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Förord 
Rapporten redovisar den första av två etapper inom ramen för ett Vägverksuppdrag om 
utveckling av nya V/D-funktioner för nätverksanalys i tätort. Arbetet har med stöd av 
Pontus Matstoms och Arne Carlsson i huvudsak genomförts av Johan Janson Olstam, 
som också är rapportens huvudförfattare. Mohammad-Reza Yahya har bidragit med 
databearbetningar. Mats Tjernkvist på Vägverket Konsult har genomfört beräkningar i 
EMME/2 för utvärdering av den föreslagna uppsättningen V/D-funktioner. 

På VTI har Pontus Matstoms varit projektledare. Kontaktperson hos uppdragsgivaren 
har varit Lars Johansson. Under projektets gång har också Staffan Bergström och 
Carsten Sachse, båda från Vägverket, och Per Kjellman från Vägverket Konsult, 
bidragit med värdefulla synpunkter. 
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TU06 – Nya V/D-funktioner för tätort – Revidering av TU-71-funktionerna 
av Johan Janson Olstam och Pontus Matstoms 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Statiska jämviktsmodeller är viktiga verktyg vid bland annat långsiktig trafikplanering. 
En central del i dessa verktyg är de underliggande restidsfunktionerna, ofta kallade 
V/D-funktioner. För nätutläggning på timnivå används i delar av Sverige (bland annat i 
Stockholm och Göteborg) de så kallade TU71-funktionerna. Dessa funktioner är 
baserade på en rigorös trafikutredning från 1970-talet. Funktionerna uppvisar dock ett 
antal brister och det är osäkert huruvida funktionerna beskriver dagens trafikför-
hållanden på ett bra sätt. 

I detta projekt har en genomgång av TU71-funktionerna genomförts, vilket har 
resulterat i en ny uppsättning funktioner, vilka givits namnet TU06. TU06-funktionerna 
innehåller funktioner för två fler vägtyper än TU71, nämligen motorväg med 
hastighetsbegränsning 70 km/h respektive 90 km/h. I övrigt har 3 av de ursprungliga 
funktionerna justerats, nämligen funktion 70 (70 km/h ostörd väg), funktion 90 
(90 km/h ostörd väg) samt funktion 99 (110 km/h ostörd väg). Övriga 4 funktioner (50, 
51, 52 och 71) har inte justerats då argument för detta saknats. 

De nya TU06-funktionerna har utvärderats genom analyser med det statiska jämvikts-
verktyget EMME/2. Analyserna har genomförts för en modell över Stockholms län. 
Analyserna visar att de nya TU06-funktionera ger en bättre överensstämmelse med 
uppmätta flöden jämfört med de gamla TU71-funktionerna.  

De nya TU06-funktionerna har endast utvärderats för Stockholm. Ytterligare jämför-
elser och tester med mätdata från andra orter behövs således för att säkerställa att de nya 
funktionerna även är giltiga för andra städer. Vidare påverkar TU06-funktionerna den 
restidsfördelning som fås vid nätutläggningen så pass mycket att nya SAMPERS-
körningar behöver göras. Det är möjligt att skillnaderna är så pass stora att 
omkalibrering av SAMPERS-modellen är nödvändig. 
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TU06 – New V/D-functions for urban environments – Revision of the TU71-
functions 
by Johan Janson Olstam och Pontus Matstoms 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
Static equilibrium models play an important role in long-term traffic planning. A central 
assumption in this kind of models is the underlying volume-delay functions, commonly 
called V/D-functions, describing how the travel time normally depends on the traffic 
flow. For applications in Stockholm and Gothenburg, the so-called TU71 functions are 
used for traffic assignment on a one hour basis. These functions are derived from a 
rigorous traffic investigation in the early 1970’s. The functions have documented 
shortcomings and it is clear that the function partly fails to describe the current traffic 
situation. 

The TU71 functions are in this report examined and adjusted, resulting in a new set of 
functions (TU06). The TU06 functions include functions for two additional road types: 
freeways with speed limit 70 km/h and 90 km/h. Three of the original functions have 
been adjusted, that is function 70 (70 km/h undisturbed road), 90 (90 km/h undisturbed 
road), and 99 (110 km/h undisturbed road). The four remaining functions (50, 51, 52, 
and 71) are unchanged, since no reasons for adjustments have been found. 

The new set of functions has been evaluated by Emme/2 runs on the Stockholm 
network. It shows that the new functions result in a significant improvement in the 
comparison between model results and traffic measurements. 

The new functions have so far only been evaluated for the Stockholm network. Further 
comparisons and tests in other cities are needed in order to assure general validity. 
Moreover, the TU06 functions affect the travel times to such an extent that new runs of 
the SAMPERS model, for the generation of OD matrices, must be considered. The 
differences may also motivate a new calibration of the SAMPERS model. 
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1 Inledning 
Vid trafikanalyser söks ofta en uppskattning av aktuell eller förväntad efterfrågan (OD-
matriser), och i senare steg även resulterande trafikflöden och hastigheter på länknivå. 
Detta är en central och återkommande frågeställning vid såväl samhällsekonomisk 
kalkyl/objektsanalys som vid trafikstyrning och andra realtidstillämpningar. För att 
uppskatta länkvisa trafikflöden används trafikmodeller som enligt någon princip 
fördelar efterfrågan i varje reserelation mellan tillgängliga rutter. Det sätt på vilket 
ruttvalet modelleras har därmed en avgörande inverkan på de beräknade trafikflödena. 

Statiska nätverksmodeller, t.ex. EMME/2, bygger på ett antagande om att trafikanter 
försöker minimera sin egen restid (eller annan generaliserad kostnad) och att trafiken 
mellan två punkter, vid jämviktslösning, fördelas över alternativa rutter så att restiden 
för dessa blir lika (user equilibrium) eller på att trafiken fördelas så att den totala 
restiden i systemet minimeras (system optimum). I mikro- och mesomodeller bestäms 
också ruttvalet av aktuella restider, men sker då istället individuellt för enskilda fordon 
eller fordonspaket. En vanlig variant är slumpstyrt vägval från en aktuell uppsättning av 
de för ögonblicket ”bästa” alternativen. I mikrosimuleringsmodeller bestäms restiden av 
dynamiken i modellen, det vill säga av modellerade interaktionen med övrig trafik och 
fördröjningar i samband med korsningar. I meso- och makromodeller ingår däremot 
restidsfunktioner som en nödvändig modellförutsättning. 

