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Förord 
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rapport 550.  
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Nya V/D-funktioner på väg. Preliminära funktioner för tätortsmiljöer baserade på 
ny metod 
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 (eng. Volume/Delay). 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 (Statens 
vägverk, 1973). Funktionerna uppvisar dock i dagsläget ett antal brister och det är 
osäkert huruvida funktionerna beskriver dagens trafikförhållanden på ett bra sätt. 
Utifrån denna bakgrund har VTI fått i uppdrag av Vägverket att i två etapper påbörja 
utveckling av nya V/D-funktioner. Etapp 1 avsåg revidering av TU71-funktionerna och 
resulterade i en ny uppsättning funktioner TU06. Denna etapp har tidigare redovisats i 
Janson Olstam och Matstoms (2006). TU06-funktionerna ger en bättre överensstäm-
melse med dagens trafikförhållanden, men ärvde TU71-funktionernas brister vad det 
gäller vägkategoriindelning och funktionsstruktur.  

Etapp 2 avsåg start av en mer långsiktig utveckling av nya V/D-funktioner och det är 
denna utveckling som redovisas i denna rapport. I rapporten redovisas ett preliminärt 
förslag till nya V/D-funktioner baserade på en ny metod. Den föreslagna uppsättningen 
V/D-funktioner följer en vägkategoriindelning baserad på gatutyp, områdestyp, hastig-
hetsgräns och antal körfält. V/D-funktionerna är uppdelade i två delar, en del som 
beskriver länkrestid och en del som beskriver korsningsfördröjning. Länkrestiden har 
skattats utifrån de VQ-samband som finns i Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001) 
medan korsningsfördröjningen är skattad utifrån beräkningar med korsningsmodellen 
CAPCAL (Vägverket, 1995a; Vägverket, 1995b). Ett praktiskt datorprogram har ut-
vecklats som gör det enkelt att för de olika trafikmiljöerna estimera funktioner under 
antaganden om bland annat svängandelar, korsningstäthet och flödesförhållanden.  

I arbetet har Akceliks funktion (Akcelik, 1991) använts för beskrivning av såväl länk-
restiden som korsningsfördröjningen. Funktionen är baserad på teori för beräkning av 
korsningsfördröjning och beskriver förväntade restiden vid såväl under- som överbe-
lastning. Denna funktionsform kunde med framgång anpassas både till Vägverkets VQ-
samband och till den uppskattade korsningsfördröjningen som CAPCAL (Vägverket, 
1995a; Vägverket, 1995b) ger. Vårt förslag är därför att använda den föreslagna funk-
tionsformen vid fortsatt utveckling.  

Den uppsättning V/D-funktioner som presenteras i rapporten är baserad på preliminära 
antaganden. Inom ramen för projektet har det inte varit möjligt att testa eller validera 
funktionerna i någon nätutläggning. Innan funktionerna tas i bruk för verkliga tillämp-
ningar måste utvecklingen avslutas med en sista etapp, omfattande:  

• Slutgiltigt fastställande av funktionsform för länk- respektive korsningsdelen 

• Kvalitetssäkring av de bakomliggande antagandena genom datainsamling, 
justering och känslighetsanalys 

• Slutligt test och validering med en nätutläggningsmodell. 
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New V/D-functions on the way. Preliminary functions for urban road environ-
ments based on a new method 
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 Göteborg, 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 functions partly fails to describe the current traffic 
situation. The Swedish Road Administration therefore gave VTI a commission of 
developing new V/D-functions. The commission was divided into two stages. The first 
stage concerned an update of the TU71-functions and resulted in a new set of V/D-
functions named TU06. This stage has been documented in Janson Olstam and 
Matstoms (2006). The TU06-functions give a better agreement with today’s traffic 
situations. However, the functions have inherited the shortcomings of the TU71-
functions regarding road categorization and functional form. 

Stage 2 concerns the start of a more long-term development of new V/D-functions, 
which is documented in this report. In the report a preliminary set of V/D-functions 
based on a new calibration method is presented. The proposed V/D-functions follow a 
road categorization based on road type, road environment, speed limit and number of 
lanes. The functions are divided into two parts, one that describes the link travel time 
and one that describes the intersection delay. The link travel time has been estimated 
from the Speed-Flow relationships presented in Vägverket (2001). The intersection 
delay is estimated from calculations with the analytical intersection model CAPCAL 
(Vägverket, 1995a; Vägverket, 1995b). A practical computer program has been 
developed which makes it easy to estimate functions for the different road categories 
based on assumptions about turn shares, flow relations, intersection density, etc. 

We have used the Akcelik function (Akcelik, 1991) for both the link travel time and the 
intersection delay. The function is based on theory for intersection delay and describes 
the travel time for both non-saturated and saturated conditions. The function could 
successfully be fitted to both the Road Administrations Speed-Flow relationships as 
well as to the estimated intersection delay that CAPCAL gives. Our suggestion is 
therefore to use this functional form in the further development. 

The set of V/D-functions presented in this report is based on preliminary assumptions. It 
has within the frames of this project not been possible to test or validate the functions in 
any traffic assignment. Before the functions can be used for real applications, a last 
stage is needed which should include 

• Final choice of functional form for the link and intersection part 

• Quality assurance on the underlying assumptions by data acquisition, adjustment 
and sensitivity analysis 

• Final test and validation with a traffic assignment program. 
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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 såväl vid samhällsekonomisk 
kalkyl/objektsanalys som vid trafikstyrning och andra realtidstillämpningar. För att 
uppskatta länkvisa trafikflöden används trafikmodeller som enligt någon princip för-
delar 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 (INRO, 2006a; INRO, 2006b), bygger på ett 
antagande om att trafikanter försöker minimera sin egen restid (eller annan generalise-
rad 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 detta sker då istället 
individuellt för enskilda fordon eller fordonspaket. En vanlig variant är slumpstyrt väg-
val från en aktuell uppsättning av de för ögonblicket ”bästa” alternativen. I mikrosimu-
leringsmodeller bestäms restiden av dynamiken i modellen, det vill säga av den 
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 ana-
lyser i Stockholm och andra större städer, används de s.k. TU71-funktionerna (Jonsson, 
1995).  

TU71-funktionerna är baserade på en rigorös trafikutredning från 1970-talet (Statens 
vägverk, 1973). Erfarenheter från trafikanalyser i Stockholm har dock väckt frågor 
kring tillförlitligheten i TU71-funktionena. Funktionerna bygger på ett relativt gammalt 
dataunderlag och saknar flera idag viktiga vägtyper. Funktionerna bygger också på 
antaganden om att kapaciteten ökar linjärt med antalet körfält, vilket inte alltid är fallet. 
Mot den bakgrunden genomfördes 2004 en förstudie (Matstoms, 2004) med syftet att 
identifiera eventuella brister i TU71-funktionerna och att föreslå hur nya V/D-funk-
tioner skulle kunna utvecklas. Slutsatsen var att funktionerna, som väntat, har ett antal 
brister och att utveckling av en ny uppsättning funktioner, baserade på en ny uppsätt-
ning vägtyper, borde påbörjas.  

Med utgångspunkt från förstudien har VTI fått i uppdrag av Vägverket att: 

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. 

