
 

VT1 meddelande

Nr 716 - 1994

 

Effekter av olika antal och placering av räknande

fordonsdetektorer i system av signalreglerade

korsningar med TRANSYT tidplaner

Några exempel från Uppsala

Henrik Jönsson

 

    

 

  
 

.n »RQRSQ t
8 ä': £., 1.4
.. qu'båik

 

 

  

  
gVäg- och transport-

fforskningsinstitutet



VT1 meddelande

Nr 716 +- 1994

Effekter av olika antal och placering av räknande

fordonsdetektorer i system av signalreglerade

korsningar med TRAÄNSYT-tidplaner

Några exempel från Uppsala

Henrik Jönsson

dv

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutetä





 

 

  

  

 

Utgivare: Publikation:
VTI MEDDELANDE 716

Utgivningsår: Projektnummer:

1994 80013

Väg- och transport- Projektnamn:

'forskningsinstitutet TRAF-detektorer, antal och placering

581 95 Linköping

Författare: Uppdragsgivare:

Henrik Jönsson Vägverket (VV)

Titel:

Effekter av olika antal och placering av räknande fordonsdetektorer i system av signalreglerade

korsningar med TRANSYT-tidplaner: Några exempel från Uppsala

 
Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

VTT har på Vägverkets uppdrag undersökt effektiviteten i olika utplaceringsstrategier för fordonsräk-

nande detektorer i signalreglerade korsningar. Detektorerna används för generering av trafikdata

till en trafikprognosmodul. Med trafikprognoser som ett mycket väsentligt underlag görs en

optimering av tidplanerna för system av signalreglerade korsningar med TRANSYT-programmet.

Tidplanerna utgörs av andelen gröntid i olika tillfarter, tid mellan grönstart i angränsande

korsningar och omloppstiden från grönstart till grönstart. Optimeringen syftar till att minimera de

sammanlagda samhällsekonomiska kostnaderna (enligt Vägverkets planeringsmodell, 1985 års

prisnivå) för alla trafikanter i systemet.

Trafikprognoserna görs varje dag och avser trafikrörelserna i och mellan signalreglerade

korsningar för samma dag en vecka senare. I denna studie har en nätverksmodell utvecklats för att

skatta hur länkar i ett trafiknätverk matar angränsande länkar med trafik. Denna modell medger att

flödesjämvikt erhålls i alla korsningar och att trafiken automatiskt delas upp på de olika utgående

riktningarna. Vid avsaknad av trafikflödesdata styr modellen mot s k basvärden (eller ersättningsvär-

den) via minimering av en entropifunktion.

Med hjälp av nätverksmodellen beräknas trafikprognoser på ett entydigt sätt för olika strategier

avseende användning av de befintliga fordonsräknande detektorerna. Vi antar att en sann trafikbild

erhålls när alla detektordata utnyttjas. Sedan jämförs effekterna i TRANSYT mellan 1) att använda

den sanna trafikbilden och 2) att använda en ofullständig trafikbild som erhålls då minst en av

detektorerna inte utnyttjas. Jämförelser av olika strategier avseende användning av existerande

detektorer på Kungsgatan och Tycho Hedéns väg i Uppsala har lett till följande resultat:

- det är god samhällsekonomisk lönsamhet i att utrusta korsningarna med en omfattande

detektorbestyckning

- det är viktigast att placera detektorerna så att de största trafikflödena kan registreras

- det är bra att använda detektorer i frånfart, som kopplas till olika signalgrupper, för detektering

av flöden från olika håll om detektering av alla fordon som passerar stopplinjen hinner

detekteras

- erfarenheten visar att arbetet med (och kostnaden för) att underhålla data avseende icke-

detekterade flöden i prognosmodulen bör vägas noggrant mot merkostnaden av att installera

fler detektorer, så att den sammanlagda kostnaden minimeras.
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carried out with the TRANSYT programme. The time schedules determine the proportion of green

periods in different approaches, time between the beginning of green at adjacent intersections and the

cycle length from green indication to green indication. The optimisation aims at minimising the

overall economic costs (according to the National Road Administration's planning model, 1985

year's price level) for all road users in the system.

Traffic forecasts are carried out every day and refer to traffic movements at and between signalised

intersections for the same day a week later. In order to rate how links in a traffic network feed adjacent

links with traffic, a network model has been developed in this study. This model permits a flow

balance at all intersections and an automatic dispersion of traffic in the various outward directions.

When traffic flow data is missing, the model is directed towards so-called basic values (or

compensation values) by minimising an entropy function.

By means of network models, traffic forecasts are calculated in a distinct way for different
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traffic picture and 2) using an incomplete traffic picture obtained when at least one detector is not in

use, can be compared with TRANSYT.

Comparisons between different strategies concerning the use of existing detectors on two roads

in the city of Uppsala produced the following result:

- an extensive provision of detectors at intersections means sound national economics,

it is most important to put detectors in a position where they record the largest traffic flows,
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flows from different directions if all vehicles passing the stop line are to be detected,

experience shows that the work and costs of maintaining data on non-detected flows in the
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detectors, thus minimising the overall cost.
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Effekter av olika antal och placering av räknande fordonsdetektorer i system

av signalreglerade korsningar med TRANSYT-tidplaner:

Några exempel från Uppsala

av Henrik Jönsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

VTT har på Vägverkets uppdrag undersökt effektiviteten i olika utplaceringsstrate-

gier för fordonsräknande detektorer i signalreglerade korsningar. Detektorerna an-

vänds för generering av trafikdata till en trafikprognosmodul. Med trafikprognoser

som ett mycket väsentligt underlag görs en optimering av tidplanerna för system av

signalreglerade korsningar med TRANSYT-programmet (TR Network StudY

Tool, ett program för styrning av samordnade trafiksignalsystem). Tidplanerna

utgörs av andelen gröntid i olika tillfarter, tid mellan grönstart i angränsande kors-

ningar och omloppstiden från grönstart till grönstart. Optimeringen syftar till att

minimera de sammanlagda samhällsekonomiska kostnaderna (enligt Vägverkets

planeringsmodell, 1985 års prisnivå) för alla trafikanter i systemet.

Trafikprognoserna görs varje dag och avser trafikrörelserna i och mellan signalreg-

lerade korsningar för samma dag en vecka senare. I denna studie har en nätverks-

modell utvecklats för att skatta hur länkar i ett trafiknätverk matar angränsande

länkar med trafik. Denna modell medger att flödesjämvikt erhålls i alla korsningar

och att trafiken automatiskt delas upp på de olika utgående riktningarna. Vid av-

saknad av trafikflödesdata styr modellen mot s k basvärden (eller ersättningsvär-

den) via minimering av en entropifunktion. Modellen beräknar ett flöde på varje

länk i gatusystemet baserat dels på detekterade fordonsflöden, dels på angivna

basvärden för icke-detekterade fordonsflöden. Kraven i nätverksmodellen är, att

antalet fordon som kör in på en länk skall överensstämma med antalet fordon som

lämnar länken. Dessa krav medför att storleken på trafikflödena i olika korsningar

automatiskt kopplas till varandra. Medelst "kostnader" för att avvika från basvär-

dena på icke-detekterade länkar styrs allt icke-detekterat flöde mot en trafikbild

med lägst "kostnad". Dessa kostnader tillser bland annat att det blir en rimlig för-

delning mellan antalet fordon (i förhållande till existerande kunskap om flödes-

nivåerna på länkarna i allmänhet, och för icke-detekterade länkar i synnerhet) som

kör rakt fram respektive svänger åt höger eller vänster.
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Med hjälp av nätverksmodellen beräknas trafikprognoser på ett entydigt sätt för

olika strategier avseende användning av de befintliga fordonsräknande detekto-

rerna. Vi antar att en sann trafikbild erhålls när alla detektordata utnyttjas. Sedan

jämförs effekterna i TRANSYT mellan 1) att använda den sanna trafikbilden och 2)

att använda en "ofullständig" trafikbild som erhålls då minst en av detektorerna inte

utnyttjas. De alternativa, ofullständiga trafikbilderna bestäms medelst användning

av olika antal detekterade länkräknarvärden i trafiksignalsystemet (baserade på

trafikflöden kopplat till olika signalgrupper över utlagda detektorer som lagras i s k

CN-filer).

För respektive trafiksituation beräknas en optimal tidplan för den aktuella trafik-

bilden utgående från en gemensam initial tidplan. Sedan beräknas effekterna av

dessa alternativa trafikbilder med hjälp av TRANSYT för den "sanna" trafikbilden.

De merkostnader man får som en konsekvens av felaktiga trafikbilder kan skattas

som skillnaden mellan kostnaderna för de alternativa tidplanerna jämfört med den

optimala. Detta sker med användning av den "sanna" trafikbilden. Samtliga kost-

nadsberäkningar i TRANSYT är baserade på kostnaderna i Vägverkets plane-

ringsmodell för avgasemissioner, bränsleförbrukning, övriga fordonskostnader och

tidsfördröjningar (1985 års prisnivå).

De erhållna merkostnaderna utgör ett mått på kostnaderna av att inte ha fordons-

räknande detektorer utplacerade i systemet enligt de alternativ som beskrivs i av-

snitten 3 och 4. Avsnitt 3 behandlar Kungsgatan som passerar genom centrala

Uppsala. Signalregleringssystemet där består av nio sammanhängande, signalregle-

rade korsningar, varav sju är detektorbestyckade. Merkostnaderna för Kungsgatan-

systemet uppgår i exemplen maximalt till ca 4700 kr/timme eller 31 %. Antalet

räknande detektorer i systemet är 39 och varje detektor kostar uppskattningsvis

0.35 kr/timme (med 16 räknade timmar per dygn), dv s ca 15 kr/timme för hela

systemet. Denna kostnad inkluderar investeringskostnader och underhåll av den

fysiska detektorn i gatan, men inte eventuella merkostnader för utrustning i

signalstyrningscentraler, arbetskraftskostnader för att ha den med i signalstyr-

ningssystemet mm. Nästan samtliga kombinationer av uteslutna detektorer (20 av

22) under morgontrafik respektive förmiddagstrafik på Kungsgatan ger en mer-

kostnad som överstiger dessa 15 kr med god marginal. Givetvis beror merkost-

naden på vilken dag och vilka tider på dygnet som beaktas. Även med denna

invändning i åtanke är det samhällsekonomiskt lönsamt att utrusta korsningarna

med en omfattande detektorbestyckning.
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Studier av detektorers placering har gjorts i Tycho Hedéns väg-systemet (avsnitt 4)

som består av nio sammanhängande signalreglerade korsningar, varav åtta finns

längs E4:an förbi Uppsala och en på vägen mellan E4:an och centrum i Uppsala.

Med ledning av resultaten från analysen avseende Kungsgatan har en mängd expe-

riment gjorts avseende icke fullt detektorbestyckade korsningar. En slutsats är, att

det är viktigast att placera detektorerna så att de största trafikflödena registreras,

speciellt om kapacitetsutnyttjandet är högt på länken. Med trafikflöde avses här

det genomsnittliga trafiktflödet över detektorerna vid länkräknarvärdes-

bestämningen. Det betyder att en detektor som dels används för att detektera en

"egen" länk, dels ingår i en kombinerad länkräknare, ges ett totalflöde som utgörs

av summan av flödet på den egna länken och flödena på de länkar som den med-

verkar till att bestämma. Av detta följer också, att det är en fördel om detektorerna

kan användas för registrering av fordon under hela signalcykeln genom koppling till

olika signalgrupper, som t ex låter sig göras vid användning av frånfartsdetektorer.

Om en tillfartsdetektering sker med en detektor över dubbla körfält, ges en hög

prioritet till detektorer som registrerar exempelvis höger- och vänstersvängar om

det medverkar till att stora flöden i körfält rakt fram kan bestämmas.

