opt. på CO
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Reduktion

eZåA Bränsle Avgas Restid Stopp

10-

1

5..

  

    

  

  

    

Figur 15° Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Bränsleoptimerad tidsättning.
Försöksområde: Hamngatan 1 Linköping
Hastighetsbegränsning: 50 km/h

Reduktion

C%31 Bränsle Avgas Restid Stopp

10* '

 

 

 

     

Figur 16. Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Optimal tidsättning för minsta antal stopp.
Försöksområde: Hamngatan
Hastighetsbegränsning: 50 km/h
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Reduktion

96 Å Bränsle Avgas Restid Stopp

10

    

   

  

 

 

   

Figur 17. °Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Optimal tidsättning.för kortaste restid.

Försöksområde: Hamngatan
Hastighetsbegränsning: 50 km/h

Reduktion

?%51[ Bränsle Avgas Restid Stopp

i0<

 

 

 

    

 

 

     

Figur 18. Procentuell reduktion av trafikeffekter.
Optimal tidsättning för minsta mängd avgaser.
Försöksømråde: Hamngatan
Hastighetsbegränsning: 50 km/h
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Om de procentuella reduktionerna m a p olika effektvaria-

bler skulle värderas lika så skulle optimering m a p av-

gaser ge bäst total effekt, åtminstone i detta räkne-'

exempel. Optimering m a p avgaser är också den variabel

som ger näst bäst reduktion av bränsleförbrukning.

Antal stopp är denåeffektVariabel som enligt exemplet

kan ges störst procentuell'reduktionrgDetta-är bl aüen

-följd av att Stopp i TranSyt är enmrenodlad korsnings-

effekt;

E§§ê52_ê2_§§EEE-§§§Eigäêäêêêääåêêêlêg

Effekt av sänkt hastighetsbegränsning har studerats i

två försöksområden, Hamngatan och Industrigatans 70 del.

De ursprungliga hastigheterna på länkarna har korrigerats

med en omräkningsfaktor V1/Vo, där Vo är ursprunglig

hastighetsbegränsning och V1 är ny hastighetsbegränsning.

För de olika hastighetsbegränsningarna så har speciella

stoppfördelningar och kolonnspridningsfaktorer lagts in,

se bilaga 1. Några andra.förutsättningar än de nämnda

har inte förändrats.

Vid de alternativa hastighetsbegränsningarna har bränsle-

optimala tidsättningar beräknats.

Effekt av sänkt hastighetsbegränsning uttrycks jämfört

med bränsleoptimal tidsättninngid ursprunglig hastig-

hetsbegränsning.

I figurerna 19 och 20 visas den relativa förändringen

för olika effektvariabler, som funktion av ändrad has-

 

1) Korrigering av hastighet kan enbart göras på interna länkar.
Externa länkar har en fast hastighet av C 50 km/h.
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tighetsbegränsning för Hamngatan och Industrigatan. Den

ursprungliga hastighetsbegränsningen har givits index

100.

Index

o Bränsle

Restid

120- I O Stopp
nCO

0 NO

X

§00'

_Fastighets-
1 ' ' 'begränsning
50 40 50 km/h

 

Figur 19. Förändring av olika effektvariabler som funk-

tion av ändrad hastighetsbegränsning.
Försöksområde: Hamngatan
Tidsättning: .Bränsleoptimala

   

Index

H

120- .
° Bränsle

- - Restid

0 StOPP

100- * §8

80l>

Hastighets-
T . 1 =*begränsning
10 60 50 km/h

Figur 20. Förändring av olika effektvariabler som funk-

tion av ändrad hastighetsbegränsning.
Försöksområde: Den del av Industrigatan som

har hastighetsbegränsning 70 km/h
Tidsättning: Bränsleoptimala
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En reduktion av bränsleförbrukning har endast skett i

ett fall, sänkning av hastighetsbegränsning på Industri-

gatan från 70 till 60 km/h.

Sänkt hastighetsbegränsning medför sänkt färdhastighet

på länkarna, men också förändring av stopp, hastighets-

ändringar och stopptid. Bränsleförbrukning.som funktion

av färdhastighet har ett minimum vid.c 50 km/h. Merför-

brukning av bränsle p g a stopp och hastighetsändringar

minskar då färdhastigheten sänks. Om antalet stopp och

hastighetsändringar relativt sett inte ökar snabbare än

merförbrukning av bränsle, för stopp och hastighetsänd-

ringen, reduceras då hastighetsbegränsningen sänks Så

borde det generellt vara lönsamt att sänka hastighets-

begränsningen så långt att färdhastigheterna inte blir

lägre än 50 km/h. Om merförbrukning av bränsle för

stopp och hastighetsändringar reduceras mer än stopp

och hastighetsändringar ökar dåhastighetsgränsen sänks

under 50 km/h så kan det även vara bränsleekonomiskt med

hastighetsbegränsning under 50 km/h. Ju kortare länk-

längder desto större möjlighet för att hastighetsbegräns-

ning under 50 km/h skulle kunna vara bränsleekonomisk.

Exempel på hur de olika komponenterna i den totala bräns-

leförbrukningen för personbilar förändras då hastigheten

sänks är följande:

0 Från 70 till 60 km/h reduceras konstant hastighets-
förbrukningen med c 7 % och merförbrukning p g a
stopp med c 20 %.

0 Från 50 till 40 km/h så ökar konstanthastighetsför-
brukningen med c 18 % och merförbrukningen p g a
stopp reduceras med o 20 %.

För beräkning av totala effekten som följd av ändrad

hastighetsbegränsning så används måttet - effekt per

fordon och länkpassage. I tabell 8 redovisas beräknade

effekter per länkpassage för Hamngatan och Industrigatan.
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Eabell 8. Effekt av sänkt hastighetsbegränsning. Jämförelse

mellan bränsleoptimerade tidsättningar.

 

System Hastighets-

begränsn.
km/h

Till

Effekt per fordon och länkpassage

Bränsle HC

3
om g

CO NO

9 g

Restid

sek

Stopp

 

Hamngatan

Från

50 40 +1.0 +2.3X10 +3.2X10 -3.2X10 +2.6

 

Hamngatan 50 30 +3.0 +7.5X10 +7.7X10 +6.8

 

=Industrig- 70 60 -1.1 -1.2X10 +4.2x10 -6.6X1O +1.8

 

Industrig. 70

 

50

 

+1.6 +3.7X10 +1.2 -1.2X10 +6,4 +6,4x10'2

   

      
5
4
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Effett_ê!_ä2êrâé_901929§21§

Omloppstiderna i svenska signalsystem varierar inom in-

tervallet 60-110 sek.

är o 85 sek, se ref (81-1).

Den genomsnittliga omloppstiden

Den minsta möjliga bränsle-

förbrukningen i ett signalsystem beror bl a av omlopps-

tiden. Som exempel på bränsleförbrukningens variation

med omloppstid så har beräkningar utförts m a p Hamn-

gatan och Hornsgatan.

System Hamngatan har bränsleoptimerats för omloppstider-

na 70, 80, 90 och 100 sek, där 90 sekunder är befintlig

omloppstid.

I figur 21 har samband mellan omloppstid och olika ef-

fekter i form av bränsle, restid, stopp och avgaser

lagts in.

Effekterna redovisas som indexnivåer där effekterna för

den nuvarande omloppstiden, 90 sek, getts index 100.

  

Index

1
4 o Bränsle

*öoj x Restid

. O Stopp
4 m CO

_ 0 NO

100-

<ä> :i Omloppstidá

- .70 00 90 100 sek

Figur 21. Samband mellan.olika trafikeffekter och sig-
nalomloppstid. Effekterna vid befintlig om-
loppstid, 90 sek, har getts index 100. Av-
ser Hamngatan 1 Linköping.
Tidsättningar: Bränsleoptimala
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Exemplet ger ingen antydan om.att ändrad omloppstid i

det aktuella Systemet skulle kunna medföra några ökade

sparvinster m a p bränsleförbrukning. Resultatet skulle

möjligen kunna generaliseras till att korta omloppstider

under 80 sekunder bör undvikas ommålsättningen är att

minimera total bränsleförbrukning.

Då omloppstiden minskas så reduceras möjligheterna i

beräkningsmodellen att i en korsning testa olika grön-

tidsfördelningar. Detta beror på de min. tider som

krävs för fotgängares säkerhet och på min. tider för

utrymning. Utrymningstiden eller gröntiden-måste minst

vara så lång att minst ett fordon per gröntidsintervall

skall hinna passera stopplinjen. Genom kortare omlopps-

tid så kommer gröntiden att alltmer fördelas lika per

signalfas och alltmindre efter flödets storlekpå de

länkar som styrs av faserna.

Signalsystemet på Hornsgatan har en relativt sett kort

omloppstid, 74 sek. Ett test har utförts av effekten

av att öka omloppstiden till 90 sek. En jämföresle av

effekterna vid de bränsleoptimala tidsättningarna vid

74 sekt och 90 sek. omloppstid redovisas i figur 22.

Index

,L Q Bränsle

15D- X Restid

.4 *

- 0 V NO

 

? å ' Av_ Omloppstid

70 80 §0 100 sek

Figur 22. Samband mellan trafikeffekter och omloppstid.

