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Förord
Föreliggande rapport ingår som en del av ett större projekt benämnt ”Automatisk
uppdatering av TRANSYT-tidplaner”. Projektet har letts av en styrgrupp med följ-
ande sammansättning:

• Karl-Olov Hedman, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
• Thomas Juhlin, Peek Traffic AB
• Åke Larsson, Vägverket
• Lennart Nilsson, Uppsala Gatukontor (Ugk).

Sammankallande för styrgruppens möten har varit Alf Peterson, Peek Traffic AB.
Uppdragsgivare för VTI har varit Peek Traffic AB och Vägverket.
En projektgrupp med följande sammansättning, har ansvarat för projektets

genomförande:

• Alf Peterson (ordf.), Peek Traffic AB
• Ulf Hammarström, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
• Kurt Modin och Sören Jansson, Uppsala gatukontor
• Mats Månsson, Peek Traffic AB

Slutförandet av den här aktuella dokumentationen har genomförts inom ett separat
Vägverksprojekt med Svante Berg som kontaktman.

Arbetsuppgifterna inom VTI har fördelats enligt följande:

• metodutveckling, kontroller, kalibrering samt uppläggning och genomförande
av datorberäkningar, Henrik Edwards

• utskrift av denna rapport,  Siv-Britt Franke
• metoduppläggning, dokumentation och projektledning, Ulf Hammarström
• fältmätningar och utvärdering av mätdata, Per Henriksson.

 Väsentliga bidrag inom VTI, till genomförandet, har även lämnats av:

• Bo Karlsson, datorsimuleringar.
• Mats Wiklund, statistisk analys

Lektör har varit Ola Hagring.

Linköping i februari 2001

Ulf Hammarström Henrik Edwards Per Henriksson
Projektledare och författare Författare Författare
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 Validering och utvärdering av AUT/TRANSYT
 av Ulf Hammarström, Henrik Edwards och Per Henriksson
 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
 581 95  LINKÖPING
 
 
Sammanfattning
 

Förbättrad styrning av trafiksignaler reducerar av-
gasemissioner
 De största luftproblemen i tätorter kan förväntas i anslutning till signalreg-
lerade korsningar. Här finns också de största möjligheterna till mycket kost-
nadseffektiva avgasreduktioner genom förbättrad styrning av trafiksignaler.
Validering och utvärdering av det s.k. AUT-systemet har påvisat att bl.a. ut-
släpp av kväveoxider i korsningarna kan reduceras med ca 16%. I försöks-
området har kostnadsreduktioner om drygt en miljon kr/korsning och år be-
räknats, vilka kan jämföras med en investeringskostnad av maximalt ca
100 000 kr per korsning.
 
 AUT är en metod för automatisk uppdatering av tidplaner i samordnade trafik-
signaler. I metoden ingår det kända TRANSYT-programmet. Med TRANSYT kan
den mest effektiva tidplanen beräknas för givna trafikförutsättningar.

Den grundläggande principen för utveckling av AUT har varit att så långt möj-
ligt inom ramen för befintlig signalutrustning utveckla en tilläggsrutin för
automatisk uppdatering av s.k. tidplaner i signalsystem.

Indata till AUT utgörs av fortlöpande automatiska trafikräkningar. Dessa
används för prediktion av trafiken en vecka framåt i tiden. Predikterad trafik utgör
underlag för beräkning av optimala tidplaner för nästa vecka. Med optimal avses
att någon eller några av följande delkostnader, efter användarens önskemål, redu-
ceras till ett minimum:

• bränsleförbrukning
• övriga fordonskostnader
• avgaskostnader
• restidskostnader.

De i programsystemet inlagda effektberäkningsmodellerna och värderingarna mot-
svarar de som används inom vägplaneringen.

 Den förhållandevis enkla utformningen av AUT innebär att AUT skulle kunna
utnyttjas i alla signalsystem med automatisk trafikräkning och med möjlighet att
överföra trafikdata till en central och att återföra tidplanedata från centralen till
styrapparaterna. En användare kan själv välja det antal trafikströmmar som skall
detekteras utöver befintlig trafikräkning.

 
Uppsala försöksområde
Som försöksområde för utvecklingen av AUT har valts E4:ans genomfart i
Uppsala. Detta signalsystem omfattar nio korsningar. Validering och utvärdering
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av AUT har också genomförts i detta område. AUT kan användas både på leder
och i nätverk samt oberoende av hastighetsbegränsning.

 Projektet har bl.a. omfattat följande delar: systemutveckling; kontroll; kalibre-
ring; validering och utvärdering. Dataunderlagen för validering avser en del av år
1993 medan utvärderingen avser delar av både år 1993 och 1994.

 
Valideringsmetod
Valideringsdelen har i stort sett avsett samtliga delar i den långa beräkningskedjan
fram till resulterande effekter. Detta innebär att bl.a. följande variabler har stude-
rats:

• länkflöden, både observerade och predikterade
• matande utflöden till olika länkar
• fordonstypsfördelning
• mättnadsflöden
• stopp, fördröjning och genomsnittlig max. kölängd
• bränsleförbrukning.

En beräkningsförutsättning som avviker systematiskt från verkliga förhållanden är
att modellen beskriver en  fast tidstyrning medan korsningarna till viss del varit
lokalt trafikstyrda.

Två olika mätmetoder har använts för valideringen. Den ena avser en mätbil
med parallell registrering av körförlopp och bränsleförbrukning och den andra
videoupptagningar av trafiken i två korsningar.

 Valideringen har begränsats till morgon- och dagtidplanen för vardagar.
 Mätbilen har körts genom systemet i dess huvudriktningar med ett hastighets-

anspråk motsvarande inlagda hastigheter i TRANSYT under morgon- respektive
dagtidplanen.

 Videoupptagningar har utvärderats för en halvtimma per dag och per tidplan
avseende två dygn.

 
Statistisk analys
Den statistiska analysen har genomförts med linjär regression, vilken ger informa-
tion om:

• förklaringsgrad (R2)
• eventuell systematisk avvikelse.

I analyserna har modelldata varit förklarande variabel och mätdata studerad vari-
abel.

För att en modell skall kunna bedömas som tillfredsställande bör följande vara
uppfyllt:

• att nivån på förklaringsgraden minst kan bedömas som acceptabel
• att interceptet i regressionsanalysen inte är signifikant skilt från noll
• att regressionskoefficienten inte är signifikant skild från 1.
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Trafikdata
 En trafikbeskrivning avser en bestämd tidsperiod och omfattar alla körfält i
signalsystemet. Trafikbeskrivningen per körfält avser både totala flödet per utrikt-
ning och hur varje utriktning matar andra länkar i angränsande korsningar.

Det finns två typer av trafikdata, observerad och predikterad trafik. För upp-
följning av trafikeffekter används observerad trafik och för beräkning av optimala
tidplaner används predikterad trafik.

Observerad trafik motsvaras både av räknedata direkt och av uppskattningar
baserade på räknedata. Den observerade länktrafiken uppvisar en god överens-
stämmelse med videodata och med en förklaringsgrad av 0,95. Absolutnivåerna
för trafikdata ur videon avvek marginellt från modelldata.

 För samordning av trafiksignaler är beskrivning av de matande flödena per länk
ett absolut krav. Trots en hög förklaringsgrad, 0,87, kan man finna stora absoluta
avvikelser mellan video- och modelldata i vissa fall.

 Genomförd statistisk analys avseende predikterad trafik har resulterat i vad som
möjligen kan betecknas som acceptabla förklaringsgrader, 0,43–0,82. På länknivå
har en genomsnittlig absolut avvikelse av ca 7% beräknats för prediktionerna.
Analyserna avser en jämförelse av prediktionsvärden beräknade vecka n avseende
vecka n+1 med observerad modelltrafik för vecka n+1 under en tidsperiod av åtta
månader.

Fordonstypsfördelning – personbil, tung lastbil, tung lastbil med släp och
buss – har stor betydelse för optimeringsdelen och effektberäkningarna. Trots att
stora insatser gjorts för att uppnå en bra beskrivning avvek fördelningarna under
valideringsperioderna mer än marginellt mot använda kalibreringsdata. Detta
skulle kunna vara en följd av att kalibrerings- och valideringsperioderna inte varit
tillräckligt långa. Eftersom representativa fordonstypsfördelningar har stor be-
tydelse för tidplanernas effektivitet bör den utvecklade statistiska metodiken
vidareutvecklas inför eventuella kommande AUT-installationer i kombination
med längre kalibreringsperioder. Den typ av kalibrering av fordonstypsfördelning
som förutsätts genomföras bygger på hypotesen att fördelningen för viss veckodag
och mellan vissa klockslag är stabil i tiden per länk. Denna hypotes borde testas
ytterligare.

Mättnadsflöden
De mättnadsflöden som kunnat uppskattas ur videodata tyder på att modelldata av-
seende stopplinjer med trafik enbart rakt fram ger en mindre underskattning, ca
3,7%, medan resultatet för svängande trafik motsvarar en överskattning med ca
17%. Förklaringsgraden för delmodellen avseende mättnadsflöden är mycket låg.
Om modellens beräkningsförutsättningar, avseende andel tung trafik, väljs lika
med vad som registrerats ur videodata så uppnås en påtaglig förbättring av för-
klaringsgraden även om nivån fortfarande är låg. Vad som inte av resursskäl har
kunnat studeras är mättnadsflöden på länkar med konflikter antingen med bilar
eller med andra trafikantgrupper Den använda mättnadsflödesmodellen bygger i
huvudsak på samma underlag som VV:s CAPCAL-program.

Stopp, fördröjning och kölängd
Beträffande mätdata i form av stopp, fördröjning och kölängd så har dessa inte
jämförts direkt med modelldata. Uppmätta data har före jämförelse korrigerats för
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att motsvara de speciella TRANSYT-definitionerna av dessa variabler. Exempel-
vis räknar TRANSYT alla fordon med fördröjning som stoppande.

 Stopp har validerats både med mätbils- och videodata. Båda metoderna ger för-
klaringsgrader som minst kan bedömas som acceptabla. En jämförelse av mätbils-
data med modelldata motsvarar en överskattning med 12%. Avvikelsen enligt
videodata motsvarar en överskattning av stopp med 39% i valideringskorsningarna
och med ca 24% för hela systemet. Enligt videodata finns en observation med
stoppandel större än 100% medan modellen ger 14 sådana värden.

 Fördröjningen överskattas i genomsnitt med 60% i valideringskorsningarna och
med 26% i hela systemet. Fördröjningen uppvisar väsentligt större relativa skill-
nader i enskilda fall mellan modell och video jämfört med stopp.

 Även om modellsystemet påvisats ge betydande överskattningar av stopp och
fördröjning skall detta ses parallellt med att förklaringsgraderna (R2) varit åt-
minstone acceptabla, 0,65 och 0,71. Förklaringsgraden för mätbilens stopp var
0,85.

 Resultaten för genomsnittlig maximal kölängd avseende förklaringsgrad och
överskattning motsvarar ungefär resultaten för fördröjning.

Förklaringar till de systematiska avvikelserna för stopp och fördröjning kan an-
tingen finnas i beräkningsleden före eller i TRANSYT.

Möjliga förklaringar till avvikelser för stopp och fördröjning i leden före
TRANSYT är bl.a. följande:

• att det finns mindre avvikelser i beskrivningen av trafik och mättnadsflöden,
vilka båda ger bidrag till en överskattande tendens

• att den lokala trafikstyrningen medför att tider för grönstarter och grönslut kan
ha förskjutits några sekunder jämfört med de fasta tiderna i beräkningsförut-
sättningarna

En ytterligare förklaring skulle kunna vara att den valda metoden för validering
endast beskriver vad som händer i korsningsområdet. Om visad signalbild på-
verkar körförloppet utanför valideringsområdet följer ett systematiskt fel.

Även om det förekommer brister i beräkningsleden före TRANSYT talar
mycket för att det dominerande bidraget till de systematiska avvikelserna kommer
från TRANSYT.

 
Bränslemodellen
Uppmätt bränsleförbrukning med mätbilen har i begränsad omfattning kunnat an-
vändas för kontroll av bränslemodellen. Resultatet tolkas som att det finns risk för
underskattning. Därmed skulle det även kunna finnas en tendens till underskatt-
ning i avgasmodellerna, eftersom avgaserna uppskattats med samma basmodell
som bränsleförbrukningen.

Utvärdering
Vinsterna av AUT har definierats som skillnaden mellan att arbeta med av AUT
optimerade tidplaner och att behålla tidplanerna som användes före AUT togs i
drift. Dessa bastidplaner installerades 1991, dvs. de var förhållandevis aktuella.
Optimering har skett med avseende på summan av kostnader för bränsleförbruk-
ning, koldioxid och övriga avgaser.



VTI rapport 462 13

För utvärdering har trafikräknedata från en period av ca 14 månader funnits till-
gänglig. Periodens längd har betydelse såtillvida att man kan förvänta att de
relativa skillnaderna i beräknade effekter mellan bastidplanerna och de optimala
tidplanerna kommer att öka med periodlängden, vilket är ett uttryck för att bastid-
planerna kan förväntas bli alltmer ineffektiva med ökande ålder. I Sverige är det
inte ovanligt med 5–10 år mellan manuella uppdateringar av tidplaner.

 Ett problem med utvärderingen av dagtidplanen har varit att kombinationen av
bastidplanen och trafikdata har resulterat i extrema beräknade trafikeffekter och
därmed mycket stora kostnadsreduktioner med AUT. Vad skulle hänt om bastid-
planen behållits? Skulle de extrema situationerna ha uppkommit eller skulle
trafiken sökt sig andra vägar? I utvärderingen har som basalternativ valts en något
justerad tidplan som eliminerar de extrema situationerna. De uppskattade
vinsterna med AUT har därmed också blivit mindre.

 Valideringen har påvisat betydande systematiska skillnader för stopp och för-
dröjning mellan modell och videodata. Modellen har därför inför utvärderingen
korrigerats med de i valideringen framtagna regressionssambanden mellan mät-
och modelldata. Beräknade värden skulle därmed kunna vara representativa för
verkliga värden åtminstone ifråga om stopp och fördröjning. Dessa utgör i sin tur
underlag för beräkning av bränsle, övriga fordonskostnader och avgaser.

Följande reduktioner har uppskattats som medelvärden för morgon- och dagtid-
planen första året efter AUT-installation:

• stopp, 12%
• fördröjning, 7,8%
• bränsle, 12%
• övriga fordonskostnader, 14%
• kolväten, 10%
• kolmonoxid, 12%
• kväveoxid, 14%
• totalkostnad, 12%.

Ajourhållningen av tidplaner kan förväntas ge årliga ytterligare tillskott till första
årets reduktioner. Tillskotten under andra året har uppskattats till följande:

• stopp, 1,4%/år
• fördröjning, 2,5%/år
• bränsle, 1,7%/år
• övriga fordonskostnader, 1,5%/år
• kolväten, 1,5%/år
• kolmonoxid, 1,4%/år
• kväveoxid, 1,7%/år
• totalkostnad, 1,9%/år.

Baserat på beräknade kostnadsreduktioner för morgon- och dagtidplanen har följ-
ande potentiella reduktioner uppskattats för all samordnad tid första året efter en
AUT-installation i försöksområdet1:
                                                
1   Samhällsekonomiska värderingar motsvarande år 1993.
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• bränsle, 170 000 dm3/år
• övriga fordonskostnader, 2 200 000 kr/år
• kolväten, 2 900 kg/år
• kolmonoxid, 39 000 kg/år
• kväveoxid, 4 500 kg/år
• totalkostnad, 8 900 000 kr/år.

Till första årets effekt kommer därefter ajourhållningseffekten som andra året efter
installationen innebär att de totala reduktionerna ökar med följande värden:

• bränsle, 23 000 dm3/år
• övriga fordonskostnader, 240 000 kr/år
• kolväten, 420 kg/år
• kolmonoxid, 4 700 kg/år
• kväveoxid, 540 kg/år
• totalkostnad, 1 500 000 kr/år.

Därmed skulle den totala kostnadsreduktionen under det andra året bli tio miljoner
kr/år, vilket per korsning motsvarar drygt en miljon kr/år.

Denna besparing kan jämföras med en investeringskostnad på som mest ca
100 000 kr per korsning.

Eftersom AUT är utvecklat för att arbeta inom befintliga signalsystem så kan
för svenska förhållanden den s.k. LHOVRA-tekniken användas parallellt med
AUT. LHOVRA-tekniken medför statistiskt säkerställda höjande effekter av
trafiksäkerheten. Om färre stopp ger färre olyckor skulle även AUT kunna bidra
till en förbättrad säkerhet.
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Validation and evaluation of AUT/TRANSYT

 by Ulf Hammarström, Henrik Edwards and Per Henriksson
 Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
 SE-581 95  LINKÖPING  Sweden
 
 
 Summary

Improved control of traffic signals reduces exhaust
emissions

The greatest air pollution problems in urban areas can be expected to occur
at signal controlled intersections. It is also here that there are the greatest
opportunities for very cost effective reductions in exhaust emissions by
improved control of traffic signals. Validation and evaluation of the AUT
system has demonstrated that the emission of e.g. oxides of nitrogen at inter-
sections can be reduced by ca 16%. In the experimental area annual cost re-
ductions of over SEK one million per intersection have been calculated,
which may be compared with a maximum investment of ca SEK 100,000 per
intersection.

AUT is a method for automatic updating of time plans in coordinated traffic
signals. The method includes the well known TRANSYT program. Using
TRANSYT, the most effective time plan can be calculated for given traffic condi-
tions.

The fundamental principle for development of AUT has been to develop, as far
as possible within the framework of existing signal equipment, an additional rou-
tine for automatic updating of time plans in signal systems.

Input data for AUT consist of continual automatic traffic counts. These are
used for prediction of traffic one week ahead in time. The predicted traffic forms
the basis for calculation of optimal time plans for the next week. The term optimal
implies that one or more of the following part costs are, according to the wishes of
the user, reduced to a minimum:

• fuel consumption
• other vehicle costs
• exhaust costs
• trip time costs.

The effect calculation models and evaluations incorporated in the program system
are the same as those used in road planning.

Owing to the relatively simple design of AUT, it should be possible to use
AUT in all signal systems with automatic traffic counting which have the facilities
for transmitting traffic data to a central station and for retransmitting time plan
data from the central station to the control apparatuses. Users can themselves
select the number of traffic streams which shall be detected in addition to the
existing traffic count.
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Uppsala experimental area
The route of European Highway E4 through Uppsala was chosen as the experi-
mental area for development of AUT. This signal system comprises nine intersec-
tions. Validation and evaluation of AUT was also performed in this area. AUT can
be used both on traffic routes and in networks, and also independently of speed
restrictions.

The project comprised the following and other parts: system development;
control; calibration; validation and evaluation. The data for validation refer to part
of year 1993, while evaluation refers to both 1993 and 1994.

Validation method
Broadly speaking, the validation part related to all stages in the long chain of
calculations up to the resulting effects. This means that e.g. the following variab-
les were studied:

• link flows, both observed and predicted
• feeding outlet flows to different links
• breakdown by vehicle type
• saturation flows
• stopping, delay and average maximum queue length
• fuel consumption

One calculation assumption that is systematically different from real conditions is
that the model describes a fixed time control while the intersections were to some
extent under local traffic control.

Two different measurement methods were used for validation. One refers to a
survey vehicle with parallel recording of traffic behaviour and fuel consumption
and the other to video recordings of traffic at two intersections.

Validation was confined to morning and daytime time plans for weekdays.
The survey vehicle was driven through the system in its principal directions

with a speed demand corresponding to the speeds input into TRANSYT during the
morning and daytime time plans.

Video recordings were evaluated for one half hour per day and per time plan
for two days.

Statistical anaysis
Statistical analysis was performed with linear regression, which provides informa-
tion on:

• coefficient of determination (R2)
• any systematic deviation

In the analyses, the model data were the explanatory variable and the measured
data the studied variable.
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For a model to be judged satisfactory, the following should be fulfilled:

• that the level of the coefficient of determination may be judged to be at least
acceptable

• that the intercept in the regression analysis is not significantly different from
zero

• that the regression coefficient is not significantly different from 1.

Traffic data
A traffic description relates to a definite time period and comprises all lanes in the
signal system. The traffic description per lane relates both to the total flow per
outlet direction and the way each outlet direction feeds other links in adjacent
intersections.

There are two types of traffic data, observed and predicted traffic. Observed
traffic is used for monitoring traffic effects, and predicted traffic for calculation of
optimum time plans.

Observed traffic is given both by traffic count data directly and by estimates
based on count data. The observed link traffic exhibits good agreement with video
data and has a coefficient of determination of 0.95. The absolute levels of traffic
data from the video were only marginally different from model data.

For coordination of traffic signals, a description of the feeding flows per link is
an absolute requirement. In spite of a high coefficient of determination, 0.87, large
absolute deviations may be found between video and model data in certain cases.

A statistical analysis regarding predicted traffic resulted in what may possibly
be regarded as acceptable coefficients of determination, 0.43 – 0.82. At link level,
an average absolute deviation of ca 7% was calculated for the predictions. The
analyses concern a comparison of predicted values, calculated in week n for week
n+1, with observed model traffic for week n+1, over a period of eight months.

Breakdown by vehicle type – car, heavy lorry, heavy lorry with trailer and bus –
has great significance for optimisation and for the effect calculations. In spite of
great efforts to achieve a good description, the breakdowns during the validation
periods deviated more than marginally from the calibration data used. This may be
because the calibration and validation periods were not sufficiently long. Since
representative breakdowns by vehicle type have great significance for the effec-
tiveness of time plans, the statistical method developed should be developed
further in combination with longer calibration periods before any future AUT in-
stallations. The type of calibration of breakdown by vehicle type which is to be
carried out is based on the hypothesis that the breakdown for a certain weekday
and between certain times of the day is stable in time per link. This hypothesis
ought to be tested further.

Saturation flows
The saturation flows which could be estimated from video data indicate that
model data regarding stop lines with only through traffic give a small
underestimate of ca 3.7%, while the result for turning traffic gives an overestimate
of ca 17%. The coefficient of determination for the partial model regarding
saturation flows is very low. If the calculation assumptions of the model
concerning the proportion of heavy traffic are put equal to what is recorded from
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video data, an appreciable improvement in the coefficient of determination is
achieved even though the level is still low. What could not be studied owing to
shortage of resources are saturation flows on links where there are conflicts either
with cars or with other road user groups. The saturation flow model used is
substantially based on the same data as the CAPCAL program of the Swedish
Road Administration.

Stopping, delay and queue length
As regards measured data in the form of stopping, delay and queue length, these
were not compared directly with model data. Prior to the comparison, the mea-
sured data were corrected to correspond to the special TRANSYT definitions of
these variables. For instance, TRANSYT counts all vehicles with delay as
stopping.

Stopping was validated with both the survey vehicle and video data. Both
methods yield coefficients of determination which can be judged to be at least
acceptable. A comparison of survey vehicle data with model data corresponds to
an overestimate by 12%. The deviation according to the video data corresponds to
an overestimate of stopping by 39% at the validation intersections and by ca 24%
for the whole system. According to video data, there is one observation with a
stopping proportion larger than 100%, while the model gives 14 such values.

Delay is on average overestimated by 60% at the validation intersections and
by 26% in the whole system. The relative differences between the model and
video in individual cases are much higher for delay than for stopping.

Even though the model system was demonstrated to produce considerable
overestimates of stopping and delay, this must be viewed in the light of the fact
that the coefficients of determination (R2) were at least acceptable, 0.65 and 0.71.
The coefficient of determination for the stopping of the survey vehicle was 0.85.
The results for average maximum queue length regarding coefficient of determina-
tion and overestimation are about the same as for delay.

Explanations for the systematic deviations for stopping and delay may be found
in the calculation step either before or in TRANSYT.

Possible explanations for deviations for stopping and delay in the step before
TRANSYT are:

• that there are small deviations in the description of traffic and saturation flows,
both of which contribute to the tendency towards overestimation

• that, owing to the local traffic control, the times for green starts and green ends
may have been displaced by a few seconds compared with the fixed times in
the calculation assumptions.

One further explanation may be that the method chosen for validation describes
only what is happening in the region of the intersection. If the signal configuration
shown affects the traffic behaviour outside the validation area, this results in a
systematic error.

Even if there are shortcomings in the calculation stage before TRANSYT, there
is much to suggest that the dominant contribution to the systematic deviations is
provided by TRANSYT.



Fuel model
The fuel consumption measured with the survey vehicle could to a limited extent
be used for checking the fuel model. The result is interpreted to mean that there is
a risk of underestimation. There would therefore also be a tendency for under-
estimation in the exhaust models, since exhausts are estimated with the same basic
model as the fuel consumption.

Evaluation
The gains due to AUT were defined as the difference between working with time
plans optimised with AUT and retain the time plans used before AUT was put into
operation. These basic time plans were installed in 1991, i.e. they were relatively
up to date. Optimisation was performed with regard to the sum of the costs of fuel
consumption, carbon dioxide and other exhaust gases.

For evaluation, traffic count data from a period of ca 14 months were available.
The length of the period is significant inasmuch as it may be expected that the
relative differences in calculated effects between the basic and optimal time plans
will increase with the length of the period, which is an expression of the fact that
the basic time plans may be expected to become progressively ineffective with in-
creasing age. In Sweden, a period of 5–10 years between manual updatings of
time plans is not uncommon.

One problem met with in evaluating the daytime time plans was that the
combination of the basic time plan and traffic data resulted in extreme calculated
traffic effects and thus very high cost reductions with AUT. What would have
happened if the basic time plan had been retained? Would the extreme situations
have occurred, or would traffic have tried to find other routes? The basic
alternative chosen in the evaluation was a somewhat modified time plan that
eliminates these extreme situations. The estimated gains due to AUT also became
smaller in this way.

Validation showed that there were considerable systematic differences for
stopping and delay between the model and video data. Prior to evaluation, the
model was therefore corrected with the regression equation for measured and
model data which was proposed during validation. The calculated values should in
this way be representative of real values, at least as regards stopping and delay. In
turn, these provide the basis for calculation of fuel, other vehicle costs and ex-
hausts.

The following reductions were estimated as mean values for the morning and
daytime time plans in the first year after installation of AUT:

• stopping, 12%
• delay, 7.8%
• fuel, 12%
• other vehicle costs, 14%
• carbohydrates, 10%
• carbon monoxide, 12%
• oxides of nitrogen, 14%
• total cost, 12%.
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It may be expected that continuous updating of time plans will yield further
additions every year to the reductions achieved in the first year. During the second
year, these additions were estimated to be:

• stopping, 1.4% per year
• delay, 2.5% per year
• fuel, 1.7% per year
• other vehicle costs, 1.5% per year
• carbohydrates, 1.5% per year
• carbon monoxide, 1.4% per year
• oxides of nitrogen, 1.7% per year
• total cost, 1.9% per year.

On the basis of the calculated reductions in cost for the morning and daytime time
plans, it was estimated that the potential reductions for all coordinated time in the
experimental area1 would be as follows during the first year after installation of
AUT1:

• fuel, 170,000 dm3 per year
• other vehicle costs, SEK 2,200,000 per year
• carbohydrates, 2,900 kg per year
• carbon monoxide, 39,000 kg per year
• oxides of nitrogen, 4,500 kg per year
• total cost, SEK 8,900,000 per year.