Signifikanta skattningar av den samhällsekonomiska kostnaden relativt användning

av samtliga befintliga detektorer har erhållits enligt

Vid bortkoppling av detektorer med mest trafikflöde:

Kostnad relativt optimum = 0,998 + 0,0043 * (antal borttagna detektorer)

Vid bortkoppling av detektorer med minst trafikflöde:

Kostnad relativt optimum = 1,000 + 0,0009 * (antal borttagna detektorer)

Från kostnadssynpunkt är det alltså fyra till fem gånger viktigare att placera detek-

torerna så att de bidrar till att registrera största sammanlagda trafikflöde jämfört

med de som registrerar det minsta trafikflödet. Faktum är att det verkar fungera

relativt väl med knappt hälften så många detektorer som man har idag.

Vid prioritering av detektoranvändning baserat på kapacitetsutnyttjandet på

länkarna erhölls signifikanta resultat först på nivån 10 % enligt:

Vid bortkoppling av detektorer på länkar med högst kapacitetsutnyttjande:

Kostnad relativt optimum = 1,009 + 0,0006 * (antal borttagna

länkdetekteringar)

Vid bortkoppling av detektorer på länkar med lägst kapacitetsutnyttjande:

Kostnad relativt optimum = 1,007 + 0,0003 * (antal borttagna

länkdetekteringar)

VTI MEDDELANDE 716



Detta antyder att det från kostnadssynpunkt är ca två gånger viktigare att placera

detektorerna så att detektering görs av länkarna med högst kapacitetsutnyttjande

jämfört med länkarna som har lägst utnyttjande.

Några begränsade experiment med att variera trafiktflödet jämfört med det sanna,

visar betydelsen av att prioritera detektering av länkar som uppvisar relativt sett

stora variationer i trafiken över tiden framför andra med stabilare flöden.
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Effects of various numbers and location of vehicle counting detectors

in systems of signalised intersections with TRANSYT time schedules:

Some examples from the city of Uppsala

by Henrik Jönsson

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING

Sweden

SUMMARY

At the request of the National Road Administration, the Road and Transport

Research Institute has studied the effectiveness of different strategies for setting

out vehicle counting detectors at signalised intersections. Detectors are used for

generating road data for a traffic forecast module. Using traffic forecasts as a basis,

an optimisation of the time schedules for systems of signalised intersections was

carried out with the TRANSYT programme (TRAffic Network StudY Tool, a

programme for control of coordinated traffic signal systems). The time schedules

determine the proportion of green periods in different approaches, time between

the beginning of green at adjacent intersections and the cycle length from green

indication to green indication. The optimisation aims at minimising the overall

economic costs (according to the National Road Administration's planning model,

1985 year's price level) for all road users in the system.

Traffic forecasts are carried out every day and refer to traffic movements at and

between signalised intersections for the same day a week later. In order to rate

how links in a traffic network feed adjacent links with traffic, a network model has

been developed in this study. This model permits a flow balance at all intersections

and an automatic dispersion of traffic in the various outward directions. When

traffic flow data is missing, the model is directed towards so-called basic values (or

compensation values) by minimising an entropy function. The model calculates a

flow on each link in the street system based partly on detected vehicle flows and

partly on given basic values for non-detected vehicle flows. The demands of the

network model are that the number of vehicles entering a link must be in accor-

dance with the number of vehicles leaving the link. The result of these demands is

that the ratios of traffic flows at various intersections are automatically connected.

Through "costs" which deviate from the basic values on non-detected links, every

non-detected flow is directed towards a traffic picture with the lowest "

These costs ensure that the distribution of the number of vehicles travelling straight

ahead and turning to the right or left, respectively, will be reasonable (in relation to

cost".
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existing knowledge about flow levels on links in general, and for non-detected links

in particular).

By means of network models, traffic forecasts are calculated in a distinct way for

different strategies concerning the use of existing vehicle counting detectors. We

assume that a true traffic picture is obtained when all traffic detector data are used.

Then the effects between 1) using the true traffic picture and 2) using an incom-

plete traffic picture obtained when at least one detector is not in use, can be

compared with TRAÄNSYT. The alternative, incomplete traffic pictures are

decided by using various numbers of link counter values in the traffic signal system

(based on traffic flows connected to different signal groups on detectors stored in

so-called CN files). The traffic picture obtained with all link counters included is

assumed to correspond to the "true" traffic picture.

For each traffic situation, an optimum time schedule is calculated for the traffic

picture in question, based on a joint initial time schedule. The effects of these alter-

native traffic pictures are then calculated by TRANSYT for the "true" traffic

picture. The additional costs due to incorrect traffic pictures can be rated as the

difference between the costs of the alternative time schedules compared with the

optimal. This is carried out by using the "true" traffic picture. All estimates of costs

in TRANSYT are based on the costs in the planning models used by the National

Road Administration for exhaust emission, fuel consumption, other vehicle costs

and time delays.

The obtained additional costs are a measure of the costs of not using vehicle-

counting detectors in the system according to the alternative described in sections

3 and 4. Section 3 deals with Kungsgatan, which passes through downtown

Uppsala. Here, the signal control system comprises nine coordinated traffic signals,

of which seven are equipped with detectors. In these examples, the additional costs

for the system on Kungsgatan reach a maximum of approximately 4700 SEK/hour

or 31 %. There are 39 counting detectors in the Kungsgatan system and each

detector costs approximately 0.35 SKR/hour (comprising 16 counted hours per

day), i.e. approximately 15 SKR/hour for the whole system. This cost includes

investment costs and maintenance of the physical detector in the street, but not

possible additional costs for equipment in signal control systems, labour costs in

order to include it in the signal control system, etc. Almost all combinations of

excluded detectors (20 out of 22) during early morning and morning traffic on

Kungsgatan involve an additional cost exceeding these 15 SKR by a wide margin.
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Naturally, the additional cost depends on which day and time of the day are taken

into consideration. With this reservation in mind, it should still be sound economics

to furnish intersections with extensive detector equipment.

Studies of the location of detectors were carried out on a road system comprising

nine connected signalised intersections (section 4). Eight of these are on the E4

when passing the city of Uppsala and one on the road between the E4 and the

centre of Uppsala. On the basis of the results of the analysis concerning Kungs-

gatan, a considerable number of experiments were carried out concerning inter-

sections that were not totally provided with detectors. One conclusion that can be

drawn is that it is most important to place detectors where the highest traffic

volume is recorded. In this case, the average traffic flow at detectors in the deter-

mination of link value is decisive. This is especially important for links that are

subject to high capacity utilization rates. The volume of traffic for a detector

which is used both for detecting its "own" link and also as part of a combined link

count is given a total flow which is the sum of the flows on the detector's own link

and the flows on the links it assists in determining. The consequence is that it is an

advantage if the detectors can be used for the registration of vehicles during the

whole signal cycle by connection to different signal groups, which for instance will

be possible by using exit detectors. If an entrance detection is carried out by a

detector over double lanes, high priority is given to the detectors recording, for

instance, right or left turns if this contributes to the determination of large flows n

straight-ahead lanes.

Significant estimates of the social cost, measured as the ratio between social cost

without and with "true" traffic flow information using all existing vehicle counting

detectors, have been obtained on the basis of:

a. Disconnected vehicle counting detectors with the largest traffic flow:

Social cost relative to the optimal cost = 0.998 +0.0043 * (number of

disconnected

detectors)

b. Disconnected vehicle counting detectors with the smallest traffic flow:

Social cost relative to the optimal cost = 1.000 +0.0009 * (number of

disconnected

detectors)

From a social cost point of view, it is consequently four to five times more impor-

tant to locate the detectors so that they contribute to registering the largest traffic
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flow compared to the smallest traffic flow. As a matter of fact, it seems to be quite

satisfactory to use half the current set of detectors.

When ranking the use of vehicle counting detectors based on capacity utilisation,

significant results were not obtained until a level of 10 % on the basis of:

a. Disregarding the link flow detections on the basis of highest capacity utilisation:

Social cost relative to the optimal cost = 1.009 + 0.0006 * (number of

disregarded link

flow detections)

b. Disregarding the link flow detections on the basis of highest capacity utilisation:

Social cost relative to the optimal cost = 1.007 + 0.0003 *(number of

disregarded link

flow detections)

This suggests that from a social cost point of view it is approximately twice as

important to detect the link flows of the links with the highest capacity utilisation

rates compared to those with the lowest rates.

Limited experiments of varying the traffic flow relative to the true flow, show the

importance of giving higher priority to detection of traffic flows displaying rela-

tively large variations in traffic over time compared to others with more stable

flows.
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1 INLEDNING

Vägverket, VTT, PEEK Traffic AB och Uppsala Gatukontor har tillsammans

utvecklat och implementerat det s k AUT-systemet, samt testat det på Kungsgatan

och Tycho Hedéns väg i Uppsala. AUT står för Automatisk Uppdatering av

TRANSYT-tidplaner och det persondatorbaserade systemet omfattar:

1. Kontinuerlig insamling av trafikdata med hjälp av trafikräknande detektorer i

olika körfält i korsningar med samordnade signalsystem.

2. Regelbundet upprättande av trafikprognoser avseende trafikflödet i korsning-

arna under kommande tidsperioder.

3. Beräkning av nya tidplaner för trafiksignalerna med hjälp av TRANSYT

(TRAffic Network StudY Tool, ett program för styrning av samordnade trafik-

signalsystem) givet trafikprognoserna för kommande tidsperioder.

4. Inkoppling av beräknade TRANSYT-tidplaner under avsedda tidsperioder.

Uppgiften i detta delprojekt består i att analysera framförallt hur många räknande

fordonsdetektorer som är samhällsekonomiskt lönsamma att installera, men också

hur de bör placeras, i signalreglerade korsningar där TRANSYT-tidplaner regel-

bundet uppdateras på basis av trafikflödesnivåerna.

Kostnaderna för de fysiska detektorerna kan relativt enkelt beräknas. Dessa skall

sedan jämföras med de samhällsekonomiska vinsterna av att använda så bra tid-

planer som möjligt för system av samordnade, signalreglerade korsningar. Proble-

met är att beräkna de slutliga kostnadseffekterna av olika konfigurationer av räk-

nande detektorer i de olika korsningarna i systemet. Fler och bättre placerade

detektorer bör ge bättre trafikflödesprognoser. Med bättre prognoser kan givetvis

bättre tidplaner beräknas för signalsystemet. Värdet av precisionen i trafikprog-

noserna kan inte avläsas direkt utan det måste göras genom att konsekvenserna av

erhållna tidplaner beräknas med TRANSYT utgående från en "sann" trafikbild (i en

effektberäkning för systemet med givna indata, d v s ej optimering).

Vid användning av program för bestämning av trafiksignalparametrar är det vä-

sentligt att ha bra skattningar av fordonsrörelser på makronivå. Med detta avses att

det totala inflödet av fordon till systemet kan anges, samt att vi kan bestämma hur

varje länk i systemet matar olika länkar i sin omedelbara omgivning.

En metod för bestämning av olika länkars "fordonsmatning" är multipel regression

enligt det angreppssätt som beskrivs i Junghard [1986] respektive Jönsson och
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Junghard [1992]. I regressionen skattas hur varje länk matas av vissa specificerade,

detekterade länkar (skattningen ger andelen fordon som kommer från de matande

länkarna). I situationer där detektordata saknas tvingas man använda uppskattade

värden (kvalificerade gissningar eller manuella mätningar). Junghard beskriver

också hur man kan ta hänsyn till fördröjningen vid färd mellan korsningar. Sådana

korrektioner bör göras om data hämtas från detektorer långt bort i korsnings-

systemet.

I en studie av Kell och Fullerton [1987, sid 25-26] redovisas ett antal regler base-

rade på existerande, skattade andelar för fordonsströmmar i olika utriktningar. De

absoluta värdena över tiden baseras på hur trafiktflödena i olika delar av systemet

förhåller sig till givna referensnivåer. Författarna hävdar (sid 43) att några generella

rekommendationer för detektorplacering och trafikflödesuppdateringar knappast

kan utfärdas, samt att lokal kännedom och trafikingenjörskunskap spelar en mycket

viktig roll vid installation av ett trafiksignaloptimeringssystem av detta slag.