I makromodeller anges det exakta sambandet mellan trafikflöde/efterfrågan och restid 
för respektive länk av V/D-funktioner (eng. Volume/Delay). Trafikflödet är där angivet 
med samma tidsenhet som OD-matrisen; normalt tim- eller dygnsflöden. I Sverige 
används i första hand två uppsättningar av V/D-funktioner. På dygnsnivå, i första hand 
avseende landsvägsnätet, används funktioner framtagna av VTI 1996 (Matstoms et al., 
1996) och senare reviderade med hänsyn till nya vägtyper och nya underliggande 
trafiktekniska samband (Björketun och Matstoms, 2003). På timnivå, särskilt för 
analyser i Stockholm och andra större städer, används de s.k. TU71-funktionerna 
(Jonsson, 1995). 

Erfarenheter från trafikanalyser i Stockholm har väckt frågor kring tillförlitligheten i 
TU71-funktionena. Funktionerna bygger på ett relativt gammalt dataunderlag och 
saknar flera idag viktiga vägtyper. Med den bakgrunden genomfördes 2004 en förstudie 
(Matstoms, 2004) med syftet att identifiera eventuella brister i TU71-funktionerna och 
att föreslå hur nya V/D-funktioner skulle kunna utvecklas. Slutsatsen var att funktion-
erna, som väntat, har ett antal brister och att utveckling av en ny uppsättning funktioner, 
baserade på en ny uppsättning vägtyper, borde påbörjas.  

Med utgångspunkt från förstudien har Vägverket givit VTI i uppdrag att som två 
etapper: 

i) uppdatera de gamla TU71-funktionerna så att det mest akuta behovet av nya 
funktioner snabbt kan tillgodoses 

ii) påbörja en långsiktig utveckling av nya V/D-funktioner.  

I denna rapport redovisas resultaten från den första etappen. Syftet är att utifrån aktuella 
trafikdata för de idag förekommande vägtyperna, inklusive några som idag inte täcks av 
TU71-uppsättningen, föreslå en ny uppsättning funktioner. Dessa ska vara på samma 
matematiska form som tidigare och kunna implementeras i EMME/2 utan större 
förändringar i befintlig nätkodning. I den andra etappen kommer sedan utvecklingen av 
en helt ny uppsättning funktioner att påbörjas. Där läggs en övergripande struktur fast, 
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omfattande nya vägtyper, hantering av korsningstillägg och antaganden om trafik-
avveckling vid överbelastning. Denna andra etapp redovisas i en särskild rapport.  

I kapitel 2 beskrivs TU71-funktionerna och de brister som framkommit i tidigare 
studier. I kapitel 3 redovisas sedan en ny, reviderad uppsättning funktioner (TU06). 
Denna bygger på jämförelser av de gamla funktionerna med aktuella trafikdata för 
berörda vägmiljöer. Genom analyser med EMME/2 utvärderas i kapitel 4 den föreslagna 
funktionsuppsättningen, och slutligen sammanfattas slutsatserna av arbetet i kapitel 5. 

1.1 Metod och datamaterial 
Det har inom ramen för detta projekt inte funnits möjlighet att göra några nya 
mätningar. Mätdata har istället i princip uteslutande hämtats från de mätningar som görs 
i samband med utvärderingen av Stockholmsförsöket1. I den mån som det varit möjligt 
har restider/reshastigheter använts då dessa till skillnad från punktmätningar fångar upp 
både länk- och korsningsfördröjning. Restider har i dessa fall uppmätts genom floating-
car-studier, och då kombinerats med samtidiga flödesmätningar. Trafikflödet mäts då 
visserligen i en punkt, men har här antagits vara representativt för hela den studerade 
vägsträckan. 

Omfattningen på det datamaterial som använts varierar kraftigt mellan olika vägkate-
gorier. För motorvägsmiljöer har ett stort datamaterial funnits tillgängligt tack vare 
MCS-systemet (Motorway Control System) på Essingeleden och Södra länken. För  
50-miljöer och 70-miljöer med plankorsning är datamaterialet begränsat till ett fåtal 
mätpunkter/sträckor per vägkategori. Anledningen är att det har varit svårt att hitta 
samtidiga flödes- och restidsmätningar av dessa kategorier samt att det också är 
tidskrävande att matcha flödes- och restidsdata.  

De olika TU71-funktionerna har jämförts med det framtagna datamaterialet och i de fall 
som det varit lämpligt jämförts med de hastighetsflödessamband (VQ-samband) som 
finns redovisade i Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001). Utifrån detta material har 
sedan funktionerna justerats efter bedömning, från fall till fall, hur den reviderade 
funktionen bör förhålla sig till tillgängliga trafikdata och till VQ-sambanden. 

                                                 
1 Försök med trängsel/miljöavgifter i Stockholm under våren 2006, www.stockholmsforsoket.se. 
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2 TU71-funktionerna 
TU71-funktionerna härstammar från en omfattande trafikutredning som Statens vägverk 
genomförde i början på 1970-talet (Statens vägverk, 1973). Funktionerna har sedan dess 
modifierats och den nuvarande uppsättningen finns beskriven i Jonsson (1995). TU71-
funktionerna består idag av 7 funktioner för olika vägtyper i tätortsmiljö, se Tabell 1. 
De olika kategorierna skiljs åt beroende på skyltad hastighet och störningsgrad. 
Begreppet störning innefattar förekomst av gatuparkering, övergångställen, påfarter, 
signalreglerade korsningar och andra faktorer som minskar framkomligheten. TU71-
funktionerna används idag bland annat i modeller över Stockholm och Göteborg. 
Tabell 1  Beskrivning av de olika TU71-funktionerna. 

TU71-nr Beskrivning 

50 50 km/h utan störning 

51 50 km/h störd gata 

52 50 km/h mycket störd gata 

70 70 km/h utan störning  

71 70 km/h störd väg 

90 90 km/h utan störning 

99 110 km/h utan störning 

2.1 Beskrivning av funktionsstrukturen 
TU71-funktionerna är uppdelade i två delar, en del som beskriver restid för flöden under 
kapacitetsgränsen och en annan del för efterfrågan större än kapaciteten. Båda delarna 
är polynom och totalt finns 6 parametrar. Restiden i minuter beräknas som 
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där  är trafikflödet per körfält (f/h), q L  är länklängd (km),  är kapacitetsflödet (f/h) 
och  är parametrar. Parametern  styr funktionens frifordonshastighet, vilket tydligt 
ses om flödet q  sätts till 0, vilket ger 
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där friv  är den genomsnittliga frifordonshastigheten i km/h. Parametrarna  och  har 
stor påverkan på funktionens lutning, höga värden ger ett flackare hastighet-flödes-

1c 3c

VTI rapport 550 11 



 

samband. Parametern  styr funktionens form och påverkar även den funktionens 
lutning. Parametern  är ett konstant korsningstillägg som inte beror på länkens längd. 
I nuläget används detta tillägg endast för störda 50-miljöer, där tillägget ligger på 
12 sekunder. Då  ej beror på länkens längd har denna parameter en stor effekt på 
funktionens frifordonshastighet. En illustration av detta återfinns i Figur 1, vilken visar 
den frifordonshastighet som funktionerna 51 och 52 ger vid olika länklängder. Effekten 
på frifordonshastigheten är mycket stor för länklängder under 1 km medan 
länklänklängder över 1 km inte har lika stor inverkan. 