The effect due to updating must be added to the effect in the first year; this means
that during the second year after installation the total reductions are increased by
the following values:

• fuel, 23,000 dm3 per year
• other vehicle costs, SEK 240,000 per year
• carbohydrates, 420 kg per year
• carbon monoxide, 4,700 kg per year
• oxides of nitrogen, 540 kg per year
• total cost, SEK 1,500,000 per year.

The total cost reduction during the second year would thus be SEK 10m per year,
which is equivalent to over SEK 1m per intersection per year.

This saving may be compared with a maximum investment cost of ca SEK
100,000 per intersection.

Since AUT has been developed so as to work within existing signal systems, in
Swedish conditions the LHOVRA technique can therefore be used parallel with
AUT. The LHOVRA technique has been statistically verified to have the effect of
increasing traffic safety. If fewer stops result in fewer accidents, AUT should also
contribute to enhancing safety.

                                                
1  Macroeconomic estimates for year 1993
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1 Bakgrund
 Väl fungerande signalsamordningar bygger på effektiva metoder för beräkning av
s.k. tidplaner, på dataunderlag med hög kvalitet och aktualitet.

 De manuella metoder som använts för att konstruera effektiva tidplaner har
normalt varit inriktade på att skapa grön våg för genomfartstrafiken. Metoder för
beräkning av effektiva tidplaner som TRANSYT, se referens (80-1), strävar istäl-
let mot att skapa gröna vågor för den grupp av trafikströmmar som ger störst lön-
samhet. Detta kan ibland ske på bekostnad av genomfartstrafikens framkomlighet.
Den suboptimering som det traditionella målet att skapa grön våg för genomfarts-
trafiken motsvarar bidrar naturligtvis till att öka de potentiella samhällsekono-
miska vinsterna av att istället använda metoder som TRANSYT för en samhälls-
ekonomisk totaloptimering.

 Datoriserade beräkningsmetoder för utveckling av tidplaner såsom TRANSYT
arbetar med mycket detaljerade beräkningsunderlag. Ju bättre representativitet
som kan uppnås för underlaget desto effektivare tidplaner kan förväntas. Manuella
metoder för insamling av sådana dataunderlag kan vara mycket resurskrävande,
även för mindre system. Vad som komplicerar bilden är att det inte är nog med
trafikflöde per körfält utan att även information krävs om ”destination” för utflö-
dena. Med destination avses matat körfält i korsningen nerströms. En betydande
effektivitetsvinst borde därmed kunna göras genom att höja indatakvaliteten
genom automatisk datainsamling och bearbetning.

 Ett ofta eftersatt område i svenska signalsystem är ajourhållning av tidplaner,
se referens (81-3). Att tiden mellan uppdateringar kan vara av storleksordningen
5–10 år är inte ovanligt. En förbättrad ajourhållning borde därför kunna bidra till
effektivitetsvinster.

 Den ovan givna titeln på föreliggande dokumentation är benämning på en akti-
vitet bland totalt sex i ett samarbetsavtal mellan Peek Traffic AB, Uppsala gatu-
kontor (Ugk), Vägverket(VV) och Statens väg- och transportforskningsinstitut
(VTI). Övriga aktiviteter omfattar bl.a. själva systemutvecklingen där VTI an-
svarat för det s.k. trafiktekniska konceptet.

 AUT omfattar programdelar med olika behov av validering och utvärdering.
Exempelvis har det ingående TRANSYT-programmet validerats i många olika
studier, se exempelvis referens (81-1). Behovet av att validera själva TRANSYT-
programmet skulle därmed kunna tyckas vara mindre. I och med att AUT utgörs
av en serie sammankopplade program har det bedömts föreligga ett valide-
ringsbehov av hela systemet inklusive av givna beräkningsförutsättningar.

 Enligt referens (92-1) kan en ovanligt stor avkastning, för att vara inom väg-
trafiksektorn, förväntas av att utnyttja AUT. Att effekterna är stora styrks även av
tidigare TRANSYT-studier, se exempelvis referens (81-2). I anslutning till denna
studie genomfördes den validering som dokumenterats i referens (81-1). Hur stor
avkastningen blir beror naturligtvis mycket på vad alternativet till AUT skulle
vara. De tidigare förhållandevis stora uppskattade effekterna skulle kunna tala för
ett stort behov av validering i och med att graden av ifrågasättande av redovisade
effekter skulle kunna komma att stå i relation till effekternas storlek.
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 Beträffande uppgifter om betydelsen av ajourhållning av tidplaner är den till-
gängliga informationen bristfällig. Det är dessutom mycket tveksamt i vilken ut-
sträckning som resultat från något enstaka signalsystem någonstans i världen kan
användas för bedömning av vad som kan förväntas under svenska förhållanden.
Därmed finns ett utvärderingsbehov av ajourhållning för svenska förhållanden.
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2 Målsättning
 Målsättningen för den här aktuella aktiviteten inom AUT-projektet har varit vali-
dering och samhällsekonomisk utvärdering.

 Valideringen avser primärt sluteffekterna i AUT: s beräkningskedja: stopp, för-
dröjning, bränsleförbrukning, övriga fordonskostnader och avgasutsläpp. Detta
skall i sin tur utgöra ett underlag för bedömning av osäkerheten i uppskattade
samhällsekonomiska effekter inom utvärderingen.

 Den samhällsekonomiska effekten av AUT avser skillnaden för de kostnads-
typer, som normalt ingår i vägplanering, mellan att använda respektive inte
använda, AUT. En väsentlig fråga härvid är hur alternativet utan AUT skall defini-
eras.

 I målsättningen har även ingått att bedöma driftsäkerhet och användarvänlighet.
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 3 Beskrivning av AUT-systemet
 Utvecklingen av AUT har baserats på följande punkter:

• att utnyttja befintlig teknik både ifråga om styrapparater och trafikdetektering
• att utnyttja en beprövad metod som TRANSYT för optimering av tidplaner.

Eftersom befintliga styrapparater normalt är av LHOVRA-typ har man också en
garanti för att trafiksäkerheten kan bibehållas på en dokumenterad förhållandevis
hög nivå (88-2).

En översiktlig programbeskrivning och manual för AUT redovisas i (99-1).
AUT kan grovt indelas i följande:

• en del för insamling av trafikdata och uppläggning av en trafikräknar-fil (1)
• en del för uppstart av (3) och (4). (2)
• en del för hantering av tidplanedata (3)
• en del för beräkning av effekter och tidplaner (4)

Att benämningen ”räknare” använts för trafikfilen förklaras av att det är trafik per
räknare som ingår i filen. En räknare utgörs av en detektor antingen i kombination
med gröntid för viss signalgrupp eller utan någon sådan koppling. Med räknare
registreras fordonsenheter dvs. bil med släp blir två fordonsenheter. Finessen med
det första alternativet är att en och samma detektor kan användas för beskrivning
av flera trafikströmmar i en korsning. Detektorn är i detta fall placerad ifrånfarten.
I försöksområdet i Uppsala, se avsnitt 5, har speciella detektorer installerats för
AUT: s trafikräkning. Det finns inget direkt hinder för att utnyttja befintliga
detektorer i trafikstyrda signaler för AUT:s trafikräkning.

Den s.k. centralmodulen (CM), det trafiktekniska konceptet, omfattande (3)
och (4) enligt ovan startas två gånger per dygn och genomför följande:

 • direkt före midnatt uppdateras olika tidplaneregister :
 - ett register för beräkning av dygnets trafikeffekter
 − ett register för överföring av nästa dygns tidplaner till styrapparaterna
 - ett register med de tidplaner som skall användas under den kommande veckan

dygn för dygn
 • direkt efter midnatt bearbetas gårdagens trafikdata och beräkning genomförs av

optimala tidplaner och effekter med uppdatering av ett optimeringsschema för
tidplaner.

Tidplanedata på en övergripande nivå omfattar följande:

 • ett register organiserat motsvarande styrapparaternas tidplanefack (TPLC). I
registret finns bl.a. följande information:
 − ETC-nr på tidplanen (facket)2

 − markering av om AUT får uppdatera innehållet i facket

                                                
2 ETC är ett system för övervakning av trafikstyrningsutrustning. Systemet är Windowsbaserat och
utformat för att ge användaren maximal information i realtid om alla anslutna styrapparater.
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 − markering av om trafikdata kopplad till tidplanen i facket får användas för
prediktion av trafik

 • definition av ett optimeringsschema (TPLA) som innehåller följande:
 − dagnr dvs. 1 för måndag osv.
 − inkopplings- och urkopplingstider per tidplan
 − AUT-nr på tidplanen
 − markering av om nyttoberäkning skall genomföras per tidplan
 − markering av om överföring till  ett produktionsschema (TPLBO) skall ske

per tidplan
 − senaste optimeringsdatum dvs. senaste uppdatering av varje tidplan

 • en beskrivning av ett preliminärt produktionsschema (TPLBO) för tidplaner.
Detta schema kan utgöras av en blandning av fasta tidplaner och variabla opti-
merade tidplaner. De fasta tidplanerna bestäms av användaren i en rutin med
benämning TPLBO. Registret uppdateras även automatiskt via TPLA.

 • ett register för nästa dags tidplaner dvs. ett resulterande produktionsschema
(TPLB). Detta register uppdateras automatiskt i den körning som startas före
midnatt. Syftet med TPLB är att minimera risken för fel vid överföring av
tidplanedata till styrapparaterna

• en sammanställning av de under dagen använda tidplanerna (TPLB1). Informa-
tionen används för beräkning av trafikeffekter avseende använda tidplaner.
Direkt efter uppläggning motsvarar informationen de under dagen använda
tidplanerna medan det blir gårdagens tidplaner då effektberäkning sker efter
midnatt.

Beräkningskedjan fram t.o.m. trafikeffekter och optimala tidplaner omfattar
följande led:

 • kontroll av räknar-filen (PRECON)
 • uppdelning av räknar-filen i tidsperioder (TRAFGEN).
 • beräkning av observerad och predikterad trafik (TRAF). Observerad trafik, de

trafikförhållanden som gällde under gårdagen, utgör underlag enbart för
effektberäkning medan predikterad, den trafik som förväntas gälla om en
vecka, utgör underlag för tidplaneoptimering och beräkning av förväntad nytta

 • bilda trafikdata representativ för de perioder som nya tidplaner skall vara in-
kopplade under (TRAFVKT)

 • omforma trafikdata från enhetsnivå, fordonsenheter, till ekipagenivå
 • AVT/TRANSYT-beräkning:

 − beräkning av optimala tidplaner med predikterad trafik som underlag
 − beräkning av nyttan med att byta gammal tidplan mot ny optimal för predik-

terad trafik
 − effektberäkning för den period då tidplanen senast var inkopplad.

Den TRANSYT-version som använts i valideringen/utvärderingen är nr 8. AUT
klarar även i nuvarande form version nr 9 av TRANSYT.

 AUT innehåller många fler funktioner för automatisk uppdatering än de upp-
räknade. VTI har ansvarat för utvecklingen av funktionerna (3) och (4), vilka be-
skrivningen i detta avsnitt huvudsakligen avser. För bedömning av (3) och (4)
måste dock (1) först kontrolleras.
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 De data som är aktuella för kontroll, kalibrering, validering och utvärdering kan
indelas i följande grupper: CN; TRAF; AVT-in; TRANSYT och AVT-ut.

Den s.k. CN-filen kan beskrivas enligt följande:

 • räknar-filen inleds med uppgifter om datum och system
 • en fil avser ett signalsystem under ett dygn
 • vid varje tidplanebyte skrivs nr på den nya tidplanen ut jämte tidsinformation.
 • per räknare summeras och redovisas trafiken på 3-minutersperioder. För varje

styrapparat/korsning finns upp t.o.m. 14 s.k. räknare. Per 3-minutersperiod
bildar räknardata per korsning en post. Den angivna tiden motsvarar början på
det 3-minutersintervall som räknardata avser. Den räknade trafiken avser
fordonsenheter dvs. bil med släp räknas som två enheter.

 • om ETC konstaterar fel lämnas olika felkoder i filen.

Syftet med att summera räknardata på 3-minutersnivå är den regressionsanalys
som utförs i TRAF för att beskriva hur en stopplinje matas av trafik från stopp-
linjer i korsningen uppströms. En räkneperiod bör vara tillräckligt lång för att ett
fordon skall kunna räknas i två angränsande korsningar under en räkneperiod.

De trafikdata som söks skall motsvara behovet av stopplinjepassager per tids-
enhet. Trafikräkning för viss stopplinje kan antingen göras före eller efter stopp-
linjen. Ju längre uppströms på länken som en detektor placeras före all köbildning
desto större sannolikhet att behovet av stopplinjepassager kan uppskattas. Detek-
torerna har i många fall placerats så att istället betjäningen registreras exempelvis i
frånfart då räkning kombineras med visad signalbild. Denna placering ger fördelen
att samma detektor kan räkna och separera flera trafikströmmar från olika
stopplinjer.

I PRECON genomförs de första kontrollerna av CN-filen. Totalt utförs 20 olika
typer av kontroller och huvudsakligen av formell karaktär såsom att de posttyper
som skall finnas återfinns i filerna m.m.

Indata till rutinen är CN-filer och utdata är eventuellt godkända CN-filer och
felmeddelanden.

Uppdelning av CN-filen på tidsperioder görs i TRAFGEN. Dessa perioder
behöver inte motsvara inkopplingstiderna för olika tidplaner. Trafikdata motsvar-
ande tidplanernas periodindelning görs i ett senare steg. Utöver periodindelning
görs bl.a. följande i TRAFGEN:

 • kontroll av tidplanedata i CN-filen
 • kontroll av förekomst av ETC-felmeddelanden. Åtgärder vidtages som följd av

upptäckta fel.

Med TRAF beskrivs länkflöden och utflöden/utandelar. Den dimension som gäller
är fortfarande fordonsenheter dvs. bil med släp ger två enheter. En utförlig pro-
gramdokumentation samt manual finns i referens (86-1). I den TRAF-version som
använts i validering/utvärdering, se (93-2), har betydelsefulla förändringar genom-
förts jämfört med referens (86-1). Dessa förändringar innebär bl.a. att en s.k. nät-
verksmodell implementerats. Nätverksmodellen förenklar påtagligt kalibreringen
av de s.k. utandelarna och skall förhoppningsvis också medföra säkrare
skattningar. Formen på indata och utdata har inte förändrats jämfört med referens
(86-1).
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 TRAF-data omfattar följande:

 • en periodindelad CN-fil
 • länkräknardata som bildas av räknardata. Stämmer räknardatan så bör normalt

även länkräknardata stämma. I situationer med detektorer över två körfält har
en korrektionsfunktion kopplats till länkräknaren vilken justerar upp grund-
värdet som funktion av registrerat flöde

 • länkandelar som är helt fasta och ges av användaren. Dessa används för att
beskriva länkflödet i ett körfält utan länkräknare. Man beskriver flödet som
andelar av andra länkräknares flöden

 • utandelar vilka används för att beskriva matande utflöden. Samma utandelar
används för observerad och predikterad trafik. Utandelarna tillåts endast maxi-
malt förändras med ett relativt värde som ges av användaren dvs. en restriktion
för tillåtna förändringar. Detta har naturligtvis betydelse vid validering. Data-
filen sparas och utgör indata till nästa beräkning för aktuell period dvs. efter
minst en vecka

 • predikterade länkräknarvärden vilka används till följande:
 − underlag för prediktion av länkflöden
 − bas för nästa prediktion dvs. om en vecka
 − ersättningsvärden om fel nästa vecka. Filen sparas till nästa vecka

 • observerade och predikterade länkflöden. Dessa filer används ej vidare av
TRAF utan nya skapas fortlöpande

 • varningar och felmeddelanden.

Beskrivning av trafiken per tidplan görs med TRAFVKT på enklast tänkbara sätt,
dvs. genom sammanviktning av trafikbeskrivningar från TRAF med avseende på
tid. Normalt används trafikdata med den periodindelning som används i TRAF
dvs. TRAFVKT ger normalt samma trafikbilder som TRAF. TRAFVKT har be-
tydelse då man vill förändra in- och urkopplingstiderna för tidplanerna och
därmed bilda trafikbilder för de planerade men ännu ej använda perioderna.

 För att skapa startvärden till TRAF, och reducera behovet på arbetsinsatser av
användaren, används en rutin benämnd PRETRAF.

 I AVT arbetar man med fordonsekipage, dvs. bil med släp skall ge ett bidrag av
en enhet till trafikflödet. Genom att uppmätt trafik multipliceras med (1 + r)-1 så
fås ett formellt korrekt flöde, där r avser andel tung lastbil med släp. Denna trans-
formering görs efter TRAF.

 Eftersom AVT arbetar på ekipagenivå till skillnad från TRAF:s enhetsnivå får
man här ett mindre fel åtminstone i ett inledningsskede.

 Beräkning av optimala tidplaner syftar till en uppdatering av TPLA. Normalt
utgör den senast använda tidplanen indata vid beräkning av en ny optimal tidplan
för samma dag och tid nästa vecka. TRANSYT måste alltid ha någon form av tid-
plan att utgå ifrån.

 Vid beräkning av optimala tidplaner för nästa vecka fås parallellt trafikeffekter
för de nya tidplanerna. För beräkning av nyttan med att uppdatera en tidplan görs
även en beräkning av de trafikeffekter man skulle få nästa vecka om den gamla
tidplanen skulle behållas. Syftet med denna funktion är att ge användaren ett be-
slutsunderlag då någon förändring av tidplanerna planeras.
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 Med effektberäkning baserad på observerad trafik och använda tidplaner kan de
fortlöpande trafikeffekterna i ett signalsystem beskrivas tidplan för tidplan och dag
för dag.

 AVT är i huvudsak uppdelat på två delar, AVT-in och AVT-ut. Den första
delen används för att sammanställa indatafilen till TRANSYT och för att starta
TRANSYT. Den andra delen används för ytterligare bearbetning av utdata från
TRANSYT m.m.

Indata till AVT-in utgörs av följande:

 • fast beskrivning av den geometriska utformningen av systemet samt samman-
koppling av geometrin/körfälten med de s.k. signalgrupperna

 • länkfilen i vilka länkar sammankopplas med körfält
 • konstantfiler, se bilaga 3, med:

 − priser
 − bränslemodell
 − fordonskostnadsmodell
 − avgasmodell

 • trafikbeskrivning som utöver totala bilflöden skall innehålla följande:
 − fordonstypsfördelning (personbil/lätt lb; tung lb; tung lb + sl; buss)
 − antal bilar som i genomsnitt vid sekundärkonflikt kör under tid med röd

signalbild dvs. sådana som passerat stopplinjen men hindrats att lämna
korsningen beroende på sekundärkonflikt. Denna uppgift uppdateras
manuellt efter behov.

 − cykeltrafik, vilken uppdateras manuellt efter behov
 − fotgängare, vilken uppdateras manuellt efter behov
 − buss-stopp och parkeringsmanövrar, vilken uppdateras manuellt efter behov
 

En komplett uppsättning trafikdata skall finnas för varje tidplan.

 • tidplanedata:
 − gruppering av C-pulser med fasta inbördes tidsavstånd
 − C-pulstider
 − koppling av signalgrupper till C-pulser
 − grönstarter och grönsluts tidsrelation till C-pulser
 − min-grönt
 − gul-grönt.

Utdata från AVT-in är bl.a. följande:

 • tidplanedata på TRANSYT-form omfattande bl.a.:
 − växlingslinjer med tillhörande tider
 − min-tider mellan växlingslinjer
 − ”lag” dvs. tid från växlingslinje till grönstart eller grönslut

 • mättnadsflöden. Dessa beräknas av AVT-in som funktion av bl.a. väggeometri
och sekundärkonflikter. Samma modellunderlag har använts som för VV:s
CAPCAL (87-2). Sekundärkonflikter med bilar och fotgängare/cyklister
hanteras på olika sätt
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 • vikter per länk för stopp och fördröjning som utgör underlag för att bilda viss
optimeringsvariabel, se bilaga 3. Stoppvikterna kan exempelvis motsvara extra
bränsleförbrukning som följd av retardation/acceleration jämfört med att köra
samma sträcka med konstant hastighet och fördröjningsvikterna kan motsvara
tomgångsförbrukning

 • länklängder
 • trafikdata per länk, totalt flöde och matande flöden
 • färdtider mellan stopplinjer per delsträcka. För rakt-fram-länkar motsvaras

färdtiden av den hastighetsnivå som användaren gett som indata. Om insväng-
ande eller utsvängande trafik förekommer så beaktas även acceleration och
retardation. Tiden beräknas fordonstyp per fordonstyp och viktas slutligen
samman till en resulterande tid med fordonstypsfördelning som underlag. Per
länk fås en resulterande färdtid per matande delström

 • vikter för kritisk kölängd. Med kritisk kölängd avses köer som växer in i an-
gränsande körfält alternativt in i korsningen uppströms.

Indata till TRANSYT utgörs huvudsakligen av vad som beskrivits som utdata för
AVT-in. TRANSYT-utdata utgörs av följande:

 • effekter:
 − på länknivå:

 − belastningsgrad dvs. hur stor andel av tillgänglig kapacitet som utnyttjas
 − färdtid och fördröjning. Färdtiden är samma som getts som indata i AVT-

in. Fördröjningen motsvarar all extra tid för korsningspassage som följd
av signaler eller interaktioner med andra trafikanter. Vad som inte ingår
och som borde kunna ingå automatiskt är accelerationsfördröjning. På
70-sträckor är accelerationsfördröjningen förhållandevis stor och för
personbilar ca 5 sekunder. För tyngre fordon blir värdena väsentligt
större. I TRANSYT finns möjlighet att beskriva detta genom fiktivt
senarelagd grönstart. Detta resulterar då i höjda belastningsgrader vilket
medför överskattning av belastningsgraden, vilket i sin tur leder till över-
skattning av fördröjning och att omloppstiden drivs upp för högtrafik.
Accelerationsfördröjningen har ingen betydelse för samordningen om på
varandra följande länkar har samma accelerationsfördröjning. Vi har valt
att inte beskriva accelerationsfördröjning. Detta bör ge en bättre be-
skrivning av belastningsgrad men på bekostnad av en underskattande
tendens för fördröjning. Om önskemål skulle finnas kan funktionen
enkelt implementeras. Alla indata som krävs finns tillgängliga

 − andel stoppande fordon. Enligt TRANSYT stoppar alla fordon med för-
dröjning. För varje nytt omlopp ett fordon står kvar framför stopplinjen
räknas antal stopp upp med ett dock max två stopp per bil och stopplinje.
Att alla fordon med fördröjning tilldelas minst ett helt stopp medför en
överskattande tendens av antal stopp

 − genomsnittlig maximal kölängd. Liksom för stopp så ställs alla fordon
med fördröjning i kö. Detta medför en överskattande tendens för maximal
kölängd

 − på systemnivå redovisas bl.a. följande:
 − total körsträcka
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 − total tidsförbrukning
 − genomsnittlig reshastighet
 − total fördröjning

 • optimal tidplan och omloppstid
 • grafer per länk som visar ankommande och avvecklad trafik per tidssteg.

I AVT-ut görs en serie kompletteringar av TRANSYT-utdata som medför
följande:

 • komplettering med följande trafikeffekter:
 − bränsleförbrukning
 − övriga fordonskostnader
 − avgasutsläpp
 − restidskostnader
 − stoppkostnader

 • trafikeffekter: totalt; på korsningsnivå eller på länknivå
 • väg–tid–diagram, se bilaga 2
 • signalväxlingsschema, se bilaga 2.

Bränsleförbrukning, övriga fordonskostnader och avgasutsläpp beräknas som
funktion av stopp och fördröjning. Restidskostnaderna baseras på fördröjningen
enligt TRANSYT. De av AUT/AVT redovisade effekterna är inte de totala i
systemet utan avser enbart mereffekter i korsningar som följd av signaler eller in-
teraktioner med annan trafik.

 De inlagda effektmodellerna är desamma som används av VV inom vägplane-
ringen dvs. de skall motsvara genomsnittliga fordon ett visst år, se bilaga 3.
Effektmodellerna är upplagda per fordonstyp dvs. beräkningar görs i ett första steg
per fordonstyp och sammanviktas slutligen till totaleffekter för hela trafiken. I
fordonseffektberäkningarna subtraheras retardationsfördröjning från total för-
dröjning så att den renodlade stopptiden används för exempelvis tomgångseffek-
ter. Därmed blir exempelvis bränsleförbrukning i form av TRANSYT:s
prestandaindex något större än i uteffekterna från AVT beroende på att någon
sådan subtraktion inte kan göras för prestandaindex i TRANSYT.
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 4 Problembeskrivning
Den utvärdering som av resursmässiga skäl kan genomföras bygger på
beräkningar med modeller. Dessa modeller är också de som normalt ingår i AUT.
För en meningsfull utvärdering krävs kunskap om representativiteten för
beräknade värden. Själva TRANSYT-programmet har tidigare validerats i olika
sammanhang. Frågan är dock här också hur representativa indata till AUT är.
AUT måste betraktas ihop med sina indata dvs. det är denna helhet som är
intressant för utvärderingen. Tidigare kända TRANSYT-valideringar avser
dessutom tidigare programversioner än den här använda.

För att en meningsfull validering av AUT skall kunna genomföras måste först
kontroll och kalibrering genomföras. Kontrollen avser primärt ingående räknare,
länkräknare och beskrivningen av länkflöden och matande flöden i TRAF, se
(Junghard, 1986). Dessa kontroller bör drivas så långt som bedöms kunna bli fallet
vid mera rutinmässiga installationer av AUT dvs. att vi även får representativitet i
detta avseende.

Kalibrering kan sägas omfatta alla fasta indata till AUT. De indata som auto-
matiskt förändras i AUT är räknardata till TRAF och tidplanedata. Beträffande
tidplanedata är det endast C-pulstider som förändras. Alla övriga indata för
beskrivning av tidplaner är fasta och behöver kontrolleras/kalibreras. Tidplane-
data, den fullständiga beskrivningen, framgår ur s.k. signalväxlingsscheman. Det
finns dock alltid viss risk för avvikelser mellan verkligheten och signalväxlings-
scheman.

Under kalibreringsrubriken ingår också fasta andelar i TRAF och fordons-
typsfördelning. Dessa data kan väljas unika för varje tidsperiod under en vecka.
Andelarna knyts till de tidsperioder mot vilka TRAF arbetar och fordonstyps-
fördelningarna knyts till tidplaneperiod. En mera konsekvent beskrivning skulle
ha varit att låta alla trafikdata vara knutna till samma definition av tidsperiod.
TRAF och AVT arbetar med tidsperioder som inte behöver vara lika. I AVT är det
ett krav att tidsperioden skall vara identisk med den aktuella tidplanens inkopp-
lingstid. Inför utvärderingen bör fasta andelar och fordonstypsfördelningar till-
delas så representativa värden som möjligt. Kalibrering kan av resursmässiga skäl
endast genomföras mot förhållandevis begränsade dataunderlag. Den metodik som
står till buds är videoupptagningar. En mera ambitiös kalibrering skulle kräva att
man gjorde upprepade sådana videoupptagningar och sedan med dessa som
underlag bildade medelvärden. Eftersom kalibrering endast kunnat göras mot en
videoupptagning per tidsperiod krävs att man i valideringen gör en jämförelse mot
observerade värden för annan tid. Beträffande kalibrering finns en ytterligare
frågeställning i form av hur ofta omkalibrering skall behöva genomföras. Ju oftare
desto bättre representativitet.