Vid placering av detektorer (frånfart/tillfart/körfält) i korsningar bör följande fakto-

rer beaktas:

Frånfartsdetektering ger per detektor:

e mer information om riktningarna på trafikströmmarna i korsningarna (i vissa

fall)

e möjlighet att detektera fordonsströmmar kopplat till olika signalgrupper

(vilket gör att fordonsdetektering kan göras under hela signalcykeln) om

detektorerna placeras så att de dels kan registrera rakt fram-körande fordon

under deras gröntid, dels höger- och vänstersvängande fordon vid gröntid för

korsande flöden

e risk för att betjänad trafikmängd detekteras istället för den efterfrågade mäng-

den

e frisk för att fordon ej detekteras under grönljus-fasen, d v s de registreras ej

överhuvudtaget, beroende på bla stora motriktade fordonsflöden

(sekundärkonflikter) vid vänstersvängar

Tillfartsdetektering ger:

e ofta mindre information om trafikströmmarnas riktning efter korsningen

(gäller ej vid en utriktning per körfält)
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e bättre möjlighet att detektera det efterfrågade trafikflödet (vid detektering

"tillräckligt" långt uppströms från korsningen).

Resultaten beträffande val av körfält för detektering visar att:

e det är viktigast att detektera nivån på de största trafikflödena (speciellt när

länkarnas kapacitetsutnyttjande är högt)

e vid stora variationer i trafiken över tiden bör länkar med relativt stora avvi-

kelser från skattade medelvärden över tiden prioriteras framför andra med

stabilare trafiksituation.

Det är viktigt att göra prioriteringen av vilka länkar som behöver detekteras med

hänsyn tagen till kapacitetsutnyttjandet = länkflöde / länkkapacitet, där länk-

kapacitet = gröntidsandel av signalcykeln * mättnadsflödet på länken [antal

fordon/timme]. Emellertid är mättnadsflödet, och därmed kapacitetsutnyttjandet,

en dynamisk storhet som förändras med tidplanerna. Gröntidsandelen bestäms av

TRANSYT vid optimeringen och vi skulle därför erhålla olika prioritet för detek-

torerna före och efter optimering. Existerar det länkar med ett, av något skäl,

konstant högt kapacitetsutnyttjande bör en detektering av dessa prioriteras.

Av intresse att notera i detta sammanhang är den minimala gröntiden plus gul-

grönt-tiden (minsta gröntid) och den kapacitet som detta ger. "Gröntiden'" kan ju

inte bli kortare. Kapaciteten beräknas per körfält/stopplinje enligt

(antal cykler per timme gröntid i sekunder)*

(mättnadsflöde i antalfordon per sekund)

Med normala signalcykler, mättnadsflöden och minsta gröntid = 8 sekunder torde

därmed körfält med trafikflöden som understiger ett typiskt mmimivärde på

kapaciteten i storleksordningen

3600/90 * 8 * (1800/3600) = 40 * 8 * 0,5 = 160 fordon/timme

vara av mindre intresse ur "gröntidsfördelningssynpunkt" och därmed knappast i

behov av detektering.
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2 METOD FÖR DETEKTORPLACERINGSANALYS

Med TRANSYT kan vi dels beräkna effekterna av olika tidplaner, dels beräkna en

optimal tidplan utgående från en given trafiksituation. Detta kan utnyttjas för be-

räkning av slutliga konsekvenser av olika detektorkonfigurationer, och därmed tra-

fikprognoser, genom följande merkostnadsanalys.

MERKOSTNADSAÄNALYS

1. Generera trafikbilder för olika konfigurationer av detektorer. Trafikbilden

med full detektoruppsättning antas motsvara verkligheten exakt.

2. Beräkna optimala tidplaner för varje genererad trafikbild.

3. Beräkna effekterna vid användning av respektive tidplan givet den "sanna"

trafikbilden.

4. Merkostnaden för respektive konfiguration av använda detektorer ges av

kostnaderna för den genererade tidplanen givet den "sanna" trafikbilden

minus kostnaderna som erhålls vid användning av den optimala tidplanen

för denna trafikbild.

Den komplicerade merkostnadsanalysen ovan för att identifiera effekterna av olika

detektorkonfigurationer, avseende både antal och placering, omöjliggör en direkt

beräkning av ett optimalt detektorutnyttjande. Den främsta anledningen är att det

är ett sk kombinatoriskt optimeringsproblem där antalet olika sätt att placera

detektorerna växer exponentiellt. För varje körfält kan man i princip välja något av

de tre alternativen 1. Ej detektor, 2. Tillfartsdetektor, eller 3. Frånfartsdetektor.

För en korsning med 2 körfält per tillfart (sammanlagt 8) ger detta i princip

38=6561 olika möjligheter att detektera trafiken. I ett korsningssystem med n

körfält blir motsvarande antal detektorkombinationer 3". Möjligheter finns att

reducera detta stora antal möjligheter i viss mån genom att koppla frånfartsdetek-

torer till gröntider i olika tillfarter men storleksordningen på problemet förändras

inte. Effekterna av olika detektorers användning är i hög grad beroende av var-

andra på ett mycket komplicerat sätt, vilket omöjliggör oberoende effektberäk-

ningar för olika detekteringsval avseende körfälten. Därför går det inte ens i teorin

att formulera ett optimeringsproblem med individuella detekteringsval för olika

körfält som beslutsvariabler och en målfunktion i form av en bra uppskattning av

den totala kostnaden för systemet (summa av samhällsekonomiska kostnader enligt

Vägverkets planeringsmodell, 1985 års prisnivå, och detektorkostnader, prisuppgift

från PEEK Traffic). '
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I ett befintligt system kan effekter av olika detektorkonfigurationer endast beräknas

utgående från bortkoppling av minst en befintlig detektor (om eventuella möjlig-

heter att koppla in mobila detektorer utesluts) och användning av resterande detek-

torer för prognosändamål. Om systemet innehåller tillräckligt många detektorer

med olika placeringar (tillfart / frånfart / huvudled / tvärled / rakt fram / vänster-

sväng m m) finns det vissa möjligheter att uppskatta betydelsen av olika detektor-

placeringar. De nämnda korsningssystemen i Uppsala erbjuder vissa möjligheter i

detta avseende. Kungsgatan-systemet har 21 detekterade trafikströmmar (med

egen detektering) av totalt 84 möjliga. Motsvarande data för Tycho Hedén-syste-

met är 72 av 125.

Några olika idéer rörande detektorplaceringsval sammanfattas i bilaga 3. Att pröva

alla innebär ett mycket omfattande arbete (som ej ryms inom studien), som också

blir underkastat subjektiva bedömningar. Vi har därför valt att studera effekter av

ett litet antal, väl definierade strategier baserade på:

a. Trafikflödets storlek

b. på länkarna

Med denna bakgrund väljs följande metod för analysen:

1. Skapa ett entydigt sätt att generera trafikprognoser för olika detektorkonfigura-

tioner.

2. Diskutera olika principer för detektering. Välj sedan, om möjligt, att koppla bort

befintliga detektorer så att återstoden motsvarar detekteringsprinciperna.

3. Använd ett befintligt dataunderlag från Uppsala-systemen för att belysa effek-

terna av olika detekteringsprinciper enligt merkostnadsanalysen.

4. Drag slutsatser avseende samhällsekonomisk lönsamhet och placering av detek-

torer.

Steg 1 i metodiken kräver att trafikprognoser för olika detektorkonfigurationer kan

genereras på ett enkelt och konsistent sätt. Denna problematik diskuteras därför i

den följande texten.

I Uppsala är ett antal korsningar bestyckade med detektorer som räknar antalet

passerande fordon i vissa tillfarter och/eller frånfarter. Räknarresulaten registreras

för en period omfattande ca 3 minuter vilket skall jämföras med längden på en sig-

nalcykel (start grönfas - start grönfas) på mellan 70 och 130 sekunder. En signal-
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cykel omfattar tiden från grönstart till nästa grönstart för en signalgrupp vilket gör

att man under den registrerade perioden erhåller flöden för mer än en signalcykel

(1,4 - 2,5 signalcykler).

Räknarresultaten utnyttjas för att bestämma s k /länkräknarvärden som innehåller

information om trafikflödets storlek. Ett länkräknarvärde definieras som:

värdetfrån en räknare ellerfrån en kombination av räknare

(kombinationen utgörs av en summa eller en differens av räknarvärden) som

angerflödet på en viss länk i korsningssystemet

I denna rapport används en metod baserad på en icke-linjär minkostnadsflödesmo-

dell för trafiknätverket för att skatta länktflödena givet olika antal utplacerade de-

tektorer. De främsta anledningarna till valet av denna modell är:

e prognoser för olika kombinationer av detektorer genereras på ett konsistent

och entydigt sätt givet en uppsättning basvärden (=ersättningsvärden) för

olika länkflöden. Entydigheten är ett krav för att objektiva jämförelser mellan

olika detektorkonfigurationer skall kunna göras.

e sammankopplingen av trafiktflödena i systemet gör att summan av in- och ut-

flöden till alla trafiklänkar stämmer

e samtliga detekterade flöden går igenom trafiknätverket på något sätt

(ingenting "försvinner" i tomma intet)

e prognoser kan enkelt göras genom en sammanvägning av gamla och nya

prognoser. Vid en sådan sammanvägning av lösningar kommer en fortsatt

"jämvikt" avseende in- och utflöde på länkarna att gälla.

e en uppdelning av inkommande trafik på de olika utgående länkarna erhålls

automatiskt.

Initialt har vi utgått från att detekterade flöden är sanna. I praktiken måste en rim-

lighetskontroll alltid göras. Dessa observationer läggs in som fixerade flöden i

trafiknätverket. Övriga flöden väljs sedan på ett sådant sätt att flödesjämvikt råder

överallt. Val mellan alternativa lösningar görs så att kostnaderna för att avvika från

angivna basvärden minimeras. Motsvarande val måste göras när ett detekterat flöde

avser en summa av länkflöden, och i de fallen sker en fördelning mellan dem

baserat på respektive länks basvärde.
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Kostnadsfunktionen har initialt valts som en entropifunktion med ingående termer

av typen x-log(x/x)- x, där x anger länkflödet och x anger basvärdet (detta

värde är en typ av ersättningsvärde som modellen styr mot). Denna funktion har

minimum när alla länkflöden överensstämmer med basvärdet, vilket innebär att

modellen kommer att sträva efter en lösning som minimerar de summerade kon-

sekvenserna av avvikelserna från basvärdena. Denna typ av kostnadsfunktion har

använts i stor utsträckning i resefördelningsmodeller av mer generell karaktär, se

t ex Lundgren [1989].

Det kan diskuteras om detta är en lämplig funktion i detta sammanhang. Man kan

mycket väl tänka sig att minimera ett avståndsmått baserat på t ex absolutavvikel-

ser eller kvadratavvikelser. Kvadratavvikelser används ju i regressionsanalyser, och

motsvarande kostnader och samband skulle kunna inkluderas i modellen om så

önskas.

Utöver detektordata behövs ett basvärde bestående av antal fordon på en länk.

Dessa basvärden kan indelas i ett godtyckligt antal grupper, även i individuellt

valda värden. I de kommande numeriska exemplen har ett litet antal basvärden an-

vänts, nämligen 10, 50, 200 eller 400 fordon/timme. Dessa värden kan sägas repre-

sentera ett mycket litet, ett litet, ett medelstort respektive ett stort antal fordon på

länkarna. Valet av basvärde är baserat på äldre trafikprognoser avseende Kungs-

gatan. För Tycho Hedéns väg har nio olika basvärden använts, nämligen 10, 50,

100, 150, 200, 250, 300, 400 och 500. I normalfallet blir länkflödena skilda från

basvärdena därför att en anpassning sker till de observerade trafikflödena på

länkarna, men de kan sammanfalla.

Syftet med dessa basvärden är att anpassa trafikflödena på icke-detekterade länkar

till ett "normalvärde" under det att de detekterade länkarna erhåller det registrerade

flödet. Anpassningen sker i första hand så att trafiktflödena mellan alla länkar i

systemet blir konsistent, och i andra hand görs en "kostnadsstyrning" mot basvär-

dena. Genom att anpassningen görs med så många olika hänsyn i åtanke krävs inte

alltför hög precision i basvärdena. Det är däremot viktigt att relationerna mellan

basvärdena och de detekterade länkflödena i varje korsning är något så när kor-

rekta så att gröntidsfördelningen inom korsningen blir bra.

