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Kort sammanfattning 

Vid beräkningar av restider och ruttval i statiska nätutläggningsmodeller så används restidsfunktioner 

för att beskriva sambandet mellan hur restiden på en väglänk beror av trafikvolymen på samma 

väglänk för olika typer av vägar. Tidigare genomförda projekt kring framtagning av restidsfunktioner i 

Sverige är till stor del fokuserat på att återskapa en representativ länkrestid givet ett visst länkflöde. 

Studierna lägger mindre fokus på att säkerställa att resulterande flöden och restider stämmer överens 

med uppmätta flöden och restider, även om analyser av överenstämmelsen förstås har genomförts. 

Syftet med denna rapport har därför varit att undersöka och utvärdera en metod för kalibrering av 

parametrar i restidsfunktioner där en optimeringsmetod används för att minimera skillnaden mellan 

modellberäknade och uppmätta flöden och restider. Målet är att ta fram en metod som kan tillämpas 

för att kalibrera restidsfunktionerna i Sampers.  

Metoden utgår från en surrogat-baserad optimeringsmetod som skapar en målfunktionsyta som 

beskriver hur väl modellberäknade flöden och restider överensstämmer med tillgängliga mätdata. 

Metoden har implementerats och testats för Sampersnätet för Stockholm och Mälardalen (Samm). Den 

restidsdata som använts är inköpt från företaget Inrix som samlar in, bearbetar och säljer restidsdata. 

Flödesobservationer har hämtats från Trafikverkets motorvägstyrningssystem (MCS) samt från 

slangmätningar från Stockholms stad. Tillämpningstestet visar att metoden fungerar och att det går att 

erhålla en minst lika bra överensstämmelse med uppmätta flöden som för nuvarande restidsfunktioner 

utan behov av de grova påslag och manuella justeringar som de nuvarande restidsfunktionerna 

inkluderar.  

Nyckelord 

Restidsfunktioner, Volume-delay funktioner, Kalibrering, Statisk nätutläggning, Sampers. 
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Abstract 

Route choice and travel time calculations in static assignment models utilize volume-delay functions 

to describe the relationship between travel time on a road link and the traffic volume on the same road 

link. Previous projects on development and calibration of volume-delay functions in Sweden have 

focused on reproducing a representative link travel time given a specific traffic volume. There has 

been limited focus on how well the resulting link flows and travel times match real world observations 

on link flow and travel time. 

The aim of this report has therefore been to investigate and evaluate a method for calibration of the 

parameters in volume-delay functions using an optimization method that minimizes the difference 

between the resulting flows and travel times from a static assignment and real-world observations. The 

goal is a method that can be applied to calibrate the volume-delay functions in the Swedish national 

demand model Sampers.  

The calibration method utilizes a surrogate-based optimization method that fits a response surface to 

the observed values of the objective function of the optimization problem, which in this case is a 

normalized root mean square error between model predicted and observed flows and travel times. The 

calibration method was tested and evaluated for the Sampers region for Stockholm and Mälardalen 

(Samm). The travel time data consisted of probe-data from Inrix and the flow observations included 

both data from the Motorway Control System (MCS) in Stockholm and cross-sectional pneumatic tube 

measurements from Stockholm municipality. The application test shows that it is possible to get as 

good or better match with real world observations as the currently used volume-delay functions in 

Sampers, without the manual adjustments and additional correction terms that the current volume-

delay functions include. 

Keywords 

Volume-delay functions, Travel time functions, Calibration, Static Assignment 
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Förord 

Denna VTI rapport presenterar resultatet av forskningsprojektet Kalibrering av restidsfunktioner till 

Sampers – utveckling och utvärdering av kalibreringsmetod för kalibrering av restidsfunktioner som 

genomförts som ett samarbete mellan VTI och Linköpings universitet (LiU). Projektet har finansierats 

av Trafikverket (TRV2019/100515) och Leonid Engelson och Carsten Sachse har varit 

kontaktpersoner hos uppdragsgivaren. Arbetet har genomförts av Johan Olstam (VTI), Viktor 

Bernhardsson (VTI), Joakim Ekström (LiU), och Rasmus Ringdahl (LiU) samt Sandra Samuelsson 

(WSP). Johan Olstam har svarat för projektledning, metodutveckling, analys och dokumentering. 

Viktor Bernhardsson har svarat för metodutveckling, implementering och sammankoppling av 

optimeringsmetod och Sampers, modellkörningar, analys och dokumentering. Joakim Ekström har 

svarat för metodutveckling, analys och dokumentering. Rasmus Ringdahl har svarat för bearbetning 

och matchning av restids och flödesdata till Sampers vägnätsbeskrivning. Projektgruppen vill rikta ett 

stort tack riktas till Sandra Samuelsson som hjälpt till med riggning av Sampers samt implementering 

av skript i Sampers för sammankopplingen mellan optimeringsmetoden och Sampers. Tack också till 

Tobias Johansson på Stockholms stad för hjälp med slangmätningsdata. 

Linköping, februari 2022 

Johan Olstam 

Projektledare 

Granskare/Examiner 

Daniel Jonsson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte 

nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning./The conclusions and recommendations in the report 

are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 
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1. Introduktion 

Vid ruttvals- och restidsberäkningar i statiska nätutläggningar (Emme, Visum, TransCad) används så 

kallade restidsfunktioner. De kallas också för fördröjningsfunktioner, Volume/Delay-funktioner eller 

kort VDF. Sambanden beskriver hur restiden på en väglänk beror av trafikvolymen på samma väglänk 

för olika typer av vägar. 

I samband med att Trafikverket valde att övergå till automatkodade vägnät i Sampers baserade på 

information från Nationella vägdatabasen (NVDB), togs nya funktioner fram som består av körtid och 

korsningsfördröjning (Olstam et al., 2016) Den första delen baserades på Trafikverkets 

hastighetsflödessamband, så kallade VQ-samband (Trafikverket, 2020a), och den andra delen 

skattades utifrån korsningskapacitetsberäkningar som representerar vissa typer av korsningar med 

efterföljande kurvanpassningar samt grova påslag och justeringar. Resultat av arbetet kan betraktas 

som tillfredställande på kort sikt men har alltför svag empirisk anknytning. De påslag som gjordes för 

landsvägar och motorvägar har också påvisats ge stora avvikelser i skattad reshastighet mellan 

Sampers och Trafikverkets andra beräkningsmetoder för enskilda länkar (Bergh och Strömgren, 2020). 

Trafikverket anser därför att nya restidsfunktioner behöver tas fram både för stads- och för 

landsbygdsmiljö.  