I TRAF-programmet ingår ett antal restriktioner avseende hur stora föränd-
ringar som accepteras av andelar, den grupp som förändras, och trafikflöden
mellan på varandra följande veckor. Dessa restriktioner är mera inriktade på
prediktionsdelen i TRAF än på beskrivning av observerad trafik. Restriktionerna
är också till för att sortera bort orimliga värden. I utvärderingen är vi av resurs-
mässiga skäl hänvisade till att arbeta med restriktioner. Valideringen bör primärt
vara inriktad mot beräkningar som innehåller de normala restriktionerna. Det
skulle dock kunna vara så att restriktionerna ger sämre representativitet för obser-
verad trafik jämfört med utan restriktioner. För att få ett underlag för bedömning
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av om eventuell modellförändring behöver genomföras på denna punkt har trafik-
data beräknats både med och utan restriktion och jämförts med valideringsdata.

Ytterligare komplikationer i valideringen gäller stopp, fördröjning och kölängd.
De definitioner som TRANSYT arbetar med avseende dessa variabler är svåra att
direkt uppskatta via mätningar. I TRANSYT beskrivs i princip all korsningsrela-
terad fördröjning före stopplinjen. Däremot kan inte accelerationsfördröjning efter
stopplinje beskrivas utan att speciella åtgärder vidtas. Enligt TRANSYT stoppar
alla fordon med fördröjning större än noll och även köuppräkning görs efter denna
princip. Ur mätdata är det i praktiken omöjligt att direkt utvärdera stopp, fördröj-
ning och kölängd enligt TRANSYT:s definitioner. En möjlighet är dock att
komplettera mätdata i ett andra steg så att man får en motsvarighet till
TRANSYT:s definitioner. En sådan konstruktion innebär samtidigt att man inför
ytterligare osäkerheter. Trots detta har vi valt att validera mot justerade data, se
bilaga 4.

 I TRANSYT:s modellbeskrivning av körförlopp mellan två stopplinjer görs
ingen åtskillnad med avseende på färdtid mellan sådana som stoppat vid den första
stopplinjen och sådana som inte stoppat. Enligt TRANSYT-manualen kan detta
lösas genom att senarelägga grönstarten med en tid lika med accelerationsfördröj-
ningen. Nackdelen med att utnyttja denna metod blir en TRANSYT-gröntid som
är kortare än den verkliga. Detta resulterar i sin tur i en överskattande tendens för
belastningen vilken i sin tur bidrar till en överskattande tendens för stopp och
fördröjning. Fördröjningen kommer också att ökas motsvarande accelerationsför-
dröjning, vilket är den effekt som eftersträvas. Beträffande offsets har accelera-
tionsfördröjningen ingen betydelse, åtminstone inte mellan stopplinjer med samma
accelerationsfördröjning, eftersom grönstarterna per stopplinje förskjuts lika
mycket.

 För länkar mellan korsningar i signalsystemet är en fråga hur fordonshastig-
heten påverkas av visad signalbild i nästa korsning. En hypotes skulle kunna vara
att länkhastigheten ökar mot grön signalbild respektive minskar mot röd
signalbild. Eftersom länkhastigheten i TRANSYT beskrivs som oberoende av
visad signalbild skulle ett sådant beroende kunna förväntas bidra till en ökad
avvikelse mellan verklighet och TRANSYT:s beskrivning av stopp och
fördröjning. Därmed kan man också förvänta en avvikelse mellan optimal
tidsättning och den av TRANSYT beräknade tidsättningen. Om länkhastigheten
varierar under omloppet skulle det finnas behov av olika stoppvikter under
omloppet.

Är det rimligt att förvänta att AUT skall kunna ge en representativ beskrivning
av verkliga förhållanden? Mot bakgrund av kännedom om flera icke oväsentliga
avvikelser mellan modell och verklighet borde den mest rimliga ansatsen vara att
kartlägga och kvantifiera förväntade systematiska effektskillnader mellan modell
och verklighet. Följande modellförutsättningar bör kunna ha betydelse för
eventuella avvikelser:

• att den lokala trafikstyrningen (LHOVRA) inom samordningen inte beskrivs av
modellen

• att accelerationsfördröjning efter stopp inte kan beskrivas på ett tillfredsstäl-
lande sätt
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• att man bör få en tendens till överskattning av beräknade effekter även om
prognostiserad trafik i genomsnitt skulle stämma med verklig trafik. Detta
skulle följa av att effekterna kan uttryckas som en konvex funktion av trafik-
flöde

• att beteenden som i modellen beskrivs som fasta exempelvis hastighetsnivå,
retardation/acceleration m.m. i verkligheten varierar under omloppet.
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 5 Försöksområdet, Tycho Hedéns väg i Uppsala
 Signalsystemet på Tycho Hedéns väg utgör en del av E4:an genom Uppsala. Ur
figur 1 framgår systemets utsträckning och läge i Uppsala. Systemet kan beskrivas
enligt följande:

• totalt nio korsningar varav åtta finns på leden (E4) och en finns vid sidan om på
en tvärgata (Vaksalagatan)

• totalt 3 995 m mellan systemets ändpunkter på E4:an
• det största korsningsavståndet för trafiken på E4:an i systemet uppgår till

864 m och det minsta till 291 m
• dubbla körfält i varje riktning för trafiken på E4:an
• mindre lutningar och max 11 ‰ i ett block mellan anläggningarna 205 och 207.

Från anläggning 209 till anläggning 208 finns ett långt homogent motlut på ca
8‰, vilket kan ha stor betydelse för den tunga trafikens möjligheter att komma
in i den gröna vågen från syd till nord.

• hastighetsbegränsningen är för all genomgående trafik 70 km/h och för den
korsande 50 km/h

• totalt 91 räknare varav 81 har utnyttjats av AUT
• samtliga korsningar utrustade med s.k. LHOVRA-teknik med trafikstyrda från-

tidsfunktioner.
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Figur 1  Försöksområdet, Tycho Hedéns väg i Uppsala3.

Förekommande trafikströmmar per körfält, de olika utriktningarna, beskrivs i
TRANSYT i form av ett s.k. länkschema. I bilaga 1 redovisas kompletta länk-
scheman för de länkar som berörts av valideringen dvs. samtliga i anläggningarna
207 och 208 samt alla genomfartslänkar.

Länkschemat utgör basen för all uppläggning och inmatning av data till AVT
och TRANSYT.

AUT-systemet eller det s.k. trafiktekniska konceptet installerades på Tycho
Hedéns väg i januari 1992. Hanteringen av trafikdata och tidplaner utanför AUT,
det trafiktekniska konceptet, har utförts av det s.k. ETC-systemet, vilket funnits
installerat i Uppsala sedan tidigare. Systemet har successivt utvecklats/förbättrats i
många avseenden dvs. både ifråga om trafikräknedata och själva programpaketet.

                                                
3 De i systemet ingående signalanläggningarna på Tycho Hedéns väg i riktning uppifrån och ner i
figuren har följande beteckningar: 201; 202; 203; 204; 205; 207; 208 och 209. På Vaksalagatan
finns ytterligare en anläggning ingående i systemet: 206.
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Före AUT-installationen fanns totalt fyra tidplaner. Inkopplingstiderna för
dessa var följande:

• måndag–torsdag:
− kl. 05.30–06.00, nr 2
− kl. 06.00–09.30, nr 1
− kl. 09.30–15.00, nr 2
− kl. 15.00–19.00, nr 3
− kl. 19.00–21.00, nr 2

• fredag:
− kl. 05.30–06.00, nr 2
− kl. 06.00–09.30, nr 1
− kl. 09.30–14.00, nr 2
− kl. 14.00–19.00, nr 4
− kl. 19.00–21.00, nr 2

• lördag:
− kl. 08.00–20.00, nr 2

• söndag:
− kl. 09.00–21.00, nr 2.

Under övrig tid av dygnet fanns/finns två alternativa styrformer:

• att signalerna går länkade i tre länkningsflockar (201+202; 203+204+205+206;
207+208+209)

• att signalerna går helt oberoende.

Vilket av alternativen under övrig tid som väljs sker genom trafikstyrning.
Tidplanerna, de ursprungliga, är genomgående från hösten 1991. Tidplanerna 1

och 2 utvecklades med hjälp av förhållandevis ambitiösa trafikräkningar.
 Dessa räkningar var dock begränsade till länk- eller körfältsflöden, dvs. utflö-

denas storlek och destination mättes inte. Tidplanerna 1 och 3 beräknades med
hjälp av AVT ”off-line” medan 2:an konstruerades på mera traditionellt sätt dvs.
för grön våg på genomfarten.

 Inom detta försök har tidplanerna 1 och 2 för måndag–fredag markerats i AUT
för automatisk uppdatering. Därmed får man per vecka tio nya tidplaner. Väg–tid–
diagram för de ursprungliga tidplanerna 1 och 2 samt tidplanerna för validerings-
dagen, 931111, redovisas i bilaga 2. I bilaga 2 redovisas även signalväxlings-
scheman för tidplanerna 1 och 2 i anläggningarna 207 och 208.

 Under valideringsperioderna har de s.k. fråntidsfunktionerna varit aktiverade. I
anläggningarna 207 och 208 har fråntiderna för genomfarten varit 4 sekunder och
för den korsande trafiken 4 eller 6 sekunder beroende på tidplan.

Till beskrivningen av systemet hör trafiken. Denna beskrivning omfattar bl.a.
länkflöde, matande utflöde och fordonstypsfördelning. Åtminstone för valide-
ringstiden framgår länkflöden och fordonstypsfördelning ur bilagorna 6, 7 och 8.
Mera hanterliga mått för att ge en helhetsbild är att betrakta totalt antal passager
på korsnings- eller systemnivå.

Vad som bör kunna ha betydelse för valideringen och utvärderingen är trafi-
kens variation under dygnet.
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I figur 2 redovisas antal passager, fordonsenheter, på korsnings- och system-
nivå per 15-minutersperiod under valideringsdygnet 931111.

Antal korsningspassager (fordonsenheter/timme

 Figur 2  Trafikens variation, korsningspassager/h, både totalt och per korsning
under valideringsdygnet 931111.

Trafikvariationen enligt figur 2 kan exempelvis jämföras med periodindelningen
för tidplanerna. Observera att man i AUT arbetar med medeltrafik under tidplane-
perioden. Denna medelvärdesbildning medför effektivitetsförluster. Ju större tra-
fikvariation under perioden desto större effektivitetsförluster kan förväntas.
Därmed skulle man kunna förvänta större förluster under morgontidplanen än
under dagtidplanen. AUT:s effektredovisningar beaktar inte sådana effektivitets-
förluster. Speciellt för morgontrafiken borde en annan periodindelning väljas än
den använda, se ovan.

Ur figur 2 framgår även trafiknivåerna för varje enskild korsning. De största
trafikmängderna passerar genom anläggningarna 203 och 208.

Av stor betydelse för vilka resultat som kan förväntas av AUT är trafikens
variation mellan veckodagar och från vecka till vecka.

Trafikens variation mellan 930308 och 931116 under morgon- och dagtid-
planen framgår ur figurerna 4 och 5. Dessutom redovisas parallellt den predik-
terade trafiken.

En s.k. grön våg för genomfartstrafiken brukar normalt eftersträvas i signal-
system. Detta delmål bör ses mot bakgrund av hur stor andel av trafiken som kör
igenom hela genomfarten. Av trafiken under 931111 som ankommer till randkors-
ningarna, exklusive insvängande trafik, kör följande andelar genom hela systemet:

 • morgontrafiken:
 − norrgående, 20%
 − sydgående, 30%
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 • dagtrafiken:
 − norrgående, 18%
 − sydgående, 22%.

Vad som har stor betydelse för möjligheten att ge en grön våg till genomfarts-
trafiken är storleken på korsande trafik dvs. grönbehov för andra trafikströmmar
än de som kör rakt fram på genomfarten. Andelen trafik som inte går rakt fram på
genomfarten av den totala trafiken i korsningar på genomfarten har beräknats till:

• 38% för morgontrafiken
• 47% för dagtrafiken.

Dessa värden skulle kunna tolkas som att det finns bättre förutsättningar för en
grön våg under morgontrafiken än under dagtrafiken.
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 6 Metodbeskrivning
 6.1 Beskrivning av använda mätmetoder
 Video. Med denna teknik kan de flesta in- och utdata i AUT:s olika beräkningsled
registreras för att i ett senare steg kunna utvärderas under mera ordnade förhållan-
den. Videomätningarna kan här indelas i:

• mätningar korsning för korsning
• parallella mätningar i två korsningar.

Mätningar enligt den andra punkten krävs för validering av utandelar/utflöden.
 Ett problem vid videomätning är kamerornas placering. Man vill få med så

mycket som möjligt i bild och med acceptabel upplösning. För validering har valts
att samtidigt använda två till tre kameror per korsning. Kamerorna har för valide-
ringen placerats på det vattentorn som är beläget mellan anläggningarna 207 och
208. Valet av dessa två signalanläggningar för valideringen motiverades av möj-
ligheten att utnyttja vattentornet för placering av kamerorna.

Videoupptagning har även använts för kontroll och kalibrering av systemets
samtliga korsningar. För att få rätt kameraperspektiv har härvid bl.a. skylift
använts.

En viktig förutsättning med videokamerorna är att tidsangivelser kan ges för ut-
värderade händelser. Det har bl.a. visat sig finnas behov av att kamerorna skall
vara synkroniserade med tillräcklig noggrannhet för att kunna kontrollera off-sets
mellan signalanläggningarna, dvs. tiden för trafikavveckling i en korsning skall
kunna jämföras med ankomsttiderna i nästa korsning.

 Mätbil med bränslemätare och färdanalysator. En tidigare version av detta
system användes vid den validering som beskrivits i referens (81-1). Själva pro-
gramsystemet finns beskrivet i ett VTI-notat, se referens (94-1). Tyngdpunkten i
denna dokumentation ligger på det datorprogram, PYTHIA, som används för
statistiksammanställning. Systemet är någorlunda enkelt flyttbart mellan olika
bilar. De olika delarna i systemet kan beskrivas enligt följande:

 
• en hjulpulsgivare vars pulser utgör bas för dataregistreringen dvs. övriga

register avläses för var n:e puls. I detta fall har n valts så att avläsning skett var
tionde meter

• en bränslemätare med en upplösning på 163 pulser per cm3. Ett ”räkneverk” för
ackumulerad förbrukning avläses var n:e vägpuls

• en temperaturmätare i bränslesystemet
• en datalogger med ingångar från hjulpulsgivare, bränslemätare och bränsle-

temperaturmätare. Andra ingångar för olika slags händelser är placerade på
själva dataloggern. Dessa händelser är:
 − infart på mätsträckan
 − utfart från mätsträckan
 − tidpunkt då fordonet stannar vid stopp
 − tidpunkt då fordonet startar vid stopp

 • PYTHIA, dvs. datorprogram för olika statistiksammanställningar och mätdata.
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Uppmätta bränsletemperaturer används i PYTHIA för korrektion av bränslevolym
motsvarande en referenstemperatur av 20°C.

PYTHIA gör det exempelvis möjligt att redovisa mätdata länk för länk. Ett
problem härvid är att effekterna av stopp i form av extra bränsleförbrukning ham-
nar på båda sidor av stopplinjen eftersom accelerationen efter ett stopp och därav
följande bränsleförbrukning kommer att ske efter stopplinjen medan effekten av
retardationen hamnar före stopplinjen. En retardation kan förväntas resultera i
reducerad bränsleförbrukning jämfört att köra samma sträcka med konstant hastig-
het. Utdata från PYTHIA kan redovisas enligt följande:

 • totalt över hela mätsträckan:
 − totalvärden
 − matrisvärden, dvs. en matris uppdelad efter hastighets- och dv/dt-nivå. I

cellerna kan följande redovisas:
 − bränsle
 − reslängd
 − restid

 • per ”länk” eller block
 • diagramform med väg som x-axel och hastighet, bränsleförbrukning m.m. på y-

axeln.

För validering av AUT söks effekter med en avgränsning till korsningsområdet
dvs. det är endast stopp och därtill relaterade effekter som kan användas ”direkt”.
Exempelvis kan skillnader i uppmätt bränsleförbrukning lika gärna bero på vad
som skett mellan korsningar som på korsningseffekter. Mätningarna av körförlopp
och bränsleförbrukning har utförts enligt följande:

• en mätbil
• två mätsträckor genom hela systemet, dvs. en från syd till nord (A) och en i

motsatt riktning (B)
• mätningar under morgontidplanen och dagtidplanen
• om möjligt minst tio mätningar i varje riktning per tidplan
• infart på mätsträckan vid slumpmässigt vald tidpunkt
• mätbilen fullt varmkörd före mätning
• mätstartpunkt måste väljas tillräckligt långt före första stopplinjen så att ett helt

retardationsförlopp ryms. Punkt för mätslut väljs tillräckligt långt efter sista
stopplinjen så att ett helt accelerationsförlopp ryms

• välj konstant eftersträvad hastighet motsvarande i AVT inmatad hastighet. Per
färdriktning innebär detta 58 km/h på första interna och 68 km/h på övriga
interna länkar.

 
 6.2 Kontrollmätning
Syftet har varit att reducera fel i räknare och felaktiga definitioner m.m. till ett
minimum. Kontrollmätningar har utförts enligt följande:

• videoupptagning i varje korsning. Kamerorna har placerats så att alla tillfarter
syns i bild
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• klockan i videokameran har synkroniserats med klockan i ETC-systemet. De
tider som anges i CN-filen för räknardata avser den 3-minutersperiod som
börjar på angivet klockslag.

• videoupptagning har genomförts för att om möjligt även uppnå representativitet
under aktuell tidsperiod med syfte att parallellt få ett bra kalibreringsunderlag
för trafikbeskrivning, dvs. de kompletteringar som behövs utöver de automa-
tiska trafikräkningarna

• utvärderingen av videon har för enkelhets skull gjorts omlopp för omlopp. Det
ideala skulle annars vara att följa klockan med samma intervalltider som i CN-
filen dvs. 3-minutersintervall och räkna bilarna som passerar aktuell detektor
intervall för intervall. Om andra observationspunkter väljs ur videon än själva
räknarna/detektorerna fås tidsförskjutningar jämfört med CN-filen.

• jämförelsen mellan CN- och videodata har inriktats på räknarnivå, dvs. så nära
källan som möjligt

• beträffande upprepade kontroller per korsning så har dessa begränsats till
sådant som varit fel och som åtgärdats. De förnyade kontrollerna har därmed
avsett om en vidtagen åtgärd lyckats eller ej.

Då några fel inte längre har kunnat påvisas så har kontrollmaterialet även fått fun-
gera som kalibreringsmaterial.

Behovet av kontroller har visat sig vara stort. Detta gäller alla led i informa-
tionsflödet mellan de olika beräkningsleden. Eftersom det aktuella systemet har
varit en prototyp och mer eller mindre varit i fortlöpande utveckling kan det vara
svårt att bedöma vad som är direkt hänförligt till utvecklingsfasen och vad som
kan behöva kontrolleras mera generellt även framgent.

Eftersom kalibreringsdelen förutsätter manuella trafikräkningar baserade på
video m.m. kan man förutsätta att trafikdelen dvs. räknarna alltid kommer att
kontrolleras.

Befintliga tidplaner finns normalt dokumenterade i form av signalväxlings-
scheman. Sådana signalväxlingsscheman har utgjort underlag för beskrivning av
tidsättning i AUT. Den verkliga tidsättningen visade sig i vissa fall avvika åtmin-
stone marginellt från systemdokumentationen.

Slutresultaten ur AUT, tidplaner och effekter, bygger på en lång serie av beräk-
ningar och en stor mängd indata. I och med att ”kedjan inte blir starkare än
svagaste länken” måste naturligtvis allt kontrolleras med stor omsorg.
 
 6.3 Kalibrering av trafikparametrar
Med kalibrering avses här tilldelning av vissa fasta parametervärden. Dessa para-
metrar är de olika typerna av andelar i TRAF, trafiksammansättning m.m. Kalibre-
ringen avser två typer av andelar i TRAF-rutinen enligt följande:

• länkandelar, vilka används för att beskriva ett länkflöde som funktion av andra
länkflöden då en länk saknar egen länkräknare

• utandelar, vilka används för att beskriva hur stor del av en länks flöde som
matar en annan länk med utlopp i en annan korsning.

Vid användning av nätverksmodellen i TRAF används utandelar som startvärden
för att hitta den fördelning av utflöden som ger bäst överensstämmelse med de i



42 VTI rapport 462

detta läge givna länkflödena. Kalibrering behöver i princip genomföras per tids-
period dvs. olika värden för olika tider per dag och för olika veckodagar. Tills
vidare förutsätts att samma andelar kan användas för viss tidsperiod måndag–
fredag, exempelvis kl. 06.00–09.30.

Tillkomsten av nätverksmodellen i TRAF har väsentligt reducerat behovet av
manuella kalibreringsinsatser.

Beskrivning av en länks flöde som funktion av länkandelar och av länkräknare
kan göras på olika sätt. Bästa alternativ borde vara att välja en länkräknare vars
flöde har den största korrelationen med den aktuella länkens. Korrelationerna
borde då bygga på observationer, en per dag, i form av trafik per tidsperiod. Be-
träffande periodlängd borde denna motsvara längden på den tidsperiod som skall
beskrivas, exempelvis kl. 09.30–15.00. Det är knappast rimligt att ha sådana
statistiska underlag för varje nytt system varför ett alternativ skulle kunna vara att
försöka hitta typfall från Tycho Hedéns väg med hjälp av räknardata. Typfallen
skulle exempelvis kunna vara att man har högst korrelation:

• mellan trafikströmmar i samma tillfart dvs. med ”samma” ursprung
• mellan trafikströmmar med samma utfart dvs. med ”samma” destination
• mellan trafikströmmar med samma ursprung och samma destination. För ex-

emplet Tycho Hedén skulle detta motsvara att för genomfartstrafiken utnyttja
någon genomfartsräknare uppströms eller nerströms.

En analys enligt ovan har genomförts med underlag från Tycho Hedéns väg för de
två första punkterna. Samma ursprung, den första punkten, gav högst korrelations-
värden.

Bestämning av fordonstypsfördelning har gjorts ur samma videoupptagningar
som använts för bestämning av länkandelar. Observera den stora betydelsen av
fordonstypsfördelning vid optimering på avgaser genom att exempelvis ett stopp
från 70 km/h medför ca 70 gånger större merutsläpp av NOX för lb + sl jämfört
med personbil, se bilaga 3. Genom att den tunga trafiken normalt utgör en för-
hållandevis liten andel av den totala trafiken krävs observationer över lång tid för
att få en tillfredsställande säkerhet. De nu tillgängliga videoupptagningarna avser
en 15-minutersperiod per länk. Speciellt för små flöden är det helt otill-
fredsställande att använda en observerad fördelning direkt åtminstone för så kort
tid som 15 minuter. En komplettering har därför gjorts baserad på en statistisk
modell. Den statistiska modellen beskrivs i bilaga 5. Modellen bygger bl.a. på en
kategoriindelning av länkarna enligt följande:

• med ett dominerande inslag av genomfartstrafik
• med ett dominerande inslag av resor till eller från bostad
• med ett dominerande inslag av resor till eller från industri.

Den statistiska modellen innebär att en typfördelning bildas per länkkategori. Den
valda fördelningen per länk kommer att ligga emellan den observerade fördel-
ningen och typfördelningen. Viktigt är naturligtvis att göra en korrekt kategori-
indelning. Enligt granskning av metoden i efterhand har bl.a. följande brister på-
visats:
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• man borde komplettera med en kategori motsvarande en kombination av bostad
och industri

• vissa tvärlänkar borde klassats motsvarande genomfart
• busslänkar skulle kunna ge ytterligare kombinationer.

Ett alternativ till kategoriindelningen skulle ha varit att göra videoupptagningar
under ”lång” tid dvs. några timmar per länk. Ett tredje alternativ skulle kunna vara
att utnyttja en nätverksmodell fordonstyp för fordonstyp. Observera att AVT
arbetar med fordonstypsfördelning per matande delström. För beräkning av stopp
och fördröjningsvikter är det tillräckligt att ha en fördelning per länk. Fördel-
ningen per delström används i AVT för beräkning av färdtid mellan stopplinjer.
Betydelsen av detta begränsas till trafikströmmar med acceleration/retardation
dvs. insvängande eller utsvängande strömmar. I det här aktuella fallet har vi valt
en gemensam fordonstypsfördelning per länk och tidplan dvs. ingen utströmsupp-
delning.

 Det mest ambitiösa alternativet avseende fordonstypsfördelning skulle natur-
ligtvis vara med speciella detektorer för tung trafik och därav följande möjligheter
till automatisk uppdatering även av fordonstypfördelning.

Övriga trafikdata såsom fotgängar- och cykelflöden m.m. har sammanställts av
Ugk. Samma värden har använts för morgon- och dagtidplanen liksom för olika
vardagar.

En första ansats avseende indata av typ hastighetsnivå mitt på länk baserades
på att med mätbil ”flyta med” övrig trafik. Sådana mätningar genomfördes på alla
tillfarter. Genom att det inte räcker med en mätning per tillfart för att uppnå
representativitet blir denna metod mycket resurskrävande. Därför valdes istället att
utnyttja de hastighetsflödessamband som VV använder inom vägplaneringen.
Detta resulterade i att följande hastigheter valdes:

 • tillfarter med 50 km/h:
 − ett körfält, 48 km/h
 − två körfält, 51 km/h

 • tillfarter med 70 km/h:
 − två körfält, det enda förekommande alternativet, 68 km/h.

Inte på någon länk i systemet är trafikflödet så stort, mer än i undantagsfall, att
man kan påräkna en flödeseffekt på hastigheter enligt VV:s samband mellan
hastighet och trafikflöde.

För att ge den tunga trafiken en chans att komma in i ”vågen” ökades restiden
med 5 sekunder från anläggningarna 201 till 202 och från 209 till 2084. Ur valide-
ringssynpunkt är denna ökning av restiden på vissa länkar diskutabel, eftersom vi
därmed inför en faktor som kan störa valideringsanalyserna. Problemet är att vissa
länkar tilldelas hastighet efter en princip och andra länkar efter en annan. Detta
skulle kunna öka variationerna i valideringsdata och ge en tendens mot lägre för-
klaringsgrader.

                                                
4   En brist i TRANSYT är att färdtiden till nästa stopplinje är oberoende av om fordonet stoppat
eller inte i föregående korsning dvs. en eventuell accelerationsfördröjning beaktas inte. För
personbilar skulle en accelerationsfördröjning av ca 5 sekunder kunna förväntas för 70 km/h och
för tunga fordon ca 10 sekunder.
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 6.4 Dataunderlag för validering och utvärdering
De dataunderlag som använts för validering av systemdata är videodata och mät-
bilsdata.

Enligt ursprunglig plan skulle direkta mätningar för validering utföras en dag,
930325, och för två tidplaner. Denna första validering påvisade omotiverat stora
skillnader mellan modell och verklighet.