Effekterna vid befintlig omloppstid, 74 sek,

har tilldelats index 100.
Försöksområde: Hornsgatan i Malmö
Tidsättningar: Bränsleoptimala utan korri-

gering för överbelastning
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Den ökade omloppstiden medför försämringar för samtliga

effekter. Förändringar av stopp har inte undersökts.

Ezeaêlstsies_sy_trêâiä§igeêlsä_till_§êmeä§aêês_§299§l-

system

Genom samordning av en trafiksignal med en eller flera

andra så bör större effekter kunna uppnås än genom fin-

1)slipning av befintliga signalstrategier.

Att ansluta en trafiksignal till en eller flera andra

är endast meningsfullt om trafiken mellan korsningarna

följer ett regelbundet mönster, som kan beskrivas med

en modell, Tidluckorna får ej heller bli för stora.

Ju fler störningar det finns och som uppträder slump-

mässigt mellan två korsningar desto mindre anledning

finns det att samordna.

Som ett räkneexempel så har effekten av samordning stu-

derats för en fiktiv nyanslutning av en korsning på

Hamngatan.

I figur 23 redovisas den totala bränsleförbrukningen i

Hamngatssystemet då starttiden för signalfaserna i en

korsning successivt förskjuts relativt övriga korsning-

ar. Tidsättningen som beräkningarna utförts för är den

2)bränsleoptimala.

 

1) Anslutning av signalanläggningar till samordningar medför en
begränsning av de variationsmöjligheter som finns att styra
moderna signalanläggningar.

Uppnådda samordningsvinster måste därför relateras till för-
luster som följd av begränsade variationsmöjligheter.

2) Bränsleoptimal tidsättning för.helatsystemet7inkllden_"fria"

korsningen vid 0 och 90 sek tidsförskjutning. I
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Bränsle-
förbrukning
l/hl

35-

30-

C505-

5a)

295 i_ . .- Ö
2? . iTidsför-

v \ s v 1 I =:skjutning
0 18 se_ 54 72_ 90 sek

 

 

 

Figur 23. Total bränsleförbrukning i signalsystemet på
Hamngatan då starttiderna för en signal suc-
cessivt förskjuts relativt övriga systemet.

1)
Om medelvärdet av vinsten i hela systemet relateras

till antalet korsningspassager genom den fiktivt nyan-

slutna korsningen så erhålles en reduktion av 4,2 ml/kors-

ningspassage.

Vinsten för de fordon som fortsätter inti Hamngatssystem-

et resp för de fordon;somrkommerjfrån[HamngatssyStemet '

är naturligtvis större än medelvärdet 4,2.

I tabell 9 har sparpotentialerna för nyanslutning av en

signalanläggning till ett signalsystem redovisats. Spar-

potentialerna gäller för det beskrivna exemplet.

 

1) Den fiktivt nyanslutna signalen har antagits vara tidsförskjuten
relativt övriga systemet enliåg en likformig fördelning.

Def: medelvärde av vinsten = gfüi) ° (3(11) "' B(r) Hit
Eftersom värden på B(t), total bränsleförbrukning vid tidsför-
skjutning t sek, endast beräknats för sex värden på t så er-
sätts integralen med:

B (i-l)-9O + ÅL_( 3 2,5 - B(o»=
1Il

D/
JU

'I

1
Skattat medelvärde av vinsten = g.

= 9,6 1/11 1
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Tabell 9. Exempel på sparpotential per fordon och kors-
ningspassage.

Åtgärd: Nyanslutning av en signalreglerad
korsning till en signalsamordning

Effekt

Bränsle HC CO NO Restid Stopp
cm 9 g g sek

4.2 9.3x10'2 6.4x10'"1 4.9x10"2 4.8 1.6X10'1

    

 

   

*) Sparpotentialen avser enbart fordonspassager genom
den korsning som ansluts till en samordning.

Uppskattning av genomsnittliga sparvinster i olika mil-

jöer

Genomsnittliga effekter söks som följd av olika trafik-

reglerande åtgärder beskrivna i avsnitt 5.1.

Som beskrivits i avsnitt 3 så kan effekterna av åtgärder

i] signalsystem förväntas variera med en lång rad olika

förutsättningar. Förutsättningarna kan grupperas i sta-

tiska och dynamiska.

Strukturen på tillgängliga uppgifter om förekomst av

samordnade signalsystem bestämmer hur många förutsätt-

ningar som genomsnittliga effekter, i detta avsnitt,

skall vara medelvärden för.

Uppgifterna i avsnitt 4.4 som beskriver förekommande

signalsystem är enbart differentierade på systemkaraktär

och hastighetsbegränsning. De medelvärden som söks för

effekters storlek skall därför avse alla existerande för-

utsättningar för viss systemkaraktär och viss hastighets-

begränsning.
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Det uttryck som redovisats i avsnitt 4.2 för beräkning

av total sparvinst antar, med ovan givna begränsningar

av tillgänglig information, följande form:

2 Å E A A
A

nu' --°At<"
J12! JUJZ øJl'JL r 'hub'

där j1 motsvarar systemkaraktär

och j2 hastighetsbegränsning

Om uttrycket i stället anpassas till att trafikuppgift-

erna redovisats per korsning erhålles:

2. 2. Å A A A

nj'di kj'hi* ;0342. AtrçJng)

där kjuj:

ningar i system med karaktär j1 och hastighetsbegräns-
A

är en uppskattning av genomsnittligt antal kors-

ning j2 och.<pbdb motsvarar antalet fordonspassager

per år och korsning i system av typ j1 och j2.

Totala antalet signalsystem år 1980 i Sverige var drygt

100 (81-1). Varje system har i genomsnitt tre styrpro-

gram för dagtrafik.

I avsnitt 5.1 så har effekter beräknats för 5 signalsys-

tem och ett program per system. Problemet med att upp-

skatta genomsnittliga effekter kan uppdelas i följande

delproblem:

0 Hur representativa är de beräknade effekterna i de
5 försöksområdena för de verkliga effekterna i för-
söksområdena?

0 Hur representativa är de verkliga effekterna i de 5
försöksområdena för landets drygt 100 signalsystem?

0 Att utifrån svaren på de frågor som formulerats ovan
uppskatta medeleffekter som följd av olika åtgärder
i signalsystem.
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Faktorer som medför att verklig effekt kan avvika från

beräknad effekt i försöksområdena, på annat sätt än som

beskrivits i avsnitt 4.1.5, är olika signalprogram och

trafikförhållanden.

Per försökområde har ett signalprogram undersökts. I

samtliga fall har studierna gällt signalprogram för hög-

trafik.

Avvikelser mellan verkliga och beräknade effekter per

system och signalprogram beror bl a av avvikelser mellan

verkliga trafikförhållanden och de trafikförhållanden

som optimala signalprogram beräknats för, med Transyt.

Figur 2 ger en indikation på atteffekterna av de med

Transyt beräknade signalstrategierna skulle vara större

vid hög- än vid lågtrafik inom ett och samma program.

För att undersöka trafikflödesinverkan ytterligare så

beräknades med Transyt för ursprunglig och optimerad

tidsättning effekter vid olika trafikflödesnivåer.

I figur 24 redovisas förändringar mellan för- och efter-

situation som funktion av trafikflödesnivå i de fem för-

söksomrâdena. Vid de högsta undersökta nivåerna fanns

överbelastade länkar i följande system: Hornsgatan, In-

1)dustrigatan 50 och Nobelvägen. Före effektberäkning

exkluderades alla länkar som var överbelastade vid någon

flödesnivå.

 

1) Den först beräknade bränsleoptimala tidsättningen w Nobelvägen -
som både i för- och eftersituationen innehöll överbelastade

länkar.
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Bränsleförbruknings-
reduktion

A ml/fordonspassage _

300_ över stopplinje +-Nobelvagen

>( Hornsgatan

(D Hamngatan

Industrigatan

50-del

Gå Industrigatan

_-49

7

1.00 *

 

Trafik-
_L flödes-
1

 

index

60 ' ab ' 100 120 ' 140

'*

Figur 24. Differens mellan bränsleförbrukning ) vid
bränslecptimerad och ursprunglig tidsättning
som funktion av trafikflödesnivå.

*) Exkl. överbelastade länkar.

De bränslesparvinster som redovisats i avsnitt 5.1.1 är

beräknade för den trafikflödesnivå som i figur 24 beteck-

nats med 100 %. Om sambandet mellan sparvinst och flö-

desnivå vore linjärt och trafikflödet vore symmetriskt

fördelat runt 100 % så skulle de i avsnitt 5.1.1 beräk-

nade värdena motsvara väntevärdena för sparvinsternas

storlek. Sambandet mellan sparvinst och trafikflöde är

i tre fall ungefär linjärt och växande. I två andra om-

råden minskar sparvinsten som funktion av flöde.

De verkliga flödesförhållandena då de aktuella signal-

programmen är aktiva har undersökts.

På Industrigatan aktiveras det här aktuella programmet

då trafikflödet utgör c 80 % av Transytflödena. Medel-

belastningen på Industrigatan för det optimerade signal-

1)programmet är 0 95% av Transytflödet.