Mot denna bakgrund startades 2016 en Trafikverksfinansierad förstudie med syfte att beskriva 

internationellt state-of-practice och rekommendera funktionstyper samt ett sätt att samla data för 

skattningen som är kompatibelt med etablerad klassning av vägar och med tillgänglig information om 

vägar i NVDB. Slutsatserna från förstudien (se Olstam (2017) för fullständig dokumentation) var: 

• de tre vanligast förekommande restidsfunktionerna är BPR-funktionen (Bureau of Public 

Roads, 1964), Spiess koniska funktion (Spiess, 1990) och Akceliks köteoretiskt baserade 

funktion (Akcelik, 1991). 

• studier av vilken funktion som fungerar bäst visar på att det kan variera mellan olika vägtyper, 

t.ex. verkar BPR vara mest flexibel medan Akceliks funktion verkar vara den funktion som 

bäst beskriver trafikföringen på tätortslänkar med plankorsningar 

• det finns vanligtvis tre typer av parametrar, en parameter som avser kapacitet, en som avser 

friflödesrestid och en eller flera parametrar som styr hur snabbt restiden ökar med ökande 

efterfrågat flöde 

• det finns få riktlinjer om hur restidsfunktioner bör eller ska kalibreras 

• kalibrering av parametrarna har oftast baserats på kurvanpassning mot punktmätningar av 

flöde och medelhastighet 

• det finns några exempel där kalibreringen baserats på restidsmätningar med ”floating-car” 

eller restidskameror 

• restidsfunktioner som ger en bra beskrivning av trafikföringen på enskilda länkar ger 

nödvändigtvis inte en bra överenstämmelse av modellberäknade och uppmätta flöden och 

restider. Även det omvända gäller, det vill säga restidsfunktioner som resulterar i en bra 

överenstämmelse av modellberäknade och uppmätta flöden och restider beskriver 

nödvändigtvis inte trafikföringen på enskilda länkar på ett bra sätt. 

• det finns exempel (Cetin et al., 2012, Cetin et al., 2011) på där kalibreringen av parametrarna 

har genomförts med hjälp av optimeringsalgoritmer och där syftet varit att minimera 

skillnaden mellan modellberäknade och uppmätta länkflöden och restider  

• den restidsdata som Trafikverket köper in tillsammans med bland annat Trafik Stockholm och 

Trafik Göteborg är en intressant datakälla för kalibrering av restidsfunktioner men behöver 

kompletteras med trafikflödesobservationer 
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• trafikflödesobservationer från trafiksignaler kan eventuellt vara en intressant datakälla men 

kräver en del databearbetning i form av ”synkning” av detektorer och faktiska körfält. Det 

finns även vissa osäkerheter kring kvalité i flödesskattningar (åtminstone baserat på 

erfarenheter i Göteborg) 

• mätningar med bluetooth kan eventuellt vara ett intressant komplement till inköpt restidsdata  

Tidigare genomförda projekt kring framtagning av restidsfunktioner i Sverige (Janson Olstam och 

Matstoms, 2007, Jonsson, 1988, Jonsson, 1995, Jönsson och Matstoms, 1995, Matstoms, 2004, 

Matstoms et al., 1996, Olstam et al., 2016) har till stor del fokuserat på att ta fram restidsfunktioner 

som beskriver sambandet mellan restid och flöde på enskilda länkar. Även om de restidsfunktioner 

som tagits fram följer de krav som ställs på restidsfunktioner som ska användas i en symmetrisk statisk 

nätutläggning så har fokus i första hand inte varit på att säkerställa att resulterande flöden och restider 

stämmer bra överens med uppmätta flöden och restider, även om analyser av överenstämmelsen 

förstås har genomförts. Fokus har istället varit på att återskapa en representativ länkrestid givet ett 

visst länkflöde. 

Att enbart fokusera på bra överenstämmelse av resulterande flöden och restider riskerar dock att ge 

modeller som väl beskriver det nuläge som de är kalibrerade för men som fungerar sämre för 

prognoser och analyser av förändringar i infrastrukturen. Det är således viktigt att säkerställa att 

restidsfunktionerna för olika typer av vägar är konsistenta relativt varandra, det vill säga att en vägtyp 

med generellt sätt bättre kapacitet och framkomlighet ger en lägre restid vid samma flöde än en vägtyp 

med sämre kapacitet och framkomlighet. 

Baserat på dessa slutsatser så föreslog förstudien att undersöka möjligheten till att kalibrera 

restidsfunktionerna i Sampers genom att försöka minimera skillnaden mellan modellberäknade och 

uppmätta flöden och restider. 

1.1. Syfte 

Syftet är att utvärdera om optimeringsbaserad kalibrering som minimerar skillnaden mellan 

modellberäknade och uppmätta flöden och restider är en bra ansats för att kalibrera restidsfunktionerna 

i Sampers och vilka ytterligare steg som krävs för att fullt ut kunna tillämpa en sådan 

kalibreringsmetod.  

1.2. Mål 

Målet är att utvärdera en möjlig implementation av en optimeringsbaserad metod genom att tillämpa 

den för Sampersnätet för Stockholm och Mälardalen (SAMM). Målet för kalibreringsmetoden är 

restidsfunktioner som har: 

• en stark empirisk förankring som nyttjar tillgängliga datamängder från t.ex. probe-restidsdata, 

Motorway Control System (MCS), kommunala slangmätninger, etc. 

• en tydlig beskrivning av hur de har parametersatts och bakomliggande empiri 

• en beskrivning av restiden som funktion av flöde utan manuella schablonpåslag 

• konsistenta friflödesrestider med avseende på t.ex. vägtyp och hastighetsgräns. 

1.3. Rapportens struktur 

Rapporten är strukturerad enligt följande. Först beskrivs kalibreringsmetodiken som har utvärderats i 

kapitel 2. Detta inkluderar dels beskrivning av den underliggande surrogatbaserade 

optimeringsmetoden och dels hur metoden har integrerats och tillämpats mot Sampers/Emme. För att 

kunna testa och utvärdera kalibreringsmetodiken behöver restidsfunktionerna specificeras dels i termer 

av matematisk funktionsform och dels i termer av grupperingar av länkar i olika kategorier. Den 
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använda funktionsformen och kategoriseringen för tillämpningstestet beskrivs i kapitel 3. I kapitel 4 

beskrivs det datamaterial med flöden och restider som använts i tillämpningstestet och hur dessa 

mätdata har kopplats mot Sampers vägnätsbeskrivning. Kapitel 5 och 6 beskriver upplägget och 

resultaten för tillämpningstestet. Rapporten avslutas med slutsatser och förslag till nästa steg i kapitel 

7. 
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2. Övergripande beskrivning av kalibreringsmetodiken 

Kalibreringsmetodiken bygger på att parametrarna i restidsfunktionerna justeras så att skillnaden 

mellan uppmätta och modellberäknade restider och flöden minimeras. För optimeringen av 

parametrarna kan till exempel en genetisk algoritm (som i Cetin et al. (2011)) eller surrogatbaserad 

optimering (som Ekström et al 2016 tillämpade för ett liknande problem kring optimering av 

tullnivåer) användas. I detta fall har surrogatbaserad optimering tillämpats, metod och hur den 

kopplats och integrerats mot Sampers beskrivs nedan.  