 Förklaringen till dessa skillnader visade sig bl.a. vara avvikelser mellan verklig
tidplan ute i styrapparaterna och den som använts av AUT 930325. Detta med-
förde att nya mätningar måste genomföras. Dessa genomfördes 931111. Valet av
denna mätdag visade sig i efterhand inte vara helt optimal beroende på att Uppsala
hade skollov veckan före, vilket kan ha medfört en sämre prediktion jämfört med
andra veckor.

Beroende på det fel som upptäckts för 930325 kan mätbilsdata för denna dag
inte användas för validering. Samma sak gäller utvärderade data om stopp,
fördröjning och kölängd ur videoupptagningen. Däremot kan utvärderade
videodata för 930325 användas för validering av trafikmodellen. Med andra ord
skulle man kunna säga att vad som kan användas från 930325 är allt som inte är
beroende av tidplan.

Video. För validering utvaldes anläggningarna 207 och 208. Valet av anlägg-
ningar motiverades främst av möjligheten att utnyttja vattentornet för kamera-
placering. Vad som utmärker de utvalda anläggningarna jämfört med de övriga
kan exempelvis beskrivas med belastningsgrad enligt TRANSYT-beräkningar.
För valideringsdagen 931111 har följande belastningsgrader beräknats för
morgon- och dagtidplanen under valideringsperioderna:

• anläggning 201, 34 och 26%
• anläggning 202, 46 och 34%
• anläggning 203, 53 och 48%
• anläggning 204, 51 och 36%
• anläggning 205, 41 och 35%
• anläggning 206, 25 och 24%
• anläggning 207, 63 och 38%
• anläggning 208, 60 och 59%
• anläggning 209, 43 och 30%.

Genom att anläggningarna 207 och 208 tillhör de hårdast belastade korsningarna i
systemet så är valet inte det bästa med avseende på representativitet. Video-
upptagningar har gjorts för följande tider:

• 930324, kl. 13.54–15.22
• 930325, kl. 08.22–15.26
• 931111, kl. 07.02–09.16 och kl. 10.56–14.03.

Beroende på kamerafel uppkom ett bortfall för länkarna 705–712 på förmiddagen
931111, dvs. för dessa länkar finns valideringsdata endast för övrig tid.

Ur videoupptagningarna har manuella utvärderingar gjorts för följande tider:
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• 930325, kl. 09.00–09.30 och kl. 14.00–14.30
• 931111, kl. 08.00–08.30 och kl. 12.00–12.30.

Längden på de manuella utvärderingarna har primärt bestämts av resursmässiga
skäl.

De manuellt utvärderade videodata omfattar följande:

 • länkdata:
 − länknr
 − fordonstyp: pb; lb; lb+sl; b
 − kölängd vid ankomst
 − tidpunkt för ankomst till stopplinje alternativt för stopp
 − tidpunkt för passage av stopplinje eller konfliktpunkt

 • utandel/utflöde
 − från länk nr
 − till länk nr
 − antal: pb; lb; lb+sl; b.

Tidsupplösningen för länkdata är därmed mycket finare än för utflödesdata. För
utflöde har vi endast data om summa fordon av viss typ mellan två länkar för viss
halvtimme.

Krypkörning har hanterats som stopp. Ankomsttiden har i dessa fall satts lika
med tidpunkt då krypkörning börjar. Utvärderade videodata redovisas i bilagorna
6–11.

Mätbilens körningar genom systemet 931111 kan beskrivas enligt följande:

 • körningar:
 − fyra körningar i vardera riktningen för morgontidplanen mellan kl. 07.46–

09.16
 − tio körningar i vardera riktningen för dagtidplanen mellan kl. 11.19–14.20

 • väderleksförhållanden:
 − temperatur +4°C
 − vindstyrka 5–10 m/sek
 − fuktigt väglag under förmiddagen som successivt torkade upp.

Som mätbil har en Volvo 244DL av 1982 års modell använts.
 Den starka vinden under körningen med mätbilen har medfört att nivån på upp-

mätt bränsleförbrukning inte kan betraktas som representativ för medelförhåll-
anden och inte för den nivå som bränslemodellen i bilaga 3 motsvarar. Man måste
dessutom utgå ifrån att vindstyrkan kan ha förändrats mellan morgon och dag,
vilket gör det mindre meningsfullt att bilda effektdifferenser mellan morgon och
dag. Det borde finnas stor risk för att sådana differenser har ett betydande inslag
av skillnader påverkade av meteorologiska förhållanden.

Utrustning och utvärderingsprogram för mätbilen beskrivs i avsnitt 6.1.
Tidplaner för morgon- och dagtrafiken 931111 har sparats för valideringen.

AUT kan inte ifråga om trafikprediktion hantera enstaka dagar med trafiksituatio-
ner som avviker från den mera normala trafikvariationen. För att inte låta sådana
dagar påverka generering av nya tidplaner kan operatören av AUT göra markering
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för att sådan trafikdata inte får användas för prediktion. Veckan före mätdagen
hade Uppsala skollov vilket inte markerats i AUT. Därmed har troligen en sämre
trafikprognos än normalt beräknats, vilket i sin tur kan ha resulterat i en tidplan
med sämre effektivitet än normalt. Detta förhållande har ingen betydelse för vali-
deringen med undantag för prediktion av trafik.

 Trafikräknedata registreras fortlöpande av AUT-systemet. För validering an-
vänds data fr.o.m. 930308 och t.o.m. 931116. Material från följande dagar har fått
utgå: 930409; 930412–930416; 930430; 930519–930521; 930531; 930625 och
931101–931105. Motivet till att låta dessa dagar utgå är att de varit avvikande på
grund av helger eller skollov. Därmed är det sannolikt att en operatör skulle ha
låtit dessa dagar utgå.

Utöver att speciella dagar enligt ovan fått utgå så saknas dessutom trafikdata
för följande dagar: 930329–930402; 930601–930604 och 930703–930808.

För utvärdering har trafikdata använts för perioden 9303008–940620. Orsaken
till att data saknas är genomgående att man av resursskäl inte kunnat spara data.

Eftersom utvärderingen begränsats till morgon- och dagtidplaner för vardagar
så har även generellt data för alla lördagar och söndagar fått utgå.

Till övriga beräkningsförutsättningar i form av indata till AUT räknas följande:

 • fast beskrivning som omfattar följande:
 − geometrisk utformning, dvs.: avstånd mellan korsningar; körfältsbredder;

eventuella lutningar m.m.
 − hastighetsnivå mitt på tillfart
 − koppling av signalgrupper till körfält

 • konstantfilen med alla de underlag som krävs för optimeringsdelen och effekt-
beräkningar, se bilaga 3

 • annan trafikdata än bilflöden, dvs. förekomst av fotgängare, cyklister, stopp-
frekvens för bussar, parkeringsmanövrar m.m.

Dessa övriga beräkningsförutsättningar har inte i något fall anpassats speciellt till
valideringsperioderna.

 6.5 Validering
 6.5.1 Inledning
Efter slutförd kontroll och kalibrering har validering genomförts. Mest intressanta
för validering är de effekter som ingår i den ekonomiska utvärderingen. Dessa
variabler ligger sist i beräkningskedjan. De variabler som ligger sist i beräknings-
kedjan utgörs av: bränsle; övriga fordonskostnader, avgasutsläpp och fördröj-
ningskostnader. Om man då validerar med avseende på någon av dessa, och någon
skillnad inte kan påvisas, skulle en rimlig hypotes kunna vara att variablerna i tidi-
gare beräkningsled i huvudsak skulle vara korrekta. Tyvärr är det samtidigt så att
de variabler som ligger sist är de svåraste att validera. Den variabel i denna grupp
som skulle vara minst svår att mäta är bränsleförbrukning. Beträffande bränsle-
förbrukning finns problem i form av svårigheter att isolera merförbrukning bero-
ende på korsningspassager från övrig förbrukning. Effektmodellerna har be-
gränsats till beskrivning av mereffekter som följd av signaler eller trafikinterak-
tioner i korsningar.
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Beträffande tidigare variabler i kedjan borde en validering främst vara motive-
rad om avvikelserna mellan beräknade och observerade värden i slutet av beräk-
ningskedjan är betydande. Man skulle då få ett underlag för bedömning av var i
den långa beräkningskedjan som förklaringen till de eventuella avvikelserna skulle
finnas. Om avvikelserna skulle vara oacceptabelt stora och osystematiska så kan
man ifrågasätta det meningsfulla i att genomföra den efterföljande ekonomiska
utvärderingen.

Vi vet att för många av effektvariablerna finns systematiska fel eller avvikelser
mellan modell och verklighet. Därmed är det inte meningsfullt att enbart testa om
statistiskt säkerställda skillnader föreligger eller ej. Mera intressant och menings-
fullt är att kvantifiera förväntade skillnader i form av användbara samband, vilka
kan utnyttjas för att uppskatta de verkliga effekterna av AUT.

 Generellt för alla valideringsmätningar som skall utföras gäller att CN-filer
skall läggas upp parallellt och sparas. Vid den efterföljande analysen skall enbart
den del av CN-filen användas som motsvarar den tidsperiod som videodata m.m.
avser. Detta innebär att andra tidperioder än de motsvarande morgon- och dag-
tidplanen måste definieras i AUT speciellt för valideringen.

 För validering krävs också generellt tillgång till de tidplaner som använts under
mätning.

 Om trafikräknarna är placerade efter stopplinjen föreligger normalt ett syste-
matiskt fel som följd av att trafikräknarna registrerar betjänad trafik till skillnad
från det betjäningsbehov som föreligger. I de fall som räknarna är placerade efter
stopplinjen borde vi aldrig i princip kunna beräkna belastningsgrader över 100%.
Man kan därmed förvänta att skillnaden mellan verklighet och beräkningar är
större för dessa länkar än för övriga. De båda metoderna för validering innebär
följande:

 
 • video:

 − alla länkar i ett mindre antal korsningar ingår
 − många stopplinjepassager per länk och tidsperiod (minst 30 minuter)
 − helt representativ hastighetsfördelning och körbeteende i övrigt

 • mätbil:
 − samtliga korsningar på genomfarten ingår men med endast en länk per till-

fart
 − förhållandevis få stopplinjepassager
 − problem med att koppla rätt trafikdata till mätbilsdata. Skall man plocka ut

en del av CN-filen per tur- och returresa alternativt använda CN-data acku-
mulerat för hela den tidsperiod som mätbilen körs i systemet

 − mätbilens eftersträvade hastighet kan väljas lika med vald indatahastighet
till beräkningsmodellen.

Mätbilseffekterna kräver speciella TRANSYT-indata för en meningsfull jäm-
förelse. De speciella mätbilslänkarna får endast matas av andra mätbilslänkar dvs.
det är viktigt att sådana länkar inte matas av insvängande trafik.

Vid validering av stopp, kölängd och fördröjning är det viktigt att beakta
TRANSYT:s definition dvs. alla med fördröjning stoppar samt att om ett fordon
står över ett omlopp så räknas stoppen upp med ett per fordon i kön. Ett fordon
kan i TRANSYT maximalt tilldelas två stopp per stopplinjepassage.
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 AUT-beräkningar har genomförts enligt följande:
• trafikdata:

 − både för 930325 och 931111 under videohalvtimmarna för validering av
observerad trafik

 − fr.o.m. 930308 och t.o.m. 931116 med angivna undantag för validering av
predikterad trafik

 • övriga data enbart för 931111. Olika tidsperioder har behandlats enligt följ-
ande:
 − 08.00–08.30 respektive 12.00–12.30 för videodata
 − 06.00–09.30 respektive 09.30–15.00 för mätbilsdata.

Effektberäkningarna 931111 har generellt genomförts för en tidsperiod satt till 60
minuter i TRANSYT. Detta är då fel eftersom den tid som skall anges är den
betraktade tidsperioden dvs. 30 minuter för videostudien och 210 respektive 330
minuter för mätbilsstudien. Eftersom beräknade effekter blir oförändrade eller
ökar då tidsperioden ökar så har en överskattande tendens fåtts för videostudien
och en underskattande för mätbilsdata.

Trafikdata ligger i början av beräkningskedjan. Ett problem vid valideringen
är de inlagda restriktionerna för förändringar i TRAF. Här väljs att validera mot
både med och utan inlagda restriktioner. Valideringen avser följande:

• länkflöden, enhetsnivå
• utandelar/utflöden, enhetsnivå
• fordonstypsfördelning
• länkflöden, ekipagenivå
• utandelar/utflöden, ekipagenivå.

Från TRAF kommer två typer av trafikdata, observerad och predikterad trafik,
båda på enhetsnivå. Valideringen har koncentrerats på observerad trafik dvs. den
trafikbeskrivning som genererats med CN-filen för valideringsperioderna.

Predikterad trafik, enhetsnivå, kan jämföras med observerad trafik dvs. predik-
terad trafik från vecka nr n jämförs med observerad trafik för vecka nr n+1. Den
predikterade trafiken för mätdagen skulle kunnat ha jämförts med trafik enligt
videodata. Detta har inte genomförts direkt. Däremot finns en indirekt jämförelse
genom att predikterad trafik har jämförts med observerad trafik över en längre
period och genom att observerad trafik för valideringsperioderna jämförts med
trafik enligt videodata.

Fordonstypsfördelningen är helt fast per tidplan eller egentligen per trafik-
beskrivning. Den har stor betydelse för efterföljande beräkningsled. Fördelningar
har utvärderats ur videodata per matande delström mellan anläggningarna 207 och
208 samt per länk i dessa två anläggningar.

TRAF arbetar med fordonsenheter medan AVT har ekipage som dimension.
Länkflödena görs om till ekipage mellan TRAF och AVT. Genom att kombinera
fordonsenheter med fordonstypsfördelning fås trafik på ekipagenivå. Utandelarna
avser alltid enheter, vilket innebär ett fel då man går från TRAF till AVT. Felet
innebär att matande strömmar med förekomst av lastbil med släp systematiskt blir
överskattade. Summan av utflödena normeras dock alltid mot länkens flöde.
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Vissa modelldata som är av intresse för validering är följande:

• mättnadsflöden
• kolonnspridning
• stopp- och fördröjningsvikter.

Beträffande mättnadsflöden finns förhållandevis dåligt med svenskt underlag.
Merparten av det underlag som ingår i beräkningsmodellen för mättnadsflöden i
AVT har hämtats ur underlag ingående i ett VV-projekt. Projektet avser uppdate-
ring av ett datorprogram, CAPCAL, för utformning av väg- och gatukorsningar.
Underlagsmaterialen till VV-projektet kommer i stor utsträckning från den s.k.
Highway Capacity Manual. Använd metod för skattning av mättnadsflöden redo-
visas i avsnitt 6.5.4.

Kolonnspridningen mellan stopplinjer kan i modellen påverkas genom en s.k.
kolonnspridningsfaktor som ges i indata. Ju högre värde på kolonnspridnings-
faktorn desto större spridning. För externa länkar beskriver TRANSYT fordons-
ankomsterna enligt en Poissonfördelning, dvs. kolonnspridningsfaktorn har ingen
betydelse för dessa länkar. Som underlag för här använt värde på kolonn-
spridningsfaktorn har referens (88-1) använts. Enligt denna studie påvisades
väsentligt lägre kolonnspridning än vad som anges i TRANSYT-manualen,
referens (80-1).

De båda referenserna redovisar följande värden på kolonnspridningsfaktorn:

 • enligt (80-1), 0,35 generellt
 • enligt (88-1):

 − 0,26 för 1 körfält
 − 0,18 för 2 körfält.

Här har valts att använda 0,25 generellt. Jämfört med referens (88-1) skulle man
därmed kunna förvänta att kolonnspridningen överskattas eftersom provområdet
normalt har två körfält per tillfart.

 En ytterst primitiv metod har använts för validering av kolonnspridning. Meto-
den har utgjorts av att jämföra kolonnens utbredning mellan modell (TRANSYT)
och uppmätta grafer enligt avsnitt 6.5.3.

 Stopp och fördröjningsvikterna i AVT, se bilaga 3, motsvarar: bränsleför-
brukning; övriga fordonskostnader; avgasutsläpp och restidskostnader. Den enda
typ av vikt som kunnat valideras har varit bränsleförbrukning för pb.

 Stopp, fördröjning och genomsnittlig max. kölängd redovisas i TRANSYT-
utdata. Stopp och fördröjning kan ses både som slutliga effektmått och som under-
lag för efterföljande beräkningsled. Ett problem med dessa TRANSYT-mått är an-
vänd definition, vilket försvårar en direkt jämförelse mellan observerade och
beräknade värden. Hur detta hanterats beskrivs i avsnitt 6.5.2. För mätbilen har
stopp definierats som hastighetssänkningar större än 10 km/h. Valet av just
10 km/h har motiverats av att välja en nivåsänkning tillräckligt stor för att inte
mätfel och andra mera slumpmässiga händelser skall registreras som TRANSYT-
stopp och att ändå få med alla stopp enligt TRANSYT-definitionen. Om denna
definition resulterar i en under- eller överskattning är okänt. Andel stopp per
stopplinje har uppskattats som kvoten mellan antal passager med stopp och totala
antalet passager. Fördröjning i korsning är svår att isolera ur mätbilsdata. Ett sätt
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skulle kunna vara att bilda differensen i restid per färdriktning mellan morgon-
och dagtidplanen. Detta skulle då motsvara differens i korsningsfördröjning under
förutsättning av att länkhastigheten hade varit lika för morgon och dag. Denna tid
skulle kunna jämföras med motsvarande enligt modell. Detta har av resursmässiga
skäl inte genomförts.

Transytgrafer innehåller bl.a. information om stopp, fördröjning och kölängd.
Det bedömdes som meningsfullt att göra en jämförelse med uppmätta grafer, se
6.5.3, med TRANSYT-grafer.

Bränsleförbrukning, övriga fordonskostnader och avgaser är funktioner av
stopp och fördröjning. Eventuella avvikelser mellan modell och verklighet kan
antingen bero på avvikelser för stopp och fördröjning eller för avvikelser i själva
effektmodellerna i bilaga 3.

Svårigheterna med validering av bränsleförbrukning utgörs bl.a. av:

• att det är svårt att isolera merförbrukning i korsningar ur mätbilens data
• att bränslemodellen i AVT/AUT inte är avsedd att vara representativ för mät-

bilen
• att en mätlänk i modellen enbart får matas av en annan mätlänk dvs. det krävs

en speciell länkbeskrivning.

Validering av bränsleförbrukning har genomförts både med avseende på enskilda
komponenter enligt bilaga 3 och avseende resulterande förbrukning.

För hela stopp har merförbrukningen för retardation och acceleration isolerats.
Dessutom har tomgångsförbrukningen utvärderats. Dessa datatyper är också de två
ingående komponenterna i bränslemodellen enligt bilaga 3.

I det andra valideringsalternativet, resulterande förbrukning, kan inte uppmätt
bränsleförbrukning direkt jämföras med beräknad utan istället krävs att man bildar
differenser mellan två situationer. Att uppmätt förbrukning inte direkt kan
jämföras med beräknad förklaras av att den beräknade endast beskriver merför-
brukning i korsning. Differenserna mellan två situationer skulle då motsvara ren-
odlade korsningseffekter eller rättare uttryckt skillnader i korsningseffekter. Här-
vid uppstår tyvärr nya problem genom att en eventuell skillnad i uppmätt bränsle-
förbrukning mellan situationerna både kan vara en följd av förändrade länkeffekter
och av korsningseffekter till skillnad från beräknad förbrukning. Även om
länkförbrukningen skulle vara lika mellan två situationer så kan man exempelvis
inte förvänta sig att absolutnivån för uppmätt och beräknad merförbrukning skall
vara lika eftersom bränslemodellen inte är avsedd att motsvara mätbilen. Man får
istället mäta i fler än två situationer varigenom flera differenser kan bildas vilkas
relativa skillnader kan jämföras med motsvarande för beräknade skillnader.

De underlag för beräkning av stoppvikter som finns inlagda i AVT:s konstant-
filer har beräknats med det s.k. VETO-programmet, se referens (87-1).

 Övrigt. En betydelsefull förutsättning är att signalsystemet i praktiken till viss
del är trafikstyrt. Trafikstyrningen avser s.k. fråntider, dvs. att om gröntidsbehov
saknas för en signalgrupp eller grupp av signalgrupper så tidigareläggs grönslutet
och den efterföljande gruppen av signalgrupper får tidigarelagd grönstart. Genom
tidigarelagda grönstarter uppnås reducerad fördröjning. Tidigarelagda grönstarter
kan dock förväntas bidra till en ökad stoppandel vid den efterföljande stopplinjen.
Speciellt känsligt kan detta bli för tung trafik som genom oplanerade stopp aldrig
får en chans att komma in i den gröna vågen. Denna funktion kan inte direkt
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avbildas av TRANSYT, dvs. vi kan på denna punkt förvänta en systematisk avvi-
kelse. Även för ett antal av de i AUT ingående beräkningsmodellerna måste man
förvänta signifikanta skillnader mellan observerade och beräknade värden. Detta
skulle kunna tala för att den statistiska analysen läggs upp så att man direkt beskri-
ver de eventuella systematiska skillnaderna mellan observerade och beräknade
värden.

En ytterligare effekt som borde valideras/utvärderas är effekten på trafikflödens
storlek som följd av förändrad tidsättning. I TRANSYT förutsätts att flödenas
storlek inte påverkas av tidsättningen. Mest tilltalande vore att testa hypotesen om
en flödeseffekt med trafikmätningar om detta vore möjligt. Ett annat alternativ
vore att utnyttja det s.k. EMME-programmet eller andra motsvarande program.
Med EMME vet vi att det säkert blir trafikeffekter eftersom programmet just
förändrar länkflöden som funktion av restider. En fördel med EMME är bl.a. att
man skulle kunna få en total beskrivning både av trafiken i och utanför AUT-
systemet. Sambanden mellan val av färdväg och restid i EMME har sannolikt
ingen högre grad av precision. Dock skulle man kunna acceptera att ett sådant
samband i allmänhet existerar.

Även om EMME lokalt för exempelvis Tycho Hedéns skulle kunna ge en stor
avvikelse från det sanna värdet med avseende på förändrad tidsättning så kanske
resultatet skulle kunna användas för generaliseringar. Behovet av denna typ av
kontroll är naturligtvis mindre för AUT jämfört med ett alternativ utan automatisk
uppdatering i och med att AUT kommer att göra en anpassning till en sådan
trafikförändring. Bristen i AUT är dock att optimeringen inte beaktar att trafiken
kan förändras som följd av alternativ tidsättning. Den genomsnittliga restidsför-
kortning som följer med AUT kan förväntas medföra en tendens till trafikökning.
Hur definieras då nyttan med AUT? Följande alternativ är tänkbara:

• bastidplaner jämfört med optimala tidplaner för observerad trafik
• bastidplaner med den trafik som skulle gällt för dessa jämfört med optimala

tidplaner i kombination med observerad trafik.

Det andra alternativet borde vara det mest relevanta. Detta skulle dock förutsätta
att effekter på andra gatulänkar än de som ingår i Tycho Hedéns väg skulle behöva
beskrivas. Av resursskäl har det andra alternativet inte kunnat utvärderas dvs. det
är det första alternativet som utvärderats.
 
 6.5.2 Omräkning av utvärderade videodata till TRANSYT-form
I TRANSYT beskrivs den fördröjning som sker fram t.o.m. stopplinjen och som
är en följd av signalerna eller trafikinteraktioner i korsningsområdet. Alla fordon
som tilldelas fördröjning förutsätts stoppa. Vid en validering är det därmed inte
tillräckligt att enbart betrakta observerade stoppande bilar utan även den grupp av
fordon som inte stoppat och som har korsningsfördröjning måste kunna urskiljas.
För alla fordon med korsningsfördröjning måste fördröjningens storlek bestäm-
mas. Den totala fördröjningen utgörs av retardationsfördröjning och av stopptid.

 Genom förenklade antaganden om hastigheter och acceleration/retardation kan
de ur videon utvärderade data korrigeras så att de mera liknar TRANSYT-data. En
metod för justering av videodata till TRANSYT-form har utvecklats enligt bilaga
4. Beträffande stoppande fordon enligt videon är justeringen enkel dvs. den totala
fördröjningen utökas med retardationsfördröjningen. För övriga fordon bygger
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konstruktionen på att alla fordon som befinner sig framför stopplinjen på ett av-
stånd kortare än stoppsträckan relativt tillfartshastigheten vid den tidpunkt då
stopplinjen frigörs från köande fordon har fått ett påverkat körförlopp dvs. för-
dröjning och därmed TRANSYT-stopp.

Justeringen av videodata har medfört följande genomsnittliga procentuella
ökningar:

• fördröjning, 13%
• stopp, 5%
• kö, 5,2%.
 
 6.5.3 Konstruktion av ”TRANSYT-grafer” från video-data
I TRANSYT-graferna beskrivs skeendet vid stopplinjerna. Per tidssteg i ett om-
lopp beskrivs:

• antal ankommande fordon
• antal avvecklade fordon
• grön och röd signalbild.

Graferna måste betraktas som ett mycket användbart hjälpmedel för förståelse av
trafikprocessen vid en stopplinje. Det ligger därmed nära till hands att också be-
skriva video-data i form av grafer. I detta arbete ingår även justering av videodata
till TRANSYT:s definition dvs. eventuell tidigareläggning av ankomsttid och där-
av följande justering av stopp och kölängd, se avsnitt 6.5.2.

Den tidsperiod som videodata från valideringen avser, 30 minuter, har indelats
i intervall vars längd är lika med omloppstiden. Dessa intervall har i sin tur
indelats i delintervall med en längd motsvarande omloppstiden/30. Per sådant
delintervall har ankommande, avvecklade och köande fordon uppskattats. Med
detta underlag har slutligen ett medelomlopp beräknats i vilket man per
delintervall har genomsnittligt antal ankommande, avvecklade och köande fordon.
De så bildade graferna är direkt jämförbara med TRANSYT-graferna i fall med en
länk per stopplinje.

En mindre skillnad i videograferna jämfört med TRANSYT-graferna är att
även kölängd beskrivs. Kölängden avser alltid hela kön framför en stopplinje till
skillnad från länknivå. Den samlade bilden för en stopplinje avseende ankom-
mande och avvecklade fordon fås ur TRANSYT genom att summera länk-
diagrammen per stopplinje. Graferna länk för länk i anläggningarna 207 och 208
redovisas i bilaga 10. En ungefärlig gröntid framgår ur videograferna indirekt som
den tid under vilken avveckling pågår om ”betjäningsbehov” finns under hela
gröntiden. I TRANSYT-graferna används speciella markeringar för grön-
respektive rödtid.
 
 6.5.4 Mättnadsflöden
Ett indata inför TRANSYT-beräkningar är mättnadsflödet per stopplinje. De
mättnadsflöden som beräknas av AVT bygger i stor utsträckning på (Hansson,
1987). Stopplinjerna kan indelas i fyra huvudkategorier:

• utan konflikter
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• med konflikt, annan biltrafik
• med konflikt, fotgängare/cyklister
• med konflikt, både biltrafik och fotgängare/cyklister.