 

1) Som underlag har använts trafikräkningaruutförda under fältmät-

ningar.
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På Nobelvägen aktiveras det studerade programmet vid

c 95 % av Transytflödena. Medelflödet för programmet

är c 105 % av Transytflödena.1)

Fördelningarna för flödena anger inte att sparvinsterna

vid 100 % flöde skulle vara någon överskattning av för-

väntade sparvinster.

Om ett signalprogram aktiveras vid exempelvis en nivå

som utgör 80 % av Transytflödena så behöver inte detta

medföra att nivån för programmets aktiva tid är minst

80 % av Transytflödena. Det kan ju vara så att under

n+1) ar ø3?OB'QÅ .

Då programmet aktiveras i tidsperioden (gwü,tn+z)

tidsperioden (tn, t

så kan ju øs_ os-ør .I figurerna 25 och 26 redovisas

exempel för Hamngatan och Industrigatan som beskriver

hur ofta och under vilka tider som Transytstrategierna

är aktivao

Programmet

1
.a-Transyt-H H WH U U U U

inmakd:ivt:'

  

Figur 25. Exempel på vilka tider som det Transytopti-
merade signalprogrammet är aktivt. Transyt-
strategien aktiv 117 min under det spec. dyg-
net.

Område: Hamngatan
Datum: 1980-10-10

 

1) Som underlag har använts trafikräkningar utförda under fältmät-

ningar.
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Programmet.

ll ,
aktivt- ^ * - d-Transytf

._J H ll I [1 I II , strategi

inaktivt'

 

 

  

T r T I I T

e :Z 6 9 14- 15 \ø (? kl

Figur 26. Exempel på vilka.tider som det Transytopti-
merade signalprögrammet är aktivt. Transyt_
strategien aktiv 162 min under det spec dyg-
net.
Område: Industrigatan
Datum: 1980-10-29

Den känslighetsanalys m.a p totala flödesnivån som redo-

visats har utförts under antagandet att programmen verk-

ligen varit aktiva vid de flödesnivåer för vilka beräk-

ningar utförts.'

Beträffande effekten av att relationen i flödesnivå

mellan olika länkar avviker från den relation som anVänds

;i Transyt så har den på sätt och vis undersökts i fält-

mätningarna. Effekten är ju inte större än, att som

framgår ur avsnitt 4.1.5, uppmätta och beräknade värden

endast är signifikant olika i 2 fall av 14. En signifi-

kant skillnad behöver dock inte bero på variation i flö"

desrelation mellan länkar.

För övrigt studerade åtgärder: hastighetsbegränsning,

omloppstid och anslutning av enskild signalanläggning

till samordning så har någon känslighetsanalys m a p

trafikflöde ej utförts.

Effekten av ändrad hastighetsbegränsning kan förväntas

vara mindre än beräknat för större flöden och större än

beräknat för mindre flöden. Stora flöden på länkarna
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kan förväntas pressa ner hastigheten varigenom den abso-

luta hastighetsskillnaden vid olika hastighetsbegräns-

ningar minskar.

Någon totaluppskattning av effekt av ändrad omloppstid

utförs inte.

Slutsatsen av avsnitt 5.1.4 var.att korta omloppstider

bör undvikas.

Effekten - per fordon - av utbyggd samordning antas vara

oberoende av trafikflöde.

Beträffande effekt av andel tung trafik så blir natur-

ligtvis den absoluta effekten större då andelen tung

trafik ökar.

För den centrala åtgärden, bränsleoptimerad tidsätt-

ning, så bör mankunna förvänta att beräknade sparvinste*

er inte överskattar de verkliga effekterna.

Detta styrks både av känslighetsanalyser m a p trafik-

flödesvariationer och av att fältmätningarna visat att

beräknade bränsleVärden är 0 10 % mindre än uppmätta

värden.

Skillnaden mellan beräknade värden och verklig förbruk-^

ning är större än den uppmätta, se avsnitt 4.1.5, efter-

som-uppmätt förbrukning är lägre än för motsvarande for-

don i normal trafik.

Beträffande de beräknade sparvinsternas representativitet

för möjliga vinster i andra signalprogram i samma om-

råden så finns inga tillgängliga data. Totaluppskatt-.

ningar måste därför utföras under antagandet att spar-

Vinsterna för de signalprogram som beräkningar utförts

inte är större än för övriga signalprogram.
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De effekter av olika åtgärder i signalsystem som beräk-

nats för försöksområdena har i avsnitt 5.2.1 bedömts

som representativa eller åtminstone inte som överskatt-

ningar av de verkliga effekterna. Avgörande för försöks-

områdenas representativitet för övriga signalsystem är

hur avVikande förutsättningarna för effekternas storlek

är, som beskrivits i avsnitt 3, mellan försökområdena

och övriga signalsystem.

Ett begränsat antal förutsättningar har kartlagts i

(81-1)

förutsättningar saknas uppgifter.

för samtliga signalsystem på riksnivå. För övriga

Beträffande inverkan

av olika förutsättningar saknas i de flesta fall till_

gång på uppgifter. RepresentatiViteten'för försöksom-

rådenas effekter har därför enbart behandlats på ett

diskussionsplan. Man får bedöma om försöksområdenas

effekter är över- eller underskattningar av genomsnitt-

liga effekter på riksnivå. Effektmåtten som avses är

genomgående per fordon och länk- eller korsningspassage.

Olika förutsättningars.effekt på sparpotentialen avser

åtgärden bränsleoptimerad tidsättning om inget annat

sägs.

§Xstemkaraktären - led eller nät - bör inverka så att

 

sparvinsterna i nät är minst så stora som på leder. Nät

bör vara svåra att manuellt samordna varför befintliga

signalprogram i nät kan förväntas fungera sämre än pro-

Slutsats:

Uppgifterna i avsnitt 4.4 är differentierade

gram för leder. Större sparpotential i nät

än på led.

på ledoch nät. Frågan blir därför snarast om.skillna-

den i effekter mellan led och nät är tillräckligt stor

för att motivera uppdelningen.

Ju fler korsningar desto svårare att manuellt utföra en

 

samordning.
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Ett stort system kan också medföra att man drar sig för

att aktualisera programmen p g a att många arbetstimmar

krävs. Slutsats: Sparpotentialen ökar med ökande antal

korsningar.

Två av lederna i försöksområdena har färre antalkors-

ningar än genomsnittet medan de två andra lederna har

samma antal som genomsnittet för landet. Nobelvägen-

systemet är en korsning större än riksgenomsnittet för

nät.

Avståndet mellan korsningar påverkar kolonnspridningen.

 

Stora avstånd ger stor spridning och försämrad effekt

av samordning. Slutsats: Sparpotentialen ökar då av-

ståndet mellan korsningar minskar.

Försöksområdena antas inte vara avvikande från övriga

signalsystem m a p aVstånd mellan korsningar.

Antal övergångsställen påverkar möjligheten att förändra

 

gröntidsfördelningen.

Om separata övergångsställen har mittrefug och det ac-

cepteras att fotgängarna kan vänta på mittrefugen så

behöver endast ett obetydligt antal bilar stOppa.vid

övergångsställen. Slutsats: Sparpotentialen ökar då an-

talet övergångsställen minskar. Försöksområdena antas

inte vara avvikande m a p effekt av övergångsställen.

Uppräkningsmaterialet i avsnitt 4.4 är differentierat

på hastighetsbegränsning. Enl. avsnitt 5.1.1 har den

 

största Sparpotentialen per fordon och korsningspassage

erhållits för 70 km/h.

Sparpotential som funktion av kapacitetsutnyttjandeçär

 

svårbedömd. Detta beror bl a på att högt kapacitetsut-

nyttjande oftast innebär att någon eller några länkar

är belastade i närheten av kapacitetsgränsen.
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Effekter beräknade av Transyt vid belastning nära kapa-

citetsgränsen är olämpliga att använda.

Genomsnittligt kapacitetsutnyttjande i de olika systemen

för de studerade signalprogrammen framgår ur tabell 1.

Inom gruppen av system med 50 km/h växer sparpotentialen

med ökande kapacitetsutnyttjande.

Slutsats: Sparpotentialen växer med kapacitetsutnytt-

jandet.

Försöksområdena ligger inte i mindre tätorter. Om kapa-

citetsutnyttjandet växer med tätorten5 storlek så kan

beräknade sparpotentialer vara större än genomsnittet.

Antalet signalfaser borde påverka regelbundenheten i

 

trafikavvecklingen i en korsning. Detta under förutsätt-

ning att den geometriska utformningen är anpassad till

antalet signalfaser° Slutsats: Möjligheten att med

Transyt beräkna effekter som inte avviker från verkliga,

borde öka ju flera signalfaser det finns per korsning.

Antalet signalfaser i försöksområdena antas inte avvika

från riksgenomsnittet.

Antalet fordonsdetektorer i ett signalsystem ger möjlig-

 

het att välja signalprogram efter total flödesnivå och

efter relativa förändringar mellan olika länkar.

Slutsats: Ju fler detektorer desto Större resulterande

effekt. '

Försöksområdena antas inte avvika från riksgenomsnittet

m a p antal detektorer.