Kalibreringsproblemet består i att minimera en målfunktionen som representerar någon typ av felmått 

som t.ex. kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen (eng. Root Mean Square Error (RMSE)) eller 

normaliserade kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen (eng. Normalised Root Mean Square Error 

(NRMSE)) som uppnås med en given parameteruppsättning. Detta är väl etablerat mått på 

överensstämmelse mellan modellberäknade flöden och restider och uppmätta dito. I detta projekt har 

vi använt Normalised Root Mean Square Error Normalized (NRMSE) som beräknas enligt  

 

där 𝑂𝑖 representerar observerade värden, 𝐸𝑖 representerar modellberäknade värden, och 𝑁 är antalet 

observerationer. 

2.1. Surrogatbaserad optimering 

Surrogatbaserad optimering används för optimeringsproblem där utvärdering av målfunktionen är 

beräkningsmässigt kostsam. Att utvärdera en given parametersättning för restidsfunktioner i ett 

kalibreringsproblem kräver att en trafikmodell körs för att bestämma trafikflöden och restider. Om 

trafikmodellen är beräkningskrävande kommer utvärderingen av en uppsättning parametrar att vara 

kostsamt. Surrogatbaserad optimering använder den riktiga målfunktionen för att bestämma 

överensstämmelsen mellan modell och uppmätta flöden och restider för ett mindre antal uppsättningar 

parametrar (så kallade samplade parametrar). Optimeringsmetoden anpassar även en funktionsyta till 

de samplade parametrarna som används för att approximera överensstämmelsen för de parametrar som 

inte utvärderas med den riktiga målfunktionen. Optimering av parametrarna kan sedan istället göras 

över den approximerade funktionsytan.  

Huvudkomponenterna för surrogatbaserad optimeringsmetod illustreras i Figur 1. Huvud-

komponenterna är den kostsamma målfunktionen, den initiala samplingen av parameteruppsättningar 

(hädanefter kallad för experimentdesign), den iterativa samplingen av ytterligare 

parameteruppsättningar, samt den anpassade funktionsytan.  

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
 ∑ 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2

𝑁
∑𝑂𝑖
𝑁

, 
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Figur 1. Huvudkomponenter i en surrogatbaserad optimeringsmetod. 

Den anpassade funktionsytan används för att approximera målfunktionen i kalibreringsproblemet för 

de parameteruppsättningar som inte har utvärderats i den kostsamma målfunktionen. På så sätt erhålls 

en analytisk funktion som kan ersätta den kostsamma målfunktionen i en optimeringsmetod. Den 

anpassade funktionsytan kan dock mycket väl vara icke-konvex, och att bestämma optimum för denna 

yta är i sig ett svårt optimeringsproblem. Eftersom den anpassade funktionsytan är billig att utvärdera 

kan dock optimeringsmetoder som utvecklats för att lösa icke-konvexa problem användas. I detta 

projekt används genetiska algoritmer och ”simulated annealing” i kombination, för att bestämma 

(nära) optimala parameteruppsättningar för den anpassade funktionsytan. 

Experimentdesignen bestämmer valet av initiala parameteruppsättningar att utvärdera i den kostsamma 

målfunktionen. Både valet av antal initiala parameteruppsättningar och de specifika parametrarna är en 

del av experimentdesignen. Efter att de initiala parameteruppsättningarna har utvärderats i den 

kostsamma målfunktionen kan funktionsytan anpassas till dessa punkter. Vanligen använda 

funktionsuttryck är radiala basfunktioner (RBFer) (Gutmann, 2001) och Krigingmodeller (Jones et al., 

1998, Sacks et al., 1989).  

Utöver de initiala parameteruppsättningarna kan ytterligare punkter samplas för att iterativt förbättra 

approximationen av den kostsamma målfunktionen. Den iterativa samplingsstrategin beror vanligen på 

både i vilket område goda lösningar hittills hittats (lokal sökstrategi) och i vilket områden som 

funktionsytan förväntas ge sämst beskrivning av den kostsamma målfunktionen (global sökstrategi). 

Det totala antalet utvärderade parameteruppsättningar är lika med det initiala antalet samplade 

parametrarna adderat med de iterativt samplade parametrarna.  

2.2. Surrogatmodellen 

Surrogatmodellen ger en approximation av målfunktionsvärdet för parameteruppsättningar som ännu 

inte är utvärderade med den kostsamma målfunktionen. I detta projekt använder vi surrogatmodeller 

med RBFer (Gutmann, 2001) som funktionsyta.  

Anta en mängd 𝑋 = { 𝑥 𝑖 ∈ ℜ𝑑 , 𝑖 = 1…𝑛} av n samplade punkter, och låt 𝑦 𝑖  beteckna 

målfunktionsvärdet i den kostsamma målfunktionen för 𝑥 𝑖  och 𝑑 antalet parametrar som beaktas i 
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kalibreringen. Interpolationsfunktionen 𝑠 𝑥  som är en approximation av den kostsamma 

målfunktionen definieras av en viktad summa av radiala bas-funktioner 𝜑 𝑟  enligt: 

 

Parametrarna 𝜆, 𝑏 och 𝑎 kan bestämmas unikt genom att lösa ett linjärt ekvationssystem 

(𝑠(𝑥 𝑖 ) = 𝑦𝑖) som innehåller både 𝑋 och 𝑦 (se exempelvis Holmström et al. (2008) för en detaljerad 

beskrivning av detta ekvationssystem). Således är interpolationsfunktionen s(x) unikt bestämd av de 

samplade punkterna. Numeriska problem uppstår när två samplade punkter ligger väldigt nära 

varandra, men detta kan enkelt hanteras i den metod som används för att bestämma nya punkter att 

sampla.  

Olika funktionsuttryck kan användas i den radiala basfunktionen 𝜑 𝑟 . För exempel på funktioner som 

vanligen används se exempelvis Holmström et al. (2008). I detta projekt används den vanligt använda 

funktionen 𝜑 𝑟 = 𝑟3. 