Den första etappen resulterade i en ny uppsättning funktioner (TU06) och har tidigare 
redovisats i Janson Olstam och Matstoms (2006). Resultatet från den första etappen var 
en ny uppsättning funktioner som ger en bättre överensstämmelse med dagens trafik-
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förhållanden, men som förstås ärvt de brister vad det gäller vägkategoriindelning och 
funktionsstruktur som finns i TU71-funktionerna. 

I denna rapport redovisas resultaten från den andra etappen. Syftet är här att påbörja den 
långsiktiga utvecklingen av nya timbaserade V/D-funktioner för tätortsmiljöer, baserat 
på resultaten från förstudien (Matstoms, 2004) och etapp 1 (Janson Olstam och 
Matstoms, 2006). I rapporten redovisas ett förslag till ny vägkategoriindelning och 
funktionsstruktur samt en ny metod för kalibrering av parametrar baserat på fördröj-
ningsdata från en korsningsmodell, i detta fall CAPCAL (Vägverket, 1995a; Vägverket, 
1995b). Rapporten redovisar även ett förslag på parametervärden baserat på preliminära 
antaganden om korsningsutformning per gatutyp, trafikflödesförhållanden, GC-trafik 
(gång- och cykeltrafik), m.m. för de olika vägkategorierna. Funktionsstrukturen bygger 
på idén om att dela upp V/D-funktionen i en länk- och en korsningsdel som presentera-
des i förstudien.  

Detta leder fram till en ny uppsättning funktioner, baserad på ovan nämnda preliminära 
antaganden. Det har dock inom projektet inte varit möjligt att validera eller testa funk-
tionerna i nätutläggning, något som måste göras innan funktionerna tas i bruk för 
verkliga tillämpningar.  

Rapporten är upplagd enligt följande. I kapitel 2 ges en beskrivning av V/D-funktioners 
funktion i statiska jämviktsmodeller. I kapitel 3 redovisas förslaget till vägkategoriindel-
ning. Förslaget till funktionsform redovisas sedan i kapitel 4. I kapitel 5 redovisas den 
utvecklade metoden för kalibrering av funktionsparametrar baserat på fördröjningsdata 
från CAPCAL. Preliminära antaganden om korsningsförhållanden för de olika vägkate-
gorierna samt en uppsättning V/D-funktioner baserat på dessa antaganden redovisas 
sedan i kapitel 6. I kapitel 7 redovisas den känslighetsanalys som genomförts. Rappor-
ten avslutas i kapitel 8 med slutsatser och förslag till fortsatt arbete. 
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2 V/D-funktioner för nätutläggning 
För samhällsekonomiska analyser inom persontransportområdet finns en lång tradition 
av avancerade beräkningsmodeller. Det är modeller som utvecklats för varierande 
frågeställningar men där det genomgående temat är beräkning av förväntat resande och 
uppskattning av trafikens fördelning i tid och rum; ofta som underlag för beräkning av 
effekter och samhällsekonomisk värdering avseende säkerhet, miljö och framkomlighet.  

Persontransportmodeller bygger ofta på den traditionella fyrstegsprincipen, som i kort-
het innebär en hierarkisk struktur för beräkning av totalt resande, fördelning på 
transportslag, destinationer och vägval. Internationellt finns flera exempel på sådana 
modeller. I Sverige används främst det relativt nyutvecklade Sampers-systemet 
(Transek, 2001) och den äldre T/RIM-modellen. En styrka med modeller av denna typ 
är att de till sin karaktär är mycket generella och kan ”riggas” för analys av olika fråge-
ställningar. I fortsättningen begränsas framställningen till vägtrafik, särskilt personbils-
trafik, även om använda modeller ofta är generella. 

Resultatet av en modellkörning är, något förenklat, OD-matriser för olika färdmedel, 
tidsperioder och eventuellt ärendetyper; tillsammans motsvarande fyrstegsprincipens 
första tre steg. OD-matriser anger det totala antalet resor, eller snarare reseefterfrågan, 
mellan olika punkter i det underliggande nätverket. Matrisen i sig ger dock ingen infor-
mation om hur efterfrågan tillgodoses, det vill säga vilka vägval som trafikanterna 
mellan start- och målpunkterna antas göra. Detta görs i fyrstegsmodellens sista steg, 
nätutläggningen. Här beräknas hur trafikefterfrågan, enligt OD-matrisen, fördelas i 
nätverket och ger upphov till trafikflöden på länknivå.  

Många programvaror för nätutläggning, t.ex. Emme/2 (INRO, 2006a; INRO, 2006b) 
och Visum (PTV, 2006a; PTV, 2006b), löser det symmetriska jämviktsproblemet. För-
utsättningen är då att restiden på en länk endast beror av det egna flödet och inte av 
flöden på andra länkar. Det gör att restiden bland annat inte får vara beroende av flödet i 
mötande riktning och att fördröjningen i en korsning inte kan antas vara beroende av 
storleken på det korsande trafikflödet. Detta är en viktig begränsning eftersom restider i 
praktiken till stor del beror av andra trafikströmmar än den egna. Å andra sidan kan 
storleken på angränsande trafikflöden ofta antas vara proportionellt mot den egna trafik-
strömmens storlek, vilket i någon mån reducerar effekten och gör det möjligt att trots 
allt fånga upp restiden som en funktion av det egna flödet. Beräkningsmässigt innebär 
symmetrisk nätutläggning ett enklare problem med effektivare lösningsmetoder.  

Utöver antagandet om att V/D-funktionerna endast kan bero av flödet i den egna rikt-
ningen krävs att de är monotona. Det innebär att hastighetsfunktionen under ökande 
flöde är avtagande eller konstant. Uttryckt som restid krävs att funktionen på motsvar-
ande sätt ökar med ökande flöde. 

Nätutläggning enligt ovan innebär statisk uppskattning av trafikens fördelning i nät-
verket. Lösningen är statisk i den meningen att tidsdimension saknas, vilket betyder att 
trafikförhållandena under perioden antas konstanta. En konsekvens är att den naturliga 
dynamik som är förknippad med särskilt högre trafikflöden och trängsel, med upp-
byggnad och avveckling av köer, inte explicit kan fångas upp. Dynamiska modeller för 
nätutläggning, t.ex. Contram (Taylor, 2003) (meso) och Aimsun (Barceló och Casas, 
2002; Transport Simulation Systems (TSS), 2003) (mikro), har en tidsdimension och 
ger därmed bättre möjligheter att beskriva trafikens dynamik.  

Då dynamiska modeller hanterar köer och kan fånga upp effekter av bakåtblockering 
och trafik som inte kommer igenom på grund av trängsel, bestäms restider i statiska 
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modeller enbart av underliggande V/D-funktioner där också trafikefterfrågan defini-
tionsmässigt alltid tillgodoses. Oavsett hur ”bra” V/D-funktioner som används finns i 
den statiska modellen därmed en inbyggd begränsning som vid trängsel innebär risk för 
främst underskattning av restider och överskattning av länkflöden. 