Oftauhar det befintliga signalprogrammet en ålder som

motsvarar anläggningens. Om anläggningen är äldre än

från 1967 så är signalprogrammen ofta från 1967 p 9 a

högertrafikomläggningen.

Slutsats: Ju äldre anläggning desto större sparpotential.

Försöksområden antas inte avvika från riksgenomsnittet

m a p ålder.
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ggg som utfört det ursprungliga programmet och vem som

utför aktualiseringar. Det ursprungliga programmet har

oftast framtagits av det företag som levererat signal-

systemet eller av konsultfirma.

I större tätorter finns i allmänhet egen kompetens som

kan se över och justera signalprogrammen.

Slutsats: Försöksområdena ligger i större tätorter med

tillgång till personal för ajourhållning av signalpro-

gram. Sparvinster i tätorter med tillgång till egen

kompetent personal för programöversyn är mindre än i

övriga tätorter.

Målsättningen för befintliga signalstrategier kan antas

 

vara att ge minsta antal stopp eller minsta restid. I

avsnitt 5.1.2 redovisas effekter av optimering m a p

olika effektvariabler. Optimering m a p restid ger

större bränslereduktion än optimering m a p stopp.

Slutsats: I system som ärlinställda för minsta antal

stopp finns större energisparpotential än i system in-

ställda för minsta restid. Målsättningen för försöks-

områden antas inte avvika från riksgenomsnittet.

Någon bedömniñgiäv;hur°rêprésentativa*de beräknade

effekterna i försöksområdena är för övriga signalsystem

är omöjligcatt göra med de tillgängliga uppgifterna som

grund. Den enda sammanfattande slutsats som kan dras,

och som också är en förutsättning för en meningsfull

totalskattning, är att förutsättningarna i försöksom-

rådena och övriga områden antingen kan betraktas som

likvärdiga eller också avvikande i sådan riktning att

försöksområdenas effekter inte utgör en överskattning

av effekter i öVriga områden.
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Medeleffekter per fordon och korsnings- eller länkpassage

söks. I avsnitt 5.2.1 och 5.2.3 så har de beräknade

effekterna i försöksområdena bedömts kunna vara represen-

tativa eller åtminstone inte vara överskattningar av ef"

fekter i övriga signalsystem. Om medeleffekter bildas

med resultaten från försöksområdena så borde uppskattade

totala effekter för övriga signalsysteminte utgöra några

överskattningar. ,Att tala om medeleffekter då antalet

observationer i en miljö som mest utgörs av resultat

från tre försöksområden är ur statistisk synpunkt helt

oacceptabelt. Någon ambition att med någon säkerhet

kvantifiera totala effekten i andra områden än försöks-

1)
områdena finns inte.

De s k medeleffekterna bör inte användas i något annat

sammanhang än för detta starkt förenklade räkneexempel.

Effekter som följd av bränsleoptimerad.tidsättning i

system medolika karaktär och hastighetsbegränsning re-

dovisas i tabell 10.

För led med 50 km/h så har sparpotentialerna bildats som

Viktade medelvärden där antal korsningar per system har

använts som vikter. Skattad standardavvikelse har även

angetts för leder med 50 km/h.

 

1) Egentligen enbart per försöksområde och signalprogram.
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Tabell 10.

 

Sparpotential per fordon och korsningspassage.
Åtgärd: bränsleoptimerad tidsättning.

 

System-
karaktär

Häst.-

begr.
km/h

Bränsle

cm

Effekt V

HC , CO NO

sek

0 p 0 p

<

U1<(

m
<
1

<

m
<
1

<

Restid

A

C

 

Led
X)

50
2 1 2 23.0x10" 8.7x10' 1.6x10' 6.1x10' 1.5x10" 3.hd0- 1

 

Led 70
2 1 24.1KJ0_ 2.7x10 3.5x10' __.___

 

  

Nät

 

50

  

2 1 2

 

 

 

 

   

2.5x10' 1.5x40' 1.0x10'

  

 

 

 

x) Medelvärden och standardavvikelser har bildats
genom att i varje system låta varje korsning
utgöra en observation. Antalet observationer
blir därmed 8 + 8 + 4 = 20.
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Effekt av sänkt hastighetsbegränsning uttryckes som för-

ändring per länkpassage. Förändringen avser jämförelse

av bränsleoptimerad tidsättning vid ursprunglig och

sänkt hastighetsbegränsning.

Beräknade effekter för två försöksomrâden redovisas i

tabell 8.

Effekter av ändrad omloppstid har undersökts i två för-

söksomrâden. Inte i någon av de två studerade exemplen

skulle förändring av befintlig omloppstid medföra några

bränslesparvinster. Om försöksomrâdena är representativa

för övriga system så blir slutsatsen att förändrad om-

loppstid i allmänhet inte skulle kunna medföra några

bränslesparvinster.

Effekten av att samørdna en signal med en eller flera

andra har endast studerats som ett räkneexempel.

Exemplet redovisas enbart för att ge en mycket grov upp-

skattning om storleksordningen av förändrade trafikefê

fekter som följd av åtgärden, se tabell 9.

Förväntat resultat av åtgärder i signalsamordningar på

 

regional och nationell nivå

 

I avsnitt 4.4 har uppgifter om förekomst av signalsam-

ordningar redovisats. Dessa uppgifter i kombination

med de värden som redovisats i 5.2 har använts för att

skatta förändringar av totala trafikeffekter som följd

av de undersökta åtgärderna på regional och nationell

nivå, se avsnitt 5.3.1. De samhällsekonomiska kostnader-

na för att vidtaga åtgärderna samt kostnadsförändringar

som följd av åtgärdernas genomförande.redovisas i avsnitt

5.3.2.

Samtliga uppgifter i avsnitt 5.3 avser beräkningsåret

1980.
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Totaluppskattningarna avser genomgående effekter för ett

helt år, 1980.

förts m h a uppgifter ur ref

Skattningar för enskilda system har ut-

(81-1). I tabellerna 11

och 12 redovisas effekter av olika åtgärder i enskilda

system. Det förutsättes att åtgärderna vidtages i samt-

liga signalprogram och att effekten per fordon är den-

samma för alla signalprogram i ett signalsystem.

Totala effekter på nationell nivå redovisas i tabellerna

13, 14 och 15.

Trafikuppgifter i form av korsnings- och länkpassager

har kombinerats med uppgifter i avsnitt 5.2, vilket till-

sammans ger effekter på nationell nivå. Resultaten i

tabellerna 13, 14 och 15 måste betraktas som osäkra,

eftersom de bygger på kombinationer av osäkra uppgifter

och delvis rena antaganden.

Enligt tabellerna 13 och 14 så skulle den totala bränsle-

sparpotentialen i befintliga signalsystem uppgå till

c 12 000 m3 under ett år.

äs

Nya samordningar av befintliga ej samordnade signalan-

läggningar skulle enligt tabell 15 kunna ge en ytter-.

ligare sparvinst av samma storleksordning som potential-

en i befintliga system.
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Tabell 11. Totala sparpotentialer under ett år (1980) i de ölika
försöksområdena.
Åtgärd: Införande av bränsleoptimala tidsättningar.

 

System Bränsle HC CO NO Restid Stopp

m ton ton ton timmar

 

1 1 3 5
9.0x10' 7.1x10

 

Hamngatan 3.1x10 8.0x10' 3.9 3,9x10'
4 6

Industrig. 8.2x10 2.0 1.2x10 1.0 2.1x10 2.7x10
50 km/h

 

1 3 6
Industrig. 3.0X10 5.9x10_1ê 3.9 5.0x10_ 4.8x10 1.0x10

 

70 km/h

Hornsgat. 8.5X1O 1.7 1 7.3 8.5)»210-1 1.9x104 2.2x106

7
4

 

Nobelvägen 2.0x102 3.9 _ 2.3x10 1.6 5.2x104 4.2x106
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Tabell 12. Total förändring under ett år (1980) som följd av
sänkt hastighetsbegränsning från 70 till 60 km/h.
Avser Industrigatan, den del som har 70 km/h.

 

gänsle HC CO NO Restid

ton ton ton timmar

Stopp

 

1.6X1O -1.7x10n1 +6.0 -9.4x161 +7.2x103

  

  

 

+2.0){10
5
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Tabell 13. Totala sparpotentialer under ett år (1980).
Åtgärd: Bränsleoptimerad tidsättning m h a

Transyt.

Område: Samtliga signalsystem.

 

System- Hast.- Effekt

 

karaktär begr. Bgänsle HC CO NO 7 Fordonstid Å Stopp
_km/h m ton ton v ton i timmar

   

Kommuner som är egna väghållare

 

3 2 2
Led 50 4.7X10 1.1X10 5.8x10 5.4x10 1.2x10 1.3x10

 

Led 70 2.3X10 4.5X1O 3.0x10 3.8x10 3,7x10

  

7.7x10

Nät 50 2,9X1O 5.5X10 3,âx10 2.2X1O 7.3X10

 

c
o
m
h
o
o

k
O
L
O
L
O
k
D

m
m
m

m
m
m 5.9x10

Kommuner totalt 9.9x10 2.1X102 1.2x10 1.1x102 2.3x10 2.7X1O

 

  

 

   
7
6

 

Staten är väghållare

 

2 77.0 [6.7x104 1.4x10

 

Led [70 4.2x10 8.2 5.4x10

 

Hela Vägnätet 1.0x10 2.2X1O 1.3x10 8

 

 

 

 

4 2 3| 1.2x102 |2.4x106 '2.8X10
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Tabell 14. Total effektförändring under ett år (1980).