Anledningarna till att vi ej valt att använda TRAF i AUT (Automatisk Uppdate-

ring av TRANSYT-tidplaner) för generering av trafikbilder är flerfaldig:
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1. effekten på TRAF av att ta bort detektorer är svårbedömd och väldigt mycket

beroende på vilka ersättningsparametrar som införs istället för de länkräknar-

värden som försvinner med de borttagna detektorerna

2. hur trafiken uppdateras i TRAF är beroende på en mängd restriktioner för att

undvika användning av felaktiga länkräknarvärden mm (exempelvis länkräk-

narvärden utanför sitt acceptensintervall, alltför få accepterade observationer

för samtliga länkräknare som ingår i de olika regressionerna, efterhandskontrol-

ler av att regressionen inte ger negativa matande andelar och en prognos som

utgörs av en expontentiell utjämning av gamla och nya värden). Givetvis skulle

vissa av dessa "komplikationer" kunna undvikas medelst andra val av styrpara-

metrar i TRAF, men då blir det ju tveksamt att påstå att resultatet är en

"normal" TRAF-trafikbild.

2.1 Metod för länkflödesskattningar

I en nätverksmodell för detta problem summeras allt flöde i en riktning från en

korsning a till en korsning b i en nod benämnd a_b (se vidare i bilaga 1 för fallet

med Kungsgatan). Korsningarna a och b här antas ligga intill varandra. Inflöden till

noden a_b utgörs av alla fordon som kommer från korsning a. Vidare skall alla

dessa fordon ut från nod a_b till korsning b och genom den i de olika tillåtna kör-

riktningarna. Motsvarande gäller för alla fordon som kör i motsatt riktning. Dessa

passerar en nod b_a som samlar upp allt fordonstlöde som kommer från korsning b

och ska till korsning a. Detta illustreras i figur 2.1 med två korsningar på Kungs-
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Alla detekterade flöden på enskilda länkar i trafiknätverket läggs in som fixerade

värden. Detekterade flöden som avser en summa av länktflöden särbehandlas ge-

nom att extranoder läggs in som startnoder för dessa länkar med ett tillgängligt

flöde som utgörs av det detekterade flödet. Det summerade flödet fördelas sedan

på de aktuella länkarna enligt samma principer som för icke-detekterade trafik-

flöden. Målet är sedan att anpassa övriga flöden i nätverket så att nodjämvikt upp-

nås överallt samt att flödena väljs så att en bra anpassning kan göras till skattade

basvärden på flödesnivåerna. Sådana skattade värden på flödesnivåerna kan exem-

pelvis erhållas med det program som utvecklats i anslutning till rapporten av

Junghard [1986] eller väljas baserat på manuellt räknade data. Nivån på dessa bas-

värden kan sedan kopplas till någon lämplig trafiknivåindikator. Om så är lämpligt

kan givetvis olika basvärden väljas för olika tider på dygnet.

En matematisk formulering av den entropimålfunktion som valts initialt (jämför

avsnitt 1) är:

min Zhu 10g(x,.j /3c_g) x,.j] (2.1)

(i,j)eIJ

där

(i) = anger länken mellan nod i och nod j

IJ = mängden länkar i trafiknätverket mellan olika par av korsningar

x; = antalet fordon på länken mellan nod i och nod j

X; = basvärdesantalet fordon på länken mellan nod i och nod j

Det problem som erhålls enligt diskussionen ovan är ett konvext, icke-linjärt opti-

meringsproblem med linjära bivillkor. Ett sådant problem kan lösas på en mängd

olika sätt. Här utnyttjas den befintliga nätverksstrukturen i problemet för att snabbt

och effektivt lösa problemet. En lösningsmetod är att utnyttja Frank-Wolfe-algo-

ritmen och lösa upprepade linjära nätverksproblem (som kan lösas mycket effek-

tivt) med linjäriserade målfunktioner. En betydande fördel med denna metod är att

övre och undre uppskattningar av det optimala målfunktionsvärdet erhålls i varje

iteration.
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Ovan beskrivna metod beskriver hur noder matas av flöden från olika länkar

respektive matar ut flöden till olika länkar, men ej hur de olika länkarna matar var-

andra (dvs hur många fordon från körfält K1 matas till de olika körfälten K2, K3

respektive K4?). En sådan körfältsuppdelning kan göras baserat på fasta relativa

fördelningar av flödet enligt trafiktilen (som i Kungsgatan-fallet), men konsekven-

serna blir sannolikt att totalflödet till och från respektive länk inte stämmer överens

med varandra. Med en annan uppdelning som implementerats i Tycho Hedéns väg-

systemet görs körfältsuppdelningen för varje nod mellan korsningar (tex nod

3040 i figur 2.1) med hjälp av en icke-linjär s k transportmodell (se t ex Wagner,

1969), där tillgången av "varor" utgörs av flöden på matande länkar, efterfrågan av

flöden på matade länkar och tillåtna bågar av de matningar som används i trafik-

filen från AVT (=AnvändarVänlig TRANSYT) som bl a innehåller de basvärden vi

använder. Målet är att allokera flödet uppdelat på olika in- och utriktningar så att

en kostnadsfunktion som i ekvation (2.1) minimeras samtidigt som all tillgång av

trafikflöde skall "skickas" så att efterfrågan tillgodoses. Basvärdena vid denna

flödesallokering utgörs av de existerande trafiktflödena i AVT.

För- och nackdelar med att använda en nätverksmodell enligt beskrivningen ovan-

för att skatta fordonsflöden för generering av trafikflödesprognoser till TRANSYT

presenteras nedan:

Fördelar:

- Användning av en nätverksmodell gör att allt flöde i modelien redovisas någon-

stans.

- En optimering av problemet i nätverksmodellen kan göras mycket effektivt.

- Nätverksmodellen uppvisar många likheter med "flödeslogiken" i TRANSYT.

- Olika målkriterier kan relativt enkelt testas, inklusive en regressionsanalys.

- Erfarenhetsdata kan utnyttjas så att bra skattningar av icke-detekterade fordons-

flöden erhålls.

Nackdelar:

- Krav finns på förekomst av initiala skattningar av variabelvärden baserad på erfa-

renhet etc. Detta är dock ingen skillnad gentemot Junghards modell.

- Det kan uppstå inkonsistens i indata som gör att modellen saknar lösning. Detta

kräver en felhanteringsrutin eller en inbyggd logik i programmet som ändå ger

lösningar och sedan presenterar avvikelser från detekterade värden separat.
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3 RESULTAT AVSEENDE KUNGSGATAN-SYSTEMET

Dessa resultat är grundad på trafikräknardata i en CN-fil för Kungsgatan i Uppsala

från 920116 och den i inledningen beskrivna merkostnadsanalysen. Trafiksituatio-

nerna under perioderna 7.00-9.00 respektive 10.00-12.00 har använts som data-

underlag. Basvärdena för icke-detekterade fordonsflöden är baserade på en äldre

indatafil till TRANSYT avseende Kungsgatan (TRAFO0301.DAT). Den tidplan som

alla optimeringar har utgått ifrån är också en äldre tidplan av samma ursprung

(TIDP0301.DAT).

För att göra jämförelser mellan alternativa placeringar av detektorer måste vi utgå

från en "sann" trafikbild. I detta sammanhang har vi låtit den sanna trafikbilden ut-

göras av det resultat som nätverksmodellen ger med användning av samtliga detek-

torer i korsningarna. För att beräkna effekterna av att använda ett färre antal detek-

torer har vi sedan "stängt av" olika detektorer genom att helt enkelt utesluta deras

värden i CN-filerna och istället ersätta de detekterade värdena med förekommande

basvärden. Trafikbilder har sedan skattats med nätverksmodellen för olika kombi-

nationer av uteslutna detektorer (i dessa testfall har detektorvärden från en eller

flera korsningar uteslutits samtidigt därför att något program för automatisk ute-

slutning av individuella detektorer i en korsning ej var tillgängligt). Vidare experi-

ment i kapitel 4 inkluderar en mer individuell uteslutning av detektorer.

Den underliggande strategin var att först utesluta samtliga detektorer i en korsning

i taget för att erhålla individuella "korsningsresultat". Sedan kombinerades detek-

toruteslutningar i flera korsningar baserat på dessa resultat enligt:

Uteslutning av samtliga detektorer i Motiv

1. en korsning i taget (7 fall) individuella korsningsresultat för att iden-

tifiera var detekteringsmöjlighet ger bäst

effekt

2. varannan korsning: 10,30, 61,81 låga eller mycket låga merkostnader enligt

fall 1

3. varannan korsning: 20, 40, 70 två låga och en mycket hög merkostnad

enligt fall 1

4. korsningarna: 10, 20, 30, 40, 61 mycket låga merkostnader för alla enligt

fall 1

5. hela systemet för jämförelse med "baslösningen", kan

jämföras med en tidplan beräknad på en

trafikräkning
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För de alternativa trafiksituationerna har optimala TRAÄNSYT-tidplaner beräknats.

Målet vid optimeringen har varit att minimera en vägd summa av kostnader för av-

gasemissioner, bränsle, övriga fordonskostnader och tidsfördröjningar. Koefficien-

terna har hämtats från Vägverkets planeringsmodell. Kostnaderna är angivna i

1985 års prisnivå med vissa speciella sätt att hantera skatter och avgifter.

De verkliga kostnaderna för de olika alternativen har sedan beräknats genom en

effektberäkning av vad de olika tidplanerna ger för resultat med det "sanna" trafik-

flödet som förutsättning. Resultaten redovisas i tabell 3.1 för morgontrafiken

(7.00-9.00). Vi vill här betona att kostnadssambanden i denna merkostnadsanalys

är mycket komplexa och det finns absolut ingen garanti för att kostnadssamband

som avser lokala förändringar kan adderas till ett resultat för det totala systemet.

Jämför t ex fallen 3, 5 och 7 i tabell 3.1 med fall 10; de tre första fallen ger tillsam-

mans en merkostnad på 3601 kr men fall 10 (som utgör "summan" av de andra tre)

innebär en merkostnad på hela 4709 kr.

Tabell 3.1 Resultat för morgontrafiken.

 

Detektorplacering Kostnad med Avvikelser från optimum

sann trafikbild [kr)] [%)] [kr]

1. Överallt 14946 - -

2. Ej i korsning 10 14976 0,2 30

3. Ej i korsning 20 14979 0,2 33

4. Ej i korsning 30 14929 -0,1 -17

5. Ej i korsning 40 15005 0,4 59

6. Ej i korsning 61 14918 -0,2 -28

7. Ej i korsning 70 18453 23,5 3507

8. Ej i korsning 81 15398 3,0 452

9. Ej i korsningar 10,30,61,81 15588 4,3 642

10. Ej i korsningar 20,40,70 19655 31,5 4709

11. Ej i korsningar 10,20,30,40,61 15167 1,5 221

12. Ej detektorer i någon korsning 16384 9,6 1438

Motsvarande resultat för förmiddagstrafiken (10.00-12.00) redovisas i tabell

3.2.
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Tabell 3,2 Resultat för förmiddagstrafiken.

 

Detektorplacering Kostnad med Avvikelser från optimum

sann trafikbild [kr)] [%] [kr]

1. Överallt 16815 - -

2. Ej i korsning 10 16941 0,7 126

3. Ej i korsning 20 16852 0,2 37

4. Ej i korsning 30 16879 0,4 64

5. Ej i korsning 40 16871 0,3 56

6. Ej i korsning 61 16912 0,6 97

7. Ej i korsning 70 21149 25,8 4334

8. Ej i korsning 81 17456 3,8 641

9. Ej i korsningar 10,30,61,81 17441 3,7 626

10. Ej i korsningar 20,40,70 21390 27,2 4575

11. Ej i korsningar 10,20,30,40,61 17053 1,4 238

12. Ej detektorer i någon korsning 18181 8,1 1366

Det som sagts om kostnadssambandens komplexa beroende av detektoranvänd-

ningen i anslutning till tabell 3.1 illustreras här t ex av fall 9 vars merkostnad är

mindre än summan av de ingående "delarnas" kostnader. Som framgår av resulta-

ten försämras resultatet väldigt mycket när korsning 70 inte är detektorbestyckad.