4c

0c

0c

Frifordonshastighet som funktion av länklängd för funktion 51 och 52

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5km

km/h TU71-51 TU71-52

Figur 1  Frifordonshastighet som funktion av länklängd för funktion 51 och 52 för en 
länk med 1 körfält. 

Parametern  används för att säkerställa att funktionerna för flöden under respektive 
över kapacitetsflödet sammanfaller i . TU71-funktionerna är linjära för flöden 
över kapacitetsgränsen och lutningen på denna del bestäms av parametern . Den 
nuvarande uppsättningen av parametervärdena för de sju TU71-funktionerna finns 
redovisade i Tabell 2. 

5c
capq q=

6c
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Tabell 2  Funktionskoefficienter för TU71-funktionerna. 

ID-nr oc  1c  2c  3c  4c  5c  6c  capq  

50 0 4 743 1,277 1 162 6 2,719 0,013 1 150 

51 0,2 2 083 1,428 928 4 3,835 0,015 1 050 

52 0,2 1 267 2,000 802 3 5,240 0,017 800 

70 0 4 870 0,895 1 700 4 3,020 0,010 2 000 

71 0 4 870 0,895 1 400 4 2,558 0,010 1 550 

90 0 18 808 0,713 2 091 7 1,342 0,007 2 000 

99 0 7 500 0,593 2 091 8 1,276 0,007 2 000 

2.2 Brister 
Genom åren har en rad brister med TU71-funktionerna upptäckts, se till exempel 
Schmidt (1998) och Matstoms (2004). De viktigaste bristerna kan sammanfattas i 
följande punkter: 

• Det krävs funktioner för fler vägmiljöer än vad TU71 ger; det finns inga funktioner 
alls för 30-miljöer och endast en för 90-miljöer 

• Funktionerna är gamla och det är därför osäkert hur bra de representerar dagens 
trafikförhållanden 

• Klassificeringen är otydlig och saknar koppling till andra system. Klassificeringen 
bör vara mer entydig och ge mindre utrymme för subjektiva bedömningar 

• Korsningsfördröjningen ligger implicit i länkfördröjningen och får därför olika 
genomslagskraft på länkar av olika längd 

• Trängseltillägget är osäkert; det blir svårtolkade resultat när fler bilar än vad 
kapaciteten tillåter släpps igenom. 

Förutom att korsningstillägget ger olika genomslagskraft på länkar av olika längd så ger 
det nuvarande upplägget olika restid beroende på hur kodningen av nätverket sker. Det 
spelar till exempel stor roll om ”kurviga” sträckor kodas med hjälp av en eller flera 
länkar, se exempel i Figur 2. Om en sådan sträcka kodas som en länk tillkommer endast 
ett korsningstillägg medan om den kodas med två stycken länkar kommer 
korsningstillägget att adderas två gånger. 

Figur 2  Exempel på olika kodningsmetoder av en kurvig sträcka. 
Det är också viktigt att notera att TU71-funktionerna utgår från trafikflöde per körfält. 
Detta upplägg medför att TU71-funktionerna utgår från att det totala flödet på en länk 
fördelas lika mellan det tillgängliga antalet körfält samt att en länks kapacitet ökar 
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linjärt med antalet körfält. Båda dessa antaganden kan ifrågasättas, bland annat så är det 
inte alltid en ökning från 1 till 2 körfält ger samma kapacitetsökning som en ökning från 
2 till 3 körfält. Upplägget med flöde per körfält har även en del fördelar, då det är 
möjligt att modellera länkar där kapaciteten av olika anledningar motsvarar fraktioner 
av körfält. Detta kan till exempel vara additionskörfält, vilka vanligtvis inte ökar 
länkens totala kapacitet med motsvarande 1 körfält utan snarare med ett halvt körfält. 

Ursprungligen var syftet med revideringen av de nuvarande TU71-funktionerna att 
endast uppdatera funktionerna så att de representerar dagens trafikförhållanden, det vill 
säga ta hand om punkt två ovan. Under arbetets gång visade det sig emellertid att detta 
inte var möjligt om inte funktionsuppsättningen utökades, så delvis har även problemen 
i punkt ett bearbetats. 
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3 Förslag till ny uppsättning V/D-funktioner – TU06 
De nuvarande TU71-funktionerna har gåtts igenom en och en. För utvärdering och 
justering av funktionerna har mätningar från olika länkar i Stockholms län använts. Vid 
jämförelse av de ursprungliga TU71-funktionerna och mätdata har det framkommit att 
2 nya funktioner behövs, en för 70-miljöer med planskilda korsningar och en för  
90-miljöer med planskilda korsningar, vilka har givits nummer 69 respektive 89. Länkar 
med planskilda korsningar avser här i huvudsak motorvägs- och motortrafikledslänkar. I 
övrigt har 3 av de ursprungliga funktionerna justerats, nämligen funktion 70, 90 och 99. 
Övriga 4 funktioner (50, 51, 52 och 71) har inte justerats då argument för detta saknats, 
huvudsakligen på grund av för litet dataunderlag. Förslaget till nya funktions-
koefficienter redovisas i Tabell 3 samt i EMME/2-format i bilaga 1. Jämförelser med 
mätdata för de nu 9 funktionerna återfinns i avsnitt 3.1–3.9.  
Tabell 3  Förslag till nya funktionskoefficienter för TU06-funktionerna. Förändringar 
jämfört med TU71-koefficienterna är markerade med fet röd stil. 