Vid nätutläggning kan restider behöva uppskattas för flöden (efterfrågan) som över-
stiger aktuell kapacitet; antingen för att höga flöden uppstår under iterationerna vid 
lösningen av jämviktsproblemet eller för att den slutliga lösningen på vissa länkar 
verkligen innebär så hög efterfrågan. I båda fallen förutsätts V/D-funktionerna vara 
definierade för efterfrågan som överstiger kapaciteten. Denna form av extrapolation 
över kapacitetsgränsen innebär indirekt ett antagande om relationen mellan efterfrågan 
och resulterande flöde och mellan resulterande flöde och förväntad medelhastighet. 

Det förtjänar att understrykas att V/D-funktionen alltså beskriver sambandet mellan 
efterfrågan och medelhastighet/medelrestid. Efterfrågan kan tillgodoses så länge den 
understiger kapaciteten, varvid det resulterande trafikflödet överensstämmer med efter-
frågan. Större efterfrågan än kapaciteten kan inte långsiktigt tillgodoses utan resulterar i 
ett lägre trafikflöde. Eftersom man vid trafikmätningar endast registrerar aktuellt flöde 
och inte efterfrågan och eftersom man från uppmätta flöden inte kan avgöra om det 
råder överbelastning eller inte, så följer att V/D-funktionen i sin helhet inte kan registre-
ras genom trafikmätningar och att V/D-funktionen varken kan eller bör användas för att 
uppskatta medelhastigheten eller medelrestiden vid ett givet trafikflöde.  
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3 Vägkategoriindelning 
Den vägkategoriindelning som valts i detta arbete baseras på den indelning som 
föreslogs i förstudien (Matstoms, 2004), men med några mindre justeringar. Indelning 
sker med avseende på gatutyp, områdestyp, hastighetsgräns och antalet körfält enligt 
Tabell 1. Förslaget innehåller totalt 22 olika V/D-funktioner. Anledningen till att antal 
körfält finns med som kategoriindelare är att en länks kapacitet oftast inte ökar linjärt 
med antalet körfält. Till exempel så ger en ökning från 1 till 2 körfält en större kapaci-
tetsökning än en ökning från 2 till 3 körfält. 

 
Tabell 1  Förslag till vägkategoriindelning. 

Områdestyp Gatutyp Ytter Mellan Centrum 

Motorväg 4, 6, 8 körfält 
70, 90 km/h (ej 8 kf / 90 km/h) 

GIF/Tangent 2, 4 körfält 
50, 70, 90 km/h 

2, 4 körfält 
50, 70 km/h 

2, 4 körfält 
50 km/h 

Citygata 
2, 4 körfält 2 körfält - 30, 50 km/h 30, 50 km/h (ej 4 kf / 30 km/h) 

Definitioner av ytter-, mellan- och centrumområde baseras på de definitioner som åter-
finns i Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001). Definitionerna återfinns nedan: 

• Ytterområde: Används i bl.a. EVA för att karaktärisera vägmiljö:  
Skyddszon mellan gata och bebyggelse eller obebyggd omgivning. Inga tomt-
utsläpp eller lokala gatuanslutningar finns och ingen parkering förekommer på 
vägbanan. GC-trafik förekommer inte eller är separerad till friliggande GC-väg 

• Mellanområde: Används i bl.a. EVA för att karaktärisera vägmiljö: 
Brett gaturum, bebyggelse > 2m från körbana, enstaka lokala gatuanslutningar, 
GC-bana skild från körbana med kantstöd alternativt gångbanor och cyklister på 
körbanan, korsande GC-trafik i korsningar, ingen parkering 

• Centrumområde: Används i bl.a. EVA för att karaktärisera vägmiljö: Trångt 
gaturum, bebyggelse på ömse sidor, tomtutsläpp, lokala gatuanslutningar, gång-
banor och cyklister i körbanan, frekvent korsande GC-trafik, parkering. 

De olika gatutyperna definieras enligt följande: 

• Motorväg avser här flerfältsvägar med planskilda korsningar och ramper med 
enkelriktad trafik 

• GIF står för vägar av genomfart-, infart- och förbifartskaraktär. Tangent avser 
huvudgator framförallt mellan stadsdelar. Observera att även dessa gatutyper 
kan innehålla planskilda korsningar 

• Citygata avser uppsamlingsgator och lokalgator. 

Anledningen till att 110 km/h motorväg inte återfinns i tabellen ovan är att denna väg-
typ inte antas finnas i tätortsområden utan endast i landsbygdsområden. Det bör också 
påpekas att GIF/Tangent 90 km/h i ytterområde snarare avser en landsväg i ytterkanten 
av en tätort än en ren tätortsväg. 
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4 Funktionsform 
4.1 Separering av länk- och korsningsfördröjning 
Vid nätutläggning i tätortsmiljöer krävs att de V/D-funktioner som används både be-
skriver restiden på länk och fördröjningen i samband med korsningar. Det finns två 
huvudansatser för hur korsningar och korsningsfördröjning modelleras i nätutlägg-
ningsmodeller. I den första så modelleras korsningen endast som en nod och fördröj-
ningen för alla svängrelationer beskrivs av en generaliserad fördröjning, se Figur 1 (a). 
Det andra alternativet är att modellera även de olika svängrelationerna med hjälp av 
fiktiva länkar där restiden på dessa fiktiva länkar är lika med fördröjningen för 
svängrelationen, se Figur 1 (b). Det framgår av förstudien (Matstoms, 2004) att båda 
ansatserna används i Sverige och att det bland de svenska användarna finns önskemål 
både om nya V/D-funktioner som innefattar korsningsfördröjning och funktioner som 
endast beskriver länkfördröjning. 

(a) (b) 
 

Figur 1  Illustration av de två huvudprinciperna för modellering av korsningar och 
korsningsfördröjning i nätutläggningsmodeller. 
 

För att kunna tillgodose dessa önskemål och dessutom få en tydlig beskrivning av vilka 
delar i funktionen som kan hänföras till länkrestid respektive korsningsfördröjning före-
slogs (Matstoms, 2004) att V/D-funktionerna delas upp i en länk- och en korsningsdel. 
På så vis går det att använda samma funktionsuppsättning oavsett vilken detaljnivå som 
används för beskrivning av korsningar och korsningsfördröjningen. Om endast länkför-
dröjningsdelen önskas är det bara att kapa bort den del som beskriver korsningsfördröj-
ningen. Detta upplägg möjliggör också att speciellt utvalda huvudkorsningar kan kodas 
detaljerat medan övriga korsningar beskrivs med en generaliserad korsningsfördröjning. 
Huruvida en sådan ansats är lämplig eller inte behöver dock diskuteras. Vi har valt att 
uttrycka den separerade V/D-funktionen enligt 

 ( ) ( ) ( ), ,lt q L t q L k L t q= + ⋅ ⋅ i , (1) 

där  är korsningstätheten (antal plankorsningar/km), k L  är länklängd i km,  är 
länkrestiden i sekunder som funktion av flödet  och  är korsningsfördröjningen i 

( )lt q
q ( )it q

14  VTI rapport 571 



sekunder per plankorsning som funktion av flödet . Anledningen till att korsningstät-
het mätt i korsningar/km används, framför antal korsningar på den aktuella länken, är att 
detta ger mer flexibilitet i kodandet av nätverket. Om korsningstäthet används går det 
antingen att ange en generell korsningstäthet för en viss vägkategori eller specificera 
den faktiska korsningstätheten för varje enskild länk. Den stora fördelen med att an-
vända korsningstäthet är att det inte spelar någon roll om en vägsträcka mellan två kors-
ningar kodas som en eller flera länkar i modellen, vilket till exempel inte är fallet med 
TU71-funktionerna (Jonsson, 1995) som förutsätter att varje länk avslutas med en kors-
ning. 

q

Vi har valt att uttrycka restiden som funktion av flödet per körfält, det vill säga att q  i 
ekvation (1) är uttryckt i fordon/timme/körfält. Upplägget med flöde per körfält är för-
delaktigt då det gör det 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 ett körfält utan snarare 
med ett halvt körfält. 