Näst sämst är korsning 81. En möjlig förklaring till den påfallande stora merkost-

naden för korsning 70 är att den har flest antal korsningspassager per tidsenhet. En

annan möjlig förklaring är att antalet korsningspassager kraftigt underskattas av

basvärdeslösningen i dessa två korsningar. I både tabell 3.1 och 3.2 bör man lägga

märke till den förhållandevis lilla avvikelsen i kostnad när det inte är detektorer i

någon korsning. I det fallet erhålls trafikdata till TRANSYT av nätverksmodellen

helt och hållet baserat på modellens basvärden. En trolig förklaring till den "Tilla"

kostnadsavvikelsen är att basvärdena här råkar ge en något så när korrekt, relativ

fördelning av flödet i olika körfält och då erhålls ungefär samma gröntidsfördelning

som i fallet med full bestyckning med detektorer. För att belysa trafikbilderna i de

olika fallen på en aggregerad nivå redovisas i tabell 3.3 antalet beräknade kors-

ningspassager vid full detektorbestyckning vilket kan jämföras med situationen då

enbart basvärden används. Vidare anges antalet använda från- och tillfartsdetek-

torer i de olika korsningarna.
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Tabell 3.3 Antal korsningspassager i de sanna trafikflödena samt i nätverksmodel-

lens "baslösning" som är baserad enbart på angivna basvärden.

 

Sann trafik bild Antal detektorer

Korsningar med Nr Basvärdes- Full detek- Full detek- Från- Till-

Kungsgatan lösning tering 7-9 tering 10-12 fart fart

Skolgatan 10 838 931 908 2 5

Linnégatan 91 794 857 854 - -

St Olovs gata 20 1589 1330 1376 5 1

St Pers gata 30 957 955 985 2 2

Vaksalagatan 40 1654 1492 1507 4 0

Bredgränd 62 1232 959 985 - -

Bangårdsgatan 61 1585 1366 1451 5 3

Bäverns gränd 70 1332 1650 1614 6 1

Saltungs gränd 92 1123 1447 1473 - -

Fjalars gränd 93 1124 1319 1339 - -

Strandbogatan 81 1734 1973 2019 3 0

Cadbury 82 1276 1287 1332 - -

Dessa resultat möjliggör inga slutsatser avseende detektorers placering men lön-

samheten i användning av olika antal detektorer kan belysas. Merkostnaden av en

ofullständig detektorbestyckning exemplifieras av resultaten i tabellerna 3.1 och

3.2. Kostnaden för att installe:2 en detektor är ca 5000 kr. Livslängden för denna

är i genomsnitt 5 år. Med en kalkylränta på 5 % (i fasta priser) som rekommen-

deras av bl a Svenska Kommunförbundet ger detta en årskostnad på ca 1200 kr.

Icke förutsedda kostnader för drift mm av dessa antas uppgå till ca 700 kr per

detektor och år. Eventuella övriga kostnader för att ha med olika antal detektorer i

trafiksignalsystemet (i form av systemkostnader och arbetstidskostnader annat än

vad som ingår för den fysiska detektorn enligt ovan) har inte medtagits. Med en

användning för bestämning av tidplaner under ca 16 timmar per dag under 360

dagar per år ger detta en timkostnad per detektor på knappt 0.35 kr/timme. För

samtliga räknande detektorer i Kungsgatesystemet, 39 st, blir timkostnaden ca 15

kr. Detta kan jämföras med de olika avvikelserna från optimum enligt tabellerna

3.1 och 3.2 ovan. I 20 fall av 22 uppgår merkostnaden till mycket mer än 20

kr/timme, vilket indikerar att det är mycket lönsamt att använda så mycket detekto-

rer att bra trafikunderlag för tidsättningen erhålls. Även en marginell bestyckning

av ytterligare en korsning med 3-8 detektorer minskar merkostnaden med betydligt

över 20 kr/timme i 12 av 14 fall.
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4 RESULTAT AVSEENDE TYCHO HEDENS VÄG-SYSTEMET

Dessa resultat är grundad på trafikräknardata i två CN-filer för Tycho Hedéns väg i

Uppsala från 921012 respektive 921014. Trafiksituationerna under perioderna

6.00-9.00 respektive 9.00-15.00 har använts som dataunderlag. Basvärdena för

icke-detekterade fordonsflöden är baserade på en äldre indatafil till TRANSYT

avseende Tycho Hedéns väg för lunchtrafiken (TRAFO202.DAT) framtagen av

Kenneth Steen och Uppsala gatukontor. Den tidplan som alla optimeringar har ut-

gått ifrån är också en äldre tidplan av samma ursprung (TIDPO0202.DAT).

Analysen här har i princip gjorts på samma sätt som för Kungsgatan-systemet.

Våra hypoteser är dels att det är viktigt att detektera de största trafiktflödena för att

dessa kommer att kräva mest gröntid vid bestämningen av tidplanen, dels att det är

betydelsefullt att detektera länkar med högt kapacitetsutnyttjande. För att testa

dessa båda hypoteser har olika scenarier med avstängning av detektorer därför

baserats på prioriteringsbaserna:

Prioriteringsbas 1: det summerade antalet fordon per timme som en detektor

medverkar till att bestämma

Prioriteringsbas 2: kapacitetsutnyttjandet på länkarna enligt grundtidplanen (både

högt och lågt)

Länkräknarvärdena (länkräknarvärde definieras i kapitel 2) vid summering och

prioritering enligt prioriteringsbas 1 utgörs av existerande basvärden för samtliga

länkflöden. Som exempel på summering av flöden antar vi att en frånfartsdetektor

kopplad till två olika signalgrupper ger fordonsflödena 100 respektive 50, samt att

den använd i en kombinerad länkräknare bestämmer ett flöde på 200. Summa flöde

för den detektorn är 100+50+200=350. Detektorer med såväl höga som låga vär-

den kopplas bort för att belysa effekterna.

Prioritering enligt prioriteringsbas 2 utgår från länkarnas kapacitetsutnyttjande

(= trafikflöde / kapacitet = trafikflöde / (andel gröntid* mättnadsflödet)). Kapa-

citetsutnyttjandet är en dynamisk storhet som beror på tidplanen vilket framgår av

föregående formel, men den utgör ett naturligt underlag givet en situation med ett

begränsat antal fasta tidplaner. Såväl höga som låga kapacitetsutnyttjanden utgör

grund för bortkoppling av detektorer.
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Baserat på den första prioriteringsbasen har detektorer uteslutits i grupper om 5

stycken för att se vilken effekt det har på kostnaderna. Uteslutningarna har gjorts

dels av detektorerna med störst summerat flöde enligt ovan, dels av detektorerna

med minst summerat flöde som för att identifiera effekter "underifrån".

För varje dag och tidplaneperiod har därför följande borttagsstrategier använts med

uteslutning av som mest 30 detektorer, se även illustrationen i diagram 4.1.

1. Ta bort detektorer i grupper om 5 med högst summerat, passerande trafiktlöde

enligt ovan. Ex: över de första 5 passerar 2100 fordon/nmme över de näst-
kommande 5 passerar 1950 fordon/timme etc.

2. Ta bort detektorer i grupper om 5 med lägst summerat, passerande trafiktflöde
enligt ovan. Ex: över de första 5 passerar 300 fordon/timme, över de näst-
kommande 5 passerar 350 fordon/timme etc.

Passerande trafikflöde (basvärden) över borttagna detektorer som funktion av antal borttagna detektorer
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= = *" " 5detektorgrupp
   

 

 

 

successiv ökning av
trafikflödet över ytterligare
bortkopplade detektorer
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(fordon/timme)
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Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

 

15

 

successiv minskning av
trafikflödet över ytterligare
bortkopplade detektorer _

   

Diagram 4.1 TNlustration av trafikflödet över bortkopplade detektorer, d v s grun-

den för prioriteringsbas 1. På positiva x-axeln utesluts först 5 detek-
torer med mest trafikflöde, sedan 10 detektorer med mest trafikflöde

etc. Motsvarande görs sedan för detektorer med minst trafikflöde på
negativa x-axeln.

Enligt prioriteringsbas 2 med reducerad detektering har länkarna rangordnats efter

kapacitetsutnytjandet enligt grundtidplanen. Sedan har detekteringen av länkar med
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högst respektive lägst kapacitetsutnyttjande uteslutits i grupper om 5

"detekteringar", på motsvarande sätt som för prioriteringsbas 1 ovan. När detekte-

ringen av en länk har kopplats bort, har även detekteringen av andra länkar med

samma detektor(er) kopplats bort. Detta innebär t ex att två parallella körfält som

detekteras med en gemensam detektor kopplas bort samtidigt, även om kapaci-

tetsutnyttjandet i ett av dem skiljer sig mycket från det andra. Enär flera länkar kan

kopplas bort med en detektor innebär en bortkoppling av n länkdetekteringar nor-

malt att förre än n detektorer kopplas bort. I diagram 4.2 illustreras det aktuella

kapacitetsutnyttjandet på länkarna under perioden kl 9-15. Ingen korrelation synes

föreligga mellan storleken på länktflödet och kapacitetsutnyttjandet.

400 - 120
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Diagram 4.2 Tlustration av förutsättningarna avseende trafiken kl 9-15 med

länkarna ordnade efter stigande kapacitetsutnyttjande och samtidig

redovisning av länktflöden.

Totalt finns det 77 detektorer i Tycho Hedéns väg-systemet varav 73 används.

Nedan redovisas en tabell med trafikflöden i de aktuella korsningarna på, och i an-

slutning till, Tycho Hedéns väg 92-10-12 samt antal detektorer i frånfart respektive

tillfart.
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Tabell 4.1 Antal korsningspassager i de sanna trafikflödena samt i nätverksmodel-

lens "baslösning" som är baserad enbart på angivna basvärden.

 

Sann trafikbild Antal detektorer

Korsningar med Nr Basvärdes- Full detek- Full detek- Från- Till-

Tycho Hedéns väg lösning tering 6-9 tering 9-15 fart fart

G:la Uppsalgatan 10 1804 1688 1194 2 7

Råbyvägen 20 2474 1798 1473 - 6

Vaksalagatan 30 3038 2172 2004 4 7

Hjalmar Brantings g 40 2142 1824 1410 4 3.

Apelgatan 50 2177 1704 1329 2 3

Årstagatan 60 1394 973 1122 - 3

Fålhagsleden 70 2851 2136 1711 4 6

Stålgatan 80 2785 1795 1662 5 6

Rapsgatan 90 2311 1577 1285 4 6

En jämförelse av antalet korsningspassager i korsningssystemet enligt "Basvärdes-

lösningen" ger vid handen att den lösningen stämmer bättre överens med det sanna

utfallet på Kungsgatan än på Tycho Hedéns väg. Förklaringen till detta är huvud-

sakligen valet av basvärden som har resulterat i en riktigare beskrivning för Kungs-

gatan.

I diagrammen 4.3-4.9 redovisas de totala kostnaderna för olika tidplaner med hjälp

av TRAÄNSYT / AVT för olika antal borttagna detektorer för två olika dagar, en

måndag och en onsdag under perioder när AUT-tidplaner var installerade. Vidare

presenteras de genomsnittliga relativa förbättringarna jämfört med basfallet med

full detektering och en regressionslinje som beskriver de relativa

arna av att ej ha ett fullt detektorbestyckat system. Det är helt klart att vid en

prioritering av detektorer bör dessa placeras så att de fångar upp största möjliga

trafikflöde, ty båda dagarna är det en avsevärd skillnad i de relativa kostnads-

ökningarna av att ta bort detektorer med ett stort trafikflöde jämfört med detekto-

rer med ett litet trafikflöde. Faktum är att det verkar fungera relativt väl med

knappt hälften så många detektorer som man har idag.