2.3. Experimentdesign 

Experimentdesignen bestämmer vilka punkter som initialt samplas från den kostsamma 

målfunktionen.  

För att kunna anpassa en RBF krävs att antalet punkter som samplas är minst 𝑑 + 1, där 𝑑 är 

dimensionen på problemet (antal beslutsvariabler). Om vi exempelvis vill anpassa en RBF för ett 

problem med sex variabler, måste vi initialt minst sampla sju punkter. I Müller (2012) rekommenderas 

antalet punkter som initialt väljs till 2 ∙  𝑑 + 1 , men det noteras också att det i de fall där antalet 

möjliga funktionsevalueringar är kraftigt begränsat kan vara värt att välja färre punkter initialt till 

förmån för fler punkter i den iterativa samplingen. 

En experimentdesign som har de samplade punkterna uniformt spridda över lösningsrummet (vilket 

definieras av undre och övre gränser för respektive parameter) är ofta önskvärt eftersom det resulterar i 

att responsytans approximationsfel sprids ut uniformt. Detta kallas för experiment-designens ”space-

filling” egenskap, och har en kraftig influens för hur väl surrogatmodellen kommer approximera den 

kostsamma funktionen. ”Latin Hypercube sampling” (Latin Hypercube Design, LHD, (Forrester et al., 

2008)) har goda ”space-filling” egenskaper. Genom att använda en maximin LHD från Forrester et al. 

(2008), så kan vi dessutom säkerställa att de initial samplade punkterna separerar så mycket som 

möjligt i 𝐿1-normen. 

Förutom att använda sig av en maximin LHD visar Quttineh och Holmström (2009) fördelarna med att 

använda hörnpunkter i lösningsrummet samt inrepunkter med lågt målfunktionsvärde (för 

minimeringsproblem). Att använda hörnpunkter leder dock till ett stort antal initialsamplade punkter 

(det finns 2𝑑 hörnpunkter, där d är problemets dimension). Vi har därför begränsat oss till ett mindre 

antal uniforma punkter.  

2.4. Samplingsstrategi 

Samplingsstrategier (”infill strategies”) delas vanligen upp i ett-stegs- (one-stage) och två-

stegsmetoder (two-stage). I en ett-stegsmetod utnyttjas inte den anpassade responsytan när man 

bestämmer nästa punkt att sampla. Två-stegsmetoder utnyttjar istället information från den anpassade 

responsytan för att bestämma nästa punkt att sampla. I detta projekt har vi använt två-stegs 

samplingsstrategin kandidatpunktssampling (eng. Candidate point sampling).  

Kandidatpunktssampling (Regis och Shoemaker, 2007) bygger på att ett stort antal kandidatpunkter 

samplas och evalueras i surrogatmodellen genom att beräkna 𝑠 𝑥 . Dessutom bestäms för varje 

𝑠 𝑥 =  𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝜑     𝑥 − 𝑥 𝑖  
2
 + 𝑏𝑇𝑥 + 𝑎. 
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kandidatpunkt avståndet till den närmast tidigare samplade punkten. Målfunktionsvärdet i 

surrogatmodellen och avståndet till närmast tidigare samplade punkt vägs sedan samman till ett 

gemensamt kandidatvärde. Den punkt med högst kandidatvärde väljs sedan som nästa punkt att 

sampla. På så vis görs en sammanvägning av målet att sampla punkter i områden där det ännu inte 

samplats någon punkt, samt att sampla punkter i områden där bra lösningar förväntas erhållas. Denna 

samplingsstrategi ställer inte heller krav på vilken typ av responsyta som används. 

Då det gemensamma kandidatvärdet 𝐾 𝑥  i en punkt 𝑥 är en viktning av målfunktionsvärdet i 

surrogatmodellen 𝑠 𝑥  och avståndet till närmast tidigare samplade punkt 𝐺 𝑥  behöver 

målfunktionsvärde och avståndsmått skalas så att de beskrivs i samma enhet och därmed kan viktas. 

Låt  𝑥 och �̅� vara kandidatpunkten med lägst respektive högst målfunktionsvärde och låt 𝐹 vara 

målfunktionsvärdet för den kandidatpunkt med lägst målfunktionsvärde (det vill säga 𝐹 = 𝑠 𝑥 ) och �̅� 

vara målfunktions-värdet för kandidatpunkten med högst målfunktionsvärde (det vill säga �̅� = 𝑠 �̅� ). 

För en samplad punkt, 𝑥, bestäms det skalade målfunktionsvärdet 𝐾1 𝑥  som 𝐾1 𝑥 =  �̅� −

𝐹 𝑥  / �̅� − 𝐹 . Som avståndsmått används det euklidiska avståndet mellan en samplad kandidatpunkt 

och den närmast tidigare samplade punkten. Låt 𝐺 𝑥  beskriva det euklidiska avståndet mellan 

punkten 𝑥 och den närmast tidigare samplade punkten. Det minsta och högsta avståndet för någon av 

kandidatpunkterna beskrivs av 𝐺 respektive 𝐺. Det skalade avståndsmåttet 𝐾2 𝑥  bestäms som 

𝐾2 𝑥 =  𝐺 − 𝐺 𝑥  / 𝐺 − 𝐺 . Givet vikter för målfunktionsvärde och avstånd (𝑤1 och 𝑤2) ges 

kandidatvärdet för en punk 𝑥 av 𝐾 𝑥 = 𝑤1𝐾1 𝑥 + 𝑤2𝐾2 𝑥 . 

Viktningen av de två måtten ger en stor effekt på vilka punkter som väljs. En stor vikt på 

målfunktionsvärde ger punkter som ligger nära tidigare samplade punkter med lågt målfunktionsvärde 

(eftersom vi har formulerat målfunktionen som ett minimeringsproblem) och stor vikt på 

avståndsmåttet ger punkter som ligger långt från tidigare samplade punkter. Det är önskvärt att sampla 

punkter både i närheten av tidigare bra lösningar och i områden där punkter inte tidigare samplats. Vi 

har därför valt att iterativt uppdatera 𝑤1 i steg om 0.1 från 0 till 1, och 𝑤2 ges då som 𝑤2 = 1 − 𝑤1. 

Efter 10 iterationer sätts 𝑤1 till 0 för att sedan åter uppdateras. 

Kandidatpunkter skapas i två steg. I första steget skapas 1000 ∙ 𝑑 kandidatpunkter genom att störa den 

hittills bäst funna lösningen. Ytterligare 1000 ∙ 𝑑 kandidatpunkter skapas genom att dra slumpvisa 

punkter uniformt över hela lösningsrummet (vilket definieras av undre och övre gränser för respektive 

parameter). Detta är ett billigt sätt att hitta en tillräckligt bra kandidatpunkt jämfört med att använda en 

heuristik för att försöka hitta den optimala kandidatpunkten. 