 

Åtgärd: Hastighetsbegränsningen sänks från 70

Område:

till 60 km/h.

Samtliga signalsystem med.hastighetsbe-

gränsning 70 km/h. '

 

System-

karaktär

Hast.- Effekt _

 

begr. Bränsle LHC CO NO
åkm/h m ton ton i ton

Restid

timmar

 

Stopp

 

Kommuner som är egna väghållare

 

Led

  

70 -1.2x103l-1.3X10 +4.6x102 l-7.3x10 l+5.5x105 +1.5X1O7

  

Staten är väghållare

1
_
-

 

Led '[70 [-2.2x102l-2.4 AJ +8.4X1O _J-*1.3x10 l+1.0x105 +2,8x106

 

Totalt

 

 

ed
3

 

[70 [-1.4x10 -1.6X10 l+5.5x102 H-8.6x10 I+6.5x105

J
'
_

+1.8x107

  

T

7
7
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Tabell 15.

 

TOtal sparpotential under ett år (1980)e

Åtgärd: Anslutning av samtliga signaler som

skulle kunna samordnas till nya eller

befintliga trafiksignalsystemo

Område: Kommuner som är egna väghållare.*)

 

gänsle HC CO NO Restid Stopp

ton ton ton timmar

 

'8.8x103 2.0x102 1.3x103 1.0x102 2.8x106 3.4x108

      

 

i*) Där staten är väghållare finns inga signalanläggningar

som kan anslutas till signalsamordningar.

7
8
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Förbättrad samordning av trafiksignaler kan ses som en

åtgärd bland många för att reducera samhällets kostnader

trafikeffekter.

ens effektivitet så har kostnader och intäkter uppskat-

tats.

för olika åtgärder vari Transyt ingår.

för För att kunna jämföra Transytmetod-

I avsnitt 5.3.2.1 redovisas uppskattade kostnader

De kostnadsförändringar för trafikeffekterna som följer

av åtgärderna redovisas i avsnitt 5.3.2.2.

åääääéâägêEâêêêä_§§§_2§9§ållâEêE.

I bilaga 2 har olika slags kostnader redovisats för att

ändra tidplaner.;s

Uppgifterna i bilaga 2 har använts för att beräkna åt-

gärdskostnader i försöksområdena och på nationell nivå.

I försöksområdena, se tabell'16, beräknas kostnader för

att ersätta det antal program som angetts i tabell 1.

På nationell nivå, se tabell 17, beräknas en kostnad per

system som motsvarar det genomsnittliga antalet program,

d v 5 3.

Kostnadsuppgifterna i tabellerna 16 och 17 har som för-

utsättning att nya signalprogram tas fram av personal

kunnig i att hantera Transytprogrammet. Kostnaderna för>

arbetstid motsvarar inte den utgift som ex en kommun

skulle ha för att anlita en konsult för utveckling av

nya signalprogram. Timkostnaden motsvarar en samhälls-

ekonomisk kostnad som speciellt har definierats för sam-

hällsekonomisk bedömning av vägprojekt.

Kostnaden på programsidan har förutsatts vara densamma

för ändrad hastighetsbegränsning som för införande av

bränsleoptimala tidplaner.
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Några kostnader för trafikräkningar har ej medräknatse

Det har förutsatts att trafikuppgifter existerar som

underlag för befintliga tidplaner.

 

 

    

 

Tabell 16. Ätgärdskostnader i försöksområdena.
Åtgärd: Införande av bränsleoptimala tid-

sättningar.

' . Kostnad xxx)
erade kkr

Hamngatan - 40 x)

Industrigatan, 50 24 xx)

Industrigatan, 70 15 xx)

Hornsgatan 15

Nobelvägen 45

x) 5 program. övriga områden 3 pgmo

xx) Egentligen bara ett pgm. För tre olika
omloppstider så justeras enbart steg-
längden. Töjningen kan medföra mera
arbete än för att ta fram ett pgm var-
för beräkning utförts för 3 pgm. 50-
och 70-delen utgör egentligen tillsammans
ett system. De olika hastighetsbegräns-
ningarna krånglar till beräkningsarbetet
varför det kan vara motiverat med den
högre kostnaden som följer av att delarna
betraktas som två olika system.

xxx) Ätgärdskostnader har i bilaga 2 beräkhç
nats för ett signalprogram. De i bilaga 2
beräknade kostnaderna utgörs till viss
del av en kostnad för det fysiska system-
et. Delkostnaden för det fysiska system-
et är oberoende av antalet program. I
denna tabell har summan av kostnaden för
det fysiska systemet och kostnaden för
ett program multiplicerats med antalet
program per system enligt tabell 1.
Detta medför att ju fler signalprogram
per system desto större överskattning av
åtgärdskostnaden enligt använda defini-
tioner.

VTI MEDDELANDE 265



81

Åtgärdskostnader för två medelsyStem, en led och ett nät,

har uppskattats i bilaga 2. Antalet leder och nät på

riksnivâ framgår ur avsnitt 4.4. M h a uppgifterna i

avsnitt 4.4 och bilaga 2 så har åtgärdskostnader på riks-

niVâ uppskattats, se tabell 17. Kostnaden för ändrad

hastighetsbegränsning, 70 till 60 km/h, blir samma per

system som för införande av bränsleoptimala tidplaner

på leder med 70 km/h.

Totalkostnaden för att i anslutning till ändrad hastig-

hetsbegränsning ändra tidplanerñredovisaSÃi tabell 18.

Tabell 17. Åtgärdskostnad (kkr) för införande av bränsle-

optimal tidSättning. Tre tidplaner per sig-
nalsystem.
Område: Samtliga signalsystem där kommun

resp stat är väghållare.

 

 

   

 

  

Väghâllare System- Hastighets- Kostnad

Karaktär begränsning* kkr

Kommuner Led '50 1800

Led i 70 530

Nät 50 310*

Totalt 3140

Staten Led 70 100 i

Totalt 3240 %
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Tabell 18. Åtgärdskostnad (kkr) för införande av Opti-
mala tidsättningar vid ändrad hastighetsbe-
gränsning. Tre tidplaner per signalsystem.
Område: Samtliga signalsystem med hastig-

hetsbegränsning 70 km/h.

  

   

Väghållare System Hastighets- Kostnad

Karaktär begränsning kkr

! Kommuner Led 70 530

Staten Led _ 70 ' 100

Totalt Led, 70 g 630

 

 

 

 

 

5-3-202 §9szaêéêâêääaêäigsêr_§§§-E:êâiä§azsä-§99_âêli§_sy_ê§ê2§le-
EêêEQêEêEQê_åäñêäêêä-l-§l§§êl§2§§§@

De förändringar av vissa trafikeffekter som följer av

åtgärder i signalsystem har tilldelats värden i avsnitt

495. I tabellerna 19-23 redovisas hur kostnaderna för

trafikanterna skulle förändras om olika typer av åtgär-

der vidtogs. Kostnadsförändringarna redovisas både i

de enskilda försöksområdena och på nationell nivå.

Tabell 19. Kostnadsreduktion (kkr) per år (1980) i för-

   

söksområdena.
Åtgärd: Införande av bränsleoptimala tid-

sättningar.

Område Bränsle Restid åFordons_ X) Totalt
kkr kkr kostnader kkr

- kkr

Hamngatan 57 210 64 v 330

Industrig. 50 150 >'490 240 _ 880

Industrig. 70 55 110 120 280

Hornsgatan 160 440 200 800

Nobelvägen 370 1200 380 2000

    

   
x) Däckslitage och reparationskostnader.

VTI MEDDELANDE 265



83

Tabell 20. Kostnadsförändring (kkr) per år (1980).
Åtgärd: Sänkt hastighetsbegränsning från

70 till 60 km/h.

 

  

\ Mt Fordons- - M
Område Bransle Restid kostnaderx) Totalt

kkr kkr .. .i kkr
kkr v

Industrig 70 - 29 +170 - 42 xx) + 99

 

      

x) Däckslitage och reparationskostnader. Enbart för-
ändring som följd av förändrat antal stopp.

xx) Antalet stopp ökar medan kostnaden per stopp minskar.
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Tabell 21.

 

Total kostnadsreduktion (kkr) för trafikanter under
ett år (1980).

Bränsleoptimerad tidsättning m h a Transyt.
Samtliga befintliga signalsystem på riksnivå.

Åtgärd:
Område:

 

System-

karaktär

 

Hastig-

hetsbegr;

km/h

 

Bränsle

kkr

 

Restid

kkr

 

x
Fordons-

kostnader

kkr

 

Totalt

kkr

 

Kommuner som är egna väghållare

 

Led 50 8.6x103 :2.8x10 ;1.2x10 4.9x10

 

Led 70 4.2x10 8.6x10 9.2X1O 2,2x10

 

Nät

 

50

 

5.3x10 1.7x10 5.3X10 2.8x10

 

Kommuner totalt

M
M
'
U
'

1.8X1O

 

Q
'
M
Q
'
W

5.4X1O

 

w
m
m
v
*

2.6X10

 

W
W
Q
'
W

9.8x10

 

Staten är väghållare

 

Led lg 70 J 7.7x10
2 3_1.6x10 1.7x103 A I 4.1x10

3

   

Hela Vägnätet J71.9x10 4

 

4'5.6X1O

 

i
v

2.8x10
5

  

x) Däckslitage och reparationskostnader.