För att belysa effekten av att hela efterfrågan eventuellt ej mäts vid frånfartsdetek-

tering har vi genomfört körningar för de 4 referensfallen i diagrammen 4.3, 4.4, 4.6
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och 4.7 med en uppjustering av trafikflödet x för alla frånfartsdetekterade vänster-

svängar (sammanlagt 7 stycken) enligt formeln

x = min[2*x, x+400] (4.1)

Motivet till val av faktorn 2 var att belysa en ordentlig underskattning, och alterna-

tivet att addera 100 till flödet var att ett dubblerat litet flöde inte skulle betyda sär-

skilt mycket. Resultatet presenteras i tabell 4.2. Beräknade trafikflöden

[fordon/timmer] i de 7 frånfartsdetekterade vänstersvängarna hamnar i intervallen

10-11 i ett fall, 40-70 i tre fall, 50-120 i två fall samt 80-160 i ett fall. I merparten

av fallen adderas alltså 100 till flödet, och det resulterande flödet ligger i den stor-

leksordningen som bör klaras av vid minimigröntiden, d v s ca 160 fordon/timme.

Om underskattningen av trafiktflödet är så kraftig överallt som i detta exempel kan

frånfartsdetektering av vänstersvängar (i motsats till tillfartsdetektering) leda till en

ganska stor kostnadsökning (med hänsyn tagen till att trafiktflödet är förhållandevis

lågt).

Tabell 4.2 Konsekvenser av en eventuell kraftig underskattning av trafikflödena i

frånfartsdetekterade vänstersvängar.

 

Dag Tid Referens- Kostnad med uppjusterade Relativ

kostnad värden enligt ekv (4.1) försämring

921012 6-9 6679 6819 1,02

921012 9-15 5258 5414 1,03

921014 6-9 7240 7529 1,04

921014 9-15 5694 5713 1,003

Resultaten i dessa experiment verifierar ytterligare det faktum att den slutliga total-

kostnaden för systemet givet olika detektorkombinationer uppvisar mycket kom-

plexa samband som inte nödvändigtvis sammanfaller med den intuitiva uppfatt-

ningen om hur det "borde" se ut, jämför diskussionen i kapitel 3. Att en stor kost-

nadsökningen uppträder i diagram 4.3 när stegen tas från 15 till 20 respektive 25

borttagna detektorer kan t ex förklaras av att basvärdena styr mot rimligt bra vär-

den som ersättning för de första 15 detektorerna men att stora avvikelser före-

kommer mellan nr 15 och 25. Motsvarande förhållande råder för resultaten i dia-

grammen 4.4- 4.6.
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8500 - (kr/timme)

Sam hällsekonomisk totalkostnad med n
trafik 921012 kl 6 - 9 P

8000 +

7500 +

7000 +

un-X- n/

RMW#.IH.M. 2

; + f f 4 1- 6500 4 i t f 4 1

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

Diagram 4.3 Samhällsekonomisk totalkostnad med trafik 921012 på Tycho

Hedéns väg för olika antal borttagna detektorer i förhållande till fallet

med full detektering (absolutvärde för trafiken kl 6-9).

6000 - (kr/timme)

Samhällsekonomisk totalkostnad med

trafik 921012 kl 9 - 15 5900 +

._____ - - ' _-

T

5200 -

5100 +

 H t t * me t t f t t ---

-30 -25 -20 -15 -10 -5 (0) 5 10 15 20 25 30

Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

Diagram 4.4 Samhällsekonomisk totalkostnad med trafik 921012 på Tycho

Hedéns väg för olika antal borttagna detektorer i förhållande till fallet

med full detektering (absolutvärde för trafiken kl 9-15).
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Diagram 4.5 Samhällsekonomisk totalkostnad med trafik 921014 på Tycho

Hedéns väg för olika antal borttagna detektorer i förhållande till fallet

med full detektering (absolutvärde för trafiken kl 6-9).

©500 -T (kr/timme)

Sam hällsekonomisk totalkostnad med

trafik 921014 kl - 15 6400 +

6300 -+

6200 -> =

6100 + a

6000 r

 
L 4 ) l l h LLAQ J, l ] ] L ]

T T T T V Nett T U 18 T T 1

-30 -25 -20 -15 -10 -5 [9] 5 10 15 20 25 30

Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

Diagram 4.6 Samhällsekonomisk totalkostnad med trafik 921014 på Tycho

Hedéns väg för olika antal borttagna detektorer i förhållande till fallet

med full detektering (absolutvärde för trafiken kl 9-15).
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Resultat i förhållande till full detektering. Data 921012 kl 6-9,9-15

 

 

 

- M - observation (medelvärde 2 1.2 -
fall

regression/minst 1.15
detektorflde

 regression/mest 1.1
detektortfléde

  

 

 L 1 L A-0- L L 1NHe F T T 1

-30 -20 -10 0 10 20 30

Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

Diagram 4.7 Samhällsekonomisk totalkostnad med trafik 921012 på Tycho

Hedéns väg för olika antal borttagna detektorer i förhållande till fallet

med full detektering (medelvärde för trafiken kl 6-9 respektive 9-15).

Resultat | förhållande till full detektering. Data 921014 kl 6-9, 9-15
 

 

 

 

 

-- 4 - observation (mecsivårde 2 1.2 -
fall)

regression/minst 1.15 +
detektortflöde

regression/mest 1.1 +
detektortfléde m-
 

 

 

-30 -20 -10 O 10 20 30

Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

S H iT T & $

Diagram 4.8 Samhällsekonomisk totalkostnad med trafik 921014 på Tycho

Hedéns väg för olika antal borttagna detektorer i förhållande till

fallet med full detektering (medelvärde för trafiken kl 6-9 respektive

9-15).
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Resultat i förhållande till full detektering för samtliga referenstall. Prioritering: Länktlödets storlek.

 

 

   

 

  

1.2 +-

-- &- : observationer (medelvärde

4 fall)
1,16 +

'" =>" " regression/minst

detektorflöde

regression/mest

detektorflöde

WMI ___

0.95 +

-30
-20

-10
0

h
ar

"Antal borttagna detektorer (+/- detektorer med mest/minst passerande trafik)

Diagram 4.9 Sammanfattning av resultaten i diagrammen 4.3 - 4.8 ovan.

Regressionslinjerna i diagram 4.9 har följande ekvationssamband (koefficienterna

avseende regressionslinjernas lutning är signifikanta på nivån 0,1 %):

Till höger från y-axeln: y = 0,998 + 0,0043 * (antal borttagna detektorer)

Till vänster från y-axeln: y = 1,000 + 0,0009 * (antal borttagna detektorer)

Från kostnadssynpunkt är det alltså fyra till fem gånger viktigare att placera detek-

torerna så att de bidrar till att registrera största sammanlagda trafikflöde jämfört

med de som registrerar det minsta trafikflödet. Regressionsanalysresultaten anger

också att de detektorantalsberoende effekterna är statistiskt signifikanta.

Resultatet avseende prioriteringsbas 2, d v s reducerad detektering baserat på

länkarnas kapacitetsutnyttjande, redovisas i sammanfattad form i diagram 4.10

(motsvarande diagram 4.9 för prioriteringsbas 1), framförallt för att storleksord-

ning m m avseende kostnaderna redovisats diagrammen 4.3-4.8.
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Resultat i förhållande till full detektering för samtliga referenstall. Prioritet: Kapacitetsutnyttjande på länkar.

 

 

   

  

  

1.200 -

-- E -- observation (medelvärde 4 fall)

regressdon/lägst 1.150 +
kapacitetsutnytijande

omm rgresgon/högst
kapaditetsutnytjande 1.100 +

1.050 +

___k f

grrrmyren fftent -cert keelet n

1,.0007-#*"

0.950 +

-30 -20 -10 0 10 20

Antal borttagna länkdetekteringar (+/- länkar med högst/lägst kapacitetsutnyttjande)

Diagram 4.10 Resultat med trafik 921012 och 921014 på Tycho Hedéns väg för

olika antal borttagna länkdetekteringar i förhållande till fallet med

full detektering (medelvärde för trafiken kl 6-9 respektive 9-15).

Regressionslinjerna i diagram 4.10 har följande ekvationssamband (koefficienten

avseende den högra regressionslinjens lutning är signifikant på nivån 10 % (på den

vänstra: 20 %)):

Till höger från y-axeln: y = 1,009 + 0,0006 * (antal borttagna

länkdetekteringar)

Till vänster från y-axeln: y = 1 ,007 + 0,0003 * (antal borttagna

länkdetekteringar)

Detta antyder att det från kostnadssynpunkt är ca två gånger viktigare att placera

detektorerna så att detektering görs av länkar med högst kapacitetsutnyttjande

jämfört med länkarna som har lägst utnyttjande. Emellertid är inte effekterna lika

stora som för prioriteringsbas 1, och inte heller statistiskt signifikanta på samma

nivå. En anledning till detta är att n stycken borttagna länkdetekteringar vanligen

ger färre än n bortkopplade detektorer. Vidare är som nämnts kapacitetsutnytt-

jandet en dynamisk storhet som påverkas av tidplanerna, vilket gör att variansen i

resultateten sannolikt ökar.
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5 SLUTSATSER

Studien avseende Kungsgatan, se kapitel 3, fokuseras kring kostnaderna för detek-

tering och jörmförelser med resultat från merkostnadsanalysen. Med aktuella data

enligt exemplet är det samhällsekonomiskt lönsamt att bestycka systemet med

befintliga detektorer, och på marginalen är en utökad detektorbestyckning lön-

sam. Kostnaden per detektor uppgår till 0,35 kr/timme och den minskade merkost-

naden till lågt räknat 2 kr/timme enligt kalkylen i avslutningen av avsnitt 3. Den

samhällsekonomiska förtjänsten uppgår alltså till minst 1,60 kr/timme/detektor.

Användningen av merkostnadsanalysen för Tycho Hedéns väg-fallet syftar till att i

mer detalj testa några alternativa principer för antal och placering av detektorer för

AUT-system. De prioriteringsbaser som har testats är:

1. baserat på detekterad trafikvolym

2. baserad på kapacitetsutnyttjandet på länkar.

Resultaten visar att detektorplaceringar som fångar upp stora trafikvolymer, samt

trafik på länkar med högt kapacitetsutnyttjande, är att föredra framför sådana där

motsatserna är för handen. Sett från kostnadssynpunkt är det 5 gånger så viktigt

att räkna de stora trafikflödena som de små, medan det från kostnadssynpunkt

endast är 2 gånger så viktigt att räkna länkflödena på länkar med högst kapaci-

tetsutnyttjande som de med lägst kapacitetsutnyttjande. Med stora trafikflöden på

Tycho Hedéns väg avses länkflöden med minst 200 fordon/timme (= övre kvar-

ten). Under en utvärdering av systemet erhölls följande trafikflödesstatistik: medi-

anvärde = 73, medelvärdet = 123 och maximivärde = 440.

Resultateten avseende de stora trafikvolymerna är statistiskt signifikanta på nivån

0,1 %, men de som avser ett högt kapacitetsutnyttjande är signifikanta först på

nivån 20 %. Sammantaget förefaller det rimligt att prioritera en placering av detek-

torer som fångar upp både stora trafikflöden och högt kapacitetsutnyttjande.

Med ett litet antal hypotetiska, separata exempel har effekterna av kraftiga under-

skattningar av trafikflödet i frånfartsdetekterade vänstersvängar undersökts.

Sådana underskattningar kan ge kostnadsökningar som uppgår till flera procent-

enheter.

I utvecklingsarbetet med AUT har vi erfarit att det krävs många timmars arbete för

att relatera icke-detekterade fordonsflödens storlek till existerande trafikräknande
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detektorer i systemet. Att göra detta med tillräcklig noggrannhet för en större

korsning under olika perioder av intresse (trafikdygnets olika timmar och olika

veckodagar) kräver sannolikt minst två arbetsdagar för en person som är insatt i

problematiken. Antag för enkelhets skull att det räcker att räkna trafiken under en

halv timme vid fyra tillfällen under en dag, och att detta görs samtidigt för alla

körfält i en tillfart. Arbetstiden för detta torde uppgå till minst 0.5*4*4 = 8 timmar.