Utan konflikt innebär att mättnadsflöde bl.a. beräknas som funktion av följande:
körfältsbredd; lutning; utriktning; trafiksammansättning; eventuell förekomst av
parkering eller busshållplats. Förekomst av parkering och busshållplats avser
egentligen också konflikters inverkan på mättnadsflödet, men hanteras i AVT på
ett sätt som mest påminner om hantering av körfältsbredd m.m.

Konflikt med annan biltrafik innebär att det resulterande värdet är en funktion
av det överordnade flödet tidssteg per tidssteg. Antalet tidssteg per omlopp har i
TRANSYT-beräkningarna valts till 60.

Konflikt med fotgängare beskrivs i AVT med hjälp av blockeringstid och juste-
rat basvärde. Basvärdet justeras som funktion av fotgängarflödet. Blockeringstiden
är en funktion av rödtid och fotgängarflöde. Beskrivning av blockeringstid i
AVT/TRANSYT görs genom senarelagd grönstart för biltrafiken.

Med mättnadsflöde avses här hur många fordon som per grönt tidssteg kan
passera stopplinjen då efterfrågan är minst lika stor som kapaciteten. Tidstegens
längd i denna del av valideringen har valts till 3 respektive 4 sekunder för 90
respektive 120 sekunders omloppstid. För beskrivning av mättnadsflöde har per
stopplinje sekvenser ur videodata utvalts enligt följande kriterier:

• en kölängd minst så lång att två efterföljande tidssteg har en efterfrågan som
överstiger kapaciteten

• tidssteg inom vilka kön inte hinner avvecklas
• sviter av tidssteg med fortlöpande avveckling
• medelvärdesbildning exklusive första tidssteg som uppfyller kriterierna.

Kravet på kölängd innebär att denna blir en funktion av delintervallets längd, för-
väntat mättnadsflöde jämkat uppåt och kravet på minsta antalet tidssteg med över-
belastning. Som kökrav valdes något förenklat tre respektive fyra fordon för om-
loppstid 90 respektive 120 sekunder.
 
 6.5.5 Statistisk analys
Som generell analysmetod har valts att genomföra regressionsanalyser, dvs.
Y = A + B × X där X motsvarar modellvärde och Y observerade data. Observatio-
nerna motsvaras normalt av länkvärden per tidplan. Antalet länkar är i de två
videokorsningarna 29 stycken och för mätbilen 16 stycken. Vid varje analys fås
utöver A- och B-skattningar även förklaringsgrader, dvs. korrelationsvärdet i
kvadrat.

Genom att låta observerade data motsvara den beroende variabeln (Y) i ana-
lyserna uttrycks felet som den vertikala avvikelsen mellan observationen och en
linje Y = X. Det kan också vara rimligt att uttrycka observerade data som funktion
av modelldata eftersom vi söker de verkliga värdena då vi har tillgång till modell-
värden.

De observationskrav som finns på en regressionsanalys är i vissa fall inte helt
uppfyllda. Vad som bl.a. inte generellt är helt uppfyllt är kravet om oberoende
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mellan olika X-observationer. Enligt konsulterad statistisk expertis finns ändå ett
informationsvärde i regressionsanalyserna.

 Genom regressionsanalyserna fås funktioner som kan utnyttjas för att justera
modelldata om så är motiverat.

 Någon hänsyn till massignifikanseffekter har inte tagits. I sådana fall som
statistiska slutsatser anges är signifikansnivån genomgående 95 % per utförd
analys.

Vid bedömning av förklaringsgrader finns alltid ett problem vid värdering av
beräknat värde. Man kan teoretiskt visa, enligt referens (93-1), att R2 i många fall
maximalt kan uppgå till ett värde mindre än 1. För fordonstypsfördelning kan man
avseende andel tung trafik approximativt uppskatta att det maximala R2-värdet är
av storleksordningen 0,75.

 6.6 Ekonomisk utvärdering
Tyngdpunkten i utvärderingen ligger på de samhällsekonomiska effekterna. Den
ekonomiska utvärderingen avser de effekter som ingår i AUT/AVT dvs.:

• avgaser
• bränsle
• övriga fordonskostnader
• tidskostnader.

Samtliga dessa effekter är prissatta enligt bilaga 3 och beräknas av AUT.
Effektmodellerna har följande struktur:

• merförbrukning för stopp
• förbrukning under stopptid.

Merförbrukningen relateras till den maximala hastigheten för länken vid stopp-
linjen, dvs. den lägsta hastighet som skulle hållas i korsningen utan stopp. Detta
medför att svängande fordon får väsentligt lägre stoppvikter än fordon rakt fram.
För icke-svängande trafik får man också en skillnad mellan tvärtrafik och genom-
fartstrafik genom att den första har 50 km/h och den senare 70 km/h som hastig-
hetsgräns.

 De inlagda priserna motsvarar de som används av VV. Detta innebär rensning
av skatter och multiplikation med den indirekta skattefaktorn 1,20. Det senare är
begränsat till restids- och fordonskostnader. Hanteringen av CO2-kostnaderna av-
viker från övriga miljökostnader. CO2-kostnaden har lagts in i bränslepriset. Detta
medför att man inte kan få en renodlad optimering på samtliga avgaskostnader.
Antingen får man göra en begränsning till HC, CO och NOX eller också inkluderas
CO2 men samtidigt också få med själva bränslekostnaden.

Effektmodellerna inklusive priser beskrivs i AVT:s konstantfiler.
Ett problem vid effektbeskrivning är hur kallstarttilläggen skall hanteras5. Kall-

starttilläggen har betydelse för bränsleförbrukning och avgaser. De samband som
beskrivs i bilaga 3 är beräknade med det s.k. VETO-programmet och beskriver

                                                
5 Kallstarttillägg definieras som skillnad i avgasutsläpp mellan att köra ett och samma körförlopp
med icke fullt uppvärmd motor och att köra samma förlopp med fullt uppvärmd motor.
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endast varmutsläpp. Kallstarttilläggen är huvudsakligen en funktion av det energi-
tillskott som krävs för att värma upp ett fordon och av att den katalytiska reningen
inte fungerar förrän utrustningen nått viss temperatur. Som följd av kallstarter är
de verkliga effekterna för personbilar större än vad som anges i bilaga 3. Effek-
terna som beskrivs av AUT är därmed underskattningar av systemeffekterna. Även
om systemeffekterna lokalt är underskattningar behöver det inte på ett mer över-
gripande plan vara fråga om underskattningar. Kan då stopp och fördröjning för-
väntas påverka kallstarttilläggen?

Enligt (Seriè och Joumard, 1999) beror kallstarttillägget av körförlopp. Det är
inte bara mängden kallstarttillägg som påverkas utan också kallfasens längd:

• kallfasens längd (km) ökar med ökande medelhastighet
• mängden kallstarttillägg påverkas enligt följande av medelhastighet:

– för bilar utan katalysator: ökning med ökande medelhastighet med undantag
för NOX och CO2

– för bilar med katalysator: minskning för CO och HC och ökning för NOX,
bränsle och CO2 med ökande medelhastighet.

I utvärderingen av AUT har inte kallstarttillägg beaktats. Kallstarteffekterna är
speciellt stora för HC och CO från personbilar. För exempelvis NOX kan betydel-
sen av kallstarttillägg  beaktats betraktas som försumbar.

Utvärdering av nyttan kräver att en serie betydelsefulla förutsättningar klart
anges. Följande kan ha betydelse:

 • alternativ till AUT:
 − manuellt framtagen tidplan utan datorhjälpmedel
 − datorgenererad tidplan med exempelvis TRANSYT
 − AVT-tidplan, vilket då också inkluderar TRANSYT
 − trafikstyrning eller fast tidstyrning avseende tidplaneval
 − kvaliteten på använt trafikunderlag
 − uppdateringsfrekvens dvs. genomsnittlig ålder på den alternativa tidplanen

• antalet tidplaner
 • hur lång tid utvärderingen drivs
 • vad AUT optimeras för
 • att just Tycho Hedén valts
 • vilka dagar och vilken tid på dygnet som tidplanerna avser
 • vilka resurser som satsas på beskrivning av tidplaner ifråga om att skapa maxi-

malt ”svängrum” för optimeringen
 • om vi uppdaterar fasta andelar m.m. under ”resans” gång
 • hur snabbt fel exempelvis på räknare åtgärdas.

De många olika alternativen till AUT skulle vara resurskrävande att beskriva hel-
täckande. En första huvudfråga är om man skall jämföra något gammalt med
något nytt eller jämföra två metoder att ta fram nya tidplaner med varandra. Mest
tilltalande vore ett alternativ som skulle motsvara det mest sannolika valet om inte
AUT användes. Härmed avses då egentligen det vanligast förekommande på
nationell nivå. Är detta en tidplan beräknad med enbart TRANSYT alternativt
med AVT eller också en helt manuellt framtagen? Om exempelvis AVT väljs är
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nästa fråga vilken trafik som beräkning skall genomföras för. Skall man välja en
trafikbild genererad av AUT eller en manuellt framtagen trafikbild? En annan
fråga är hur många tidplaner som alternativet skall arbeta med. En vinst med AUT
är ju att vi har speciella tidplaner för varje veckodag. Egentligen är det väl inget
som hindrar att man skulle kunna ha en sådan lösning även utan AUT?

Här väljs att relatera till förhållandevis nya tidplaner där den ena, morgontid-
planen, är beräknad med AVT/TRANSYT och den andra, dagtidplanen, är
manuellt konstruerad och inriktad på grön våg för genomfarten. Dessa val borde i
genomsnitt verka något underskattande på den effekt som kan förväntas vid en
genomsnittlig AUT-installation åtminstone ifråga om att jämföra det befint-
liga/gamla med det nya. De tidplaner som väljs avser morgon och dag för
måndag–fredag. Valet av bastidplaner kan ses som ett mellanting mellan att rela-
tera till en gammal metod, renodlad grön våg och till en annan mera modern
metod, AVT.

Generellt för samtliga utvärderingspunkter gäller att en längre tidsperiod bör
studeras för kartläggning av den fulla AUT-effekten. Med längre tidsperiod avses
5–10 år. Det tillgängliga dataunderlaget medger inte att ett sådant krav kan upp-
fyllas. Den tillgängliga tidsperioden är begränsad till 930308–940620, vilket
skulle kunna ge en underskattande tendens jämfört med att betrakta en mera
normal uppdateringscykel utan AUT. Om vald utvärderingsperiod kan förväntas
ge en under- eller överskattande tendens beror på hur utvärderingen görs:

• som en genomsnittlig skillnad över hela perioden
• som en initial skillnad och tillkommande skillnader per nytt år.

Väsentligt för utvärderingen är vilken optimeringsvariabel som definieras. Här har
valts avgaser och bränsle/CO2.

Att enbart arbeta med ett system, dvs. Tycho Hedéns väg, försämrar möjlig-
heterna till generalisering. Hur representativt är det valda systemet för svenska
signalsystem? Åtminstone vet vi att systemet är representativt med avseende på
antal korsningar enligt referens (81-3).

Man kan förvänta driftstörningar/fel under normal drift. AUT har utformats så
att uppdateringar av tidplaner även skall kunna ske om en räknare är ur funktion. I
sådana fall går ersättningsvärden in istället för räknarvärden. Om fel upptäcks bör
räknarna åtgärdas under perioden. En annan typ av driftstörningar skulle kunna
utgöras av att en eller flera korsningar faller ur samordningen. I sådana fall
beskrivs systemet ändå som att alla korsningar ingår i samordningen dvs. en avvi-
kelse från verkligheten.

Den kalibrering av fasta andelar, länk- och utandelar, som kan göras är egent-
ligen endast med säkerhet representativ för just den tidsperiod som mätunderlaget
avser. De utvärderingar som skall göras avser en längre tid, varför de fasta ande-
larna skulle kunna komma att avvika ”oacceptabelt” mycket från de sanna vär-
dena. Andelarna borde därför kontrolleras med en ”tillräckligt” lång mellantid,
speciellt om man tror att detta kommer att bli ett normalt beteende. Här har valts
att behålla samma fasta andelar för hela utvärderingsperioden..

 I princip skall testsystemet gå tidstyrt med AUT. Tidstyrt innebär ändå viss
grad av trafikstyrning. Vad som ingår i denna trafikstyrning bör vara helt klart.
Tillgängliga beräkningsmodeller för utvärdering klarar inte att beskriva lokal tra-
fikstyrning dvs. beräknade effekter kan förväntas avvika systematiskt från de verk-
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liga beroende på detta förhållande. Genom att lokal trafikstyrning används både
utan och med AUT skulle man kunna förvänta att detta inte nämnvärt påverkar
nyttobilden av AUT.

Det finns ett ytterligare antal brister i AUT-modellerna vilka kan förväntas ge
systematiska avvikelser mellan verklighet och beräknade värden. Beräknade vär-
den borde därmed kunna förutsättas behöva korrigeras med hjälp av resultaten
från valideringen.

 Ett annat problem som kanske kan föras till utvärderingen är upplevelsen av en
tidplan. Normalt förväntas en ”bra” tidplan innebära att man har grön våg för
genomfartstrafiken. Med AUT kommer den trafikström som genererar mest avga-
ser, om avgasoptimering, att prioriteras. Dessa strömmar behöver inte avse ge-
nomfartstrafiken. Dessutom kommer tunga fordon att få större betydelse ifråga om
prioritet än vad som annars är vanligt genom att en lastbil med släp avseende NOX
motsvarar ca 70 personbilar. Risken är därmed överhängande för att förståelsen
för genererade tidplaner kan bli låg. En viktig fråga är därmed om man inte borde
välja en annan optimeringsvariabel som ger bättre förståelse och som ändå paral-
lellt ger väsentliga avgasreduktioner. Eftersom Tycho Hedéns väg är en genom-
fartsled (E4) kan man förvänta att andelen trafik som kör igenom hela systemet
varierar påtagligt under året dvs. störst andel på sommaren och minst på vintern.
Detta skulle kunna resultera i att man har en påtagligt bättre grön våg för genom-
fartstrafiken under sommaren än under vintern. Liknande tendenser skulle även
kunna förekomma mellan olika veckodagar och mellan olika tider på dygnet.
Sådana variationer i den gröna vågen skulle kunna medföra sämre förståelse och
därav följande lägre acceptans.

Det praktiska genomförandet av utvärderingen har gjorts genom att trafikfiler
sparats för hela den aktuella perioden. Beräkningarna har genomförts på VTI dvs.
vi använder oss inte av de effektberäkningar som normalt genomförs i Uppsala.
Beräkningar har genomförts efter att all trafikdata inkommit. Genom att valide-
ringen påvisat ett antal brister i programsystemet, vilka successivt åtgärdats, så
avviker utvärderingen mot vad som uppnåtts i själva systemet under utvärde-
ringsperioden. Utvärderingen har genomförts med den senaste AUT-versionen
varigenom man kan förvänta att de optimala tidplanerna i utvärderingen avviker
från de som faktiskt använts under utvärderingsperioden.

Dagar som exkluderats ur valideringen eller för vilka data saknas framgår ur
avsnitt 6.4.

Vid genomförandet av utvärderingen visade det sig att AUT för dagtrafikens
bastidplan gav, enligt vår bedömning, orealistiska effekter för länkar med över-
belastning. Exempelvis kunde en länk stå för ca 25% av det totala prestanda-in-
dexet för hela systemet och med en genomsnittlig max. kölängd av över 100
fordon. Kontroller av ingående beräkningsförutsättningar kunde inte påvisa något
betydande fel. En rimlig hypotes skulle kunna vara att den registrerade flödes-
nivån aldrig skulle ha uppnåtts med bastidplanen. Följande metod valdes för
nyttoberäkning i denna situation:

 • steg 1:
 − beräkna genomsnittlig trafik per länk under dagtidplanen under v 10
 − genomför effektberäkning för trafikbeskrivningen med bastidplanen
 − reducera belastningsgraden på de överbelastade länkarna ner till max. 99%

genom höjning av kapaciteten
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 − genomför optimering med den korrigerade filen som underlag
− beräkna relativa reduktioner per effekt (i) betecknade ri'

 • steg 2:
 − låt den från steg 1 framtagna tidplanen utgöra en ny fiktiv bastidplan
 − genomför effektberäkningar för den nya bastidplanen och för de nya opti-

mala tidplaner fr.o.m. v 11 och t.o.m. 931116.
 − beräkna relativa reduktioner per dag (n) relativt den nya bastidplanen,

betecknade ri'' (n). Den relativa reduktionen per dag (n) och effekt (i) upp-
skattas som [1-(1-ri') × (1-ri'' (n))].

Eftersom några överbelastningar inte beräknats för morgontidplanen, vare sig för
bastidplanen eller de optimala tidplanerna, har några korrektioner inte behövt
genomföras för denna.
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 7 Resultat
 7.1 Validering
Huvudsyftet med valideringen är att få ett underlag för bedömning av hur repre-
sentativa de beräknade ekonomiska effekterna, enligt avsnitt 7.2, kan förväntas
vara. Valideringen kan även peka ut svaga punkter i det trafiktekniska konceptet
vilka skulle behöva förbättras. Genom att arbeta med regressionsanalys skapas
möjlighet att efter behov justera beräknade effekter i utvärderingen.

I redovisningen av valideringen har här valts att gå från ”ax till limpa”, dvs.
börja med trafikdata osv.

Valideringen kan göras på två sätt avseende modelldata:

• att använda modelldata från tidigare beräkningsled som indata till studerat led
• att använda genom videon observerad data som indata till studerat led.

Båda dessa ansatser är relevanta genom att det första alternativet ger det totala
felet fram t.o.m. studerat led medan det andra ger möjlighet att isolera felkällor
per beräkningsled.

Beträffande trafikdata finns i TRAF-modellen två huvudbegrepp, observerad
och predikterad trafik. Observerad trafik motsvarar en beskrivning av trafiken
under den tidsperiod som trafikmätningen från räknarna/detektorerna avser. Pre-
dikterad trafik motsvarar en trafikbeskrivning för den tidsperiod som en ny
optimal tidplan skall tas fram för dvs. för samma tid nästa vecka.

 Observerad trafik motsvarar till viss del uppmätt trafik genom detektorer/räk-
nare och till resterande del en skattning grundad på uppmätt räknar-trafik.

 TRAF-programmet arbetar med fordonsenheter, dvs. bil med släp beskrivs som
två enheter. I efterföljande beräkningssteg görs en övergång till fordonsekipage,
dvs. bil med släp beskrivs som ett ekipage.

 För att sortera bort orimliga värden och för att inte låta tillfälliga mera extrema
observationer påverka prediktionen i allt för hög grad används restriktioner för
vad som accepteras i TRAF. Om restriktionerna inte är uppfyllda väljs ersättnings-
värden i TRAF. Samma restriktioner används både för observerad och predikterad
trafik. Under förutsättning att CN-filen inte innehåller direkta fel skulle man
kunna förvänta att ett alternativ utan restriktioner jämfört med ett alternativ med
restriktioner skulle ge bättre överensstämmelse mellan modell och verklighet för
observerad trafik. Restriktionerna påverkar skattningarna både av länkflöden och
av utflöden. Här har valts att genomföra analyser både med och utan restriktioner
avseende validering av observerade länkflöden och utflöden på enhetsnivå.

 I videomaterialet finns möjlighet att antingen välja ankommande eller avveck-
lad trafik per tidsenhet som länkflöde. Dessa flöden kan förväntas vara olika stora
i situationer med överbelastade stopplinjer. Summerat över längre tidsperioder blir
naturligtvis flödena lika.

Här har valts att i videomaterialet använda avvecklad trafik som trafikflödes-
mått. Modelldata utgörs av en blandning av ankommande och avvecklad trafik be-
roende på om räknarna varit placerade i tillfarten eller frånfarten. Förekomst av
räknare och placering relativt stopplinjen redovisas i bilaga 6 länk för länk.

 Ur modelldata, bilaga 11, framgår belastningsgrad för olika länkar. För de två
valideringskorsningarna är samtliga belastningsgrader under 100% för båda vali-
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deringsperioderna den 931111. De högsta belastningsgraderna har beräknats för
perioden kl. 08.00–08.30 och innebär att tre körfält ligger över 90%.

 Under perioden kl. 12.00–12.30 har samtliga körfält i valideringskorsningarna
belastningsgrader under 90%.

 En viss risk finns naturligtvis för att de verkliga belastningsgraderna skulle
kunna vara högre än 100% speciellt för körfält med modellvärden i intervallet 90–
100%. I huvudsak borde det dock inte vara något problem med om ankommande
eller avvecklad trafik används som flödesmått.

 Observerade länkflöden på enhetsnivå. I figur 3 redovisas en jämförelse
mellan trafik enligt video och enligt modell både med och utan restriktion. Varje
markering i figuren motsvarar en länk, viss tid (halvtimme i valideringen) samt
med eller utan restriktion.

 Figur 3  Jämförelse mellan antal fordonsenheter/h enligt video och enligt modell
för mätdagarna 930325 och 931111. Modelldata med och utan restriktion.

I bilaga 6 ges en redovisning länk för länk av följande:

 • beskrivning av trafikräkningen:
 − οm länken har egen räknare inklusive uppgifter avseende placering i tillfart

eller frånfart
 − om länken har egen länkräknare
 − om länken inte har vare sig egen räknare eller länkräknare

 • jämförelse av trafik enligt video med modelldata per tidsperiod:
 − utan restriktion
 − med restriktion.

Enligt de genomförda statistiska analyserna ger alternativet med restriktion för
totala materialet något högre förklaringsgrad än utan, 0,946 att jämföra med 0,920.
Om de olika mätdagarna betraktas var för sig så blir med restriktion bästa alter-
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nativ 931111 och utan restriktion bäst 930325. Detta skulle kunna tolkas som att
kvaliteten på CN-filen varit bättre 930325 än 931111.

För alternativet med restriktion och för hela materialet kan video-flödet ut-
tryckas som funktion av modellflödet med följande samband:

• (Videotrafik) = A + B × (Modelltrafik)
• A: medelvärde = 1,60; standardavvikelse = 4,88
• B: medelvärde = 0,990; standardavvikelse = 0,0252.

Modellen kan därmed förväntas ge en representativ skattning av det sanna länk-
flödet på enhetsnivå.

En jämförelse, modell med video, av totalt antal korsningspassager i anlägg-
ningarna 207 och 208 under de två video-halvtimmarna under 931111 påvisade en
överskattning med 2,2%.

En uppdelning av det statistiska materialet har gjorts med avseende på skatt-
ningsmetod i TRAF. Regressionsanalyser har sedan utförts per delmängd. Analy-
serna resulterade i följande förklaringsgrader:

• 0,920 för länkar utan räknare eller länkräknare
• 0,948 för länkar med egen länkräknare
• 0,984 för länkar med egen räknare.

Den erhållna rangordningen mellan förklaringsgraderna borde kunna betraktas
som självklar. Informationsvärdet ligger istället i storleken på skillnaderna mellan
förklaringsgraderna. Alternativet utan räknare eller länkräknare bygger på att
andra körfält har räknare som kan utnyttjas. I referens (94-2) redovisas betydelsen
av antal räknare och räknarplacering.

Vad som skulle kunna ha betydelse för valideringen av trafikflöde är den
TRANSYT-funktion som drar ner flödet på matade länkar om de matande länkar-
nas belastningar är över 100%. Optimering och effektberäkning görs då av
TRANSYT för den justerade trafiken. För att i valideringen även få med denna
effekt krävs jämförelse av videodata med trafikflöden i TRANSYT-utdata. Efter-
som några beräknade belastningar över 100% inte förekommer i systemet under
valideringsperioderna så är detta inget problem i valideringen.

 Jämförelse av predikterad och observerad trafik på enhetsnivå. Skillnaden
mellan predikterad och observerad trafik påverkar den ekonomiska utvärderingen
genom att effektiviteten för de genererade tidplanerna är beroende av skillnaden.
Ju sämre prediktion desto större skillnad och desto lägre verklig lönsamhet.

 Prediktionerna utförs på länknivå, dvs. för varje länk i systemet genomförs en
prediktion per tidsperiod/vecka.

 Prediktionen för nästa vecka har utförts genom att vikta senast observerade
länkvärde med 0,5 och det föregående prediktionsvärdet med 0,5, se (Junghard,
1986). Analyserna har genomförts på två nivåer:

 
• på länknivå
• på systemnivå dvs. summan av länkflöden.

Vad som primärt söks är skillnaden mellan predikterad och verklig trafik. Denna
skillnad har inte uppmätts direkt utan får bedömas i två steg dvs. predikterad–
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observerad trafik och observerad–verklig trafik. Genom att observerad trafik ger
en god överensstämmelse med videotrafik, överskattning med 2,2% under valide-
ringen 931111, kan det vara tillräckligt att jämföra predikterad trafik med
observerad trafik.

Vad som är speciellt för dessa analyser jämfört med validering av övrig trafik-
flödesdata är att alla flöden som varit lägre än tio fordonsenheter per timme höjts
till tio både för ”obs” och ”pred”. Denna höjning beror på att TRANSYT kräver
att flödena har en nivå av minst tio fordon/h. Detta kan förväntas ha bidragit till en
överskattande tendens avseende förklaringsgraden.

I figurerna 4 och 5, morgon- och dagtidplanen, redovisas observerad och pre-
dikterad trafik på systemnivå för utvärderingstiden dag för dag.

 
 Figurerna 4a och 4b  Trafikens variation fr.o.m. 930308 och t.o.m. 931116 för
morgontidplanen (06.00–09.30).
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 Figurerna 5a och 5b  Trafikens variation fr.o.m. 930308 och t.o.m. 931116 för
dagtidplanen (09.30–15.00).

De två figurerna kan kommenteras enligt följande:

• prediktionen underskattar observerad trafik under en fortlöpande uppgång och
överskattar under en nergång, vilket är i överensstämmelse med modellkon-
struktionen

• de största relativa skillnaderna på dagnivå uppgår till ca 10% med undantag för
931012 som uppvisar en skillnad av ca 15–20%.
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Genomförda regressionsanalyser har resulterat i följande förklaringsgrader mellan
observerad och predikterad systemtrafik:

• morgontrafiken, 0,433
• dagtrafiken, 0,818.

De genomsnittliga absoluta procentuella skillnaderna mellan predikterad och
observerad trafik på total systemnivå för utvärderingsperioden har beräknats till
3,5% för morgonen och till 3,2% för dagen.

Trots den stora skillnaden i förklaringsgrad så är skillnaden i relativ avvikelse
liten mellan morgon och dag.

Regressionsanalyser genomförda för länktrafik resulterade i genomsnittliga
förklaringsgrader enligt följande:

• morgontrafiken, 0,273
• dagtrafiken, 0,452.

Med genomsnittlig förklaringsgrad avses här aritmetiska medelvärden av förkla-
ringsgrad per länk.

 Genom att prediktionsmodellen, vid fortlöpande minskning alternativt ökning
av trafiken, med systematik omväxlande kommer att överskatta respektive under-
skatta observerad trafik är det inte meningsfullt att redovisa några regressionssam-
band för denna typ av jämförelse.

De relativa absoluta avvikelserna mellan prediktion och observation på länk-
nivå har i genomsnitt uppskattats till följande:

• morgontrafiken, 6,4%
• dagtrafiken, 7,1%.

Dessa avvikelser är uttryck för slumpmässiga variationer från vecka till vecka, för
mera trendmässiga förändringar och för felaktigheter i skattningsfunktionerna.