2.5. Implementering mot Sampers/Emme 

De olika delkomponenterna i en metod som bygger på surrogatbaserad optimering kan implementeras 

relativt enkelt. Däremot kan det vara lättare eller svårare att skapa en koppling mellan 

optimeringsmetoden och den kostsamma målfunktionen. I detta projekt har den surrogatbaserade 

optimeringsmetoden implementerats i MATLAB, som grund har MATLAB-paketet ”Surrogate Model 

Optimization Toolbox” (Müller, 2012) använts.  

Då det är mycket tidskrävande att exekvera samtliga steg i Sampers, ligger fokus i detta projekt på det 

sista nätutläggningssteget (som med givna förutsättningar tog ca 100 minuter att exekvera med 

nuvarande restidsfunktioner). Det vore förstås önskvärt att även inkludera efterfrågeberäkningen 

eftersom kalibreringen annars eventuellt kan ge skevheter i skattningen på grund av fel i efterfrågan. 

Efter genomförd kalibrering av parametrarna i restidsfunktionen är det därför viktigt att göra en 

fullständig Sampers-körning för att undersöka hur efterfrågeberäkningen samt de resulterande flödena 

och restiderna påverkas. 
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Kopplingen mot Sampers/Emme har implementerats genom att låta Matlab exekvera en rad 

Pythonskript som kör utvalda delar av Sampers/Emme-modellen. Kalibreringsmetodiken är en iterativ 

process som kontrolleras från Matlab, där ingår följande delsteg (se även Figur 2). 

0. Modellen anpassas för att kunna tillämpa nya VD-funktioner och nätutläggning med 

Sampers/Emme genomförs med initiala parametervärden 

1. Jämförelse av modellberäknade och uppmätta flöden och restider 

2. Optimeringsmetoden föreslår parametrar i restidsfunktionerna baserat på skillnaderna i 

modellberäknade och uppmätta flöden och restider. 

3. Ändra till föreslagna parametervärden för restidsfunktionerna i Sampers/Emme 

4. Nätutläggning med Sampers/Emme med reviderade parametervärden 

Initialt behövs en rad förberedelser av Sampers/Emme för att kunna hantera de nya restidsfunktionerna 

samt att kunna beräkna målfunktionsvärdet. Därför körs en rad förberedelseskript som anpassar VD-

funktionerna, adderar extra parametrar till modellen samt sammanställer resefterfrågan med bil. När 

dessa förberedelser är klara startar den iterativa processen där surrogatmodellen försöker identifiera 

den optimala parameteruppsättningen utifrån angiven målfunktion. Baserat på tidigare resultat föreslår 

surrogatmodellen en uppsättning parametrar som ska utvärderas, dessa parametervärden appliceras i 

modellen och nätutläggningssteget körs. Därefter beräknas målfunktionsvärdet som sedan returneras 

till surrogatmodellen, se översikten i Figur 2. För att undvika överkalibrering samt orimliga 

parametervärden tillämpades begränsningar i form av undre samt övre gräns för samtliga parametrar. 

 

Figur 2. Översiktlig beskrivning av kalibreringsmetodiken. 

Det finns flera olika möjligheter att koppla kalibreringsalgoritmen mot Sampers/Emme. I nuläget är 

kalibreringsalgoritmen implementerad i Matlab varför kalibreringsprocessen styrs huvudsakligen från 

Matlab, men eventuellt är det mer fördelaktigt att styra kalibreringen från Emme istället. 



VTI rapport 1120  19 

3. Funktionsform och uppdelning i kategorier 

Valet av funktionsform och kategorisering har sin utgångspunkt i de nuvarande restidsfunktionerna i 

Sampers samt önskemål från Trafikverket om att restidsfunktionerna i Sampers ska vara konsistent 

med de hastighetsflödessamband (VQ-samband) som används i Trafikverkets modell för bedömning 

av Effekter vid väganalyser, den så kallade EVA-modellen (Trafikverket, 2020b, Trafikverket, 2017). 

I detta kapitel beskrivs först den funktionsform och sedan den kategorisering som vi valt att använda i 

tillämpningstesten (se kapitel 5 och 6) av kalibreringsmetodiken (se kapitel 2). 

3.1. Funktionsform 

Utgångspunkten är att Trafikverkets VQ-samband (Trafikverket, 2020a) som används i EVA-

modellen (Trafikverket, 2020b, Trafikverket, 2017) ska ligga som grund i restidsfunktionerna. VQ-

sambanden beskriver dock bara hastighet på väglänkar och behöver därför kompletteras med en 

funktionsdel för att fånga ytterligare fördröjning som uppstår på grund av t.ex. korsningar. Restiden i 

minuter kan då beskrivas som 

 

där 𝐿𝑎 är längd på länk 𝑎 i km, 𝑞𝑎 är flödet i fordon/h på länk 𝑎 och där 𝑑 𝑞𝑎  är en funktion som 

beskriver fördröjning i minuter per kilometer på grund av t.ex. korsningar. Baserat på slutsatserna från 

förstudien (Olstam, 2017) beaktades initialt två alternativa matematiska formuleringar för 𝑑 𝑞𝑎 , 

nämligen BPR-funktionen (Bureau of Public Roads, 1964) och Akceliks funktion (Akcelik, 1991). 

Med BPR-funktionen skulle den ytterligare fördröjningen i minuter per km beräknas som  

 

där 𝑡0 är friflödesfördröjningen i minuter/km, 𝐶 är kapaciteten i fordon/h och där 𝛼 och 𝛽 är 

fördröjningsparametrar som beskriver hur snabbt fördröjningen ökar med ökande flöde i förhållande 

till kapaciteten.  

Med Akceliks funktion skulle den ytterligare fördröjningen i minuter per km beräknas som 

 

där 𝑥 =
𝑞𝑎

𝐶
 (dvs belastningsgraden), z = 1 − 𝑥, 𝑇 är studieperiodens längd i timmar (vanligtvis satt till 

1 timme), 𝑡0 är friflödesfördröjningen i minuter/km, 𝐶 är kapaciteten i fordon/h, och där 𝐽𝐴 är en 

fördröjningsparameter. 

Då fördröjningen enligt BPR-funktionen (𝑑𝐵𝑃𝑅 𝑞𝑎   alltid är noll om 𝑡0 = 0 så fungerar BPR-

funktionen mindre bra för att beskriva den ytterligare fördröjning för väg- och/eller korsningstyper där 

friflödesfördröjningen oftast är noll, t.ex. på motorvägar, landsvägar, och i signalreglerade korsningar. 