Sannolikt krävs också minst en arbetsinsats av denna omfattning för att hantera

"ovanliga" dagar som fredagar, lördagar, särskilda helgdagar mm av samma om-

fattning. Efter detta skall data läggas upp och kollas i trafikprognosmodulen vilket

kräver åtminstone 4 timmar. Totalt kommer vi med denna beräkning upp i minst 20

timmar per korsning, och denna arbetstid skall sedan multipliceras med antalet

korsningar i systemet. Skall denna information sedan uppdateras en gång om året

tex så blir detta till en årlig kostnad för systemet på minst arbets-

tid*timkostnad=20*250=5000 kr/korsning. Utöver de direkta kostnaderna enligt

ovan uppstår givetvis samhällsekonomiska merkostnader av att inte korrekta indata

används för tidplanebestämningen. Under förutsättning att en viss andel av for-

donsflödena är korrekt detekterade räcker det dock att räkna icke-detekterade for-

donsflöden, och sedan relatera resultatet till de flöden som är korrekt räknade av

systemet. I detta senare fall minskar givetvis årskostnaden för detta arbete.

Registrering av fordonsflöden under blandfas med frånfartsdetektorer kopplade till

olika signalgrupper uppvisar i praktiken de brister som påpekats, nämligen att for-

donsflöden underskattas p g a köbildning under tid med mötande trafik.

De faktorer som diskuterats ovan tyder på att:

- Kostnaderna för uppdatering av trafikdataparametrar till trafikprognosmodulen

bör beaktas ordentligt vid bestämningen av hur många detektorer som bör använ-

das.

- Under beaktande av problemen med underskattning av flödena med frånfarts-

detektering vid blandfas, förefaller det lämpligare att utnyttja tillfartsdetektering

för sådana flöden.

Beträffande placering av detektorer för AUT är våra rekommendationer:

- Placera i första hand detektorer så att stora trafikflöden registreras, i synnerhet

om kapacitetsutnyttjandet är högt.

- Använd gärna frånfartsdetektering i korsningar utan blandfas av de länkar som

har mest sammanlagt trafikflöde, d v s summan av flödena på rakt fram-körande
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fordon i ena riktningen och svängande fordon från den korsande riktningen. Detta

medför också en detektering av fordon under hela signalcykeln.

- Mättnadsflödet under minsta tillåtna gröntid (gröntid+gul-grönt) kan beräknas för

alla körfält. Om det troliga trafiktflödet underskrider detta mättnadsflöde behöver

länkens flöde inte detekteras enär tillräcklig gröntid ändå ges till dessa trafikflö-

den (jämför med diskussion i slutet av avsnitt 1).

- Allt annat lika bör prioritet ges till länkar med en stor andel tung trafik därför att

de väger mycket tyngre än personbilar vid optimeringen i TRANSYT.

- I korsningar med blandfas och frånfartsplacerade detektorer kan höger- och

vänstersvängande fordon från motsatta riktningar eventuellt komma att detek-

teras tillsammans. Rakt fram-körningar blir korrekt detekterade. Separat tillfarts-

detektering av någon fordonsström bör övervägas vid större flöden.

- Överväg tillfartsdetektering för vänstersväng i blandfas. Det kan vara svårt att

korrekt detektera det antal som önskar passera en korsning i vänstersväng under

blandfas, vilket yttrar sig i att vänstersvängande fordon hindras av mötande trafik

och den kö som bildas inte hinner passera frånfartsdetektorn förrän signalerna har

slagit om till rött. Detekteringen blir då felaktig (upp till två fordon per omlopp

och 50 omlopp per timme gör att felet kan uppgå till 100 fordon per timme).

Resultaten i tabell 4.2 indikerar att kostnaderna kan gå upp med flera procent om

det verkliga trafiktflödet underskattas med upp till 100 fordon per timme.

- Överväg tillfartsdetektering generellt för länkar där tilldelad gröntid inte räcker

för att avveckla all ankommande trafik.

- Gör en uppskattning av hur mycket arbete som krävs årligen för att å jour-hålla

indata till trafikprognosmodulen för icke-detekterade fordonsflöden. Överväg all-

varligt att använda tillfartsdetektering för alla körfält, dels för att undvika detta

arbete, dels för att undvika nämnda svårogheter med frånfartsdetektering kopplat

till olika signalgrupper.

Ovriga kommentarer:

Detektorer i tillfart ger möjlighet att detektera flöden per körfält, men vi får ingen

information om hur fordonen sedan kör (framåt, högersväng, vänstersväng) när

körfältet erbjuder körning i mer än en utriktning. För körfält med risk för överbe-

lastning bör detektorn placeras så långt uppströms som möjligt så att efterfrågan

mäts. Detta torde emellertid huvudsakligen vara ett problem i körfält med vänster-

svängande fordon som hindras av mötande trafik. Vid användning av TRAF och

den inbyggda regressionsmöjligheten där måste en detektering av en matad länk

kombineras med detektering av flödet på minst en matande länk. Detta talar för en

placering av detektorer i gupper om minst två stycken. Betydelsen av denna

regressionsanvändning är dock inte kvantifierad.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

Indata till länkflödesskattningsmodellen

Beteckningar som används i indatafilen: NETW.DAT:

New: 10

TINl :

Nodnamn :

91_1O

10+NU

10+SI

Länknamn :

1001H

1002v

Data för en ny korsning med AVT/TRANSYT-nummer 10

Anger inkommande-riktning nr l

Anger en nod på körfälten från korsning 91 till korsning 10

Anger en nod på körfälten från korsning 10 i riktning norr ut

ur systemet (övriga utriktningar är VU (västerut), SU

(söderut) , OU (österut) )

Anger en nod på körfälten i riktning söderifrån in i systemet

till nod 10 (övriga inriktningar är NI (norrifrån), VI (väster-

ifrån), OI (österifrån) )

Anger TRANSYT-länk 1001 kombinerat med att en av flera utrikt-

ningar är en högersväng (övriga utriktningar är R (rakt fram)

och V Samma länknummer används här som i

rapporten av Lacko m fl [1991].

Anger TRANSYT-länk 1002 kombinerat med att det är ett körfält

endast avsett för vänstersväng (övriga utriktningar som ovan)

Bas-/Detektorvärde och räknarnummer:

Det : 9

Bas: 10

R: 9 -3 -1

D1003 :

Anger att denna länk har ett detekterat värde på 9 fordon/timme

Anger att denna länk har ett basvärde på 10 fordon/timme

Anger att denna länk har ett detekterat antal fordon per timme

som anges av länkräknarna 9, 3 och 1. Det resulterande antalet

erhålls som värdet för räknare 9 minus värdena för räknarna 3

och 1. Länkräknarvärdena erhålls som beräknade medelvärden

av CN-filernas fordonsantal.

Om det finns en definition av ett detekterat fordonsflöde

medelst R:...., så används detta för bestämning av ett

"Det : "-värde. I annat fall sätts det angivna "Bas:"- eller

"Det : "-värdet till ett "Bas:"-värde som ligger närmast ett

av ett antal möjliga basvärden, ex. vis 10, 50, 200 eller 400

(OBS! Man kan använda ett godtyckligt antal basvärden om så

önskas. Begränsningen till 4 värden är gjord preliminärt för

att göra det enklare att välja basvärden vid behov.)

Anger att eventuella detekterade värden för länken på denna rad

avser en summa av fordonsflöden på ett antal olika länkar. I

detta exempel det sammanlagda flödet på länkarna 1003H och

1007 .

Utseende på filen NETW.DAT:

Inriktning Bas / Räknarnummer som anger hur det

Från-nod Länknamn Det-varde det detekterade värdet erhålls

New: 10

IN1: 9110 10+NU 1001H Det : 9 R: 9 -3 -1

IN1: 9110 10+VU 1001R bet : 291 B: 1

INl: 9110 10+SU 1002V Det : 49 R: 3

IN2: 1O+SI 1091 1003H D1003: 199 R: 4

IN2: 10+SI 1O+NU 1003R Det : 9 R: 6 -4

IN2: 10+SI 1004v Det: 49 R: 8
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IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

IN4 :

IN4 :

New :

INl :

IN :

IN1l :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

IN4 :

IN4 :

New :

INl :

IN1l :

INl :

IN2 :

IN2 :

IN2 :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

IN4 :

IN4 :

New :

INl :

:

IN1l :

IN2 :

IN2 :

IN2 :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

IN4 :

IN4 :

New :

IN :

INl :

IN:

IN2 :

IN2 :

IN2 :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

10+VI

10+VI

10+VI

10+NI

10+NI

10+NI

91

20_91

2091

2091

1091

1091

1091

91+NI

91+NI

91+NI

20

3020

30_20

30_20

20+S1

20+581

20+81

9120

9120

9120

20+NI

20+NI

20+NI

30

4030

4030

4030

30+SI

30+5SI

30+SI

2030

2030

2030

30+NI

30+NI

30+NI

4 0

6240

6240

6240

40+5S1

40+5S1

40+5S1

3040

3040

3040

3040

40+NI

10+SU

1091

10+NU

10+vv

10+SU

1091

91+NU

9110

91+SU

91+SU

9120

91+NU

9110

91+SU

9120

20+NU

2091

20+SsU

2030

20+NU

2091

20+SU

2030

20+NU

2091

20+SU

2030

30+NU

3020

30+sU

3040

30+NU

3020

30+sU

3040

30+NU

3020

30+sU

3040

40+NU

4030

40+SU

4062

40+NU

4030

40+SU

4062

4062

40+NU

4030

1005H

1005R

1006_v

10078

1007R

1007v

9101H

910O1R

9101V

9102H

9102R

9103_v

910 4H

9104R

9104v

2001H

2001R

2002v

2003H

2004R

2005v

200 6H

2006R

2007_v

2008H

2009R

20094

3001H

3001lR

3002v

320038

3003R

3003v

300 4H

3004R

3005v

300

3006R

3006V

4001H

4002R

4003v

400 4H

400 4R

400 4v

4005H

4005R

4006R

4007v

4008H
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Bilaga 1

Sid 2 (4)

D1005: 9

Det : 399

D1005: 9

Det : 9

Bas: 10

D1003: 9

Bas: 10

Bas: 400

Bas: 50

Bas: 10

Bas: 400

Bas: 10

Bas: 10

Bas: 10

Bas: 10

Det : 4 9

Det : 199

Det : 199

Det : 199

Det : 199

Det : 4 9

Det : 4 9

Det : 296

Det : 4 9

Det : 4 9

Det : 199

Det : 4 9

D3001 : 9

D3001: 399

D3001: 49

D3003 : 9

D3003: 9

D3003: 9

D3004 : 9

D3004: 399

D3004 : 9

D3006: 9

D3006: 9

D3006: 49

Det : 200

Det : 361

Bas: 10

Det : 10

Det : 50

Det : 10

Bas: 10

Det : 296

Det : 50

Det : 50

Det : 50

PJ
X

X
XM

XM
DJ

X
W

X
W

XM
W

W
w»

W
XM

W
XM

X
V

XW
I'M

U
M

XM
XM

XW
W

W
XM

>

10 -5

10 -5

2 -8

1 4

10+11

W
W

(W
NO
N
N

&
&&

&
;-

;-
-

$ +9



ITN4 :

IN4 :

New :

INl :

INl :

IN2 :

IN3 :

IN3 :

New :

INl :

IN1 :

INl :

IN :

IN2 :

IN2 :

IN2 :

IN2 :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

IN4 :

IN4 :
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IN :

:
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IN2 :
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IN3 :

IN3 :
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IN4 :

IN4 :
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INl :

IN3 :

IN3 :

IN3 :

IN4 :

IN4 :

New :

INl :

ITINl :

IN1 :

IN3 :