Den använda prediktionsmodellen medför att man alltid kommer att få en avvi-
kelse mellan observerad och predikterad trafik då man har verkliga förändringar.
Ju större verkliga förändringar desto större skillnad mellan predikterad och obser-
verad.

För att bedöma nyttan av fortlöpande prediktioner behövs ett referensalternativ.
Detta skulle vara att inte genomföra prediktioner dvs. en tidplan beräknad för en
ambitiöst framtagen trafikbild för en avgränsad tidsperiod.

Ett tolkningsproblem föreligger beträffande förklaringsgrad. Detta problem or-
sakas av att ju fler trafikdata som ligger utanför acceptansintervallet, med restrik-
tion, desto högre förklaringsgrad. Detta är en följd av att om ett trafikdata
förkastas så ersätts det med det predikterade värdet från föregående vecka.

En bidragande orsak till den stora skillnaden mellan förklaringsgraden för
morgonen och för dagen skulle kunna vara skillnaden i tidsutveckling, se figurerna
4 och 5, mellan morgon- och dagtrafiken.

Den redovisade analysen för predikterad trafik avser länkflöden på enhetsnivå.
Någon analys av utandelarna för beskrivning av matande utflöden till olika länkar
har inte genomförts. Vid prediktion av matande utflöden används de senast skat-
tade utandelarna dvs. underlaget för observerade utflöden nedan.
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Observerade utflöden på enhetsnivå. Den implementerade nätverksmodellen
har jämförts med gamla TRAF. Nätverksmodellen utnyttjar även regressionsmöj-
ligheten för att bilda startvärden. Följande förklaringsgrader har beräknats för
alternativet med restriktion för hela materialet från 931111:

• 0,859 med enbart regressionsmodellen
• 0,869 med nätverksmodellen.

Även om förklaringsgraden för nätverksmodellen endast är marginellt högre än för
regressionsmodellen så är en stor fördel med nätverksmodellen att denna ställer
väsentligt lägre krav på startvärden, vilket kräver mindre manuella arbetsinsatser
för kalibrering.

I bilaga 7 redovisas resultat per utström i anläggningarna 207 och 208, baserade
på statistiska analyser. Redovisningen per delström omfattar följande:

 • gamla och nya TRAF
 • från viss länk till respektive matad länk
 • metod för trafikskattning på varje länk dvs. om länk har egen räknare osv.
 • jämförelser av videotrafik och modelldata per tidsperiod:

 − utan restriktion
 − med restriktion.

Statistiska analyser har genomförts för kombinationer bildade av gamla respektive
nya TRAF, med respektive utan restriktioner och för olika tidsperioder.

Beträffande alternativen med och utan restriktion har samma förklaringsgrader,
0,869, beräknats efter avrundning för nya TRAF. Om alla decimaler beaktas blir
förklaringsgraden något högre utan än med restriktion. I figur 6 beskrivs videodata
som funktion av modelldata för alternativen med och utan restriktion.

 Ur figur 6 framgår att det finns åtskilliga extrema avvikelser mellan modell och
video.
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 Figur 6  Jämförelse av utflöde på enhetsnivå, enligt modell och enligt videoutvär-
dering

Genomförd regressionsanalys avseende nya TRAF, med restriktion och för hela
materialet kan beskrivas enligt följande:

• (Videotrafik) = A + B × (Modelltrafik)
• A: medelvärdet = 4,86; standardavvikelsen = 3,56
• B: medelvärdet = 0,948; standardavvikelsen = 0,0384.

Sambandet kan tolkas som att modellen ger en mindre underskattning för små
flöden och en mindre överskattning för större flöden, även om dessa skillnader
inte är statistiskt påvisbara.

Liksom för länkflöden kan en kategorisering göras efter typ av räkning. Stati-
stiska analyser har resulterat i följande förklaringsgrader:

• 0,840 om räknare eller länkräknare saknas både för matande och matad länk
• 0,898 om det finns någon räknare eller länkräknare per delström
• 0,768 om både matande och matad länk har räknare eller länkräknare.

Resultatet kan tyckas överraskande eftersom det endast är för det sista alternativet
som man har möjlighet att uppdatera utandelar med regressionsanalys. En förkla-
ring skulle kunna vara att det sista alternativet har lägst flödesnivåer. Även detta
är något överraskande eftersom detektorer och därmed räknare normalt installeras
för de största flödena. De detektorer som installerats för de största flödena på
genomfarten täcker två körfält i sju korsningar av åtta, vilket diskvalificerat dem
från att ingå i regressionsanalyser. Därmed finns en systematisk negativ
samvariation mellan förekomst av regressionsanalys och flödesnivå. Den
installerade nätverksmodellen medför att utandelar kan skattas även om regres-
sionsmöjlighet saknas. Resultatet skulle kunna tolkas som att nätverksmodellen
fungerar tillfredsställande.
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 Fordonstypsfördelning omfattar fordonstyperna: personbil; tung lastbil; tung
lastbil med släp och buss. Genom de mycket stora skillnader som finns mellan
olika fordonstyper ifråga om effektsambanden i bilaga 3 så har också fordonstyps-
fördelningen mycket stor betydelse för genererade tidplaner och för beräknade
effekter. Fördelningen per länk är i modellen helt fast per tidsperiod och därmed
per tidplan och måste uppdateras manuellt. I figur 7 redovisas en jämförelse
mellan de i beräkningarna använda fördelningarna, förenklade till andel tung trafik
och motsvarande enligt videodata för allt tillgängligt valideringsmaterial.

 Figur 7  Andel tung trafik, jämförelse mellan beräkningsförutsättningar (modell)
och videodata för allt tillgängligt valideringsmaterial.

Som med all tydlighet framgår ur figuren är överensstämmelsen mycket dålig
mellan modell- och videodata. Enligt den statistiska analysen är förklaringsgraden
för hela materialet så låg som 0,0936. Förklaringsgraderna för morgontrafiken har
enligt utförda analyser varit väsentligt större, 0,373 (930325) och 0,221 (931111),
än för dagtrafiken, 0,00097 (931111). Med dagtrafiken avses perioden kl. 12.00–
12.30 i videodata medan modelldata avser kl. 09.30–15.00. Kan det vara speciella
förhållanden som råder kl. 12.00–12.30? En hypotes skulle kunna vara att lunch-
trafiken, som videodata motsvarar, avviker från övrig tid under dagtrafiken. Ett
sådant antagande styrks delvis av figur 2. Trafiken efter kl. 12.00 är ca 25% större
än före kl. 11.00 under dagtidplanen.

Andelen tung trafik i hela systemet under  931111 enligt modellkalibreringen
kan uppskattas till:

• 7,9% på morgonen (kl. 06.00–09.30)
• 8,7% för dagen (kl. 09.30–15.00).



68 VTI rapport 462

Andelen tung trafik under valideringsperioden 931111 har varit följande:

 • anläggning 207:
 − morgontrafiken (visst bortfall):

 − modell 11,0% (kl. 06.00–09.30)
 − video 8,8% (kl. 08.00–08.30)

 − dagtrafiken:
 − modell 8,4% (kl. 09.30–15.00)
 − video 7,0% (kl. 12.00–12.30)

 • anläggning 208:
 − morgontrafiken:

 − modell 7,2% (kl. 06.00–09.30)
 − video 7,7% (kl. 08.00–08.30)

 − dagtrafiken:
 − modell 11,5% (kl. 09.30–15.00)
 − video 7,1% (kl. 12.00–12.30)

 • anläggningarna 207 + 208:
 − morgontrafiken:

 − modell 8,2% (kl. 06.00–09.30)
 − video 8,0% (kl. 08.00–08.30)

 − dagtrafiken:
 − modell 10,0% (kl. 09.30–15.00)
 − video 7,1% (kl. 12.00–12.30).

I valideringskorsningarna på korsnings- och tidplanenivå medför modelldata där-
med i de flesta fallen en överskattning av andelen tung trafik. Överskattningen är
förhållandevis stor för dagtrafiken medan den för morgontrafiken är mera
marginell. I bilaga 8 redovisas länk för länk och tidsperiod för tidsperiod, fordons-
typsfördelning enligt modellkalibrering och enligt videodata.

Som beskrivits i avsnitt 6.3 och bilaga 5 så har modelldata framtagits genom
mätningar kompletterade med en statistisk metod. Metoden bygger bl.a. på att
länkarna indelas i klasser med förväntad liknande fördelning. Orsakerna till den
dåliga överensstämmelsen kan vara flera. Inför framtida installationer av AUT-
systemet borde det vara mycket angeläget att förbättra representativiteten för andel
tung trafik. Dessutom är det så att behovet avser hela fördelningen, fordonstyp för
fordonstyp, och inte enbart andel av tung trafik.

Som beskrivits i avsnitt 6.3 har mindre brister förekommit i tillämpning av den
statistiska kalibreringsmetoden. Betydelsen av detta har inte kvantifierats.

En känslighetsanalys har utförts med avseende på andel tung trafik genom att
modellandelarna multiplicerats med 0,8 och 1,2. Andelen lätt trafik har samtidigt
justerats så att andelarna summeras till 1. Justeringarna av andel tung trafik har
resulterat i följande effektförändringar i hela systemet:

• bränsleförbrukning, –4,4 och + 4,9%
• NOX, –13,8 och +13,8%.

Observerade länkflöden på ekipagenivå. Genom att kombinera trafikflöde på en-
hetsnivå med fordonstypsfördelning enligt kalibrering för aktuell tidsperiod fås
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ekipagenivå enligt modellen. Genom att andelen fordon med släp i normalfallet är
liten så kan inte någon större skillnad förväntas mellan enhets- och ekipagenivå.
En rimlig hypotes borde vara att ekipagenivå ger en större relativ avvikelse än
enhetsnivå mellan modell och videodata som följd av den beskrivna stora osäker-
heten för fordonstypfördelning enligt ovan.

Förklaringsgraden för ekipagenivå, hela materialet, har beräknats till 0,945 att
jämföra med 0,946 för enhetsnivå.

I figur 8 redovisas en jämförelse mellan modell- och videodata för validerings-
dagarna 930325 och 931111.

 Figur 8  Länkflöde på ekipagenivå, jämförelse mellan modell- och videodata.

En jämförelse av länkflöde på ekipagenivå enligt modell och enligt videodata länk
för länk redovisas i bilaga 8. Baserat på detta underlag har en regressionsanalys
genomförts med följande resultat för hela materialet:

• (Videotrafik) = A + B × (Modelltrafik)
• A: medelvärde = 1,49; standardavvikelse = 4,85
• B: medelvärde = 0,987; standardavvikelse = 0,0255.

Analyserna för de enskilda halvtimmarna ger, som väntat, en något osäkrare bild
genom att exempelvis regressionskoefficienten varierar mellan 0,926 och 1,06.

Den statistiska analysen tolkas som att överensstämmelsen mellan modell och
verklighet är mycket bra. Detta kan tyckas något överraskande då överensstäm-
melsen för andel tung trafik, som utgör underlag för ekipageskattning, är mycket
dålig. Det är dock endast andel lastbil med släp som påverkar skillnaden mellan
enheter och ekipage. Andelen lastbil med släp är i normalfallet mycket liten varför
träffsäkerheten i stort sett borde motsvara vad som gäller på enhetsnivå. Den
genomsnittliga skillnaden mellan videodata och modell har beräknats för anlägg-
ningarna 207 och 208. Modellen har gett en genomsnittlig överskattning med
2,6% under 931111.
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 Observerade utflöden på ekipagenivå beräknas med utflöde på enhetsnivå
och fordonstypsfördelning som underlag. I AVT finns möjlighet att ge en separat
fordonstypsfördelning per länk och utflöde. Av resursskäl har valts att i modell-
kalibreringen arbeta med en separat fördelning per länk dvs. samtliga utflöden per
länk tilldelas samma fordonstypsfördelning som för länken. Denna förenklade
beskrivning kan förväntas medföra en ökad osäkerhet i beskrivningen av ut-
flödena. En jämförelse mellan modelldata och videodata redovisas i figur 9 för
valideringsdagarna 930325 och 931111.

 Figur 9  Utflöden på ekipagenivå, en jämförelse mellan modell- och videodata.

Den statistiska analysen av det totala materialet resulterade i följande:

• (Videotrafik) = A + B × (Modelltrafik)
• A: medelvärde = 4,75; standardavvikelse = 3,38
• B: medelvärde = 0,942; standardavvikelse = 0,0377
• förklaringsgrad = 0,869.

De skattade regressionskoefficienterna kan tolkas som att modellen ger en under-
skattning för små flöden och en överskattning för stora flöden. Förklaringsgraden
är densamma som för enhetsnivå.

 Mättnadsflöden. En fullständig jämförelse mellan video- och modelldata har
av resursskäl endast varit möjlig att genomföra för stopplinjer utan konfliktsitua-
tioner. Med det insamlade underlaget skulle det även vara möjligt att beskriva
mättnadsflöden för konfliktsituationer mellan bilar genom att samtliga bilflöden är
kända med tidsangivelse. Uppgifter om fotgängare och cyklister har inte utvär-
derats i valideringen men finns naturligtvis med på videoupptagningarna. Ett
praktiskt problem med en validering av konfliktsituationer skulle kunna vara att
något resulterande genomsnittligt mättnadsflöde inte redovisas av TRANSYT.
Istället får avvecklingen utläsas ur TRANSYT-graferna tidssteg för tidssteg.

Validering av mättnadsflöden kan göras enligt två olika principer för modell-
data:
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• för använda beräkningsförutsättningar dvs. enligt kalibrering
• för observerade förutsättningar under valideringsperioderna.

Den första punkten beskriver osäkerheten som följd av en kombination av avvi-
kelser i både kalibreringsdata och modell medan den andra punkten renodlar
beskrivningen av avvikelser som följd av själva modellen.

 De skattade mättnadsflödena representerar en halvtimme per stopplinje.
 En jämförelse av mättnadsflöden enligt modell, med kalibreringsdata, och

enligt videodata för stopplinjer utan sekundärkonflikter redovisas i figur 10.

 Figur 10  Mättnadsflöden för stopplinjer utan sekundärkonflikter, jämförelse
mellan modelldata och videodata. Modelldata enligt kalibreringsdata.

Som framgår ur figur 10 är överensstämmelsen dålig mellan videodata och
modelldata.

Den statistiska analysen för alternativet med kalibreringsdata gav följande:

• (Mättnadsflöde, video) = A + B × (Mättnadsflöde, modell)
• A: medelvärde = 903; standardavvikelse = 931
• B: medelvärde = 0,494; standardavvikelse = 0,530
• förklaringsgrad = 0,0675.

Modellen med kalibreringsdata ger därmed ett mycket litet bidrag till att förklara
variationen i de verkliga mättnadsflödena.

Att varje observerat mättnadsflöde motsvaras av olika antal delobservationer
har inte beaktats i analysen.

Om regressionsanalys istället utförs med modellvärden beräknade med obser-
verade förutsättningar under valideringsperioderna fås en förklaringsgrad av
0,173.
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För att bättre förstå orsakerna till modellens låga förklaringsgrad kan en kate-
goriindelning av länkarna vara till hjälp. I tabell 1 redovisas mättnadsflöden enligt
två indataalternativ och med kategoriindelning av länkarna.
 
 Tabell 1  Mättnadsflöden per körfält. Medelvärden för stopplinjer utan kon-
flikter*).
 
 Kategori av
 stopplinje

 Enligt
 video

 Enligt modell  Modell – video  Antal**
 observa-

tioner
   Fordonstyps-

fördelning,
kalibrering

 Fordonstyps-
fördelning,
video

 Fordonstyps-
fördelning,
kalibrering

 Fordonstyps-
fördelning
 video

 

  f/h  f/h  f/h  f/h  f/h  
 Samtliga  1 770  1 753  1 763  –17  –7  14

 Svängar  1 550  1 811  1 778  261  228  2
 Rakt fram:
 – en rakt fram
 – två rakt fram:

 1 807
 1 836
 1 797

 1 744
 1 782
 1 731

 1 760
 1 799
 1 747

 –63
 –55
 –66

 –47
 –38
 –49

 12
 3
 9

 – inre
 – yttre

 1 694
 1 879

 

 1 614
 1 825

 

 1 649
 1 826

 

 –81
 –54
 

 –45
 –53
 

 4
 5

 *) Aritmetiska medelvärden.
 **) En observation motsvaras av en stopplinje under en halvtimme.

Ur tabell 1 framgår bl.a. följande:

 • med fordonstypsfördelning enligt kalibrering:
 − totalt en genomsnittlig underskattning med 1,0%
 − för svängar en överskattning med 16,8%
 − för trafik rakt fram en underskattning med 3,7%

 • med fordonstypsfördelning enligt video:
 − för totalen en underskattning med 0,4%
 − för svängar en överskattning med 14,7%
 − för trafik rakt fram en underskattning med 2,6%.

Medelvärdesbildningen för samtliga utvalda stopplinjer kan inte betraktas som
representativ för en genomsnittlig stopplinje som följd av det speciella urvals-
kriteriet dvs. att enbart stopplinjer utan konflikter ingår.

Genom att använda fordonstypsfördelning enligt video fås genomgående, som
förväntat, bättre representativitet än motsvarande för kalibreringsdata.

Den stora skillnaden för svängar mellan modell och video talar för en sannolik
systematisk modellöverskattning. Underlaget är dock litet, två vänstersvängar
under en period.

Genom att samtliga medelvärden för trafik rakt fram ger underskattningar
borde sannolikheten vara hög för att modellen underskattar mättnadsflödet för
dessa situationer även om skillnaderna är förhållandevis små.

Beträffande genomsnittliga mättnadsflöden är en fråga vad som söks, ett trafik-
viktat medelvärde eller ett rent aritmetiskt. För bedömning av vilken betydelse
mättnadsflödesmodellen haft för de totala effekterna i detta speciella försök bör
det trafikviktade medelvärdet vara bäst lämpat. Med trafikviktning fås en under-
skattning av 4,3% för ett alternativ med fordonstypsfördelning enligt kalibrering.
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Fortfarande gäller anmärkningen att värdet inte kan anses vara representativt för
en genomsnittlig stopplinje.

Transytgrafer. Dessa beskriver trafikprocessen per länk under ett genom-
snittligt omlopp och redovisas i bilaga 9. Eftersom det kan finnas flera länkar per
stopplinje kan det också finnas flera grafer per stopplinje.

Vad som kan utläsas ur TRANSYT-graferna är bl.a. följande:

• ankommande och avvecklad trafik per tidssteg
• antal stoppande fordonsekipage per tidssteg
• grönstart och grönslut
• totalt länkflöde och storlek på matande delströmmar
• mättnadsflöde i form av avvecklad trafik per tidssteg under kösituation.

För att få den kompletta bilden per stopplinje får graferna för samtliga länkar per
stopplinje betraktas samtidigt.

TRANSYT-graferna utgörs av två grupper, se bilaga 9, där den ena är represen-
tativ för samtliga delströmmar per länk och den andra är representativ för mät-
bilen. Den första gruppen innehåller därmed både mera renodlad genomfartstrafik
och insvängande trafik medan den andra gruppen motsvarar renodlad genomfarts-
trafik. Ytterligare skillnader utgörs av följande:

• den första gruppen är avgränsad till videostudien dvs. anläggningarna 207 och
208 medan den andra omfattar samtliga anläggningar på genomfarten

• den första gruppen är tidsmässigt avgränsad till kl. 08.00–08.30 och kl. 12.00–
12.30 medan den andra omfattar kl. 06.00–09.30 och kl. 09.30–15.00.

Det finns två jämförelsematerial till TRANSYT-graferna dvs. videograferna och
körprofilerna för mätbilen, se bilagorna 10 och 12. Eftersom materialen inte utgörs
av numeriska värden utan av bilder så är det svårt att kvantifiera eventuella skill-
nader.

Om TRANSYT-graferna i den första gruppen enligt ovan jämförs med video-
graferna kan följande kommentarer ges om TRANSYT:s beskrivning:

• att ankomsttiderna i några fall blir något tidiga och med en avvikelse av unge-
fär samma storleksordning som den utelämnade accelerationsfördröjningen

• att flödesnivåerna, både totala per länk och per matande delström, i några fall
avviker förhållandevis mycket från videodata

• att modellens kolonnspridning enligt vald kalibrering skulle kunna vara något
för stor

• att överensstämmelsen i genomsnittsfallet är tillfredsställande
• att skillnaderna är speciellt stora för länkarna 709, 710 och 711 under dagtid-

planen. Skillnaderna är så stora att en rimlig fråga är om modellindata är fel-
aktiga. En förklaring skulle kunna vara fråntid, vilket dock motsägs av att
TRANSYT-graferna för mätbilen verkar OK.

TRANSYT-graferna i den andra gruppen enligt ovan kan jämföras med mätbilens
körförlopp enligt bilaga 12. Överensstämmelsen mellan graferna och körförloppen
måste betraktas som mycket tillfredsställande. Här finns inga frågetecken i form
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av oförklarliga skillnader mellan mätbilen och TRANSYT. Däremot utgörs en
viktig fråga av hur representativt mätbilens körförlopp är för övrig trafik.

TRANSYT-graferna motsvarar den deterministiska delen av trafikmodellen
medan video-graferna motsvarar hela trafikprocessen. Det är oklart vilken bety-
delse detta skulle kunna ha för jämförelsen.

Kolonnspridning. Genom att jämföra grafer enligt TRANSYT för interna
länkar med video-grafer är det möjligt att grovt uppskatta hur representativ den
valda kolonnspridningsfaktorn är. Jämförelsen görs genom att jämföra kolonnens
utbredning i två vägsnitt dvs. vid matande och vid matad stopplinje. Ur video-
graferna framgår en tendens till uppdelning av en kolonn som ankommer med en
signalväxling inom ankomstperioden. För att kunna urskilja denna tendens krävs
en jämförelse med motsvarande TRANSYT-graf. Jämförelsen har på grund av
denna effekt avgränsats till övriga fall. En sådan avgränsning är egentligen disku-
tabel genom att den observerade effekten för närvarande inte kan beskrivas på
något annat sätt än med kolonnspridningsfaktorn. Vid kalibreringen för svenska
förhållanden av kolonnspridningsfaktorn, referens (88-1), så kan i vissa mätningar
den observerade effekten ingå och i andra inte. Genom att video-grafer endast
finns för anläggningarna 207 och 208 återstår bara fyra användbara fall. Enligt
dessa skulle modellen ge ca 20% större spridning än videodata. Med spridning av-
ses i detta fall tiden mellan ankomsterna för vågens framkant och bakkant. Att
kolonnspridningen skulle kunna vara mindre än enligt vald kalibrering styrks av
referens (88-1).

Stopp, fördröjning och genomsnittlig max.kölängd. Här finns två möjlig-
heter till validering, genom mätbilsdata och genom videodata.

Genom analys av varje enskilt körförlopp genom systemet med mätbilen kan
andel stopp per stopplinje grovt uppskattas. Observera att det är stopp enligt
TRANSYT-definitionen som söks. Här har valts att då en hastighetsreduktion om
minst 10 km/h noterats för mätbilen så har detta räknats som ett TRANSYT-stopp.
TRANSYT-definitionen är att varje fordon med fördröjning räknas som stopp-
ande. Valet av 10 km/h har styrts av två målsättningar: att inga hastighetsänd-
ringar mellan korsningar ska medräknas och att alla hastighetsändringar i kors-
ningar ska komma med. Genom att dela antal stopp per stopplinje med antal mät-
bilspassager per stopplinje har stoppandelarna beräknats. Resultatet av denna be-
skrivning av mätbilsstopp har redovisats länk för länk och per tidsperiod, se bilaga
12. I figur 11 redovisas en jämförelse av stoppandelar enligt modellen med
mätbilsdata.
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 Figur 11  Procentuell andel stopp per stopplinje, jämförelse mellan modell- och
mätbilsdata. Avser både morgon- och dagtrafiken under 931111.

Den statistiska analysen av stopp gav följande för det totala materialet:

• (Mätbilsstopp) = A + B × (Modellstopp)
• A: medelvärde = –4,64; standardavvikelse = 3,97
• B: medelvärde = 1,0173; standardavvikelse = 0,0774
• förklaringsgrad = 0,852.

Analysen påvisar inga systematiska skillnader mellan verklighet och modell. Om
summan av mätbilsstopp jämförs med summan av modellstopp för hela materialet,
mätlänkarna, fås att den senare är 12 % större än den föregående dvs. modellen
ger en överskattning. Om separata analyser genomförs för morgon- och dag-
trafiken fås följande värden:

 • morgontrafiken:
− (Mätbilsstopp) = A + B × (Modellstopp)
− A: –13,39; standardavvikelse = 5,47
 − B: 1,30; standardavvikelse = 0,124
 − förklaringsgrad = 0,888

 • dagtrafiken:
– (Mätbilsstopp) = A + B × (Modellstopp)
 − A: 2,042; standardavvikelse = 4,603
 − B: 0,851; standardavvikelse = 0,0800
 − förklaringsgrad = 0,890

Modellen kan därmed bedömas ge en god beskrivning av de relativa variationerna
i mätdata. Däremot är bilden något mera svårtolkbar avseende möjligheterna att
med modellen beräkna representativa nivåer. Resultaten för morgontrafiken indi-
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kerar både tendenser till över- och underskattningar medan dagtrafikens resultat
mera entydigt indikerar en tendens till överskattning.

Om modelldata jämförs med mätbilsdata för båda tidplanerna i anläggningarna
207 och 208, videostudien, fås en överskattning med ca 26% dvs. mer än dubbelt
så stor som för samtliga mätbilslänkar. En uppdelning på morgon och dag visar att
hela skillnaden avser morgontidplanen.

Efter att en serie korrektioner genomförts av AUT-systemet under 1994 utför-
des nya TRANSYT-beräkningar avseende mätbilen. Ingen signifikant förändring
mot tidigare resultat erhölls.

Videodata från anläggningarna 207 och 208 avseende stopp, fördröjning och
kölängd har före analys justerats enligt bilaga 4. I bilaga 11 redovisas en jäm-
förelse mellan modell- och videodata länk för länk.

En statistisk analys av det totala materialet dvs. för båda halvtimmarna
avseende procentuell andel stopp gav följande:

• (Videostopp) = A + B × (Modellstopp)
• A: medelvärde = 7,15; standardavvikelse = 6,20
• B: medelvärde = 0,688; standardavvikelse = 0,0742
• förklaringsgrad = 0,646.

Resultatet kan tolkas som att modellen har en underskattande tendens för små
stoppandelar och en överskattande tendens för stora stoppandelar. Beträffande B-
skattningen ligger 1:an så långt utanför ett 95%-igt konfidensintervall att man kan
förutsätta en systematisk avvikelse mellan modell och verklighet. Separata analy-
ser har även utförts för morgon- och dagtrafiken:

 • morgontrafiken:
 − (Videostopp) = A + B × (Modellstopp)
 − A: medelvärde = 16,1; standardavvikelse = 7,74
 − B: medelvärde = 0,582, standardavvikelse = 0,0992
 − förklaringsgrad = 0,644

 • dagtrafiken:
 − (Videostopp) = A + B × (Modellstopp)
 − A: medelvärde = 3,37; standardavvikelse = 9,64
 − B: medelvärde = 0,802, standardavvikelse = 0,110
 − förklaringsgrad = 0,670.