 
4.2 Funktionsuttryck för länk- respektive korsningsdel 
Det har genom åren presenterats en rad olika förslag till funktionsuttryck för V/D-funk-
tioner, som till exempel BPR-funktionen (Bureau of Public Roads, 1964), koniska funk-
tioner (Spiess, 1990), TU71-funktionerna (Jonsson, 1995) och olika varianter av 
Davidsons funktion (Akcelik, 1991). Vi har i detta arbete valt att använda den funk-
tionsform som föreslås i Akcelik (1991). I denna funktion beräknas restiden i 
sekunder/km för en länk i en riktning som 

 ( ) 2
0 900 8 A

xt q t z z J
C

⎛ ⎞
= + ⋅ + + ⋅⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟ , (2) 

där  är restiden i sekunder/km vid friflödesförhållanden, 0t AJ  är en fördröjningspara-
meter,  är trafikflödet i fordon/h,  är kapacitetsflödet, q C x  är belastningsgrad, dvs. 
q C , och 1z x= − . 

Akceliks funktion är tilltalande ur flera synvinklar. Den baseras på koordinattransforma-
tionsmetoden som tidigare använts för att härleda funktioner för korsningsfördröjning. 
Korsningsfördröjning kan vid låga belastningsgrader ofta beskrivas med hjälp av ett 
exponentiellt samband med trafikflödet. Vid kraftig överbelastning är det däremot mer 
rimligt att anta att fördröjningen beror linjärt på flödet. Koordinattransformationsmeto-
den används för att härleda en funktion som för låga belastningsgrader följer ett expo-
nentiellt samband för att med ökande belastningsgrad närma sig ett linjärt samband. Det 
är från denna härledning som konstanterna 900 (eller rättare sagt 3600*0.25) och 8 här-
stammar ifrån. För utförligare beskrivning av denna metod se till exempel Rouphail 
et al. (1992) eller Akcelik (1981). Akceliks funktion är tack vare sin bakgrund från kors-
ningsteori lätt att anpassa till fördröjningsdata för korsningar. Funktionen har dessutom 
få och relativt intuitiva parametrar, nämligen  

•  som beskriver restiden vid friflödesförhållanden och motsvarar 0t
0

L
v

, där L är 

länkens längd och  är friflödeshastigheten 0v

•  som är länkens kapacitet i en riktning C
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•  som är en fördröjningsparameter. Denna parameter är den minst intuitiva 
parametern men det är relativt lätt att inse att låga värden innebär en mindre 
ökning av restiden på grund av ökat flöde än höga värden. 

AJ

Funktionen är strikt växande, vilket är ett nödvändigt krav för att en nätutläggning ska 
ge en unik lösning. Dessutom är funktionens derivata strikt växande, vilket säkerställer 
konvexitet, en inte nödvändig men högst önskvärd egenskap enligt Spiess (1990). En 
nackdel är att funktionen innehåller relativt många beräkningar. Vi har dock inte gjort 
någon analys om hur beräkningskrävande denna funktionsform är i förhållande till 
andra typer av V/D-funktioner. Det är också svårt att bedöma i vilken utsträckning som 
en V/D-funktions beräkningstid har någon betydande roll i normala tillämpningar. 

Vi har valt att använda Akceliks funktion för såväl länk- som korsningsfördröjningen, 
vilket innebär att länkrestiden  beräknas som ( )lt q

 ( ) 2
0 900 8

l

l
l l l

l
lA

xt q t z z J
C

⎛ ⎞
= + ⋅ + + ⋅⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟  (3) 

och korsningsfördröjningen  per plankorsning enligt ( )it q

 ( ) 2
0 900 8

i

i
i i i

i
iA

xt q t z z J
C

⎛ ⎞
= + ⋅ + + ⋅⎜⎜

⎝ ⎠
⎟⎟ . (4) 

Detta ger en funktion med totalt sju parametrar, korsningstätheten samt två gånger de tre 
parametrarna i funktion (2). Det är möjligt att det är onödigt att använda en så avancerad 
funktion för att beskriva länkrestiden då denna för tätort endast har en marginell på-
verkan på fördröjningsdelen av den totala restiden.  
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5 Metod för parameterkalibrering 
För att kunna kalibrera parametrarna i en V/D-funktion krävs data om hur restiden beror 
av trafikflödet. Om V/D-funktionen avser både länkrestid och korsningsfördröjning 
krävs mätdata som fångar upp båda dessa delar. Restidsdata för ren länkrestid är oftast 
inga problem att få tag i. Länkrestiden kan med relativt god noggrannhet uppskattas 
utifrån punktmätningar av reshastighet och flöde. Sådana mätningar är relativt billiga att 
genomföra och de genomförs regelbundet för andra syften vilket gör att en hel del data 
redan finns tillgängligt, till exempel Vägverkets VQ-samband (Vägverket, 2001). 
Problemet ligger i att få tag i restids-/fördröjningsdata för korsningar. Det är i dagsläget 
betydligt dyrare och mer tidskrävande att genomföra mätningar av korsningsfördröj-
ning. Detta beror i huvudsak på två saker. För det första krävs mer avancerad teknik, i 
princip videomätning eller floating-carmätningar. För det andra är variationen i fördröj-
ning stor, både mellan olika fordon, men också mellan olika korsningar i en specifik 
vägkategori, vilket ställer krav på antalet observationer. Antagligen krävs mätningar i 
ett flertal korsningar inom varje vägkategori för att fånga upp en korrekt genomsnittlig 
korsningsfördröjning för denna vägkategori. Om vi antar att det behövs mätningar i 
åtminstone fem korsningar per vägkategori (men inga i de fem motorvägskategorierna) 
ger detta ( )22 5 5 85− ⋅ =  mätplatser, vilket i omfattning motsvarar en mindre 
trafikutredning.  