ID-nr oc  1c  2c  3c  4c  5c  6c  capq  

50 0 4 743 1,277 1 162 6 2,719 0,013 1 150 

51 0,2 2 083 1,428 928 4 3,835 0,015 1 050 

52 0,2 1 267 2,000 802 3 5,240 0,017 800 

69 0 23 000 0,759 2 100 10 1,313 0,007 2 000 

70 0 5 000 0,857 1 850 5 1,965 0,010 1 800 

71 0 4 870 0,895 1 400 4 2,558 0,010 1 550 

89 0 20 000 0,625 2 100 10 1,109 0,007 2 000 

90 0 10 000 0,652 2 091 7 1,061 0,010 1 800 

99 0 30 000 0,556 2 200 10 0,836 0,007 2 000 

3.1 Funktion 50 – 50 km/h utan störning 
TU71-funktionen 50 ska beskriva gator utan störning som har hastighetsbegränsning 
50 km/h. Funktionen ska således beskriva gator som saknar störningar från parkerade 
bilar, bussrörelser, starkt trafikerade trafiksignaler etc. Som underlag till utvärdering 
och eventuell justering av 50-funktionen har mätningar från Solnavägen och Söder 
Mälarstrand använts. För båda sträckorna har reshastigheten hämtats från floating-car 
körningar och flödet från slangmätningar. Vid jämförelse av den nuvarande 50-
funktionen och mätdata från Solnavägen, se Figur 3, så går det inte att finna några 
motiv till justering av den befintliga funktionen. Den stora spridningen i hastighet för 
låga flöden samt avsaknaden av höga flöden gör det svårt att bedöma huruvida 
funktionen är representativ för den aktuella länken. 
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Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Solnavägen, R1, 50 km (2 kf)
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Figur 3  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) längs 
Solnavägen, där R1 är norrgående och R2 södergående riktning. Länken har 2 körfält. 
Däremot finns avvikelser mellan 50-funktionen och mätdata från Söder Mälarstrand, se 
Figur 4. 

Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Söderleden - Södermälarstrand (1 kf)
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Figur 4  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) mellan 
Söderleden och Söder Mälarstrand, riktning R1. R2 avser den omvända riktningen. 
Länken har 1 körfält. 
Funktionen verkar här ligga något för högt i reshastighet, speciellt i östlig riktning mot 
Söderleden. En stor anledning till detta är att sista biten av denna 2 240 meter långa 
sträcka är mycket störd och är i EMME-nätet för Stockholms län därför kodad som 
funktion 52. Denna störning drar självklart ner reshastigheten över hela sträckan från 
Pålsundsbron till Söderleden, vilket förklarar en del av avvikelsen. Utifrån det 
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tillgängliga datamaterialet går det ej att urskilja några motiv till förändringar av funktion 
50. Det krävs dock ett mer omfattande datamaterial för att kunna bedöma hur bra den 
nuvarande funktionen representerar denna vägkategori. 

3.2 Funktion 51 – 50 km/h med störning 
TU71-funktionen 51 ska beskriva gator med störning som har hastighetsbegränsning 
50 km/h. Funktionen avser dock endast gator med begränsad störning, för mycket störda 
gator används funktion 52. I Figur 5 finns en jämförelse av mätdata från Stadsgårds-
leden på Södermalm i Stockholm och funktion 51. Funktionen ligger möjligen något 
lågt. Det går dock att ifrågasätta om denna vägsträcka ska kodas som funktion 51 eller 
50. Framkomligheten är mycket god på denna sträcka och även om det finns trafik-
signalreglerad korsning så är störningsgraden mycket låg. Slutsatsen är därför att denna 
sträcka borde kodas med funktion 50 snarare än att funktion 51 ska justeras. Även för 
denna funktion krävs ett mer omfattande dataunderlag för att kunna klargöra 
funktionens representativitet för denna vägkategori. 

Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Stadsgårdsleden - Söderleden (2 kf)
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Figur 5  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) mellan 
Stadsgårdsleden och Söderleden, riktning R1. R2 avser den omvända riktningen. 

3.3 Funktion 52 – 50 km/h med kraftig störning 
TU71-funktionen 52 ska beskriva gator med kraftig störning som har hastighets-
begränsning 50 km/h. För att studera denna funktion har mätdata från Ringvägen till 
Folkungagatan i Stockholm använts. I Figur 6 redovisas reshastighet från floating-car 
som funktion av flöde för sträckan Skanstull–Folkungagatan. Funktionen stämmer 
relativt väl överens med uppmätta data för denna sträcka. Avsaknaden av observationer 
vid höga flöden gör det dock svårt att göra en bedömning av funktionens represent-
ativitet. 
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Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Skanstull - Folkungag. (1 kf)
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Figur 6  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) mellan 
Skanstull och Folkungagatan, riktning R1. R2 avser den omvända riktningen. Länken 
har 1 körfält. 
Även för sträckan mellan Ringvägen och Skanstull, se Figur 7, är det svårt att göra 
någon bedömning av representativiteten. Utifrån det tillgängliga datamaterialet så går 
det ej att bedöma huruvida funktionen behöver justeras eller inte. 

Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Ringvägen - Skanstull (2 kf)
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Figur 7  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) mellan 
Ringvägen och Skanstull, riktning R1. R2 avser den omvända riktningen. Länken har 2 
körfält. 
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3.4 Funktion 69 – 70 km/h med planskild korsning 
I den nuvarande TU71-funktionsuppsättningen används samma funktion för 70-vägar 
med plankorsning som för motorvägar. Framkomligheten för de olika vägtyper som 
funktion 70 används för idag skiljer sig markant åt. Detta är också tydligt vid jämförelse 
mellan den nuvarande 70-funktionen och mätdata, se exempel från Södra länken i 
Figur 8. I grafen redovisas också det VQ-samband som finns redovisade i 
Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001). VQ-sambandet avser endast länkrestid för 
personbilar och innefattar ingen korsningsfördröjning eller påverkan från tung trafik. 

Reshastighet - Flöde, 2-min. intervall, Åby V (2 kf) (1.960) 
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Figur 8  Reshastighet (från MCS-systemet) som funktion av flöde (från MCS-systemet) 
på Södra länken i västlig riktning vid Tpl Åbyvägen. Länken har 2 körfält. 
Utifrån denna bakgrund har en ny funktion för vägar med planskilda korsningar och 
hastighetsgräns 70 km/h tagits fram. Funktionen är främst avsedd att användas för 
motorvägs- och motortrafikledslänkar, men går eventuellt även att använda till andra 
vägar med planskilda korsningar. För att orsaka så lite problem med funktions-
numrering som möjligt har den nya funktionen givits nummer 69. Den nya funktionen 
har tagits fram med hjälp av mätunderlag från Essingeleden och Södra länken i 
Stockholm. Förutom punktmätningar från det installerade MCS-systemet har data från 
floating-car körningar utnyttjats, se Figur 9 och Figur 10 för exempel.  
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Reshastighet (FC) - Flöde (MCS), E4, 70 km/h (2 kf)
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Figur 9  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från MCS-systemet) 
längs en sträcka på E4:an med 2 körfält. 
Den nya funktionen följer i relativt stor utsträckning VQ-sambandet från Effektsamband 
2000 (Vägverket, 2001). Till skillnad mot TU71-funktionerna som utgår från att 
kapaciteten beror linjärt av antalet körfält så tar VQ-sambanden hänsyn till att så inte är 
fallet i verkligheten, jämför VQ-sambanden och TU71- eller TU06-funktionerna i 
Figur 9 och Figur 10. 