Resultatet kan tolkas som att de största avvikelserna mellan modell och verklighet
gäller för morgontidplanen.

Eftersom modellen för mättnadsflöden påvisats ge överskattningar för svängar
kan det vara av intresse att göra en uppdelning av materialet i stopplinjer med en-
bart länkar rakt fram och i övriga stopplinjer. De genomförda statistiska analyser-
na med denna indelning gav förklaringsgraderna 0,788 och 0,580 för enbart rakt
fram och för övriga stopplinjer dvs. för rakt fram uppnås en högre förklaringsgrad
än för hela valideringsmaterialet.

Om summan av stopp i anläggningarna 207 och 208 enligt modelldata relateras
till summan av videostopp fås:
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• en överskattning med 39% för samtliga länkar
• en överskattning med 42% på interna länkar
• en överskattning med 35% på externa länkar.

En jämförelse av andel stopp enligt modell och videodata redovisas i figur 12.
Även om förklaringsgraderna är höga för utflöden så framgår enligt bilaga 7 att
skillnaderna mellan modell- och videodata i flera fall är stora. Detta skulle kunna
vara en bidragande orsak till att man har större avvikelser för stopp och fördröj-
ning på interna länkar än på externa.

En förklaring till att mätbilsalternativet ger en högre förklaringsgrad än video-
alternativet skulle kunna vara att mätbilen mellan korsningarna legat närmare
modellbeteendet än övrig trafik.

 Figur 12  Procentuell andel stopp, jämförelse mellan modell- och videodata.

Ur figuren framgår en klar överskattande tendens för modellen. En annan iakt-
tagelse i figuren är att modellen ger 14 observationer med stoppandel över 100%
medan videodata endast innehåller en observation över 100%.

En begränsning till mätbilslänkarna i anläggningarna 207 och 208 ger att mo-
delldata överskattar videodata med ca 51%. Mätbilslänkarna, modell, avviker i
detta fall från de sanna mätbilslänkarna genom att även matande trafik från tvär-
gator ingår.

 Skillnaden är även stor i stoppandel mellan modelldata för de två alternativen,
dvs. genomfartslänkarna i anläggningarna 207 och 208 genom att videoalternativet
ger ca 54% större stoppandel jämfört med mätbilsalternativet. På motsvarande sätt
kan videodata jämföras med mätbilsdata vilket ger att videodata blir ca 21% större
än mätbilsdata. Utöver en skillnad i länkdefinitioner föreligger även en skillnad i
tidsperioder dvs. trafik som tänkbar förklaring till effektskillnaden.

Om den skattade regressionsfunktionen mellan video- och modellstopp för hela
materialet används för att korrigera modellstopp i effektberäkningsdelen i AUT
kan skillnaden mellan okorrigerade och korrigerade modelldata betraktas som en
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skillnad mellan modelldata och verklighet för hela systemet. Om de båda valide-
ringshalvtimmarna, morgon och dag under 931111, betraktas samtidigt fås en
genomsnittlig överskattning med 24%. Avvikelsen skulle därmed kunna vara
väsentligt mindre för systemet i genomsnitt än för de två valideringskorsningarna.

Fördröjningen har analyserats per korsningspassage i anläggningarna 207 och
208 för att renodla fördröjning dvs. inte få med trafikflödesskillnader parallellt.
Modellfördröjning har normerats med modelltrafik och videofördröjning med
videotrafik. Genom att fördröjning per korsningspassage också är en funktion av
trafikflöde så finns ingen möjlighet att helt göra sig fri från flödesavvikelser vid
jämförelsen. I figur 13 redovisas en jämförelse av video- och modelldata.

 Figur 13  Fördröjning (sek/korsningspassage), jämförelse mellan modell- och
videodata.

En statistisk analys avseende fördröjning (sek/korsningspassage) för validerings-
perioderna 931111 gav följande:

• (Videofördröjning) = A + B × (Modellfördröjning)
• A: medelvärde = 5,03; standardavvikelse = 2,30
• B: medelvärde = 0,598; standardavvikelse = 0,0552
• förklaringsgrad = 0,714.

Modellen bedöms därmed ge en acceptabel förklaring avseende de verkliga varia-
tionerna i fördröjning. För korta fördröjningar ger modellen en mindre underskatt-
ning och för större fördröjningar överskattningar. Analysen kan tolkas som att det
finns en systematisk avvikelse mellan modell och verklighet genom att åtminstone
B-skattningarnas konfidensintervall med god marginal avviker från B = 1.

De separata analyser som genomförts för morgon- och dagtrafiken påvisade
marginella skillnader i förklaringsgrad, 0,73 och 0,75 liksom för stopp. Även A
och B skiljer endast marginellt mellan morgon och dag. Största skillnaden gäller A
där morgontrafiken har det högsta värdet.
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En uppdelning av videodata på stopplinjer med enbart rakt fram länkar och på
övriga stopplinjer ger förklaringsgraderna 0,830 och 0,694.

Om den summerade modellfördröjningen i anläggningarna 207 och 208
jämförs med summan av videofördröjning fås:

• en överskattning med 60% för samtliga länkar
• en överskattning med 67% på interna länkar
• en överskattning med 53% på externa länkar.

Liksom för stopp kan en jämförelse även göras för hela systemet med hjälp av
regressionssambandet vilket ger en överskattning med 26%.

En statistisk analys har även genomförts avseende genomsnittlig max. kölängd.
Då videodata jämfördes med modelldata blev resultatet följande:
• (Videokö) = A + B × (Modellkö)
• A: medelvärde = 0,599; standardavvikelse = 0,273
• B: medelvärde = 0,496; standardavvikelse = 0,0524
• förklaringsgrad = 0,691.

Skattningen av B har påvisat en säkerställd systematisk överskattning av kölängd,
åtminstone för inte alltför korta köer.

Om genomsnittsvärden, aritmetiska medelvärden, för videodata och modelldata
jämförs för anläggningarna 207 och 208 fås följande överskattningar:

• totalt med 55%
• för interna länkar med 70%
• för externa länkar med 42%.

I figur 14 redovisas en jämförelse mellan modell- och videodata.

 Figur 14  Genomsnittlig max. kölängd, jämförelse mellan modell- och videodata.
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Observera att videodata transformerats på det sätt som beskrivs i avsnitt 6.5.2 före
jämförelse med modelldata.

De skattade regressionssambanden tyder på förhållandevis stora systematiska
skillnader och dessutom i form av överskattningar.

Vad som inte fångas upp av modellen är signalpåverkan på större avstånd från
signalerna. En sådan påverkan kan exempelvis urskiljas ur videograferna för
länkarna 809 och 810 kl. 12.00–12.30 enligt vilka den verkliga fördröjningen
skulle kunna vara större än vad den valda metoden för utvärdering av stopp och
fördröjning enligt avsnitt 6.5.2 ger.

Därmed skulle skillnaden mellan verklighet och modelldata kunna vara mindre
än vad som uppmätts. Här kan åter påpekas att justering av utvärderade data gjorts
för att komma närmare TRANSYT:s definitioner.

Bränslevikter. För beräkning av optimala tidplaner och för effektberäkning har
uppgifterna i konstantfilen i bilaga 3 avgörande betydelse. I konstantfilen ingår
bl.a. bränsledata för olika fordonstyper. Den beskrivning av personbil som ingår
avser en svensk medelbil år 1993 och omfattar bl.a. följande data:

 • merförbrukning för stopp:
 − från 50 km/h, 13,1 cm3

 − från 70 km/h, 19,4 cm3

 • tomgångsförbrukning, 0,45 cm3/sek.

Ur de data som registrerats med mätbilen på Tycho Hedéns väg under 930325 har
bränslevikter grovt kunnat uppskattas till följande:

 • merförbrukning för stopp:
 − från 60 km/h, 18 cm3

 − från 70 km/h, 30 cm3

 • tomgångsförbrukning, 0,45 cm3/sek.

Observera att dessa mätningar inte varit direkt inriktade på att isolera merför-
brukning för stopp dvs. här kan finnas en betydande grad av osäkerhet. Tomgångs-
förbrukningen borde vara en väsentligt säkrare skattning än merförbrukningen för
stopp.

Enligt tidigare mätningar utförda av VTI och direkt inriktade på att uppskatta
bränslevikter har följande värden uppskattats:

 • merförbrukning för stopp:
 − från 50 km/h, 17,4 cm3

 − från 60 km/h, 22,6 cm3

 − från 70 km/h, 28,6 cm3

 • tomgångsförbrukning, 0,42 cm3/sek.

Dessa mätningar utfördes med en Volvo 244DL av 1978 års modell dvs. en några
år äldre bil än den här aktuella mätbilen.

Även om inga säkra slutsatser kan dras mot bakgrund av redovisade bränsle-
data så kan materialet tolkas som att det finns risk för att modellen underskattar
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merförbrukning av bränsle för stopp, både ifråga om absolut nivå och relativ skill-
nad mellan utgångshastigheter.

Trafikeffekter. Möjligheterna till validering av detta sista steg i beräknings-
kedjan är mycket begränsade. Vad som finns att tillgå för en direkt kontroll är
bränsleförbrukning för mätbilen och för en indirekt kontroll de systematiska av-
vikelserna i stopp och fördröjning mellan video- och modelldata.

Bränsleförbrukning enligt mätbilen skulle kunna användas för validering under
förutsättning att förbrukningen mellan korsningarna per riktning var densamma för
morgon- och dagtrafiken. Man skulle då kunna bilda differenser mellan förbruk-
ning under morgon- och dagtrafiken. Följande resultat erhölls med ett sådant
förfarande:

 • AUT:
 − syd → nord, –0,020 dm3

 − nord → syd, –0,018 dm3

 • mätbilen:
 − syd → nord, +0,028 dm3

 − nord → syd, –0,012 dm3.

Resultatet tolkas mera som uttryck för fel eller osäkerheter i mätmetoden än som
fel på AUT mot bakgrund av bl.a. den goda överensstämmelsen mellan stopp
enligt modell och för mätbilen.

Metoden är ytterst känslig för olika sträckförbrukning på länkarna exklusive
korsningseffekter genom att mätsträckan är ca 5 km lång. Att mätsträckan är
längre än mellan systemets ändpunkter beror på att man måste starta mätningen
före första korsning och efter sista korsning. Förflyttningen längs mätsträckan
exklusive korsningseffekter kan uppskattas medföra en förbrukning av ca 0,4 dm3.
Den summerade merförbrukningen för korsningspassager per enkeltur är av stor-
leksordningen 0,1 dm3. Systematiska förändringar såsom olika väderleksförhål-
landen skulle kunna medföra större skillnader i renodlad länkförbrukning än skill-
nader i korsningsförbrukning. En ytterligare osäkerhet utgörs av att ett flöde av
100 f/h lagts in på mätlänkarna, se avsnitt 6.5.1, istället för verkligt antal passager
med mätbilen per timme. Motivet till detta flödesval var att på mätlänkarna kunna
få ut tillräckligt många modellsiffror för en meningsfull jämförelse. Genomsnitt-
liga bränsleprofiler och körprofiler för mätbilen under morgon och dag och per
färdriktning redovisas i bilaga 12.

Restidskostnader har beräknats som funktion av fördröjning, fordonstypfördel-
ning och värderingar enligt bilaga 3. Om man accepterar värderingarna är det för-
dröjning och fordonstypfördelning som kan bidra med fel. Genom den i utvärde-
ringen inlagda korrektionen för påvisad avvikelse i fördröjning skulle en represen-
tativ nivå kunna förväntas för denna del. Därmed är det främst fordonstypfördel-
ning som skulle kunna ge upphov till en resulterande avvikelse. Enligt valide-
ringen av fordonstypfördelning har kalibreringen medfört en överskattning av
andelen tung trafik. Detta skulle i sin tur kunna medföra en överskattande tendens
för restidskostnaderna.

Avgasmodellen enligt bilaga 3 baseras på samma metod som bränslemodellen.
Eftersom bränslemodellen har bedömts ha en underskattande tendens skulle
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samma förhållande kunna gälla för avgasmodellen. Överskattningen av andel tung
trafik kan förväntas ge en överskattande tendens för  CO2 och NOx.

Totaleffekternas känslighet med avseende på avvikelser i stopp och för-
dröjning från mera sanna värden. Genom att utföra effektberäkningar på system-
nivå för valideringshalvtimmarna 931111 med och utan justering av stopp och för-
dröjning så har alternativet utan justering uppskattats medföra följande överskatt-
ningar:

• bränsleförbrukning, 36%
• övriga fordonskostnader, 30%
• HC, 44%
• CO, 32%
• NOX, 26%
• totalkostnad, 45%.

Dessa skillnader beskriver enbart vad som följer av att stopp och fördröjning
systematiskt överskattas. Exempelvis har granskningen av bränsleförbruknings-
modellen gett indikation om att merförbrukningen per stopp skulle kunna vara en
underskattning.

Sammanfattning av valideringen. Modellens överskattande tendenser av-
seende stopp, fördröjning och kölängd kan ses mot bakgrund av överensstäm-
melsen för övriga variabler. Trafikflödesdata uppvisar inga avvikelser som skulle
kunna förväntas resultera i stora överskattningar för stopp m.m. Även om för-
klaringsgraderna är höga för utflöden så framgår enligt bilaga 7 att skillnaderna
mellan modell- och videodata i flera fall är stora. Detta skulle kunna vara en
bidragande orsak till att man har större avvikelser för stopp och fördröjning på
interna länkar än på externa.

För mättnadsflöden finns en mindre underskattning på ca 0,4% när samtliga ut-
värderade stopplinjer enligt tabell 1 betraktas.

Om uppdelning görs på svängar och rakt fram tycks en systematisk överskatt-
ning av mättnadsflöden föreligga beträffande svängar. För trafik rakt fram är ten-
densen en mindre underskattning. Om dessa skillnader skulle vara representativa
skulle effekten bli en underskattande tendens av stopp, fördröjning och kölängd
för svängar och en överskattande för trafik rakt fram. För bedömning av vad detta
skulle kunna innebära på systemnivå skulle samtliga mättnadsflöden i systemet
behöva justeras och TRANSYT-beräkning genomföras. Detta har av resursskäl
inte genomförts.

 Det använda värdet på kolonnspridningsfaktorn kan förväntas ge en något för
stor kolonnspridning. Detta påverkar enbart effekterna på interna länkar.

Problemet med att beskriva accelerationsfördröjning kan förväntas resultera i
att ”vågen” generellt ankommer tidigare enligt modellen jämfört med verkliga för-
hållanden. Att detta skulle bidraga till en överskattning av stopp m.m. efter opti-
mering, de validerade tidplanerna är optimerade, är mindre sannolikt. Det mest
troliga är att stopp, fördröjning och kölängd skulle öka ytterligare om accelera-
tionsfördröjning skulle beskrivas enligt referens (80-1) beroende på att gröntiderna
då skulle minska och belastningsgraderna öka. Genom att systemet på genom-
farten har hastighetsgränsen 70 km/h så har naturligtvis accelerationsfördröjning
större betydelse på genomfarten än på tvärgatorna som har 50 km/h. För person-
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bilar är accelerationsfördröjningen ca 5 sekunder och för tunga fordon utan släp ca
10 sekunder vid hastighetsnivån 70 km/h.

Fler än ett stopp per korsningspassage har enligt videodata, anläggningarna 207
och 208, varit mycket sällsynt. Enligt TRANSYT-utdata är dock mer än ett stopp
betydligt vanligare. Följande iakttagelser har gjorts i anläggningarna 207 och 208
för länkar med beräknad stoppandel större än 100% i hela systemet:

 • morgontrafiken:
 − sex länkar har högre stoppandel än 100%
 − den lägsta belastningsgraden var 25% med 102% stoppandel
 − den högsta belastningsgraden var 95% och med 106% stoppandel
 − den högsta stoppandelen var 154% och med belastningsgrad 91%.

 • dagtrafiken:
 − elva länkar har stoppandel högre än 100%
 − den lägsta belastningsgraden var 10% med 104% stoppandel
 − den högsta belastningsgraden var 84% med 111% stoppandel
 − den högsta stoppandelen var 124% och med belastningsgrad 77%.

Om fördröjning per korsningspassage betraktas inom gruppen av länkar med
stoppandel högre än 100% fås:

 • morgontrafiken (120 sekunder omlopp):
 − den lägsta belastningsgraden motsvarar 72 sekunder/korsningspassage
 − den högsta belastningsgraden motsvarar 48 sekunder/korsningspassage
 − den största fördröjningen var 134 sekunder/korsningspassage och med be-

lastningsgrad 91%
 • dagtrafiken (90 sekunder omlopp):

 − den lägsta belastningsgraden motsvarar 36 sekunder/korsningspassage
 − den högsta belastningsgraden motsvarar 52 sekunder/korsningspassage
 − den största fördröjningen var 68 sekunder/korsningspassage med belast-

ningsgrad 77%.

Om man betraktar beräkningskedjan före TRANSYT finns två led som båda
verkar mot överskattning av stopp, fördröjning och kölängd:

• länkflöde, ekipage, överskattning med 2,6%
• mättnadsflöde, underskattning med 1,0%.

Även om dessa avvikelser är små verkar de i samma riktning dvs. mot en över-
skattning. Hur stor betydelsen av dessa avvikelser kan förväntas bli för stoppandel
m.m. beror på belastningsgraderna för systemets stopplinjer. De genomsnittliga
belastningsgraderna i hela systemet för valideringsperioderna har beräknats till:

• 49,1% för kl. 08.00–08.30
• 39,1% för kl. 12.00–12.30.
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Känsligheten med avseende på belastningsgrad kan exemplifieras med referens
(80-1) enligt vilken fördröjningen ökar med ca 100% då belastningsgraden för en
stopplinje ökar från 100 till 110%.

Även om den genomsnittliga flödesavvikelsen skulle varit lika med noll skulle
en överskattande tendens funnits för fördröjning genom att sambandet mellan be-
lastningsgrad och fördröjning är icke-linjärt och konvext.

Efter att valideringen slutförts har diverse felaktigheter i AUT åtgärdats. Nya
effektberäkningar har utförts med det rättade programsystemet inklusive justerade
mättnadsflöden för svängar. Vid effektberäkningen har också den verkliga period-
längden använts som indata till TRANSYT dvs. 30 minuter för videoalternativet
osv. Resultatet av de nya beräkningarna avvek endast marginellt från de här redo-
visade. För videoalternativet har reducerade mättnadsflöden gett en höjande
tendens och den kortare periodlängden en sänkande tendens för effekterna.

Slutsatsen avseende AUT-modellens förmåga att skatta stopp, fördröjning och
genomsnittlig max. kölängd är att själva TRANSYT-programmet ger upphov till
systematiska överskattningar eftersom de fel som finns i tidigare led inte helt kan
förklara avvikelserna för stopp, fördröjning och kölängd. Genom att förklarings-
graderna för dessa effekter samtidigt ligger på acceptabla nivåer blir slutsatsen att
modellen kan beskriva relativa förändringar och att man genom omkalibrering
även kan beskriva representativa absolutnivåer. Samtidigt kan man inte bortse från
att det i TRANSYT finns påvisade brister som borde åtgärdas.

Även om förklaringsgraderna är höga för utflöden så framgår enligt bilaga 7 att
skillnaderna mellan modell- och videodata i flera fall är stora. Detta skulle kunna
vara en bidragande orsak till att man har större avvikelser för stopp och fördröj-
ning på interna länkar än på externa.

 
 7.2 Utvärdering
Den förväntade vinsten av AUT baseras på följande :

• ett bidrag av att en bättre optimeringsmetod används, AVT-delen av AUT
• ett bidrag av att kvaliteten på trafikdata höjts
• ett bidrag av att en uppdelning gjorts på olika veckodagar med representativa

trafikbeskrivningar
• ett bidrag av en fortlöpande uppdatering, vilket motsvarar att man undviker den

effektivitetsförlust som annars skulle följa med tiden.

Genom att effektberäkningsmodeller ingår i AUT-paketet finns därmed ett red-
skap för ekonomisk värdering direkt tillgängligt.

Utvärderingen bygger på registrerade trafikdata, måndag–fredag, under perio-
den 930308 och t.o.m. 940620. Systemet har fiktivt startats 930308 vilket innebär
att nya optimala tidplaner inte funnits tillgängliga förrän en vecka senare.

Den ursprungliga planen för utvärdering var förhållandevis enkel, det gällde att
jämföra effekter beräknade med de två bastidplanerna, en för morgon och en för
dag, med de optimala tidplanerna för motsvarande perioder.

De påvisade systematiska skillnaderna för stopp och fördröjning mellan video-
data och modell medförde behov av att korrigera effektberäkningarna före utvär-
dering. Korrigeringar har genomförts genom att utnyttja de skattade regressions-
funktionerna för stopp och fördröjning enligt avsnitt 7.1. Här finns dock ett fråge-
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tecken beroende på de olika resultaten för mätbilen och för videodata. För korri-
geringen valdes att utnyttja videosambanden. Motivet till detta val var följande:

• att få ”verklig” trafik och därmed mera representativa körbeteenden än för mät-
bilen

• att regressionsfunktionerna både för stopp och delay bygger på samma underlag
• att bland två alternativ hellre välja under- än överskattning.

Samtliga redovisade effekter i detta avsnitt bygger på justering av stopp och för-
dröjning enligt videosambanden dvs. inga effekter enligt ursprunglig AUT-modell
redovisas. Därmed skulle man kunna förvänta att beräknade effekter blir repre-
sentativa för verkliga effekter.

Nästa komplikation har utgjorts av de extrema trafiksituationer som beräknats
med den observerade trafiken i kombination med bastidplanen för dagtrafiken.
Problemet utgörs av ett antal överbelastade länkar. På dessa länkar har mycket
extrema kölängder beräknats. Det är mycket osannolikt att en sådan situation
skulle ha uppkommit i verkligheten. Trafiken skulle istället troligen ha sökt sig
andra vägar. Vid uppskattning av vinsterna mellan bastidplaner och optimala tid-
planer har som följd av den extrema bassituationen mycket extrema vinster beräk-
nats. Eftersom utvärderingen har begränsats till ett system och två tidplaner blir
slutsatserna om möjliga reduktioner känsliga för extrema förhållanden. Även om
bassituationen blir extrem så kan man inte heller helt bortse från vad alternativet
representerar. Den modifierade bassituationen utgörs av en konstruktion som mot-
svarar en modifiering av bastidplanen för dagtrafiken så att inga överbelastningar
förekommer. Detta kan förväntas medföra en underskattande tendens för be-
räknade vinster.

Den totala tiden per år under vilken signalerna på Tycho Hedéns väg går sam-
ordnade har, baserat på avsnitt 5, uppskattats till ca 60% av årets alla timmar. Av
denna tid har AUT varit inkopplad under ca 41% av tiden.

Trafikdata har underkänts för prediktion enligt följande:

• morgontidplanen, 13% av dagarna
• dagtidplanen, 21% av dagarna.

Att trafikdata underkänns motsvarar normalt att olika rimlighetskriterier i TRAF
underkänt några trafikdata. Detta motsvaras normalt av att det senaste observerade
trafikvärdet inte får avvika mer än en av användaren bestämd gräns relativt det
senast predikterade trafikvärdet. Ett observerat värde som ligger utanför de valda
gränserna behöver inte innebära att något är fel. Ett underkännande av en trafikfil
kan också vara följden av direkta fel i datafilen. I de fall som trafikdata inte accep-
teras för prediktion kan inte heller någon optimal tidplan beräknas för nästa vecka.
I dessa fall används istället den senast beräknade tidplanen för aktuell tidsperiod
dvs. viss tidsperiod på dagen och viss veckodag. Att en optimal tidplan inte
kunnat beräknas innebär sannolikt normalt en effektivitetsförlust. Nyttan av att
använda avgasoptimerade tidplaner jämfört med att använda de ursprungliga tid-
planerna kan illustreras med utvecklingen av ett index som antar värdet 100 då
trafikeffekterna för en optimal tidplan är lika med effekterna för den ursprungliga
tidplanen. I figurerna 15 och 16 redovisas utvecklingen av sådana index avseende
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HC och NOX under morgontidplanen. I figurerna 17 och 18 redovisas mot-
svarande för dagtidplanen.
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Figur 15  Utveckling av HC-utsläpp från trafiken på Tycho Hedéns väg under
morgontidplanen. Indexet är bildat som kvoten (×100) mellan HC-utsläpp för
avgasoptimerade tidplaner och utsläpp enligt ursprunglig tidplan.
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Figur 16  Utveckling av NOX-utsläpp från trafiken på Tycho Hedéns väg under
morgontidplanen. Indexet är bildat som kvoten (×100) mellan NOX-utsläpp för
avgasoptimerade tidplaner och utsläpp enligt ursprunglig tidplan.
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Figur 17  Utveckling av HC-utsläpp från trafiken på Tycho Hedéns väg under
dagtidplanen. Indexet är bildat som kvoten (×100) mellan HC-utsläpp enligt
avgasoptimerade tidplaner och utsläpp enligt ursprungliga tidplanen.
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Figur 18  Utveckling av NOX-utsläpp från trafiken på Tycho Hedéns väg under
dagtidplanen. Indexet är bildat som kvoten (×100) mellan NOX-utsläpp enligt
avgasoptimerade tidplaner och utsläpp enligt ursprungliga tidplanen.

Figurerna 15–18 kan kommenteras enligt följande:

• att den största reduktionen följer direkt från första till andra veckan
• att det därefter under ett inledningsskede kan följa en betydande ytterligare

reduktion med tiden
• att det därefter i vissa fall framgår en ajourhållningseffekt

Varje markering i figurerna 15 till 18 avser en dag. Upplösningen är dock sådan
att enskilda dagar inte enkelt kan utläsas. I figurerna 19 och 20 redovisas
motsvarande index som i tidigare figurer för olika veckodagar under en typisk
vecka år 1994, för den avgasoptimerade morgontidplanen.
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Figur 19  Utveckling av HC-utsläpp från trafiken på Tycho Hedéns väg mellan
veckodagar under dagtidplanen (940314-940318). Indexet är bildat som kvoten
(×100) mellan HC-utsläpp enligt avgasoptimerad tidplan och ursprunglig tidplan.
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Figur 20  Utveckling av NOX-utsläpp från trafiken på Tycho Hedéns väg mellan
veckodagar under dagtidplanen (940314-940318). Indexet är bildat som kvoten
(×100) mellan NOX -utsläpp enligt avgasoptimerad tidplan och ursprunglig tid-
plan.

Enligt figurerna 19 och 20 har de minsta reduktionerna beräknats för tisdag och de
största för torsdag.

De genomsnittliga procentuella reduktionerna per tidplan med avgasoptimering
redovisas i tabell 2.
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Tabell 2  Procentuella reduktioner med avgasoptimering jämfört med ursprunglig
tidplan för perioden 930329–940620.

Belast-
nings-
grad

%

Andel
stopp

%

Fördröj-
ning

%

Bränsle

%

Övriga
fordons-

kostnader
%

HC

%

CO

%

NOX

%

Total-
kostnad

%
Morgontidplanen

0,448 13,2 −0,479 10,1 13,4 6,79 12,0 13,6 6,66

Dagtidplanen
10,8 11,9 13,3 13,8 14,4 12,3 11,5 15,0 14,9

Medel*
6,66 12,4 7,79 12,3 14,0 10,1 11,7 14,4 11,6

* Sammanviktning: morgontidplanen 40% av tiden och dagtidplanen 60% av tiden.