En möjlig ansats, som minskar behovet av datainsamling, är att istället för mätdata 
använda sig av validerade modeller. Detta skulle till exempel kunna vara analytiska 
korsningsmodeller såsom CAPCAL (Vägverket, 1995a; Vägverket, 1995b), SIDRA 
(Akcelik & Associates Pty Ltd, 2006) eller HCM (Transportation Research Board, 
2000). En annan möjlighet är att använda mikroskopiska trafiksimuleringsmodeller som 
AIMSUN (Barceló och Casas, 2002) eller VISSIM (PTV, 2003). En tredje möjlighet är 
att använda härledda uttryck för korsningsfördröjning såsom Websters fördröjnings-
funktion (Webster, 1958). Grundtanken är att korsningsfördröjningen för en viss väg-
kategori uppskattas med en korsningsmodell utifrån antaganden om korsningsutform-
ning, flödesförhållanden, GC-trafik, etc. Vi har i detta arbete valt att använda CAPCAL 
då denna modell är utvecklad speciellt för korsningar. CAPCAL har också i större ut-
sträckning än de flesta andra korsningsmodeller och trafiksimuleringsmodeller kalibre-
rats och validerats för svenska korsningar. CAPCAL kräver dessutom mindre kodning 
av nätverket samt har en kortare exekveringstid. Vi har också valt att använda CAPCAL 
framför härledda uttryck som Websters funktion då vi gjort bedömningen att det är 
enklare att göra antaganden om korsningsutformning, flödesförhållanden, GC-trafik, 
fasindelning, etc. än gröntidsandelar, mättnadsflöden och omloppstider som är fallet i 
Websters funktion. En annan nackdel med de härledda uttrycken är att de oftast endast 
klarar av att beskriva fördröjningen för en specifik korsningstyp, exempelvis så 
beskriver Websters funktion endast fördröjning i signalreglerade korsningar. Det krävs 
således flera uttryck om hänsyn ska tas till flera olika korsningstyper. 

I den kalibreringsmetod som utvecklats används Vägverkets VQ-samband (Vägverket, 
2001) som mätunderlag för länkrestiden och resultat från beräkningar med CAPCAL 
(Vägverket, 1995a; Vägverket, 1995b) som underlag för korsningsfördröjningen. 
Metoden kan beskrivas enligt den schematiska skissen i Figur 2.  
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VQ-samband CAPCAL 

Antaganden om 
korsningsförhållanden 

Kurvanpassning Kurvanpassning 

( ) ( )
,l

l

Lt q L
v q

=  
 

( )it q  

( ) ( )( , ) ,total l it q L t q L L k t q= + ⋅ ⋅  

 
Figur 2  Schematisk skiss över metoden för kalibrering av V/D-funktioner. 
 

Vi har valt att skatta länk- respektive korsningsfunktion var för sig och sedan slå 
samman dessa till en V/D-funktion med två delar. Kalibreringsmetoden kan, om så 
önskas, även användas för att kalibrera en ej separerad V/D-funktion genom att 
aggregera samman länk- och korsningsdata innan kurvanpassningen.  

Skattningen av länkdelen innebär att den valda funktionsformen minsta-kvadrat-
anpassas till VQ-sambanden för de 22 olika kategorierna. Det är dock bara fördröj-
ningsparametern, , som skattas med hjälp av minsta-kvadratmetoden. Friflödes-
restiden, , beräknas utifrån VQ-sambandets friflödeshastighet och kapaciteten, , 
sätts till kapaciteten i VQ-sambandet. Mätunderlaget som användes i etapp 1 (Janson 
Olstam och Matstoms, 2006) visade på att VQ-sambanden för motorvägar låg något 
högt vid jämförelse med länkreshastigheter. Den rimligaste anledningen till detta är att 
VQ-sambanden endast beskriver länkrestid och inte tar hänsyn till någon fördröjning i 
samband med ramper.  parametern har utifrån denna bakgrund justerats så att de 
skattade motorvägsfunktionerna alltid ligger lägre eller som mest lika högt som mot-
svarande VQ-samband. 

AJ

0t C

AJ

Skattningen av korsningsdelen är något mer komplicerad. Först görs antaganden om 
korsningsförhållanden för respektive vägkategori. Detta innefattar antaganden om: 

• fördelningen mellan olika korsningstyper 

• antal körfält på övriga tillfarter 

• hastighetsgräns på övriga tillfarter 

• trafikflödet på övriga tillfarter i förhållande till den aktuella tillfarten 

• svängandelar 
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• GC-trafik 

• andel tung trafik 

• vävningssträckans längd i cirkulationsplatser (vilket i princip är avståndet 
mellan mittrefugerna på två intilliggande tillfarter, se Hagring (2005) för 
utförligare beskrivning) 

• längd på vänstersvängsfickor i signalreglerade korsningar. 

Dessutom görs antaganden om antal korsningar per km, det vill säga parametern  i 
ekvation 

k
(1). CAPCAL används sedan för att beräkna fördröjningen för olika trafik-

flöden för varje vägkategori och korsningstyp. Fördröjningen för de olika korsnings-
typerna vägs sedan samman utifrån de andelar som antagits för varje vägkategori. På 
liknande sätt som i länkfallet hämtas friflödesrestiden och kapacitet från CAPCAL-
beräkningarna, dock i detta fall genom en sammanvägning utifrån korsningstypsan-
delarna. Sedan skattas fördröjningsparametern  med hjälp av minsta-kvadratmeto-
den. Skattningen görs för fördröjningsdata för mellanhöga och höga men ej överbe-
lastade flöden, närmare bestämt inom belastningsgradsintervallet 0,

AJ

4 0,95x≤ ≤  vilket 
är det skattningsintervall som rekommenderas i Akcelik (1991). 

För att underlätta test av olika antaganden så har ett MATLAB-program skapats som 
givet en indatafil med antaganden anropar CAPCAL som beräknar fördröjningen för de 
olika vägkategorierna, korsningstyperna och flödesnivåerna. I programmet genomförs 
sedan också minsta-kvadratskattningen. De uppskattade parametervärdena skrivs 
slutligen ut till en utdatafil. Programmet gör det lätt att testa olika antaganden och olika 
funktionsuttryck. 
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6 Preliminärt förslag till parametervärden 
I detta kapitel redovisas ett preliminärt förslag till parametervärden som tagits fram 
enligt den tidigare beskrivna metodiken baserat på preliminära antaganden. De antag-
anden som gjorts relaterat till länkfunktionerna redovisas i avsnitt 6.1 medan antag-
anden relaterade till korsningsfunktionerna redovisas i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 
redovisas sedan de genererade parametervärdena. 

De antaganden som gjorts inom detta arbete är i många fall baserade på preliminära be-
dömningar (om inget annat anges) eller resonemang om hur de olika vägkategorierna 
bör förhålla sig till varandra. För att förenkla redovisningen av antaganden så har de 
22 vägkategorierna numrerats enligt Tabell 2. 

 
Tabell 2  Numrering av de olika vägkategorierna. 

V/D-nr Gatutyp Områdestyp Hastighetsgräns Antal körfält 

1 Citygata Centrum 30 2

2 Citygata Centrum 50 2

3 Citygata Mellan 30 2

4 Citygata Mellan 50 2

5 Citygata Mellan 50 4

6 GIF/Tangent Centrum 50 2

7 GIF/Tangent Centrum 50 4

8 GIF/Tangent Mellan 50 2

9 GIF/Tangent Mellan 50 4

10 GIF/Tangent Mellan 70 2

11 GIF/Tangent Mellan 70 4

12 GIF/Tangent Ytter 50 2

13 GIF/Tangent Ytter 50 4

14 GIF/Tangent Ytter 70 2

15 GIF/Tangent Ytter 70 4

16 Landsbygd/GIF Ytter 90 2

17 Landsbygd/GIF Ytter 90 4

18 Motorväg – 70 4

19 Motorväg 70 6

20 Motorväg – 70 8

21 Motorväg – 90 4

22 Motorväg – 90 6
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6.1 Antaganden relaterade till länkrestiden 
Då VQ-sambanden i Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001) består av separata VQ-
samband för personbilar, lastbilar, och lastbilar med släp har dessa 3 VQ-samband vägts 
samman till ett VQ-samband utifrån antaganden om att andelen lastbilar och andel last-
bilar med släp är lika stora. Tillsammans har andelen tung trafik antagits vara 7 %, 
vilket baseras på det genomsnittliga värde för tätort som presenteras i Effektsamband 
2000 (Vägverket, 2001). 