Reshastighet (FC) - Flöde (MCS), E4, 70 km/h (3 kf)
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Figur 10  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från MCS-systemet) 
längs en sträcka på E4:an med 3 körfält. 
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3.5 Funktion 70 – 70 km/h med plankorsning utan störning 
TU71-funktionen 70 finns fortfarande kvar efter införandet av funktion 69, men gäller 
nu endast vägar med plankorsning utan störning. Funktion 70 har reviderats med 
utgångspunkt utifrån floating-car mätningar kompletterat med några punktmätningar, 
till exempel på Nockebybron (Figur 11).  

Reshastighet (slang) - Flöde (slang), Nockebybron (1 kf) 
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Figur 11  Reshastighet (från slang) som funktion av flöde (från slang) på Nockebybron. 
Länken har 1 körfält.  
De mest påtagliga förändringarna av funktion 70 är att frifordonshastigheten har ökats 
något samt att kapaciteten har minskats från 2 000 f/h till 1 800 f/h. Kapaciteten har 
minskats mot bakgrund av att den nya funktion 70 inte innehåller vägar med planskilda 
korsningar. Vägar med plankorsning uppvisar sällan så höga mättnadsflöden som 
2 000 fordon/h ens för raktframkörande trafik. Det är således rimligt att kapaciteten för 
denna kategori bör minskas. Nivån har valts utifrån att kapaciteten bör ligga lägre än 
grundvärdet för mättnadsflöden (1 850 fordon/h) som används i CAPCAL (Hagring, 
2005). Både den gamla och den reviderade funktionen ligger något lågt i jämförelse 
med mätdata på Nockebybron, vilket är att förvänta eftersom detta är en punkthastighet. 
För att få en mer rättvisande bild så har även denna funktion jämförts med hastighets-
flödessamband hämtade från floating-car körningar i kombination med flödesmätningar, 
se Figur 12 och Figur 13. 
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Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Örbyleden (1 kf) 
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Figur 12  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) längs 
Örbyleden. Länken har 1 körfält. 

Reshastighet (FC) - Flöde (slang), Tpl Järva krog -  Roslagsv. (2 kf) 
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Figur 13  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från slang) längs 
Bergshamravägen. Länken har 2 körfält. 
På Örbyvägen (Figur 12) ligger funktion 70 något högt medan den passar mätdata från 
Bergshamravägen (Figur 13) relativt bra.  
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3.6 Funktion 71 – 70 km/h med plankorsning med störning 
Funktion 71 avser vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h med störning. Då mycket 
få länkar, åtminstone i Stockholms län, är kodade med funktion 71 så har det varit svårt 
att hitta mätdata att jämföra funktionen med. Funktionen har i brist på mätdata och 
därmed eventuella motiv till justering lämnats orörd. 

3.7 Funktion 89 – 90 km/h med planskild korsning 
För vägar med 90 km/h som hastighetsgräns finns endast en funktion i den nuvarande 
TU71 uppsättningen. Precis som för 70-miljöer så skiljer sig framkomligheten markant 
mellan motorvägar och övriga vägtyper. Av denna anledning har en ny funktion för 
vägar med planskilda korsningar även införts för 90-miljöer, denna funktion har givits 
nummer 89. Den nya funktionen har justerats utifrån mätdata i huvudsak från E4:an 
genom Stockholm. I Figur 14 och Figur 15 finns en jämförelse mellan den nya 
funktionen och den gamla funktion 90 samt mätdata från E4:an i höjd med trafikplats 
Västertorp. Figurerna visar tydligt att den gamla funktionen ger en klar underskattning 
av reshastigheten. 

Reshastighet - Flöde, 2-min. intervall, Västertorp N (3kf) (48.290) 
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Figur 14  Reshastighet (från MCS-systemet) som funktion av flöde (från MCS-systemet) 
på E4 i norrgående riktning i höjd med Tpl Västertorp. Länken har 3 körfält. 
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Reshastighet - Flöde, 2-min. intervall, Västertorp S (3kf) (48.385) 
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Figur 15  Reshastighet (från MCS-systemet) som funktion av flöde (från MCS-systemet) 
på E4 i södergående riktning i höjd med Tpl Västertorp. Länken har 3 körfält. 
Även för denna funktion har jämförelser med mätdata från floating-car körningar gjorts, 
se Figur 16. Som synes i figuren är överensstämmelsen med mätdata mycket bättre med 
den nya funktionen. 

Reshastighet (FC) - Flöde (MCS), E4, 90 km/h (3 kf)
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Figur 16  Reshastighet (från floating-car) som funktion av flöde (från MCS-systemet) 
längs en sträcka på E4:an med 3 körfält. 
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3.8 Funktion 90 – 90 km/h med plankorsning utan störning 
Funktion 90 ska beskriva väglänkar med plankorsning och hastighetsbegränsning 
90 km/h. Det finns endast en funktion för 90-vägar med plankorsning då alla väglänkar 
av denna typ antas vara ostörda. Funktion 90 har justerats utifrån antagandet att denna 
funktion bör ha ungefär samma utseende som funktion 70, se jämförelse i Figur 17.  

Jämförelse mellan ursprunglig och ny funktion TU71-90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1000 2000 3000fordon/h

km/h TU71 (90) TU06 (70) TU06 (90)

Figur 17  Jämförelse mellan förslag på ny funktion 90, den gamla funktion 90 och 
förslag på ny funktion 70. Figuren avser en 1 km lång länk med 1 körfält. 
Skillnaden mellan dessa funktioner bör i huvudsak bero på skillnad i frifordons-
hastighet. I övrigt är det rimligt att anta att funktion 70 avtar något mer med ökande 
flöde än funktion 90 då korsningar generellt sett har något större inverkan på 70-vägar 
jämfört med 90-vägar. Precis som för funktion 70 så har kapaciteten antagits ligga på 
1 800 fordon/h. 