Vi har därför i detta arbete valt att använda Akceliks funktion för 𝑑 𝑞𝑎 . 

I Sampers restidsfunktioner används inte samtliga tillgängliga VQ-samband, representationen har 

begränsats till 76 vägkategorier (se översikt i Bilaga 1 eller utförligare beskrivning i t.ex. Olstam et al. 

(2016)). VQ-sambanden består av styckvis linjära funktioner som definieras i form av brytpunkter. I 

VQ-sambanden finns antingen 4 eller 5 brytpunkter men den sista brytpunkten används inte i 

restidsfunktionsrepresentationen. Restidsfunktionen för VQ-delen utrycks i Sampers i följande form 

för fall med tre brytpunkter 

𝑡 𝑞𝑎 =
60⋅𝐿𝐴

𝑉𝑄 𝑞𝑎  
+ 𝐿𝑎 ⋅ 𝑑 𝑞𝑎 , 

𝑑𝐵𝑃𝑅 𝑞𝑎 = 𝑡0  1 + 𝛼  
𝑞𝑎
𝐶
 
𝛽

 , 

𝑑𝐴𝑘𝑐𝑒𝑙𝑖𝑘  𝑞𝑎 = 𝑡0 + 60 ⋅ 0.25 ⋅ T ⋅  𝑧 +   𝑧2 + 8𝐽𝐴 ⋅
𝑥

𝐶
  , 
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och i fall med fyra brytpunkter som  

 

där 𝑣𝑉𝑄 0  är friflödeshastigheten i VQ-sambanden och 𝑉𝑘𝑎𝑝 är hastigheten för brytpunkt tre i de fall 

det finns tre brytpunkter och flödet i brytpunkt fyra i de fall det finns fyra brytpunkter. På samma sätt 

så motsvarar 𝑄3 och 𝑄4 kapaciteten i de fall det finns tre brytpunkter respektive flödet i brytpunkt fyra 

i de fall det finns fyra brytpunkter. Lutningsparametrarna 𝑘𝑗 beräknas som 

 

 

 

 

där 𝑉𝑙 och 𝑄𝑙 är hastighet och flöde för brytpunkt 𝑙 i VQ-sambandet. Exempel på 

restidsfunktionsrepresentation av VQ-samband för fall med tre respektive fyra brytpunkter illustreras i 

Figur 3. Illustration av VQ-samband beskrivna i restid som funktion av flöde för fall med tre 

respektive fyra brytpunkter. 

𝑡𝑎_𝑉𝑄 𝑞𝑎 = 𝐿𝑎
1

max(𝑣𝑉𝑄 0 + 𝑘0𝑞𝑎 + 𝑘1 max 𝑞𝑎 −𝑄1; 0 + 𝑘2max 𝑞𝑎 −𝑄2; 0 ;𝑉𝑘𝑎𝑝 )
 

𝑡𝑎_𝑉𝑄 𝑞𝑎 

= 𝐿𝑎
1

max(𝑣𝑉𝑄 0 + 𝑘0𝑞𝑎 + 𝑘1 max 𝑞𝑎 −𝑄1; 0 + 𝑘2max 𝑞𝑎 −𝑄2; 0 + 𝑘3max 𝑞𝑎 − 𝑄3; 0 ;𝑉𝑘𝑎𝑝 )
, 

𝑘0 =
𝑉1 − 𝑣𝑉𝑄 0 

𝑄1 − 0
 

𝑘1 =
𝑉2 − 𝑉1

𝑄2 − 𝑄1
− 𝑘0 

𝑘2 =
𝑉3 − 𝑉2

𝑄3 − 𝑄2
− 𝑘1 

𝑘3 =
𝑉4 − 𝑉3

𝑄4 − 𝑄3
− 𝑘2 
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Figur 3. Illustration av VQ-samband beskrivna i restid som funktion av flöde för fall med tre 

respektive fyra brytpunkter.  

3.2. Uppdelning i fördröjningskategorier 

Tanken är att VQ-sambanden anses vara givna och att kalibreringen ska ske för parametrarna i 

Akcelikfunktionen. Det är dock inte möjligt för optimeringsalgoritmen att beakta 76 olika 

parameteruppsättningar och tanken är därför att 𝑑 𝑞𝑎  delas upp i ett begränsat antal 

fördröjningskategorier. Hur kategoriseringen bör göras är dock inte uppenbart. Här har vi valt en 

kategorisering baserat på vägtyp (vanligt i litteraturen) och till viss del baserat på hastighetsgräns med 

ambitionen att gruppera vägtyper baserat på typ av trafikföring. Detta resulterade i följande åtta 

fördröjningskategorier (för varje kategori anges också vilka av de 76 vdf-kategorierna som ingår i 

respektive fördröjningskategori): 

1. Landsbygdsmotorvägar och fyrfältsvägar i landsbygdsmiljö 

• Karakteriseras av: landsbygdsmiljö; planskilda korsningar; två körfält i varje riktning; 

hastighetsgräns högre än 90 km/h. 

vdf-nummer: 1,3, 5, 12 och 13 

• Landsbygdsmotorvägar erbjuder goda omkörningsmöjligheter och begränsad inverkan 

av korsningar gör att 𝑑 𝑞𝑎  bör i huvudsak bidra till restidsfunktionen i form av en 

straffunktion (det vill säga en kraftigt ökad restid vid flöden över kapaciteten för att 

”straffa” orealistiska flödesnivåer under nätutläggningens iterationer). 

Friflödesfördröjningen 𝑡01 är rimligen låg eller noll. Det är troligen ingen 

kapacitetsreduktion, dvs. 𝛾1 = 1. Det vill säga det är i första hand 

fördröjningsparametern 𝐽𝐴1 som bör kalibreras. 

• Total finns 418 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 
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2. Tätortsmotorvägar och flerfältsvägar med högre hastighetsgräns  

• Karakteriseras av: tätortsmiljö; planskilda korsningar; tätortsmotorvägar med 3 körfält 

i vardera riktningen och/eller hastighetsgräns 90 km/h eller högre; flerfältsvägar med 

hastighetsgräns högre än 80 km/h 

vdf-nummer: 2,4, 6-7 och 14 

• Tätortsmotorvägar erbjuder relativt bra omkörningsmöjligheter men det finns ibland 

kapacitetsreduktioner och fördröjningar som uppstår i samband med trafikplatser och 

växlingssträckor vilka 𝑑 𝑞𝑎  behöver fånga med kapacitetsreduktionsparametern 𝛾2, 

eller möjligen genom fördröjningsparametern 𝐽𝐴2. Friflödesfördröjningen 𝑡02 är 

rimligen låg eller noll. 