I 1.0X10

8
4
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Tabell 22. Total kostnadsförändring (kkr) för trafikant-
er under ett år (1980).
Åtgärd: Hastighetsbegränsningen sänks från

70 till 60 km/h.
Område: Samtliga befintliga samordnade och

signalreglerade leder med 70 km/h.

System- Hastr- Bränsle Restid Fordons-X) Totalt

karaktär begr- kkr kkr kostnader kkr

km/h kkr

Kommuner som är egna väghållare i

Led 70 --2.2x_103 +1.3x104 !-3.2x103 +9.8x103
Staten är väghållare

Led 70 -4.1x102 +2.3x103 -6.0x102 +1.7x103
Totalt

3 4 3 4med 70 -2.6X1O +1.5x10 -3.8x10 +1.1x10

'x) Däckslitage och reparationskostnader. Inkluderar
enbart kostnadsförändringar som följd av ändrat
antal stoppa
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Tabell 23. Räkneexempel. Total kostnadsreduktion (kkr)
för trafikanter under ett år (1980).
Åtgärd: Nyanslutning av signalanläggningar

till signalsamordningar.
Område: 50 % av befintliga ej samordnade

signalanläggningar hos kommuner som
egna väghållare.

 

 

 

 

    

Bränsle Restid Fordons- Totalt

kostnaderx>

kkr kkr kkr kkr

1.6X104 6.5x104 3.1x104 1.1x105

 

X) Däckslitage och reparationskostnader.

5-3 2-3 EQâEEâQêE_EEE_lEEäEE§E_Yl§_§§Eä§§äê§-§l§§§§§§i2§

I avsnitten 50302.1 och 503.2.2 så har kostnader och in-

täkter vid förändrad.tidsättning beräknats. Bränsle-2

optimal tidsättning medför de kostnader och intäkter som

redovisats i tabell 24 och 25. Tabell 24 avser försöks-

områdena och tabell 25 samtliga signalsystem.

Kostnaderna kan ses som en engångsföreteelse. Intäkter-

na som följd av investering i bränsleoptimala tidplaner

kommer att följa årligen till dess att de aktuella

förutsättningarna i systemen avviker så kraftigt från

beräkningsförutsättningarna att någon intäkt inte längre

uppstår. Kvoten mellan intäkt och kostnad är i de flesta

fall stor. Som tidigare framhållits är de beräknade

kostnaderna och intäkterna mycket osäkra.

Det borde dock vara osannolikt att den verkliga kostnad-

en skulle vara så mycket större och den verkliga intäkt-

en så mycket mindre att någon vinst inte skulle uppstå.
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Tabell 24. Kostnader och intäkter (kkr) för samhället

under ett år (1980) för och som följd av
ändrad tidsättning.
Åtgärd: Införande av bränsleoptimala tid-

sättningar.
Område: Försöksområdena, se avsnitt 4.3.

Område Kostnader Intäkter Intäkt/Kostnad

kkr kkr

Hamngatan 40 330 8

Industrig. 50 24 880 137

Industrig. 70 15 280 19

Hornsgatan 15 800 53

Nobelvägen 45 2000 44

Tabell 25. Kostnader och intäkter (kkr) för samhället

under ett år (1980) för och som följd av
ändrad tidsättning.
Åtgärd: Införande av bränsleoptimala tid-

sättningar.

Område: Samtliga signalsystem, se avsnitt 4.4.

System- Hastighets- Kostnader Intäkter Intäkt/

karaktär begränsning kkr kkr kostnad

km/h

Kommuner som är egna väghållare

Led 50 1.8x103 4.9X104 27

Led 70 5.3x102 2.2x104 42 X)
Nät 50 8.1x102 2.8x104 35
Kommuner totalt 3.1x103 9.8x104 32
Staten är väghållare

Led 70 1.0x102 4.1x103 141 X)

Hela vägnätet 3.2X103 1.0X105 l31

   

 

x) Skillnaden mellan kommun och stat förklaras

av .skillnader i antal fordonspassager per
tidsenhet genom korsningar.
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Åtgärden sänkt hastighetsbegränsning är helt klart sam-

hällsekonomiskt ölönsam om endast trafikeffekter i form

av restid och fordonskostnader beaktas.

Nyanslutning av ej samordnade signalanläggningar skulle,

enligt tabell 23, kunna ge en intäkt av 1,1 x 105 kkr.

Enligt avsnitt 4.4 så skulle antalet signalanläggningar

med sådana lägen att anslutning till samordning vore möj-

lig vara 0 500. De redovisade kostnaderna för nya'

tidplaner är; osäkra. För nyanslutning har inga kost-

nadsuppskattningar redovisats. Om nyanslutning inklusive

rtidplanerf köStarkmindreiän'C(220.kkr.perwsignalan-

läggning så skulle nyanslutning vara en samhällsekono-

miskt lönsam åtgärd om endast intäkten första åretmed-

räknas. Om i stället de aCkumulerade intäkterna för

flera år medräknas så skulle nyanslutningen kunna få

kosta väsentligt mer än 220 kkr med samhällsekonomisk

lönsamhet för åtgärden.

Andras resultat

 

Den version av Transyt som använts i VTIs studie (77-2)

har utvecklats och använts i USA. Beräkningar utfördes

för en led med 46 korsningar i Los Angeles. Vid opti-

mering m a p fördröjning reducerades restiden med 9 %

och bränsleförbrukning med 6 %. I ref (77-2) redovisas

även effekt av ändrad omloppstid, se fig 27. ökad om-

loppstid, i utgångsläget 60 sek, medförde minskad bränsle-

förbrukning. Detframgår inte ur (77-2) Vilken effekt-

variabel som Optimering utförts m a 0.
L

Figur 27 bör

kunna tolkas som att antal stopp och bränsleförbrukning

minskar med ökande omloppstid medan övriga effekter

ökar.
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[iFnel consumption (gals)

Figur 27. Samband mellan.omloppstid och trafikeffekter.

(77-2).

 

Optimering m a
L
0 olika variabler, enligt (77-2),gav bl a

följande:

0 fördröjning, gav nästan max. reduktion av bränsle och

emissioner.

o stopp, medförde stor ökning av fördröjning och emis-
sioner.

0 bränsle, medförde bättre Värden för alla effektvariab-

ler.

Transyt 6 C, den version som beskrivs i ref (77-2), har

undersökts i Holland (80-2). Metoden tillämpades på en

led med tre signalreglerade korsningar. Vid optimering

m a 9 olika effektvariabler erhölls de värden som redo-

visas i tabell 26.
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Optimering m a p emissioner gav störst totaleffekt jfrt

med de tre andra variablerna. Största totaleffekten er-

hölls dock för optimering av summan av bränsleförbruk-

ning och emissioner. Jfr avsnitt 5.1.2.

Tabell 26. (Procentuell förändring av effektvariabler
vid optimering m a n olika variabler (80-2).

.l-

 

 

 

     

Optimering Effekt

m a p Fördröjn. Stopp Bränsle Emission

Fördröjning 4.9 -3.6 -3.6 -3.5

Stopp +0.5 -7.3 -4.4 -O.7

Bränsle -1.0 07.3 m5.8 -1.6

nEmission -4.2 "7.3 -3.9 -3.8

Bränsle + 4.4 703 5.4 -3.7

emission

 

 

  

  

I ref (80-2) redovisas även omloppstidens betydelse för

effektvariablernas storlek. OmlOppstiden i försitua-

tionen var 70 sek. I figur 28 redovisas vilka procen-

tuella sparvinster som skulle kunna uppnås vid ändrad

omloppstid. Vilken effektvariabel som optimeringarna

har avsett framgår inte. Figur 28 tolkas som att res-

tid och emissioner ökar och antal stopp minskar med ökan-

de omloppstid.

Effekten på bränsleförbrukning.är mera oklar.
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Figur 28. Procentuell förändring av effektvariabler vid

olika 0m10ppstider. Ref (80-2).
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TRRL, som ju har utvecklat grundversionen av Transyt,

optimerade ett system i Glasgow m a p stopp, (77-3).

systemet var tidigare optimerat m a 9 fördröjning. Fält-

mätningar visade att den nya signalstrategien reducerade

bränsleförbrukningen med 5,8 % jfrt med tidigare-

Transyt kan också i originalversionen användas för be-

räkning av bränsleoptimal signalstrategi, se ref (80-3).

All fördröjning och alla stopp i systemet används för

beräkning av ett "performance index (PI)", som motsvarar

bränsleförbrukningen i hela systemet.