3.9 Funktion 99 – 110 km/h 
Funktion 99 avser väglänkar med hastighetsgräns 110 km/h oavsett korsningstyp. Vid 
jämförelse med mätdata, se Figur 18, framgår det tydligt att nuvarande funktion ligger 
alldeles för lågt i hastighet. Funktionen har justerats utifrån det tillgängliga mät-
materialet samt utifrån antagandet att funktionen bör likna VQ-sambandet för denna 
vägkategori. Den nya funktionen bör dock ligga något lägre än VQ-sambandet då VQ-
sambandet avser länkrestid för personbilar och innehåller därmed inga fördröjningar på 
grund av påfartsramper eller tung trafik. 
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Reshastighet - Flöde, 1-tim. intervall, E4 Salem (2 kf) 
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Figur 18  Reshastighet (från slang) som funktion av flöde (från slang) på E4 i höjd med 
Salem. Länken har 2 körfält. 
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4 Utvärdering av TU06-funktionerna 
TU06-funktionerna visar bra överensstämmelse med mätdata från enskilda länkar. Det 
huvudsakliga användningsområdet för restidsfunktioner är dock i makroskopiska 
jämviktsmodeller av olika slag. Det är därför viktigt att utvärdera hur de nya 
funktionerna påverkar flöden och restider vid användandet av sådana modeller. För att 
utvärdera de nya funktionerna har en EMME/2-modell över Stockholms län använts. 
Modellen har körts och kalibrerats både för TU71-funktioner och för TU06-
funktionerna. De genomförda körningarna avser i samtliga fall morgonens maxtimme 
(klockan 7–8). Sammanfattningsvis kan sägas att de nya funktionerna genererar mer 
tillförlitliga resultat än de gamla. 

4.1 Omkodning 
Då TU06-funktioner innehåller funktioner för fler vägtyper än TU71 krävs viss 
omkodning av det modellerade nätverket. Den omkodning som varit nödvändig är att 
ändra restidsfunktion för länkar med planskilda korsningar och hastighetsgräns 70 eller 
90 km/h. Omkodningen har begränsats till länkar som har motorvägs- eller motor-
trafikledsstandard. Detta innebär att funktion 69 och 89 endast använts på dessa typer av 
länkar och inte andra typer av länkar som har planskilda korsningar. Figur 19 visar vilka 
sträckor i Stockholms län som har bedömts ha motorvägs- eller motortrafikledsstandard 
samt planskilda korsningar. 

 

99 
69 
89 

Figur 19  Sträckor med motorvägs- eller motortrafikledsstandard samt med planskilda 
korsningar inom Stockholms län. 
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4.2 Flödesjämförelser 
De modellberäknade flödena med TU71 respektive TU06 har jämförts med uppmätta 
flöden på ett stort antal platser i Stockholms län. I Figur 20 återfinns de mätplatser som 
finns i Stockholms innerstad. De mätdata som används i jämförelserna är insamlade 
under april månad 2005. (En av föremätningarna i Stockholmsförsöket.) 

 
Figur 20  Karta över mätpunkter i Stockholms innerstad. 
Modellberäknade OD-matriser är alltid förenade med viss osäkerhet. För att öka 
noggrannheten och överensstämmelsen med den faktiska trafiken kalibreras normalt 
matriserna mot tillgängliga trafikdata. Vid sådan kalibrering, kallad gradientjustering, 
minimeras en viktad summa av matrisavvikelse (ursprunglig matris jämfört med den 
justerade) och sammanvägd flödesavvikelse vid mätpunkterna (uppmätt flöde jämfört 
med modellberäknat). Detta resulterar i att nätutläggning med den justerade matrisen 
ger bättre överensstämmelse med observerad trafik. Observera dock att gradient-
justeringen är beroende av de antagna restidsfunktionerna. Detta eftersom justeringen 
bygger på modellberäknade flöden. 

Det är av intresse att se hur bra både de gamla och de nya funktionerna klarar av att 
återspegla verkligheten innan och efter gradientjustering av OD-matrisen. Vid nätut-
läggningarna innan gradientjustering är OD-matrisen identisk för de båda fallen (TU71 
respektive TU06). Detta ger en möjlighet att studera skillnader mellan de två funktions-
uppsättningarna under identiska förhållanden. I Figur 21och Figur 22 redovisas 
jämförelser mellan uppmätta flöden och modellberäknade flöden med TU71 respektive 
TU06 innan någon gradientjustering har genomförts. Det verkar som om TU06-
funktionerna är betydligt bättre än TU71-funktionerna på att återspegla mätpunkter med 
höga flöden, vilka i och för sig inte är så många. Detta verkar rimligt eftersom de höga 
flödena i Stockholmsområdet ligger på motorvägssträckor och det var just för sådana 
sträckor som TU71-funktionerna överskattade restiden. TU06-funktionerna ger en 
generellt sett bättre överensstämmelse vilket också ses om regressionskoefficienten 2R  
studeras. De gamla funktionerna ger upphov till  och en lutningskoefficient 
på 0,89 medan de nya ger  och en lutningskoefficient på 1,03. 

2 0,92R =
2 0,93R =
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Figur 21  Parvis jämförelse av uppmätta flöden (x-axeln) och modellberäknade flöden 
(y-axeln) för TU71-funktionerna innan gradientjustering. 

 
Figur 22  Parvis jämförelse av uppmätta flöden (x-axeln) och modellberäknade flöden 
(y-axeln) för TU06-funktionerna innan gradientjustering. 
Stockholm är intressant att studera med jämviktsmodeller då det endast finns ett fåtal 
möjligheter att passera i nord-sydlig riktning. Det finns i huvudsak tre olika vägar att ta: 
via Essingeleden, via Västerbron och via Centralbron. Flödesöverensstämmelse vid 
dessa tre platser, även kallat Saltsjö-Mälarsnittet, har därför studerats närmare och finns 
redovisade i Tabell 4. Det är uppenbart att de gamla funktionerna generar för låga 
flöden på Essingeleden och för höga på Västerbron. TU06-funktionerna visar en 
generellt bättre överensstämmelse såväl vid jämförelse i absoluta tal som vid jämförelse 
av andel av totalt flöde över de tre rutterna. TU06-funktionerna verkar dock generera ett 
för lågt flöde på Centralbron i södergående riktning. 
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Tabell 4  Jämförelse mellan uppmätta flöden och modellberäknade flöden innan 
gradientjustering för TU71-funktionerna respektive TU06-funktionerna. Samtliga 
värden avser tidsperioden klockan 7–8. 