För 3 av de 22 vägkategorierna finns inget VQ-samband presenterat i Effektsamband 
2000. För dessa kategorier har VQ-samband skapats utifrån antaganden om hur de bör 
förhålla sig till andra vägtyper. För vägkategori 1 (Citygata/Centrum/30 km/h) har vi 
antagit att frifordonshastigheten är 30 km/h och att sambandet för övrigt följer sam-
bandet för vägkategori 2 (Citygata/Centrum/50 km/h), det vill säga att funktionen har 
samma flödesbrytpunkter men att hastigheten konstant ligger 15 km/h lägre än hastig-
heten för vägkategori 2. Samma resonemang har använts för vägkategori 3 (Citygata/ 
Mellan/30 km/h), men här har funktionen antagits ligga 15 km/h lägre än vägkategori 4 
(Citygata/Mellan/50 km/h). Den sista vägkategorien som saknar VQ-samband är väg-
kategori 20 (Motorväg/70 km/h/8 kf). VQ-sambandet för denna kategori har antagits ha 
samma form som vägkategori 19 (Motorväg/70 km/h/6 kf), vilket innebär en ökning av 
flödesbrytpunkerna med 4 3 . 

För vägkategorierna 16 och 17 som avser en GIF/landsväg i ytterområde har VQ-sam-
banden för en 9 meter bred landsväg med siktklass 1 respektive för vägklassen 4F_VDB 
använts. 

 
6.2 Preliminära antaganden om korsningsförhållanden 
Vi har i detta arbete utgått från en fyrvägskorsning. Den tillfart som korsningsfördröj-
ningen beräknas för benämns i denna rapport som den aktuella tillfarten eller tillfart A. 
Övriga tillfarter benämns enligt Figur 3. Observera att A–C inte behöver ha företräde 
eller vara den ”större vägen”. 

 
Figur 3  Illustration av tillfartsnumrering. 
 

För varje vägkategori måste antagande om hur fördelningen mellan korsningstyper ser 
ut göras. Vi har valt att använda korsningstyperna: stopplikt, väjningsplikt, cirkulations-

A C 

D 

B 
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plats, signalreglerad korsning, signalreglerad korsning med vänstersvängsficka samt 
planskild korsning. Stopp- och väjningstypen antas endast påverka fördröjningen om 
tillfarten är underordnad. Den signalreglerade korsningen antas vara blandfasreglerad 
medan den signalreglerade korsningen med vänstersvängsficka antas vara blandfas-
reglerad med separat fas för vänstersväng från tillfart A och C. Planskilda korsningar 
antas inte innebära någon fördröjning. I Tabell 3 redovisas de preliminära antaganden 
som gjorts vad det gäller fördelningen av korsningstyper. Vid beräkningarna i CAPCAL 
har vi valt att CAPCAL ska välja den omloppstid som minimerar den totala fördröj-
ningen, se Hagring (2005). 
 
Tabell 3  Antaganden om fördelning av korsningstyper. 

V/D-
nr 

Stopp Väjning Cirkulations
plats 

Signal Signal vsv 
ficka 

Planskild 

1 0,2 0,6 0,05 0,15 0 0

2 0,2 0,6 0,05 0,15 0 0

3 0,2 0,6 0,05 0,15 0 0

4 0 0 0,05 0,95 0 0

5 0 0 0,05 0,95 0 0

6 0 0 0,05 0,85 0,1 0

7 0 0 0,05 0,85 0,1 0

8 0 0 0,05 0,85 0,1 0

9 0 0 0,05 0,45 0,5 0

10 0 0 0,05 0 0,95 0

11 0 0 0,05 0 0,95 0

12 0 0 0,05 0,35 0,6 0

13 0 0 0,05 0,35 0,6 0

14 0 0 0,05 0 0,95 0

15 0 0 0,05 0 0,85 0,1

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 1

19 0 0 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 1

21 0 0 0 0 0 1

22 0 0 0 0 0 1

 

De antagna korsningsandelarna är i huvudsak baserade på preliminära bedömningar. Vi 
har antagit att det endast är vägkategori 1–3 som innehåller korsningar med stopp och 
väjningsplikt där tillfart A är underordnad. För vägar med hastighetsgräns 70 km/h 
krävs enligt VGU (Vägverket, 2004) att separat vänstersvängsfas och vänstersvängs-
körfält används vid trafiksignalreglering. Följaktligen har vi antagit att vägkategorier 
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med 70 km/h inte har några signalreglerade korsningar utan separat vänstersvängsfas 
och vänstersvängsficka. Andelen cirkulationsplatser har antagits vara mycket liten 
(5 %). Detta antagande är baserat på den sammanställning av kommunernas väg- och 
gatunät som presenteras i Thulin (2003). För vägar med 90 km/h har vi antagit att det 
alltid är en lokal hastighetssänkning i samband med korsningar och att den sista delen 
fram till korsningen således kodas med hjälp av en funktion med en lägre hastighetsbe-
gränsning. Dessa V/D-funktioner (16 & 17) saknar därför korsningsfördröjningsdelen. 
Denna tillkommer istället via den V/D-funktion som används för länkdelen med den 
lokala hastighetsbegränsningen.  
Antaganden om flödesförhållanden och svängandelar återfinns i Tabell 4. Flödet för 
övriga tillfarter anges i relation till flödet på den aktuella tillfarten, där värdet 1,0 inne-
bär lika stort flöde, ett mindre tal innebär ett lägre flöde och ett större tal innebär ett 
större flöde. Flödet på den motriktade tillfarten (C) antas för samtliga kategorier vara 
lika stort som flödet på tillfart A. Flödet för B och D antas vara mindre än flödet på den 
aktuella länken på GIF/tangent gator (< 1) och större än flödet på Citygator (> 1). 
Flödesförhållanden för B och D antas vara större på vägar i Centrumområde än i 
Mellanområde som i sin tur antas vara större än på vägar i Ytterområde. Det vill säga 
mer trafik på B–D vägen i förhållande till den aktuella länken för vägar med kortare 
avstånd till bebyggelse. Svängandelarna antas vara lika för alla tillfarter. 
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Tabell 4  Antaganden om flödesförhållanden och svängandelar. 