PI = 0,1 X L + 1,5 x D + 0,008 x S

L = Total körsträcka i systemet (fkm)

å Total fördröjning i fordonstimmar

S = Totalt antal stopp

En bränsleoptimerad tidplan ger-en total"spar-.r

Vinst av 9-11 %. Utförda bränslemätningar visade god

överensstämmelse mellan uppmätt och beräknad bränsleför-

brukning. De största sparvinsterna kan förväntas i sys-

tem med kort avstånd mellan korsningarna och för stora

flöden.

I Toronto har vinsterna med en Transytberäknad signal-

strategi jfrt med en strategi beräknad med annan metod

studerats genom fältmätningar (80-4).

Försöksomrâdet var en led med 7 korsningar. Den Tran-

sytberäknade restidsminimerade signalstrategien medförde

att:

0 Restiden minskade med 12,4 %

0 Antal stopp minskade med 34,5 %

o Bränsleförbrukningen minskade med 2,2 %
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Effekten av omloPpstidens storlek på fördröjning, bränsle,

HC och CO har undersökts i en korsning med sju länkar

m h a den datoriserade metoden NETSIM (x-1). Minimum

för samtliga effekter erhölls vid en och samma omlopps-

tid.

Då entidplan ändras så kommer en viss andel bil* '

förare att söka en ny väg genom signalsystemet. En sig-

nalsamordningsmetod, MITRUP, har kombinerats med en mo-

dell för beräkning av bästa vägval. I det studerade

systemet gav komplettering med bäSta vägval en reduktion

av bränsleförbrukningen med 7,2 %.

The US Department of Transportation har satt upp 10 ak-

tivitetsomrâden som tillsammans skulle kunna medföra en

total bränslereduktion inom vägtransportsektorn med 20 %.

Genom förbättrade signalsystem skulle totalt 4 % av

bränsleförbrukningen kunna sparas.
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AVSLUTANDE SYNPUNKTER

Som beskrivits i avsnitt 4.1.2 så har inom det förelig-

gande projektet mindre programförändringar utförts.

Ytterligare kompletteringar skulle kunna avse följande:

0 Subrutiner för bränsleförbrukning och avgasemissio-
ner läggs in i version nr 8 av Transyt.

o Stoppfördelning och kolonnspridningsfaktor beror
bl a av hastighetsbegränsning. Transytmanualen
skulle kunna kompletteras med stOppfördelningar och
kolonnspridningsfaktorer för olika hastighetsbegräns-
ningar och gatumiljöer.

0 Komplettering av avgasmodellen så att HC och NO be-
räknas för tunga fordon.

0 Empiriskt underlag avseende trafikbuller finns till-
gängligt som skulle kunna användas för att i Transyt
lägga in beräkning av bulleremissioner på samma sätt
som avgasemissioner.

o Effekter i form av trafiksäkerhetsmått. Trafiksäker-
heten i ett signalsystem beror sannolikt på antal
stopp och hastighetsändringar. Dessutom beskriver
programmet under vilka delar av ett omlopp som tra-
fik avvecklas över stopplinjer. Ju större andel av
trafiken som kan avvecklas mitt i ett gröntidsinter-
vall, desto säkrare borde avvecklingen kunna ske.
Även detta sista förhållande skulle kunna ingå i ett
trafiksäkerhetsmått beräknat av Transyt.

o Fordonskostnader exklusive bränsle skulle kunna be-

räknas på samma sätt som bränsleförbrukning och av-
gaser.

Vid beräkning av trafikeffekter så kan man välja mellan

att göra länkvisa beräkningar som summeras till en to-

taleffekt eller att.direkt göra en totalberäkning. Om

en korrekt absolutnivå söks, som i den föreliggande

undersökningen, så är i de flesta fall den länkvisa be-

räkningen en grundförutsättning. I allmänhet borde det

dock vara helt tillräckligt att exempelvis beräkna

bränsleförbrukning med hjälp av de totala systemsum-

morna för fördröjning, stopp och total körsträcka som

*redovisats i referens (80-3)-
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Alternativa användningar av Transyt, andra än som be-

skrivits i föreliggande undersökning, skulle kunna vara

följande:

0 Där det finns signalsystem finns i allmänhet också
relativt sett mycket fotgängare. Speciella länkar
skulle kunna läggas in motsvarande strömmar av fot-
gängare eller cyklister.

0 Att som första mål minimera de samhällsekonomiska
kostnaderna. De kostnadsuppgifter som redovisats
i avsnitt 4.5 skulle kunna kombineras med uppgifter
om stopp, hastighetsändringar, fördröjning och
bränsleförbrukning antingen på länkvis eller också
på total systemnivå, varigenom total samhällsekono-
misk trafikantkostnad direkt skulle kunna beräknas
av programmet.

0 Att överhuvudtaget använda programmet för att beräkna
optimala tidsättningar eller enbart effekter av att
olika förutsättningar i ett signalsystem förändras.
Förutsättningarna kan exempelvis vara ändrad geome-
trisk utformning av länk eller korsning, trafiksaner-
ande åtgärder, ändrade trafikflöden m m.

0 Styra hastighetsnivån i ett signalsystem- I stället
för att anpassa en tidplan till en rådande hastig-
hetsnivåfså.kan utformningen av en tidplan användas
för attstyra in hastigheterna mot en önskad nivå.

0 Val av växlingspunkter med avseende på trafikflöde
för olika tidsättningar. Växlingspunkterna bestäms
med hänsyn av ett underlag som uttrycker trafikeffek-
ter som funktion av trafikflöde för de olika tidsätt-
ningarna.

Den totala bränslesparpotential på riksnivâ som redo-

visats i avsnitt 5.3.1 kan relateras till den totala

bränsleförbrukningen för biltrafiken. För år 1980 kan

den totala bränsleförbrukningen för biltrafiken upp-

skattas till 6,2 x 106 m3 1).

De relativa besparingarna av de studerade åtgärderna

skulle då bli följande:

1) Uppskattning med hänsyn av referenserna (80-5) och (81-9).
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o Åtgärd, bränsleoptimerad tidsättning,.l,7 0/00.

o Åtgärd i form av sänkg hastighetsbegränSning från
70 till 60 km/h, 0,2 /00.

Enligt referens (79-2) så var de totala koloxidemissio-

nerna för bilar år 1975 1 074 700 ton. Bränsleoptimal

tidsättning skulle då resultera i att CO-emissionerna

minskade med 1,2 O/oo. Kolväten och kväveoxider från

personbilar var 1975 141 000 ton och 89 000 ton. Reduk-

tionen av kolväten och kväveoxider som följd av bränsle-

optimal tidsättning skulle då bli 1,6 0/00 och 1,3 O/oo.

Ungefär 1/3 av det årliga totala trafikarbetet i Sverige

utförs i tätorter. Uppskattningsvis förbrukas minst

1/3 x 6,2 x 106 m3 bränsle i tätorter. Om sparpotentia*

lerna som följd av de studerade åtgärderna relateras till

förbrukning i tätort så uppnås följande reduktioner:

o Bränsleoptimal tidsättning 5,0 o/oo.

0 Hastighetsbegränsningen sänks från 70 till 60 km/h,
0,7 O/oo.
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VISSA INDATA TILL TRANSYT

Indata till Transyt beskrivs bl a i referens (78-l).

Av stor betydelse för beräkning av bränsleförbrukning

av avgasemissioner är:

0 StOppfördelningen d v 5 procentuell andel bilar med
viss fördröjning som stOppar.

0 KolonnSpridningsfaktorer som påverkar hur en bilko-
lonn tänjs ut som funktion av tid.

0 Retardations- och acclerationsnivåer vid stOpp och
hastighetsändringar. Retardations- och accelera-
tionsvärden ingår ej i referens (78-l) utan är spe-
ciella variabler för den här aktuella programversio-
nen. Referens (78-l) redovisar enbartvärden på
stoppfördelning och kolonnSpridningsfaktorn för
50 km/h.

En stOppfördelning som ger bästa anpassning av beräk-

nade stOpp till uppmätta har tagits fram i Malmö, se

.referens (78-2). Den i referens (78-2) redovisade

stoppfördelningen avser 50 km/h. Vid förändring av

hastighetsbegränsningen från 50 km/h så förskjuts för-

delningen. Vid höjd hastighetsbegränsning så minskar

andelen stOpp för viss fördröjning. Hur mycket som an-

delen stopp förändras beror av bilarnas retardations-

och accelerationsnivåer. Om retardations- och accele-

rationsnivåer för stopp enligt tabell 3 används och

andelen tunga fordon är 10 % så erhålles stoppfördel-

ningar Vid olika hastighetsbegränsningar enligt figur 1

och tabell 1. StOppfördelningen för 50 km/h har genom-

gående använts som bas, enligt referens (78-2), för de

nya fördelningarna.

Vid hastigheter över 50 km/h så har fördröjningen för

stopp relaterats till fördröjningen vid 50 km/h. Samt-

liga punkter i kurvan för 50 har sedan förskjutits åt

höger motsvarande den relativa skillnaden mellan stopp-

fördröjning för de två hastighetsbegränsningarna. Mot-

svarande metodik har använts för hastighetsbegränsning

lägre än 50 km/h varvid kurvan för 50 förskjutits åt vänster.
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Andel stopp

961
30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h

FI'

/
/     

60-

  

Fördröjning

ål ' AL ' å: ' 5% l ii) ' IEL 11? 16: sek

Figur 1. Stoppfördelning vid olika hastighetsbegräns-
ningar. Procentuell andel st0ppande fordon
som funktion av fördröjning.