• Totalt finns 169 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 

3. Tätortsmotorvägar med lägre hastighetsgräns och flerfältsvägar med hastighetsgräns 80 

km/h 

• Karakteriseras av: tätortsmiljö; planskilda korsningar; tätortsmotorvägar med 2 eller 3 

körfält i vardera riktningen och hastighetsgräns 70-80 km/h; flerfältsvägar med 

hastighetsgräns 80 km/h  

vdf-nummer: 8-11 och 15-16 

• Tätortsmotorvägar erbjuder relativt bra omkörningsmöjligheter men det förekommer 

ibland kapacitetsreduktioner och fördröjningar i samband med trafikplatser och 

växlingssträckor vilka 𝑑 𝑞𝑎  behöver fånga med kapacitetsreduktionsparametern 𝛾3, 

eller möjligen med fördröjningsparametern 𝐽𝐴3. Friflödesfördröjningen 𝑡03 är rimligen 

låg eller noll. 

• Totalt finns 335 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 

4. Flerfältsvägar med hastighetsgräns 70 km/h 

• Karakteriseras av: tätortsmiljö; plankorsningar men antagligen större korsningar; 

hastighetsgräns 70 km/h. 

vdf-nummer: 17-21 

• För flerfältsvägar i tätort är det troligen effekter av plankorsningar som har lägre 

kapacitet än väglänken och medför ytterligare fördröjning som 𝑑 𝑞𝑎  behöver fånga. 

Detta görs troligen bäst genom kapacitetsreduktionsparametern 𝛾4 men möjligen 

också genom fördröjningsparametern 𝐽𝐴4. Friflödesfördröjningen 𝑡04 är troligen större 

än noll. 

• Totalt finns 580 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 

5. Flerfältsvägar med lägre hastighetsgräns 

• Karakteriseras av: tätortsmiljö; plankorsningar; minst två körfält i vardera riktningen; 

hastighetsgräns 40-60 km/h. 

vdf-nummer: 22-32 

• För flerfältsvägar i tätort är det troligen effekter av plankorsningar som har lägre 

kapacitet än väglänken och medför ytterligare fördröjning som 𝑑 𝑞𝑎  behöver fånga. 

Detta görs troligen bäst genom kapacitetsreduktionsparametern 𝛾5 men möjligen 

också genom fördröjningsparametern 𝐽𝐴5. Friflödesfördröjningen 𝑡05 är troligen större 

än noll. 

• Totalt finns 2 984 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 
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6. Enfältsvägar i tätort 

• Karakteriseras av: tätortsmiljö; mindre plankorsningar; i huvudsak ett körfält i vardera 

riktningen  

vdf-nummer: 65-76 

• För enfältsväg i tätort är det troligen effekter av plankorsningar som har lägre 

kapacitet än väglänken som medför ytterligare fördröjning. Detta behöver fångas av 

 𝑞𝑎  och görs troligen bäst genom kapacitetsreduktionsparametern 𝛾6 men möjligen 

också genom fördröjningsparametern 𝐽𝐴6. Friflödesfördröjningen 𝑡06 är troligen större 

än noll. 

• Totalt finns 29 779 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 

7. Landsvägar 

• Karakteriseras av: landsbygdsmiljö; plankorsningar; i huvudsak ett körfält i vardera 

riktningen; hastighetsgräns mellan 70-110 km/h. 

vdf: 48-64 

• För landsvägar det troligen korsningsfördröjning och/eller fördröjning på grund av 

lokala hastighetsrestriktioner som 𝑑 𝑞𝑎  behöver representera. Friflödesfördröjningen 

𝑡07 är rimligen låg eller noll. Det är troligen ingen kapacitetsreduktion, dvs. 𝛾7 = 1. 

Det vill säga det är i första hand fördröjningsparametern 𝐽𝐴7 som bör kalibreras. 

• Totalt 16 664 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 

8. Mötesfria motortrafikleder (MML) och mötesfria landsvägar (MLV) 

• Karakteriseras av: landsbygdsmiljö; planskilda korsningar på mötesfria 

motortrafikleder (MML); plankorsningar på mötesfria landsvägar (MLV). Växlande 

antal körfält mellan ett och två; hastighetsgräns mellan 70-110 km/h. 

vdf: 33-47 

• För mötesfria vägar är det troligen korsningsfördröjning och/eller fördröjning på 

grund av lokala hastighetsrestriktioner som 𝑑 𝑞𝑎  behöver fånga. 

Friflödesfördröjningen 𝑡08 är rimligen låg eller noll. Det är troligen ingen 

kapacitetsreduktion, dvs. 𝛾8 = 1. Det vill säga det är i första hand 

fördröjningsparametern 𝐽𝐴8 som bör kalibreras. 

• Totalt finns 1 060 länkar i Samm-nätet för den aktuella fördröjningskategorin. 

Kombinationen av VQ-samband med 76 klasser 𝑡𝑎_𝑉𝑄 𝑞𝑎  och Akceliks funktion för 𝑑 𝑞𝑎  med åtta 

fördröjningsklasser kan beskrivas som  

 

där 𝑥 = 𝑞𝑎/ 𝛾𝑖 ⋅ 𝐶𝑉𝑄  , 𝑧 = 𝑥 − 1, 𝑇 är studieperiodens längd (i fortsättningen satt till 1 timme), 𝐶𝑉𝑄 

är kapacitet i fordon/h enligt VQ-sambandet, 𝑡0,𝑖 är friflödesfördröjning utöver friflödesrestid för 

fördröjningskategori 𝑖 i minuter/km, 𝐽𝐴𝑖 är fördröjningsparameter för kategori 𝑖, 𝛾𝑖 är en 

kapacitetsjusteringsfaktor för kategori 𝑖 som anger hur mycket lägre eventuell korsningskapaciteten är 

𝑡𝑣𝑑𝑓  𝑞𝑎 = 𝑡𝑎_𝑉𝑄 𝑞𝑎 + 𝐿𝑎 ⋅ 𝑑 𝑞𝑎 =

= 𝑡𝑎_𝑉𝑄 𝑞𝑎 + 𝐿𝑎  𝑡0𝑖 + 60 ⋅ 0.25 ⋅ 𝑇 ⋅  𝑧 + 𝑧2 + 8𝐽𝐴𝑖 ⋅
𝑥

𝛾𝑖 ⋅ 𝐶𝑉𝑄 ⋅ 𝑇
  , 
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jämfört med länkkapaciteten i VQ-sambandet. Det är totalt är tre parametrar (𝐽𝐴𝑖, 𝛾𝑖 och 𝑡0𝑖) för var 

och en av de åtta fördröjningskategorierna som behöver bestämmas, totalt 24 parametrar.  
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4. Använda trafikmätningar 

Då huvudsyftet med detta projekt är att utvärdera en kalibreringsmetodik, har mindre fokus legat på att 

ta fram omfattande trafikmätningar inom ramen för projektet. Istället har befintliga tillgängliga 

mätdata tillämpats för att utvärdera metodiken. För en skarp tillämpning av metodiken rekommenderas 

att ytterligare trafikmätningar används. De trafikflödesmätningar och restidsdata som använts och hur 

mätpunkterna har matchats mot Sampers vägnätsbeskrivning, redogörs för i följande avsnitt. 