Flöde övriga tillfarter (relativt A) Svängandelar (för alla tillfarter) V/D-
nr B C D Hsv Rakt fram Vsv 

1 3 1 3 0,2 0,7 0,1

2 2 1 2 0,2 0,7 0,1

3 2 1 2 0,2 0,7 0,1

4 1,5 1 1,5 0,2 0,7 0,1

5 1,5 1 1,5 0,2 0,7 0,1

6 0,5 1 0,5 0,2 0,7 0,1

7 0,5 1 0,5 0,2 0,7 0,1

8 0,3 1 0,3 0,2 0,7 0,1

9 0,3 1 0,3 0,2 0,7 0,1

10 0,3 1 0,3 0,2 0,7 0,1

11 0,3 1 0,3 0,2 0,7 0,1

12 0,2 1 0,2 0,2 0,7 0,1

13 0,2 1 0,2 0,2 0,7 0,1

14 0,2 1 0,2 0,2 0,7 0,1

15 0,2 1 0,2 0,2 0,7 0,1

16 0,2 1 0,2 0,2 0,7 0,1

17 0,2 1 0,2 0,2 0,7 0,1

18 0 0 0 0 1 0

19 0 0 0 0 1 0

20 0 0 0 0 1 0

21 0 0 0 0 1 0

22 0 0 0 0 1 0

 

I Tabell 5 redovisas de antaganden som gjorts om antalet körfält för de olika tillfarterna, 
längd på växlingssträcka i cirkulationsplatser samt längd på vänstersvängsficka i signal-
reglerade korsningar. Antalet körfält för den motriktade länken (C) antas vara lika som 
för den aktuella länken (A). Antalet körfält för B och D antas inte överstiga antalet 
körfält för den aktuella länken (A) för GIF/Tangent. Antalet körfält för B och D antas 
inte understiga antalet körfält för den aktuella länken (A) för Citygata. Antaganden om 
längd på växlingssträckor är gjorda utifrån de data som finns redovisade i Aronsson och 
Bellinger (2005), Brodin et al. (2003), Larsson et al. (2005), Åkerström (2004) samt de 
standardkorsningar som finns i CAPCAL (Hagring, 2005). 
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Tabell 5  Antaganden om antal körfält, längd i meter på växlingssträcka i cirkulations-
plats samt längd på vänstersvängsficka i signalreglerad korsning. 

Antal körfält i tillfart V/D-
nr A B C D 

Längd 
växlingssträcka 

Längd 
vänstersvängsficka

1 1 2 1 2 20 0

2 1 2 1 2 20 0

3 1 2 1 2 25 0

4 1 2 1 2 25 0

5 2 2 2 2 25 0

6 1 1 1 1 30 15

7 2 1 2 1 30 15

8 1 1 1 1 30 30

9 2 2 2 2 30 30

10 1 1 1 1 30 30

11 2 2 2 2 30 30

12 1 1 1 1 35 40

13 2 1 2 1 35 40

14 1 1 1 1 35 40

15 2 1 2 1 35 40

16 1 1 1 1 35 40

17 2 1 2 1 35 40

18 2 0 2 0 0 0

19 3 0 3 0 0 0

20 4 0 4 0 0 0

21 2 0 2 0 0 0

22 3 0 3 0 0 0

 

I Tabell 6 återfinns de antaganden som gjorts vad det gäller GC-trafik och andel tung 
trafik. GC-trafik avser det flöde som korsar en länk i samband med korsningen. GC-
trafikflödet för exempelvis länk A är det GC-flöde som korsar länk A. GC-trafikflödena 
antas vara lika för alla tillfarterna (A, B, C och D). GC-trafikflödena antas vidare vara 
större på vägar i Centrumområde än på vägar i Mellanområde som i sin tur antas vara 
större än på vägar i Ytterområde. GC-trafikflöden antas inte förekomma på vägar i 
Ytterområden och på motorvägar, t.ex. på grund av planskild separering. GC-trafik-
flöden på Citygator har antagits vara större än på GIF/tangent gator. Slutligen har GC-
flödena antagits vara 0 vid friflödesförhållanden. Lastbilsandelen baseras på det genom-
snittliga värde för tätort som presenteras i Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001). 

VTI rapport 571 25 



 
Tabell 6  Antaganden om GC-trafik och andel tung trafik. 

Korsande GC-trafik (flöde antal/h) 
V/D-nr 

A B C D 
Andel tung trafik 

200 200 200 200 0,071 

200 200 200 200 0,072 

100 100 100 100 0,073 

100 100 100 100 0,074 

100 100 100 100 0,075 

100 100 100 100 0,076 

100 100 100 100 0,077 

50 50 50 50 0,078 

50 50 50 50 0,079 

50 50 50 50 0,0710 

50 50 50 50 0,0711 

0 0 0 0 0,0712 

0 0 0 0 0,0713 

0 0 0 0 0,0714 

0 0 0 0 0,0715 

0 0 0 0 0,0716 

0 0 0 0 0,0717 

0 0 0 0 0,0718 

0 0 0 0 0,0719 

0 0 0 0 0,0720 

0 0 0 0 0,0721 

22 0 0 0 0 0,07

 
6.3 Preliminär funktionsuppsättning 
I Tabell 7 presenteras den preliminära parameteruppsättningen som genererats utifrån de 
antaganden som presenterades i sektion 6.1 och 6.2. Korsningstätheten  har beräknats 
utifrån det dataunderlag som samlades in och presenterades i Thulin (2003). Från data-
underlaget har genomsnittligt avstånd mellan huvudkorsningar för de olika vägtyperna 
och områdestyperna beräknats. Vid en första anblick känns korsningstäthetsvärdena för 
de flesta vägkategorierna ganska höga, men en snabb kontroll för ett par kategorier 
visade på att värdena inte ligger på orimliga nivåer. Det är dock möjligt att datunder-
laget innehåller huvudkorsningar som inte stämmer överens med de korsningstyper som 
används här. De hastighetsflödessamband som dessa parametervärden ger upphov till 
återfinns i bilaga 1. Noterbart är att korsningskapaciteten för vägkategorierna 4, 6, 8, 10, 
12 och 14 (samtliga tvåfältiga vägar) ligger högre än länkkapaciteten. Frågan är om 
detta är rimligt och om det i så fall beror på dåliga antaganden, fel i VQ-sambanden 

k
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eller en överskattning av kapaciteten för dessa korsningstyper i CAPCAL. Ytterligare 
utredning av detta behövs. 

 
Tabell 7  Preliminär parameteruppsättning. Friflödesrestiden för länkdelen 0l

t  är 
angiven i s/km medan friflödesrestiden för korsningen är angiven i s/korsning. 
Kapaciteten för länkdelen l  och för korsningsdelen  är angiven i fordon/timme/kör-
fält. Korsningstätheten k  är angiven i korsningar/km. 

0i
t

C iC

Länkparametrar Korsningsparametrar V/D-
nr 0l

t  
lAJ  lC  0i

t  
iAJ  iC  k  

1 120,0 0,61 600 4,3 3,98 220 9,2

2 80,0 0,12 600 5,1 1,03 270 9,2

3 109,1 0,96 650 4,1 0,49 260 7,0

4 75,0 0,26 650 2,1 2,19 720 7,0

5 70,7 0,31 1050 2,1 0,77 382 7,0

6 69,2 0,20 750 1,1 2,94 990 7,5

7 66,8 0,15 1350 1,1 0,96 615 7,5

8 69,2 0,20 750 1,1 3,00 1130 4,5

9 66,8 0,14 1400 1,1 3,94 860 4,5

10 60,0 0,35 1000 2,2 2,77 1290 4,5

11 55,5 0,22 1500 2,2 1,75 1065 4,5

12 65,5 0,13 1000 1,1 1,87 1150 2,5

13 63,3 0,25 1500 1,1 2,81 865 2,5

14 55,4 0,24 1150 1,3 2,36 1470 2,5

15 53,0 0,42 1600 2,0 1,37 1108 2,5

16 39,4 0,63 1300 – – – –

17 37,8 0,41 2200 – – – –

18 45,7 0,87 2000 – – – –

19 45,7 0,67 1867 – – – –

20 45,7 0,67 1865 – – – –

21 37,0 0,81 2250 – – – –

22 37,0 0,66 2000 – – – –
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7 Känslighetsanalys 
För att få en uppfattning om vilka av antagandena som har störst inverkan på den 
slutliga V/D-funktionen har en känslighetsanalys genomförts. Syftet med känslighets-
analysen är att försöka uppskatta hur stor påverkan förändringar i de olika antagandena 
har på den genererade V/D-funktionen. Detta utgör viktig information om var priorite-
ringar och kraft ska läggas vad det gäller insamling av data för de olika antagandena. 
Det är också ett sätt att bedöma osäkerheten i den V/D-funktion som den aktuella upp-
sättningen antaganden ger upphov till. 