Tabell 1. Stoppfördelningar för olika hastighetsbegräns-
ningar. Procentuell andel stoppande fordon
med Viss fördröjning vid viss hastighetsbe-

 

  

gränsning.

Hastighets- Fördröjning i steg (1 steg = 2 sek)

begränsn. _ I

km/h l 2 3 4 5 6 7 8

30 6 20 99 100 - - - '-

40 5 8 33 99 100

50 5 7 10 40 99 100

60 4 '6 8' 20 49 99 100

70 3 6 7 9 27 57 99 100
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Kolonnspridningsfaktorn F används för beskrivning av

 

hur en bilkolonn sprids ut mellan stopplinjer. F är en

funktion av färdtiden över en länk enligt följande:

1

1+K

på hastighetsbegränsning.

<1*

X;___Ii
100

där t är färdtiden. K kan ges olika värden beroende

Vid 50 km/h så är K = 50.

Vid de olika hastighetsbegränsningar som beräkningar

utförts i denna rapport så har värden på K enligt ta-

bell 2 använts.

)

 

 

    

 

 

  

Tabell 2. K värden vid olika hastighetsbegränsningarX

Hastighetsbegränsning km/h

§0 i ' 40 50 60 70

50 50 50 40 30

X) Uppskattning mot bakgrund av referenserna (69-1) och (74-1).

För beräkning av längd av st0pptid och av vilken hastig-

het som retardation sker till vid hastighetsändring så

har retardations- och accelerationsvärden enligt tabellB

    

använts.

Tabell 3. Retardations- och accelerationsnivåer(HV82)X)

Fordonstyp Stopp Hastighetsändring

Retardation Acceleration Retardation Acceleration

Lätta bilar 1.90 1.80 0.45 0.90

Tunga bilar 1.65 1.10 0.45 0.55

     

 

x)
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Vid växling från rött till grönt uppstår viss fördröj-

ning på grund av att bilarna skall accelerera till

maximal färdhastighet. I programmet finns möjlighet

att ange en sådan fördröjning. Möjligheten har inte

utnyttjats i denna studie. Fördröjningen kan beräknas

med hänsyn av accelerationsvärdena för stopp i tabellB .

För lätta bilar vid 50 respektive 70 km/h skulle för-

dröjningen bli 4 respektive 6 sekunder.
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KOSTNAD FÖR ANVÄNDNING AVTRANSYT

Den kostnad som söks avser följande förutsättningar:

o Metoden används regelbundet d V s kostnader för ut-
bildning och nybörjarfel ingår inte.

0 Trafikflödena på gatulänkarna för den tid eller de
trafikförhållanden som ett signalprogram avser är
kända. I befintliga system så är trafikflödesupp-
gifter en förutsättning för existensen av befintliga
signalprogram varför det är rimligt att anta att upp-
gifterna finns tillgängliga. För nya samordningar,

"undervförutsättning att signalerna tidigare existe-
rat, kan man också anta att trafikflödena är kända.

o Transyts optimeringar accepteras d V'S något arbete
med att vikta beräknade effekter som exempelvis
stopp för olika länkar ingår inte.

0 Värdering av arbetstid görs enligt referens (81-5).
Tidsvärdet, 85 kr/h, motsvarar kostnaden för tjänste-
män i 1980 års prisnivå. '

0 Alla ändringar av signalprogram kan utföras i en
styrcentral. Några ingrepp i styrapparaterna ute
i korsningarna förutsättes inte behövas.

Direkta uppgifter om vilka arbetstids- och datorinsat-

ser som krävs för att använda Transyt på det sätt som

här avses finns inte. Insatsernas storlek har främst

uppskattats ur arbetet med föreliggande projekt.

Följande insatser har uppskattats krävas för att med

Transytmetoden ta fram nya signalprogram:

0 Kontakter mellan systemansvariga och personal som
skall genomföra programjustering. I detta moment
ingår att sätta sig in i det Speciella systemet.
Uppskattningsvis 1 dag per system. För ett system
med 8 korsningar krävs uppskattningsvis ytterligare
1 dag per program.

0 Sammanställning av primärdata i form av trafikflö-
den, geometrisk utformning och befintligt signal-
program. Uppskattningsvis 1 timme per korsning.

o Beräkning av mättnadsflöden för alla ingående länkar,
ca 1 timme per korsning.
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Dataöverföring, ca 0,5 timmar per korsning, d V 5
från blanketter till datamedium.

Datakörningar. Häri ingår både rena datorkostnader
ock kostnader för arbetstid. Transytprogrammet kan
köras på två sätt - antingen med optimering för att
hitta bästa signalstrategi eller också simulering
för att beräkna storleken av effekter vid Viss tid-
sättning. I figurerna 1 och 2 redovisas samband
mellan datortid och antal korsningar respektive an-
tal länkar för de två typerna av körningar. Kostna-
derna för simuleringar är så små att man kan bortse
från dem. Terminaltiden ingår inte i de angivna
kostnaderna. Kostnaden per UNTS, se figur 1 och 2,
varierar under dygnet. Följande priser gällde i bör-
jan av 1981.

Natt

Kväll

Dag

1,18 kr/UNTS

2,37 kr/UNTS

3,94 kr/UNTS

Till dessa rörliga kostnader kommer fasta kostnader.
De fasta kostnaderna avser lagring av datafiler. Lag_
ring av datafiler för det här redovisade projektet
kostade i början av 1981 ca 1 200 kr/månad för pro-
grammet och beskrivningar av fyra samordnade signal-
systeml),

Arbetstiden för datakörning avser justeringar i indata
före varje körning, uppläggning för körning och uttag
av listor. Uppskattningsvis en timme per körning.

 

1)

VTI

Om datafilerna i stället lagras på magnetband så reduceras
lagringskostnaden till mindre än 100 kr/månad.
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Datortid

UNTSÃl

200-

Optimering

150*

100*

50*

Simulering __

I 1 ' T ' ' T'i
4 5 12.. Ma 2.0 24 28 kgäningar

Figur 18' Datortid (UNTS)1) som funktion av antal kofs-

ningar. Avser CDC maskinen på QZ i Stockholm.

Datortid

UNTS A

200-

Optimering

iOO -

50-*

Simulering

i A'Ãntai

 

 

I I |'

20 40 60 60 100 120 4.470 Ta'nkar

Datortid (UNTS) som funktion av antal länkar.

 

Figur 2.
Avser CDC maskinen på QZ i Stockholm.

1) UNTS: Ett sammanvägt tidsbegrepp av tider för olika typer av
dataoperationer.
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0 Tiden för implementeringen av en ny signalstrategi
beror av systemets storlek, antal övergångsställen
och korsande cykeltrafik, hur stora ändringar som
behöver göras av programväxlingsrutiner m m. För
ett system med 8 korsningar uppskattas tiden till
två dagar per program.

0 Efterjusteringar medför ytterligare behov av arbets-
tid och datorkörningar. Ren arbetstid, exklusive
datortid, uppskattas till 2 dagar för ett system
med 8 korsningar. '

o Dokumentation av utförda ändringar. Uppskattnings-
vis 1 dag per program för 8 korsningar.

Med ovan redovisade resurskrav så kan kostnaderna för

en led och ett nät av genomsnittlig storlek beräknas,

se tabell 1, Den genomsnittliga leden har 8 korsningar

och det genomsnittliga nätet 17 korsningar.

Uppgifterna i tabell 1 motsvarar åtgärdskostnader vid

en samhällsekonomisk bedömning av det slag som beskrivs

i referens (8lu5).

Utgifterna för exempelvis en kommun som anlitar en kon-

sult för att utföra programförändringar blir troligen

betydligt högre än kostnaderna enligt tabell 1.

Beträffande krav på datorkapacitet så är det svårt att

ange någon minsta kapacitet eftersom detta beror av

kompilatorns effektivitet m m. Som exempel kan nämnas

att 64 K i en NORD lO maskin inte var tillräckligt för

att kunna köra Transyt.
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Tabell 1. Uppskattning av resurskrav för att utveckla
och införa nya tidsättningarx. Kostnaderna
avser en tidplan i ett system.

Antal kOrsningar

Arbets 0 e t 8 17
m m n Arbetstid ?Kostnad Arbetstid Kostnad

timmar kr timmar kr

Systemkännedom 8+3=11 993 8+6=14 1190

Insamling av primärdata 8 686 17' 1445

Beskrivning av signalfaser

och beräkn. av mättnads- 8 '686 17 1445

flöden

Dataöverföring 4 340 9 765

, ' n 3x20x 3x135x
Datorkostnader 3 opt. x2,56= x2,56=

152 1037

Datorkostnader 3 sim.

Datorkostnader filkostn. 1000 1500

Datorkörn., arbetstid 6 510 6 510

Implementering 16 1360 32 2720

Efterjustering 16 1360 32 2720

Dokumentation 8 680 16 1360

Totalt resursbehov 2! 80 '58000 27150 #15000

     

X) A11 avrundning har gjorts uppåt.
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