Norrut 
Uppmätt flöde 

(Andel) TU71 (Andel) TU06 (Andel) 

Essingeleden vid Gröndal  7 995 (0,57) 6 157 (0,47) 7 785 (0,58) 

Västerbron 1 399 (0,10) 1 881 (0,14) 884 (0,07) 

Centralbron 4 671 (0,33) 5 076 (0,39) 4 796 (0,36) 

Totalt 14 065 13 114 13 465 

    

Söderut 
Uppmätt flöde 

(Andel) TU71 (Andel) TU06 (Andel) 

Essingeleden vid Gröndal  5 385 (0,58) 3 944 (0,51) 5 065 (0,64) 

Västerbron 815 (0,09) 917 (0,12) 621 (0,08) 

Centralbron 3 045 (0,33) 2 810 (0,37) 2 288 (0,29) 

Totalt 9 245 7 671 7 974 

 

Motsvarande jämförelse mellan de gamla och de nya funktionerna har även genomförts 
för körningar där OD-matrisen gradientjusterats. Det är rimligt att anta att alla resor inte 
fångats upp i den ursprungliga OD-matrisen och att en justering behövs. För körning-
arna med TU71-funktionerna så har OD-matrisen gradientjusterats med hjälp av TU71-
funktionerna och för körningarna med TU06-funktionerna har justeringen gjorts med 
hjälp av TU06-funktionerna. Detta medför att OD-matrisen som används vid nätut-
läggningen med TU71-funktionerna skiljer sig från den som används vid utläggningen 
med TU06-funktionerna. Figur 23 och Figur 24 visar relationen mellan uppmätta och 
modellberäknade flöden för TU71 respektive TU06 efter gradientjusteringen.  
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Figur 23  Parvis jämförelse av uppmätta flöden (x-axeln) och modellberäknade flöden 
(y-axeln) för TU71-funktionerna efter gradientjustering. 

 
Figur 24  Parvis jämförelse av uppmätta flöden (x-axeln) och modellberäknade flöden 
(y-axeln) för TU06-funktionerna efter gradientjustering. 
Även om överensstämmelsen för TU71-funktionerna efter gradientjusteringen är 
betydligt bättre än innan så framgår det tydligt att TU06-funktionerna ger en bättre 
överensstämmelse även efter gradientjustering. TU71-funktionerna ger upphov till en 
regressionskoefficient  och en lutningskoefficient på 0,989 medan TU06-
funktionerna ger  och en lutningskoefficient på 0,998. Skillnaden mellan 
TU71 och TU06 är betydligt mindre efter gradientjusteringarna, vilket också syns 
tydligt vid en jämförelse av de tre mätplatserna i Saltsjö-Mälarsnittet, se Tabell 5. 
TU71-funktionerna överskattar dock fortfarande flödet över Västerbron vilket leder till 

2 0,991R =
2 0,995R =
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att de nya funktionerna visar en bättre andelsöverensstämmelse. Noterbart är att 
överskattningen på Västerbron i norrgående riktning ligger runt 50 %. 
Tabell 5  Jämförelse mellan uppmätta flöden och modellberäknade flöden efter 
gradientjustering för TU71-funktionerna respektive TU06-funktionerna. Samtliga 
värden avser tidsperioden klockan 7–8. 

Norrut 
Uppmätt flöde 

(Andel) TU71 (Andel) TU06 (Andel) 

Essingeleden vid Gröndal  7 995 (0,57) 7 899 (0,54) 7 735 (0,58) 

Västerbron 1 399 (0,10) 2 141 (0,15) 1 304 (0,09) 

Centralbron 4 671 (0,33) 4 583 (0,31) 4 555 (0,36) 

Totalt 14 065 14 623 13 597 

    

Söderut 
Uppmätt flöde 

(Andel) TU71 (Andel) TU06 (Andel) 

Essingeleden vid Gröndal  5 385 (0,58) 5 519 (0,59) 5 486 (0,60) 

Västerbron 815 (0,09) 901 (0,10) 748 (0,08) 

Centralbron 3 045 (0,33) 2 909 (0,31) 2 946 (0,32) 

Totalt 9 245 9 329 9 180 

4.3 Trafikarbete 
Förutom att studera hur trafikflödesöverensstämmelsen ser ut för de gamla och de nya 
funktionerna har även det trafikarbete som de ger upphov till analyserats. Tabell 6 visar 
det trafikarbete som fås vid nätutläggning med TU71-funktionerna respektive TU06-
funktionerna, både innan och efter gradientjustering. 
Tabell 6  Modellberäknat trafikarbete för innerstan och Stockholms län med de gamla 
respektive nya TU71-funktionerna. Samtliga värden avser tidsperioden klockan 7–8. 

Trafikarbete [fordonskm] Innerstan Stockholms Län

TU71 okalibrerad matris 148 329 2 049 767

TU71 gradientjusterad matris 134 834 2 059 922

Förändring -13 495 10 155

    

TU06 okalibrerad matris 136 797 2 084 145

TU06 gradientjusterad matris 136 875 2 009 185

Förändring 78 -74 960

 
I tabellen kan det konstateras att skillnaden i trafikarbetet i Stockholms innerstad före 
och efter gradientjustering med TU71-funktionerna är mycket stor. Skillnaden i 
trafikarbetet är betydligt mindre efter gradientjustering med TU06-funktionerna. Givet 
att den ursprungliga OD-matrisen är tämligen representativ så talar detta återigen för att 
de nya funktionerna återspeglar verkligheten på ett mer korrekt sätt. Båda funktions-
uppsättningarna ger upphov till trafikarbeten som ligger i närheten av den skattning av 
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trafikarbetet i Stockholms innerstad som genomförts i samband med Stockholms-
försöket. I Forsman et al. (2006) har trafikarbetet i Stockholms innerstad skattats utifrån 
ett antal flödesmätningar. Med Stockholms innerstad avses här det område som ligger 
innanför betalstationerna i Stockholmsförsöket. Trafikarbetet uppskattades till 
387 700 fordonskm under maxperioden (klockan 6–9) med ett 95-procentigt konfidens-
intervall på 31 900 fordonskm. Vid ett antagande om lika fördelning över denna 
tretimmarsperiod fås ungefär 129 200 

±
±  10 600 fordonskm för maxtimmen. Det är 

dock rimligt att anta att trafikarbetet under maxtimmen är något högre än en tredjedel av 
trafikarbetet för perioden 6–9. Sammanfattningsvis så verkar både TU71-funktionerna 
och TU06-funktionerna ge rimliga trafikarbetsskattningar för Stockholms innerstad. 