Känslighetsanalysen har genomförts genom att köra den framtagna metoden flera 
gånger med varierande uppsättning antaganden. Känslighetsanalysen har endast utförts 
för en vägkategori, nämligen vägkategori 9 (GIF/Mellan/50 km/h/4 kf). De 12 antag-
andena som varierats är  

• Korsningstäthet ( k ) 

• Andel cirkulationsplats 

• Andel signal 

• Andel signal med vänstersvängsficka 

• Flödesförhållande på tvärgatan 

• Andel högersvängande 

• Andel raktframkörande 

• Andel vänstersvängande 

• Längd vävningssträcka 

• Längd vänstersvängsficka 

• Andel tung trafik 

• GC-trafik. 

Då svängandelarna och korsningstypsandelarna ska summera ihop till 1 går det inte att 
bara minska eller öka en andel åt gången. Vi har valt att fördela den minskning eller 
ökning som förändringen av en andel ger proportionerligt på de övriga andelarna. Om 
till exempel andelen högersvängande minskas med 0,05 så ökas andelen raktfram-

körande med ⋅
+

⋅
1,07,0

7,005,0  

Den effekt eller påverkan som en förändring av antagandena har på den slutliga V/D-
funktionen har kvantifierats genom att beräkna arean mellan V/D-funktionen för ut-
gångsläget och V/D-funktionen som fås med de förändrade antagandena. En positiv 
förändring i area-måttet innebär med detta upplägg en ”bättre” V/D-funktion, det vill 
säga överlag kortare restid. Arean mellan kurvorna har beräknats som  

 ( ) ( )(
0

startC

start ändring
q

)A t q t q
=

= −∑ , (5) 

där startC  är kapaciteten i utgångsläget, ( )startt q  och ( )ändringt q  är restiden vid flödet q  
för utgångsläget respektive för det ändrade värdet. 
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För att kunna jämföra de olika antagandenas inverkan på den slutliga V/D-funktionen 
har grafer som visar area-måttet A  som funktion av den relativa förändringen från ut-
gångsläget tagits fram, se bilaga 2. Resultatet kan sammanfattas enligt följande: 

 

Antaganden med mycket stor inverkan: 

• Flödesförhållanden på tvärgatan 

• Andel raktframkörande trafik 

• Korsningstäthet. 

 

Antaganden med ganska stor inverkan: 

• Korsningstypsandelar. 
 

Antaganden med liten och oklar inverkan: 

• Andel tung trafik 

• GC-flöde. 

 

Antaganden med i princip ingen inverkan alls: 

• Längd på vävningssträcka 

• Längd på vänstersvängsficka. 
 

Det är viktigt att observera att känslighetsanalysen endast gjorts för en vägkategori och i 
en punkt och att resultaten inte nödvändigtvis är generaliserbara till alla vägkategorier 
och till alla utgångspunkter. Känslighetsanalysen ger dock en bra indikation på vilka 
antaganden som bör prioriteras. 
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8 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
Vid nätverksanalys bestäms trafikflödet per länk till stor del av underliggande nätverk 
och OD-matris, men också av antagna V/D-funktioner. Det är väsentligt att V/D-funk-
tionerna på ett trovärdigt sätt beskriver sambandet mellan trafikflöde och restid. Vid 
trafikanalyser i Stockholm har de hittills ofta använda TU71-funktionerna ibland upp-
levts som bristfälliga (Matstoms, 2004).  

VTI har med denna bakgrund fått i uppdrag av Vägverket att utveckla nya funktioner 
för tätort: i ett första steg genom att från befintliga trafikdata revidera TU71-funktio-
nerna, och i ett andra steg lägga grunden för en ny generation funktioner. En revidering 
av TU71-funktionerna (TU06) har tidigare redovisats i en särskild rapport (Janson 
Olstam och Matstoms, 2006). I denna rapport har en ny uppsättning funktioner som ut-
vecklats genom tillämpning av en likaledes ny, strukturerad metodik för utveckling av 
V/D-funktioner för tätort presenterats. 

Med den föreslagna metodiken uttrycks förväntad restid som en summa av restid på 
länk och fördröjning i korsningar. I de genererade V/D-funktionerna framgår det således 
tydligt vad som är länk- respektive korsningsfördröjning. Ett praktiskt datorprogram har 
utvecklats som gör det enkelt att för olika trafikmiljöer estimera funktioner under antag-
anden om bland annat svängandelar, korsningstäthet och flödesförhållanden. Vi har 
använt Akceliks funktion (Akcelik, 1991) för beskrivning av såväl länkrestiden som 
korsningsfördröjningen. Denna funktionsform kunde med framgång anpassas både till 
Vägverkets VQ-samband och till den uppskattade korsningsfördröjningen som 
CAPCAL (Vägverket, 1995a; Vägverket, 1995b) ger. Vårt förslag är därför att använda 
den föreslagna funktionsformen vid fortsatt utveckling, möjligen med en mindre 
detaljerad modellering av länkrestiden för vägkategorier med plankorsningar. Detta då 
trängseltillägget för länkdelen ofta är försvinnande litet i förhållande till korsningsför-
dröjningen. 
Den uppsättning V/D-funktioner som presenteras i rapporten är baserad på preliminära 
antaganden. Inom ramen för projektet har det inte varit möjligt att testa eller validera 
funktionerna i Emme/2. Innan funktionerna tas i bruk för verkliga tillämpningar måste 
utvecklingen avslutas med en sista etapp, omfattande:  

• Slutgiltigt fastställande av funktionsform för länk- respektive korsningsdelen 

• Kvalitetssäkring av de bakomliggande antagandena genom datainsamling, juste-
ring och känslighetsanalys 

• Slutligt test och validering med en nätutläggningsmodell. 
Den känslighetsanalys som genomförts visar på att det är flödesförhållandena på tvär-
gatan, korsningstätheten, andelen raktframkörande trafik, samt fördelningen mellan 
korsningstyper som har störst påverkan på den slutliga V/D-funktionen. Detta talar för 
att det är dessa antaganden som är viktigast att kvalitetssäkra. Då känslighetsanalysen 
endast är genomförd för en vägkategori rekommenderar vi att motsvarande känslighets-
analys görs på de övriga kategorierna innan utförligare datainsamling och justering av 
de bakomliggande antagandena görs. 
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