Vad som också bör vara av stort intresse är effekten av ajourhållning, exempelvis
uttryckt i motsvarande mått som i figurerna 15–18. Regressionsanalyser har
genomförts med indexet, enligt figurerna 15–18, som beroende variabel och antal
dagars ajourhållning som oberoende variabel för perioden 930405–940620. I
tabell 3 redovisas årliga tillkommande reduktioner utöver vad som redovisats i
tabell 2 för utvärderingsperioden dvs. drygt ett år.

Även förklaringsgraderna från regressionsanalyserna har redovisats i tabell 3.

Tabell 3  Procentuella ytterligare reduktioner per år, utöver tabell 2, av ajour-
hållning.

Tidpla
n

Mått Andel
stopp

Fördröj-
ning

Bränsle Övriga
fordons-

kostnade
r

HC CO NOX Total-
kostnad

% 0,328 −−−−0,146 0,365 0,548 −−−−0,0182 0,292 0,840 0,182Morgon
R2 0,0073 0,0011 0,0193 0,0249 0,00002 0,0069 0,0309 0,0058

% 2,15 4,27 2,52 2,08 2,44 2,18 2,30 3,05Dag
R2 0,400 0,410 0,440 0,432 0,214 0,405 0,264 0,462

Medel* % 1,42 2,50 1,66 1,47 1,46 1,42 1,72 1,90
* Viktade medelvärden motsvarande inkopplingstider dvs. 40% morgon och 60% dag.

Förklaringsgraderna (R2) i tabell 3 kan tas som uttryck för att det åtminstone för
dagtidplanen finns en tidseffekt. Om samma trend skulle kvarstå efter, som under
utvärderingsperioden skulle indexkurvorna i genomsnitt per år förändras enligt
tabell 3. Enligt tabell 2 var exempelvis den genomsnittliga NOX-reduktionen
under det första året med AUT för dagtidplan 15,0%. Den genomsnittliga NOX-
reduktionen under det efterföljande året skulle då kunna prognosticeras till
15,0 + 2,30 = 17,3%. Det borde vara sannolikt att ytterligare reduktioner enligt
tabell 3 kan förväntas åtminstone under det andra året eftersom de underliggande
regressionssambanden till viss del baseras på det andra året.

AUT beräknar och redovisar per tidplan de absoluta effekterna på timnivå för
samtliga korsningspassager, se tabell 4.
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Tabell 4  Genomsnittliga trafikeffekter under perioden 930329–940620 för de ur-
sprungliga tidplanerna. Effekter och värderingar motsvarande 1993 års förhåll-
anden.

Belast-
nings-
grad

%

Andel
stopp

%

Fördröj-
ning

fh/h

Bränsle

dm3/h

Övriga
fordons-

kost-
nader
kr/h

HC

kg/h

CO

kg/h

NOx

kg/h

Total-
kost-
nad

kr/h

Kors-
nings-

passager

f/h
Morgontidplanen

38,0 47,8 79,4 259 2 920 5,30 62,4 5,53 13 800 15 000

Dagtidplanen
39,7 56,1 83,1 269 3 070 5,38 63,1 6,13 14 700 14 200

Genom att trafikeffekterna per tidplan och tidplanernas inkopplingstider per år är
kända kan effektförändringen per tidplan och år uppskattas. Under antagande om
att den genomsnittliga kostnadsreduktionen (%) per timme för morgon- och dag-
tidplanen är representativ för övrig samordnad tid i signalsystemet kan den totala
potentiella effektreduktionen för AUT på Tycho Hedéns väg uppskattas, se tabell
5.

Tabell 5  Kostnadsreduktion med AUT, avgasoptimering, per år för trafiken på
Tycho Hedéns väg (E4) i Uppsala. Avser förhållanden under perioden 930329–
940620. Effekter och värdering enligt Vägverket. Effekter och värderingar mot-
svarande 1993 års förhållanden.

Bränsle

dm3

HC

kg/år

CO

kg/år

NOX

kg/år

Övriga
fordons-

kostnader
kr/år

Totalkostnad

kr/år
Morgontidplanen*

22 900 315 6 570 656 342 000 805 000

Dagtidplanen**
49 100 874 9 610 1 220 587 000 2 900 000

Morgon- och dagtidplanen
72 000 1 189 16 180 1 876 929 000 3 705 000

Övrig samordnad tid***
101 000 1 680 22 800 2 640 1 310 000 5 220 000

All samordnad tid
173 000 2 869 38 980 4 516 2 239 000 8 925 000

* Baserat på en inkopplingstid av 875 h/år.
** Baserat på en inkopplingstid av 1 325 h/år.
*** Baserat på en total inkopplingstid av 3 102 h/år och att kostnadsreduktionen per timme mot-

svarar den genomsnittliga för morgon- och dagtidplanen.

Eftersom AUT var i drift för morgon- och dagtidplanen under perioden 930329–
940620 kan man förvänta att en kostnadsreduktion av 3,7 Mkr uppnåddes per år.
Hade AUT även varit inkopplad under övrig samordningstid skulle kostnads-
reduktionen kunnat förväntas ha ökat till 8,9 Mkr per år.
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 De kostnadsreduktioner som redovisas i tabell 5 motsvarar procentuella reduk-
tioner enligt tabell 2. För efterföljande år med en trend enligt tabell 3 skulle
följande ytterligare reduktioner kunna förväntas för all samordnad tid per år:

 
• bränsle, 23 300 dm3

• övriga fordonskostnader, 235 000 kr
• HC, 415 kg
• CO, 4 730 kg
• NOX, 539 kg
• totalkostnader, 1 460 000 kr.

Under det andra året efter start av AUT skulle reduktionen av de totala kost-
naderna kunna uppskattas till 10,4 Mkr/år och av NOX-utsläppen till 5 050 kg/år.

För en fullständig ekonomisk utvärdering behöver de redovisade kostnads-
reduktionerna ställas mot investeringskostnaden för AUT. Denna kan uppskattas
till som mest 100 000 kr/korsning. Den ekonomiska livslängden på en sådan
investering bör åtminstone kunna vara tio år. Här kan det naturligtvis vara stora
skillnader mellan olika komponenter i systemet där exempelvis den ingående PC:n
kan förväntas ha en kortare ekonomisk livslängd och andra delar en längre
livslängd.

 Optimering med AUT/TRANSYT innebär lokalt både försämringar och för-
bättringar. För morgontidplanen har förbättringar uppnåtts i fem korsningar av nio
varav de största uppnåtts för anläggning 207. Resultatet för dagtidplanen är för-
bättringar i sju korsningar varav de klart största uppnåtts i anläggning 208.

 På motsvarande sätt kan man analysera utvecklingen på enskilda länkar.
 I AUT ingår en ytterligare ej utnyttjad funktion, optimal omloppstid, som

skulle kunna bidraga till ytterligare kostnadsreduktioner.
 
7.3 Driftsäkerhet
AUT informerar om fel och varningar på två olika nivåer:

• på den första nivån informeras om varje varning och fel i form av vilket pro-
gram det gäller, datum, tid och felkälla

• på den andra nivån kan mera utförlig information erhållas per varning eller fel.

För valideringsperioden, 930308–931116, har fel och varningar sammanställts på
den andra nivån.

Under denna period finns totalt 130 trafikfiler (CN) tillgängliga. Av dessa har
109 godkänts för uppdatering av tidplaner dvs. 84% har kunnat användas.

Bland mera frekventa fel och varningar kan följande nämnas:

• länkräknare har tilldelats negativt värde dvs. värdet är oanvändbart, varning
• länkräknare utanför acceptansområdet är mycket frekvent, varning
• fel i trafikfilen har medfört att uppdateringen inte kunnat utföras i ca 2% av

fallen
• räknarfel huvudsakligen i anläggning 206, varning
• styrapparat på gulblink eller släckt, varning
• hela systemet på gulblink har inträffat 25 gånger för de 130 dygnsfilerna.
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Hur många filer som skall kasseras är en funktion av valda acceptansnivåer. Hade
snävare acceptansområden valts skulle flera trafikfiler behöva kasseras.

För utvärderingsperioden (930308–940620) finns totalt 275 CN-filer tillgäng-
liga. Under den sista veckan inom perioden observerades följande:

• att andelen länkräknarvärden som inte uppdaterades var 9%
• att 21% av andelarna som beskriver matande flöden inte uppdaterades.
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 8 Diskussion
Valideringen av AUT har påvisat olika grad av säkerhet för de olika leden i beräk-
ningskedjan. Ett anmärkningsvärt resultat är att ökade satsningar på trafikräkning
inte förbättrat förklaringsgraden för skattade utflöden. Detta förhållande borde
utredas vidare genom att bl.a. utvärdera vad bortkoppling av regressionsdelen för
utflöden har för betydelse. Till problembilden hör också att de största flödena inte
kunnat användas för regression genom valet av en detektor för två körfält. Dessa
dubbelräknare medför dessutom att det relativa felet ökar med ökande flöde som
följd av att sannolikheten för att två fordon samtidigt passerar detektorn ökar. Be-
hovet är det motsatta dvs. ju större flöde desto mindre relativt fel genom att effekt-
beräkningen är mycket känslig för höga belastningar. Även om en speciell korrek-
tionsfunktion grundad på sannolikhetsteori utvecklats för dubbelräknarna har detta
problem inte kunnat lösas tillfredsställande.

 Den implementerade nätverksmodellen i TRAF har för närvarande endast ut-
nyttjats avseende utströmmar. Förbättringen med nätverksmodellen visade sig
vara mycket marginell. Nätverksmodellen skulle även kunna vidareutvecklas för
att kunna utnyttjas för beskrivning av länkflöden.

Validering av länkflöde på enhetsnivå, observerad trafik, avser åtminstone
delvis en jämförelse av två uppmätta storheter dvs. den ena med detektorer/
räknare (modell) och den andra med video. Trots att modellalternativet i stor
utsträckning motsvarar mätning finns ett antal felkällor enligt följande:

• eventuellt fel i själva detektorn som trots tidigare kontroll skulle kunna ge fel-
aktiga värden

• om en detektor ligger över två körfält så finns risk för att två fordon passerar
samtidigt och registreras som ett fordon. Det trafiktekniska konceptet har
kompletterats med en speciell korrektionsfunktion för att reducera detta
problem.

• risk för att fordon väljer andra körspår än som förutsatts, speciellt i frånfarter
och därmed inte passerar över någon detektor

• risk för fel i överföringen till den centrala arbetsstationen
• ej väntevärdesriktiga funktionsbildningar för beskrivning av trafikflöde på

länkar utan länkräknare.

Hur skall resultaten av valideringen av prediktionsmodellen bedömas? De upp-
skattade avvikelserna mellan prediktion och observation borde betraktas parallellt
med de verkliga trafikvariationerna under utvärderingsperioden. Även nivån på
förklaringsgrad bör ses mot bakgrund av trafikutvecklingen under perioden.
Exempelvis borde höga förklaringsgrader kunna uppnås med långa stabila utveck-
lingstrender med vald prediktionsmodell. Ju kortare trender desto lägre förväntade
förklaringsgrader. En låg förklaringsgrad trots en mera långvarig trend skulle
kunna vara en följd av exempelvis följande:

• mätfel
• storleken på den slumpmässiga trafikvariationen relativt trend
• metoden i TRAF.
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För bedömning av hur mycket man skulle kunna vinna med en ”perfekt” predik-
tionsmodell skulle den i avsnitt 7.2 redovisade utvärderingen kunna jämföras med
att optimeringen genomfördes för observerad trafik. I (99-3) redovisas resultatet
av en sådan analys, vilket tyder på att en sådan förändring skulle ha marginell be-
tydelse.

En realistisk beskrivning av speciellt överbelastade situationer har påvisat ett
behov av att kunna beskriva omfördelning av trafik. Att komplettera TRANSYT
med en trafikfördelningsmodell vore fullt möjligt även om datortiderna skulle
kunna öka påtagligt. En sådan specialversion av TRANSYT finns sedan tidigare,
se referens (77-1). I (99-3) har en utvärdering gjorts av AUT:s omfördelning av
trafik inte bara inom försöksområdet ”Tycho Hedén” utan även för hela Uppsala.
Om effekter i form av total restid och totalt trafikarbete betraktas så medför AUT
på Tycho Hedéns väg följande:

• att restiden i Tycho Hedén ökar men att den totala restiden i Uppsala minskar
• att trafikarbetet i Tycho Hedén ökar och att det totala trafikarbetet i Uppsala

blir oförändrat.

Om den procentuella avgasreduktionen med AUT är större än den förväntade
trafikökningen i AUT-området så kommer AUT att medföra en miljöförbättring.
Ju flera AUT-installationer som görs i en tätort desto mindre omfördelning av
trafik kan förväntas.

De stora avvikelserna för fordonstypsfördelning mellan kalibreringsdata och
videodata talar för behov av fortsatt metodutveckling. En avgörande punkt är
stabiliteten i tiden. Om stabiliteten är låg skulle detta tala för behov av ett auto-
matiskt system för registrering av tung trafik. En kompletterande analys borde
också göras i form av att utnyttja de direkt observerade fördelningarna från
kalibreringen och jämföra dessa med fördelningar enligt videodata.

Modellen för mättnadsflöde behöver förbättras. Validering borde även genom-
föras av stopplinjer med sekundärkonflikter. Det ur videon utvärderade dataunder-
laget skulle kunna användas för ytterligare sådana analyser.

Effektvariabeln stopp har validerats med två olika metoder, mätbil respektive
video. Båda metoderna ger resultat i samma riktning dvs. att modellen ger över-
skattningar. För mätbilsalternativet är dock skillnaden förhållandevis liten, en
genomsnittlig överskattning med 12% att jämföra med 24% för videoalternativet.
Skillnaden i förklaringsgrad är också förhållandevis stor mellan alternativen,
0,852 och 0,646 för mätbilen och videon. Mätbilslänkarna utgör en delmängd av
de interna länkarna. En hypotes skulle kunna vara att modellen fungerar bättre på
genomfartslänkarna än på övriga länkar. Om genomfartslänkarna för anlägg-
ningarna 207 och 208 isoleras blir modellöverskattningen 26% respektive 51% för
mätbilen respektive videon, dvs. sämre i båda fallen än totalt. Det är också, för
anläggningarna 207 och 208, så att genomfartslänkarna ger väsentligt större av-
vikelse än samtliga länkar; vid jämförelse med videodata. Hypotesen att genom-
fartstrafikens länkar ger mindre avvikelse än övriga länkar borde därmed kunna
förkastas. Enligt mätbilsdata är avvikelsen för anläggningarna 207 och 208 ca
dubbelt så stora som för hela genomfarten. En starkt bidragande orsak till det
bättre resultatet för mätbilen är naturligtvis att körbeteendet avseende mätbilen har
valts så att det så långt möjligt skall motsvara det i TRANSYT inmatade. En ytter-
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ligare förklaring är att varje mätbilslänk endast matas av en länk, dvs. närmaste
mätbilslänk uppströms.

För videodata har en högre förklaringsgrad beräknats för delay än för stopp.
Detta skulle kunna ifrågasättas genom att delay i huvudsak beräknas som funktion
av antal stopp och kölängd i TRANSYT. Både modellen för stopp och för delay
innehåller en deterministisk och en stokastisk del. För låga belastningsgrader där
den deterministiska delen dominerar borde små skillnader i förklaringsgrad kunna
förväntas mellan stopp och delay. Om de stokastiska delarna för stopp och delay
var sammankopplade borde man även mera generellt kunna förvänta små avvikel-
ser mellan förklaringsgraderna. Den registrerade skillnaden mellan förklarings-
graderna skulle kunna tolkas som att det inte finns någon koppling mellan de sto-
kastiska tillskotten i stopp och delay. En ytterligare förklaring skulle kunna vara
att det relativa felet i utvärdering av antal stopp varit större än för delay. Om man
vid utvärderingen missat en liten fördröjning medför detta mindre relativt fel än
för stopp eftersom alla tillskott av fördröjning hur små de än är motsvarar minst
ett stopp.

I (99-3) ingår en kontroll av TRANSYT:s beräkning av stopp. Kontrollen ut-
görs av att en på statistisk teori baserad  simuleringsmodell för stopp på externa
länkar jämförts med TRANSYT för identiska förutsättningar. Därmed kunde på-
visas att TRANSYT gav en statistiskt säkerställd överskattning av stopp.

Problemet med de stora avvikelserna för TRANSYT-programmets effekt-
variabler kan provisoriskt lösas genom att utnyttja resultaten av regressionsana-
lyserna både för optimeringsviktning och för effektberäkning. Ett mera tilltalande
alternativ skulle vara att åtgärda de eventuella bristerna i själva TRANSYT. Även
om AUT är utvecklat för samkörning med TRANSYT skulle ett alternativ kunna
vara att välja ett annat program än TRANSYT. Genom att indatabehovet i princip
är detsamma för alla program av denna typ borde behovet av AUT-förändring för
en sådan anpassning inte vara alltför stort.

TRANSYT skulle även kunna förbättras på följande punkter:

 • med en rutin för beräkning av accelerationsfördröjning och direkt integrering
av denna i färdtiden mellan korsningar

 • med en rutin för beskrivning av körförlopp som funktion av visad signalbild,
vilket både kan ha betydelse för färdtid och stoppvikter

 • med rutiner för blockerande köer:
 − viktning
 − effektberäkning.

Det negativa resultatet för TRANSYT är överraskande mot bakgrund av tidigare
valideringar som påvisat goda överensstämmelser. En förklaring till de olika resul-
taten skulle kunna vara skillnader mellan olika TRANSYT-versioner.

Vid validering av TRANSYT 6C, referens (81-1), för svenska förhållanden er-
hölls följande resultat:

• restid, ca 10% underskattning
• stopp, mindre överskattning
• bränsleförbrukning, ca 10% underskattning.
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I en validering utförd av dåvarande TRRL, se referens (80-2), ingick tre olika bas-
tidplaner. Modellen underskattade generellt stopp och fördröjning. Denna vali-
dering avsåg en annan programversion än den här aktuella.6

Valet av försöksområde för validering och utvärdering kan förväntas ha haft
betydelse för erhållna resultat. Tycho Hedéns väg borde kunna betraktas som en
mindre komplicerad miljö att beskriva jämfört med mera typiska TRANSYT-
tillämpningar. Däremot skulle de två valideringskorsningarna kunna vara förhål-
landevis komplicerade beroende på hög belastningsgrad.

Vissa underskattningar kan förekomma i utvärderingen genom:

•  att effekter av eventuella blockerande köer inte medräknas
•  att kallstarttillägg inte ingår
•  att bastidplanerna inte är representativa vare sig beträffande ålder eller metod

för framtagning.

Utvärderingen borde för att kunna betraktas som representativ för spar-
potentialernas utveckling drivas över en längre tidsperiod än som här varit fallet.

                                                
 6   En vidareutveckling av version 6.
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Länkbeskrivningar för de i valideringen ingående länkarna på
Tycho Hedéns väg i Uppsala
Schematisk skiss över de videoutvärderade korsningarna
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Schematisk skiss över systemet, genomfartstrafiken
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Väg–tid–diagram och signalväxlingsscheman*
I diagrammens underkanter anges vilka länkar som avses och längden på dessa.
De vertikala staplarna beskriver grön- och rödtid för de signalgrupper som reglerar
utflödet från respektive länk.

* tidp0201.dat: morgontidplan, bas
tidp0223.pre: morgontidplan, avgasoptimerad (använd 931111)
tidp0202.dat: dagtidplan, bas
tidp0224.dat: dagtidplan, avgasoptimerad (använd 931111)
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I ett signalväxlingsschema redovisas per signalanläggning gröntidsfördelning per
signalgrupp och tidplan. Växling mellan rött och grönt per signalgrupp regleras av
s.k. c-pulser. I bildens underkant redovisas de aktuella c-pulserna och tiderna som
gäller för dessa.

Morgontidplan för anläggning 207, bas

Morgontidplan för anläggning 207, avgasoptimerad (använd
931111)
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Morgontidplan för anläggning 208, bas

Morgontidplan för anläggning 208, avgasoptimerad (använd
931111)
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Dagtidplan för anläggning 207, bas

Dagtidplan för anläggning 207, avgasoptimerad (använd 931111)
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Dagtidplan för anläggning 208, bas

Dagtidplan för anläggning 208, avgasoptimerad (använd 931111)
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Konstantfilen
Data motsvarar de effektberäkningsmodeller som används av Vägverket och avser
1993 års förhållanden. En skillnad jämfört med Vägverkets modell är att
tomgångseffekter ingår i AUT.
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Justering av videodata till TRANSYT-form
Följande beteckningar används:

ν0 : bashastigheter mitt på tillfarten

t1: tidpunkt då stopplinjen frigörs dvs. grönt och inget köande fordon

'
2t tidpunkt då fordon observerats ankomma till kö framför stopplinje

''
2t : justerad ankomsttid motsvarande TRANSYT-definition

t3: tidpunkt då fordon lämnar stopplinje eller konfliktpunkt

1ν : hastighet för observerat fordon vid t1

2ν : aktuell hastighet över stopplinje

'
2ν : max. hastighet över stopplinje dvs. för fordon som inte hindras.

2t  skall justeras så att ankomsttiderna motsvarar de som TRANSYT räknar med.
Justering skall göras:

• för alla fordon som observerats stoppa

• för alla fordon som vid 1t  befinner sig inom ett avstånd från stopplinjen av
 – )2/( 2

0 rv  m dvs. alla som måste ha påbörjat retardationen för att kunna
stanna vid stopplinjen.

 Vad som skall genomföras i ett första beräkningssteg är att tidigarelägga 2t  i de
fall som ovan beskrivits. För stoppande fordon justeras enligt följande:
• rakt fram:
 rvtt 2/0

'
2

''
2 +=

 
•  svängande:

))/)2/((/(–– 0
'
2

'
2

'
2

''
2 vrvrvtt +=

 Gruppen av övriga fordon för vilka '
2t  skall justeras väljs ut genom att följande

villkor skall vara uppfyllt:

 )2(/'
2

'
2 rtt oν−<−
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 De observationer som uppfyller villkoret justeras på olika sätt beroende på om det
är fråga om trafik rakt fram eller svängande.

 För trafik rakt fram är justeringen beroende på om ett fordon efter påbörjad
retardation hinner upp till ν0  eller ej. Gruppen som inte hinner upp sorteras ut
med följande villkor:

 )))–(/(––1()/(– 5,0
01

'
2 raravtt ×<

 Justering av tid görs enligt följande:

•  hinner inte upp till ν0 :
 ))–((–)–( 5,02

1
'
21 rarrttv ×+×=

))2/(––)–(/)–((– 01
'
201

'
2

''
2 rvttrvvtt +=

•  hinner upp till ν0 :
)))–(2)–(–(–()–( 5,0

01
'
2

2
00

1
1 raravttravrvrav ×××××××+××= −

 
))2/(–)–(/)–((– 01

'
201

'
2

''
2 rvttrvvtt +=

 Svängande trafik indelas i tre grupper:

•  rvttdvsvv 2/––. '
21

'
2

'
21 ≥≥

 
•  hinner inte upp till '

2ν dvs.
 ararvtt /)))–(/(––1(– 5,0'

21
'
2 ×<

 
•  hinner upp till '

2ν  dvs. de som inte uppfyller de två tidigare villkoren.

 Följande beräkningar genomförs:

•  '
21 νν ≥ :

5,0
1

'
2

'
2

22
1

'
2

2
'
2

'
21

'
2

'
2 )2/)–(–4/)–(4/–(2/)–)–((– ttrvrttvrttv ×××++×= ν

))/)2/)–(–2/–(/)–((–)–(/)–((– 2
0

2
0

2
'
2

2
00

'
21

'
201

'
2

''
2 vrvrvrvvttrvvtt ν++=

•  hinner inte upp till '
2ν

 5,02
1

'
21 ))–(–()–( rarrttv ×+×=
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 ))/)2/)–(–2/–(/)–((–)–(/)–((– 0
2
0

2
'
2

2
00

'
21

'
201

'
2

''
2 vrvrvrvvttrvvtt ν++=

•  hinner upp till '
2ν

5,0'
21

'
2

2
'
2

'
2

1
1 ))–()–(2–(–()–( ravttrararvrav ×××××××+××= − ν

))./)2/)–(–2/–(/)–((–)–(/)–((– 0
2
0

2
'
2

2
00

'
21

'
201

'
2

''
2 vrvrvrvvttrvvtt ν++=
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Metod för krympning

VTI
Mats Viklund 1993-03-22

Multinomial krympning
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Länkflöden, enhetsnivå*

* Fordon med släp ger två enheter
UR: utan restriktion
MR: med restriktion

** Beskrivning av hur ett länkflöde är uppbyggt i TRAF.
R: räknare
LR: länkräknare
F: frånfart
T: tillfart
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UTFLÖDEN, ENHETSNIVÅ*

* Fordon med släp ger två enheter
UR: utan restriktion
MR: med restriktion

** Beskrivning av hur ett länkflöde är uppbyggt i TRAF.
R: räknare
LR: länkräknare
F: frånfart
T: tillfart
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Länkflöden, ekipagenivå*

* Fordon med släp ger ett ekipage.
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TRANSYT-grafer
I TRANSYT:s utdata ingår s.k. grafer. En graf beskriver händelseutvecklingen för
en stopplinje under ett omlopp. Följande figur förklarar använda beteckningar.

Längden på x-axeln motsvarar ett omlopp.
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Mätbilen
Kl.06.00–09.30
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Mätbilen
KL. 09.30–15.00
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1993-11-11
KL. 08.00–08.30
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1993-11-11
Kl. 12.00–12.30
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Video–grafer
Observera att tidsaxlarna i graferna inte har synkroniserats.

Trafikstyrda från- och tilltider gäller för signalerna.

Graferna kan förklaras enligt följande:
•  x-axelns totala längd motsvarar omloppstiden
•  ”ankom” motsvarar antal ankommande fordon per tidsteg
•  ”lämna” motsvarar antal fordon som per tidsteg lämnar stopplinjen
•  ”stopp” motsvarar antal fordon i kö per tidsteg
•  en stapel för ”ankom” utan en parallell stapel för ”lämna” innebär att samtliga

ankommande under tidsteget stoppar
•  en stapel för ”ankom” med en parallell för ”lämna” innebär:

− att ingen stoppar om kurvan för stopp antar värdet noll
− att viss del av ”ankom” stoppar om kurvan för stopp antar värden skilda från

noll.

Se även beskrivning av TRANSYT-grafer i bilaga 9.
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Stopp, delay och kölängd
Observera att ”uppmätta” effekter är inklusive justering enligt bilaga 4.

* BD: konflikt med bilar direkt, exempelvis vänstersväng
BID: konflikt med bilar indirekt, exempelvis delad stopplinje där aktuell länk går rakt

fram och den andra är en vänstersväng med direkt konflikt
FD: konflikt med fotgängare direkt
FID: konflikt med fotgängare indirekt, exempelvis delad stopplinje där aktuell länk går

rakt fram och den andra är en högersväng med direkt konflikt med fotgängare.
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Mätbilen, körförlopp och bränsleförbrukning
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