4.4 Restidsfördelning 
TU06-funktionerna har även en stor inverkan på restidsfördelningen, se Figur 25 och 
Figur 26. TU06-funktionerna ger fler korta resor jämfört med TU71-funktionerna. Detta 
gäller både innan gradientjustering (Figur 25) och efter (Figur 26), men skillnaden är 
störst efter gradientjusteringen. Skillnaderna är så pass stora att de med största 
sannolikhet påverkar körningar med SAMPERS-modellen (SIKA, 2002). SAMPERS-
modellen är en modell som genererar indata såsom resefterfrågan till nätutläggnings-
modeller. Nya körningar med SAMPERS-modellen och eventuell omkalibrering av 
densamma kan således vara aktuellt att genomföra. Detta har det dock inte funnits 
utrymme för inom detta projekt. 

 
Figur 25  Restidsfördelning med restid (minuter) på x-axeln och antal resor på y-axeln 
från körningar med okalibrerad matris. Gröna staplar representerar TU06-
funktionerna och de röda TU71-funktionerna. 
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Figur 26  Restidsfördelning med restid (minuter) på x-axeln och antal resor på y-axeln 
från körningar med gradientjusterad matris. Gröna staplar representerar TU06-
funktionerna och de röda TU71-funktionerna. 

4.5 Erfarenheter av TU06 i Göteborg 
Förutom de tester av TU06-funktionerna som redovisas i denna rapport har funktionerna 
testats inom ramen för en valideringsstudie av SAMPERS för Göteborgsregionen 
(Thorsson och Schmidt, 2006). I denna studie har ingen omskattning av reseefterfrågan 
gjorts, vilket gör resultaten från denna jämförelse mellan TU71- och TU06-funktionerna 
svårtolkade. Detta i kombination med att det inom ramen för detta projekt inte funnits 
möjlighet till några utförliga studier av resultaten från Göteborgstestet gör det svårt att 
bedöma TU06-funktionernas giltighet för Göteborgsregionen. Ytterligare jämförelser 
och analyser behövs innan det är möjligt att göra en bedömning. 
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5 Slutsatser 
De föreslagna TU06-funktionerna visar både en bättre överensstämmelse med mätdata 
från enskilda väglänkar och vid nätutläggning med EMME/2. Alla jämförelser har 
gjorts mot mätdata från Stockholm. Ytterligare jämförelser och tester med mätdata från 
andra orter behövs således för att säkerställa att de nya funktionerna även är giltiga för 
andra städer.  

TU06-funktionerna påverkar den restidsfördelning som fås vid nätutläggning så pass 
mycket att nya SAMPERS-körningar behöver göras. Detta för att studera hur de nya 
funktionerna påverkar genereringen av den OD-matris som används vid nätutlägg-
ningen. Det är möjligt att skillnaderna är så pass stora att omkalibrering av SAMPERS-
modellen är nödvändig. Det har dock inte funnits utrymme inom detta projekt för några 
nya körningar av SAMPERS-modellen. 

Även om de reviderade funktionerna har visats sig fungera bättre än de gamla så har de 
nya funktionerna ärvt större delen av de nackdelar som finns med TU71-funktionerna. 
TU06-funktionerna brister fortfarande vad det gäller klassificeringen samt 
modelleringen av korsningsfördröjning och trängseleffekter. Det pågår för tillfället 
arbete med att ta fram nya funktioner som ska försöka ta hänsyn till de brister som 
TU71-funktionerna uppvisar. Tills dess att dessa nya funktioner har tagits fram och 
validerats föreslås att TU06-funktionerna används istället för de gamla TU71-
funktionerna. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

TU06-funktionerna i EMME/2-format 
 
Funktion 50 
((put((volau + volad) / lanes) / 4743 + 1.2767 * (1 + (get(1) / 1162) ** 6)) * ((get(1)) 
.le. 1150)) * length + ((get(1)) .gt. 1150) * (2.719 * length + 3 / 230 * (get(1) - 1150)) 
Funktion 51 
((put((volau + volad) / lanes) / 2083 + 1.4283 * (1 + (get(1) / 928) ** 4)) * ((get(1)) .le. 
1000)) * length + ((get(1)) .gt. 1000) * (3.835 * length + .015 * (get(1) - 1000)) + .2 
Funktion 52 
((put((volau + volad) / lanes) / 1267 + 2 * (1 + (get(1) / 802) ** 3)) * ((get(1)) .le. 870)) 
* length + ((get(1)) .gt. 870) * (5.24 * length + 3 / 174 * (get(1) - 870)) + .2 
Funktion 69 
((put((volau + volad) / lanes) / 23000 + .7595 * (1 + (get(1) / 2100) ** 10)) * ((get(1)) 
.le. 2000)) * length + ((get(1)) .gt. 2000) * (1.313 * length + 30 / 4136 * (get(1) - 2000)) 
Funktion 70 
((put((volau + volad) / lanes) / 5000 + .857 * (1 + (get(1) / 1850) ** 5)) * ((get(1)) .le. 
1800)) * length + ((get(1)) .gt. 1800) * (1.965 * length + 3 / 310 * (get(1) - 1800)) 
Funktion 71 

((put((volau + volad) / lanes) / 4870 + .895 * (1 + (get(1) / 1400) ** 4)) * ((get(1)) .le. 
1550)) * length + ((get(1)) .gt. 1550) * (2.558 * length + 3 / 310 * (get(1) - 1550)) 
Funktion 89 
((put((volau + volad) / lanes) / 20000 + .625 * (1 + (get(1) / 2100) ** 10)) * ((get(1)) 
.le. 2000)) * length + ((get(1)) .gt. 2000) * (1.109 * length + 30 / 4136 * (get(1) - 2000)) 
Funktion 90 
((put((volau + volad) / lanes) / 10000 + .6522 * (1 + (get(1) / 2091) ** 7)) * ((get(1)) 
.le. 1800)) * length + ((get(1)) .gt. 1800) * (1.061 * length + 3 / 310 * (get(1) - 1800)) 
Funktion 91 
((put((volau + volad) / lanes) / 30000 + .5556 * (1 + (get(1) / 2200) ** 10)) * ((get(1)) 
.le. 2000)) * length + ((get(1)) .gt. 2000) * (0.836 * length + 30 / 4136 * (get(1) - 2000)) 
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