40+NI

40+NI

62

6162

6162

62+S1I

4062

4062

61

70_61

70_61

70_61

70_61

61+SI

61+SI

61+SI

61l+SI

62_61

62_61

62_61

62_61

61+NI

61+NI

61+NI
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9270

9270

9270

9270

70+81

70+SI

70+81

6170

6170

6170

6170

70+NI

70+NTI

70+N1

92

93_92

9392

9392

7092

7092

7092

92+NI

92+NI

93

8193

8193

8193

9293

40+SU

4062

6240

62_40

62_61

6261

62_61

61+NU

61_62

61_62

61+SU

61_70

61+NU

61+NU

61_62

61+SU

61_70
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61+NU

61_62
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7092

70+NU

70+NU
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7092
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9270

9270

9293

9293
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9270
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93+NU

9392

9392

9381

4009R

4010v

6201R

6202R

6203H

6204R

6205R

6101H

6101R

6102R

6102v

6103H

6103R

6104R

6104v

6105H

6105R

6106R

6106v

6107H

6108R

6108v

70018

7001R

7002R

7002v

7003_H

7004R

7004v

70058

7005R

7006R

700 6v

7007H

7008R

7008v

9201H

9201R

9202R

9203R

9204R

9204v

92058

9205v

9301H

9301R

9302R

9303R

VTI MEDDELANDE 716

Bilaga 1

Sid 3 (4)
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Det : 320
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IN3 :
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IN :
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IN3 :

IN4 :
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93+NI
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8281

8281

8281

81+SsI

81+SsI

81+S1I

9381

9381

9381

9381

81+NI

81+NI

81+NI

81+NI

82

82+01

82+01

82+0I

8182

8182

8182

82+NI

82+NI

93_81

93+NU

93_92

9381

81+NU

8193

81+SU

8182

81+NU

8193

81+sU

8182

8182

81+NU

8193

81+sU

81+sv

8182

82+NU

8281

8281

82+0U

82+0U

82+NU

8281

82+0U

930 4R

9304v

9305H

9305v

8101H

8102R

8103v

810

8104R

d

810

8106R

8107R

8108v

810

8109R

8110_R

8111v

8201H

8201R

8202R

8203R

8204R

8205v

820 6H

8206v
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Bilaga 2

Sid 1 (4)

Exempel på utdata från länkflödesskattning

Beteckningar som används i utdatafilen, LAYOUT.DAT, är huvudsakligen samma som

i NETW.DAT. Utdata är grupperad i de olika IN-riktningarna till respektive

korsning. Antalet skattade fordon per timme anges efter länknamnet. Efter

antalet fordon anges från-noden följt av till-noden. Eventuellt kan en bokstav

(a,b,c, etc) föregå från-noden. Detta anger i så fall att det detekterade

värdet avser en summa av länkflöden. Efter till-noden anges om det är ett

detekterat värde med "Det" om detekteringen avser ett ensamt länkflöde, och

med exempelvis "DO03" om detekteringen avser en summa av länkflöden.

Exempel från korsning 10:

1001lR 245 9110 10+VU Det Anger att 245 fordon/timme detekterats på

länken 1001R.

1007v Jal0+NI 1091 D03 Anger att 7 fordon/timme detekterats på länken

1007V. Bokstaven a framför från-noden anger att

detekteringen utgörs av summan av flöden på

bågar med ett a framför från-noden i denna

korsning, d v s flöden på länkarna 1007V och

1003H. Detektorbeteckningen DO03 efter till-noden

anger att "detektorbeteckningen" i indatafilen

NETW.DAT är D1003 där det inskjutna numret 10

avser korsningsnumret .

1007R 14 10+NI 10+SU Anger att 14 fordon/timme har skattats på länk

1007R på grundval av det angivna basvärdet 10,

de omgivande flödena och "kostnaderna" för

avvikelser från basvärdet .

Utdata på filen LAYOUT.DAT:

Korsningnr: lo L , f , , . 1 , 1 . . . 1 . . . . .,

1007v Jal0O+NI 1091 D03

1007R 14 1O+NI 10+SU

10078 0 10O+NI 10+VU Det

1001H 15 9110 10+NU Det

1O01R 245 9110 10+vU Det

1002v 74 9110 10+SU Det

1006V 33b1l0+VI 10+NU D05

1005R 383 10+VI 1091 Det

1005H 32b10+VI 10+SU DO5

10038 87al0+SI 1091 D03

1003R 0 10+SI 10+NU Det

1004V 41 10+SI 10+vVU Det

Korsning nr ! 91 k f , , . , , , . , . , , . . r r m ,

9104v 11 91+NI 9120

9104R 13 91+NI 91+SsU

9104H 21 91+NI 9110

9101H 5 2091 91+NU

9101R 313 2091 9110

9101v 26 2091 91+sU

9103v 25 1091 91+NU

9102R 425 1091 9120

9102H 26 1091 91+sv
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Bilaga 2

Sid 2 (4)

Korsningnr: 20 k % *%* * % k k k % k k k k % % % k % %

2009v 38 20+NI 2030 Det

2009R 154 20+NI 20+SU Det

2008H 53 20+NI 2091 Det

2001H 26 3020 20+NU Det

2001R 213 3020 2091 Det

2002v 88 30_20 20+SU Det

2007v 48 9120 20+NU Det

2006R 301 9120 2030 Det

20068 87 9120 20+SU Det

2003H 149 20+SI 2030 Det

2004R 100 20+SI 20+NU Det

2005v 78 20+SI 2091 Det

Korsning nr : 30 . r . . . . 1 . . . . . . . . . f . . .

3006v 18d30+NI 30_40 DOG

3006R 8d30+NI 30+SU DO06

300 6H 6d30+NI 30_20 DO6

30018 15a4030 30+NU D0O1

3001R 307a4030 3020 D0o1

3002Vv 74a4030 30+SU DO1

3005V 2502030 30+NU DO04

3004R 43102030 3040 D04

3004H 2602030 30+SU D04

3003H 10b30+SI 3040 D03

3003R 23b30+SI 30+NU D03

3003v 12b30+SI 30_20 D03

Korsning nr: 4 0 k k k k k k k k k k k k* k k k k k % % %

4010V 257 40+NI 4062 Det

4009R 193 40+NI 40+SU

4008H 87 40+NI 4030 Det

4001H 138 6240 40+NU Det

4002R 267 6240 4030 Det

4003v 14 6240 40+SU

4007v 52 3040 40+NU Det

4006_R 110 3040 4062 Det

4005R 275 3040 4062 Det

4005H 23 3040 40+sU

4004H 22 40+SI 4062 Det

400 4R 36 40+SI 40+NU Det

4004v 10 40+SI 4030 Det

Korsning nr ? 62 k % k % % k k k k k k % % k % ok ok k k yk

6201R 276 6162 6240

6202R 143 6162 6240

6205R 181 4062 6261

6204R 359 4062 6261

6203H 1 62+SsI 6261
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Sid 3 (4)

Korsning nr: 61 k k k k k k k* k k % k k k * * % % % % *

6108V 55b6l+NI 6170 D08

6108R 22b6l+NI 61+SU DOG

6107_H 90 61I+NI 6162 Det

6101H 66 7061 61+NU Det

610O1R 165 7061 61_62 Det

6102R 119 7061 61_62 Det

6102V 38 70061 61+SU Det

6106V 10086261 61+NU DO5

G10O6R 65a6261 6170 DO5

G1OSR 26986261 61_70 DOS

6105H 106a6261 61+SU DO05

6103H 133 61+SsI 61_70

G10O3R 38 61+SI 61+NU Det

6104R 53 61+SI 61+NU

6104v 44 61+SI 6162 Det

Korsningnr: 70 * * * % * * * * k * * % % k* % % * % % %

7008v 52 70+NI 7092 Det

7008R 10 70+NI 70+SU Det

7007H 89 70+NI 70061 Det

70018 46 9270 70+NU

J0O01R 216 9270 70061 Det

7002R 84 9270 7061 Det

7002v 105 9270 70+SU Det

7006v 7 61_70 70+NU

7006R 316 61_70 7092 Det

7005R 243 6170 7092 Det

7005H 70 6170 70+SU Det

7003_H 369 70+SI 7092 Det

7004&R 22 70+SI 70+NU

700 4vV 25 70+SI 70+NU Det

Korsning nr: 92 k k k k* k k k k k k k * * * % ok ok ok ok %

9205v 10 92+NI 9293

9205H 13 92+NI 9270

9201H 7 9392 92+NU

9201R 292 9392 9270

9202R 146 9392 9270

9204v 133 7092 92+NU

9204R 283 7092 9293

9203R 564 7092 9293

Korsningnr: 93 k % % k* k k * k k k k k ok ok ok ok ok ok ok %

9305v 12 93+NI 9381

9305H 18 93+NI 9392

9301H 8 8193 93+NU

9301R 214 8193 9392

9302R 214 8193 9392

9304v 88 9293 93+NU

9304R 505 9293 9381

9303_R 264 9293 9381
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Korsningnr: 81 * % % % * * * * k * * % % k % % % % %

8111V 179 BSiI+NI 8182 Det

8110R 51 SI+NI 81+SU

B1O9R 52 8SI+NI 81+SsU

8109H 266 BSI+NI 8193 Det

8101_H 320 8281 8S1+NU Det

8102R 114 8281 8193 Det

8103v 64 8281 81+sv

8108v 133 9381 S1+NU Det

8107R 74 9381 8182 Det

8S10O6R 252 9381 8182

8106H 321 9381 81+sU

81048 85 81+SI 8182 Det

S1O4R 24 8I+SI 8S1+NU Det

8105V 56 8SI+SI 8193 Det

Korsning nr: 82 k k k k k* k k k k k * k k k* % k* * % % %

8206V 23 82+NI 82+0U

8206H 10 8S2+NI 8281

8201H 192 82+0I1 82+NU

8201R 53 82+01 8281

8202R 422 82+01 8281

8205v 72 8182 82+NU

8204R 263 8182 82+0U

8203R 256 8182 82+0U
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Sid 1 (1)

Idéer för detektorplaceringsval

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

För regressionsanalysen bör man undvika att varannan korsning detekteras

eftersom detta medför att regressionsanalysen inte kan genomföras. Talar för

att grupper om minst två korsningar bildas.

Resulterande effekter känsliga för flöden nära kapacitetsgränsen d v s det är

inte bara flödets absolutnivå som är av betydelse.

Kan man hitta generella mönster genom att bilda korrelationsmattiser för räk-

narna? Var finns de starkaste sambanden?

Välj punkter som fångar upp/beskriver så många korsningspassager som möj-

ligt

n; = antal korsningspassager genom systemet för resa i

Välj punkter som maximerar SUMMA n;

Detta borde bl a medföra att korsande flöden får låg prioritet.

Platser med "stor" skillnad i körfältsfördelning, d v s parallella körfält med

samma utfartsriktning med stor skillnad i flödesnivå.

Körfält med stor tidsvariation. Relativ skillnad jämfört med absolut skillnad?

Absolut variation jämfört med relativ variation.

Överordnat flöde i kombination med vänstersväng. Vänstersvängarnas mätt-

nadsflöde är en funktion av det överordnade flödets storlek.

För körfält med risk för överbelastning bör detektorn placeras så långt upp-

ströms som möjligt så att man mäter efterfrågan.

Punkter med stor andel tung trafik. Körfält/flöden med stor andel tung trafik.

Slår hårt i beräkningarna.

Korsningar i närheten av kapacitetsgränsen. Prioritera körfält med högst

belastningsgrad.

Betydelsen av mingrönt + gulgrönt. "Gröntiden" kan ju inte bli kortare. Med

"normala" mättnadsflöden borde därmed länktflöden 160 fordon/timme vara

av mindre intresse ur "gröntidsfördelningssynpunkt". Den övre gränsen

bestäms av kapaciteten på länken enligt:

(antal cykler per timme)*(minsta gröntid i sekunder)*

(mättnadsflöde i antalfordon per sekund)

som med minsta gröntid = 8 sekunder blir i storleksordningen

3600/90 * 8 * (1800/3600) = 40 * 8 * 0,5 = 160 fordon/timme

Ej signalreglerade korsningar saknar detektorer, d v s kan vara bra att räkna så

nära som möjligt.

Optimering bör även innehålla omloppstids-optimering.

Jämför externa med interna länkar.

Frånfart - tillfart, vilket är bäst.
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