4.1. Trafikflödesdata 

De flödesmätningar som använts i detta arbete är från 2019 och består av: 

• Data från det motorvägsstyrningssystem, Motorway Control System (MCS), som finns på 

stadsmotorvägarna i Stockholm 

• Slangmätningar genomförda av Stockholms stad 

4.1.1. MCS-mätningar 

Tillgängliga mätdata från oktober 2019 har använts då utgångspunkten för kalibreringen av Sampers 

är ett Vintervardagsmedeldygn (VVMD) som kan sägas motsvara en typisk oktobervardag. 

Anledningen till att MCS-data från 2019 har använts är för att vara konsistent med övriga datakällor. 

Tillgängliga restidsdata (se kapitel 4.2) samt slangmätningarna från Stockholms stad, är insamlade 

under 2019. För att hitta flöden för en typisk oktobervardag har klustring av datamaterialet genomförts 

och en mediandag har skattats. Därefter har genomsnittliga timflöden för respektive tidsperiod 

beräknats. 

4.1.2. Slangmätningar 

Slangmätningarna har tillhandahållits av Stockholms stad och innehåller antal fordon (totalt, lätta och 

tunga) per 15-minuters intervall uppdelat per riktning. Mätningarna är genomförda år 2019 under olika 

månader och dagar för olika platser. 

Mätpunkterna är kartmatchade mot Sampers-vägnätsbeskrivning via Nationella vägdatabasen 

(NVDB). Då slangmätningsdata är insamlade under olika delar av året och under olika veckodagar så 

har flödesobservationerna normerats med hjälp av timvariationskurvorna i Trafikverkets 

Effektsamband (Trafikverket, 2020a) för att representera en oktobervardag. För detta har vi utgått från 

alla mätningar på vardagar och för relevant tidsperiod på dygnet och ”normerat” flödesobservationerna 

till oktober baserat på månadstrafikvariationsindex från Effektsamband (Trafikverket, 2020a). 

4.1.3. Matchning av flödesmätningar mot Sampers vägnätsbeskrivning 

Kartmatchningen av de mätstationer som används i Motorway Control System (MCS) samt platserna 

för slangmätning genomfördes i två steg.  

I det första steget identifierades mätpunktens riktning genom att nyttja data ifrån NVDB. 

Mätplatsernas position matchades till närmaste NVDB-länk med samma ID-nummer som mätplatsen. 

I det andra steget identifierades vilken länk i Sampers-nätet som mätplatsen är kopplad till. Detta 

skedde genom att identifiera samtliga länkar nära mätplatsen och sedan räkna ut en poängsumma 

mellan 0 och 1 för att representera hur bra matchningen är med avseende på avstånd och vinkel, där 1 

är bäst. Den Sampers-länk som har bäst poäng på sitt sämsta attribut (det vill säga avstånd eller vinkel) 

anses vara den mest troliga matchningen till mätplatsen. 
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4.1.4. Resultat från matchningen 

Kartmatchningen resulterade i att 398 av slangmätplatserna och 261 av MCS-mätplatserna kunde 

matchas mot en Sampers-länk. Det betyder att det fanns tillgängliga mätdata för 1.3% av det totala 

antalet länkar i Samm-nätet, Figur 4 visar de matchade mätpunkternas geografiska spridning. 

 

Figur 4. Samperslänkar med matchade flödesmätningar från slangmätningar från Stockholms stad 

(blåa prickar) och radarmätningar från Trafivkerkets Motorway Control System (MCS) (röda streck). 
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Det finns mätdata för samtliga fördröjningskategorier även om mätningarna är begränsade i antal. 

Stapeldiagrammet i Figur 5 redovisar antalet länkar med flödesobservationer per vdf-kategori.

 

Figur 5. Antal länkar med flödesobservationer per vdf-kategori. 

4.2. Restidsdata 

Restidsmätningarna som använts i detta projekt består av så kallade probe-data, vilket består av 

position och hastighet från enskilda fordon uppmätta med GPS. Data kan komma från såväl 

kommersiella aktörer som privata fordon, uppdateringsfrekvensen varierar mellan olika typer 

dataleverantörer. I detta arbete har medelrestider från probedata för Stockholmsregionen använts, en 

detaljerad beskrivning av det probedataset som använts finns i Ahlberg et al. (2021).  

4.2.1. Kartmatchning 

Restiderna i probe-datasetet är kopplade till dellänkar av vägnätsbeskrivningen i OpenStreetMap 

(OSM). Kartmatchningsalgoritmen för probe-data liknar till viss del den algoritm som tillämpats för 

kartmatchning av punktflödena i avsnitt 4.1.3. 

Matchningen genomfördes genom att samperslänkarnas start- och slutpunkter först länkades mot 

OSM-data. Därefter tillämpades samma beslutsmetod som för kartmatchningen av flöden i avsnitt 

4.1.3, för att extrahera tillhörande OSM-länkar. Undantaget var att riktningen på OSM beräknas direkt 

utifrån geometrin. När start- och slutpunkterna på Sampers-länken är matchade så beräknas den 

kortaste vägen mellan punkterna genom OSM. 

När samtliga OSM-länkar var extraherade beräknas hur stor del av varje OSM-länk som överlappade 

med tillhörande Sampers-länk. Slutresultatet blev att Sampers-länkarna hade matchats till en 

uppsättning OSM-länkar och en utbredning på dessa. 

Figur 6 - Figur 10 illustrerar ett exempel för hur algoritmen fungerar. Figur 6 visar en Sampers-länk 

(svart) som ska kopplas mot en uppsättning OSM-länkar (gråa). Figur 7 visar Sampers-länkens start- 

och slutnod och Figur 8 visar hur dessa transformerats till specifika OSM-länkar. Figur 9 visar den 

kombination av OSM-länkar som tillsammans motsvarar Sampers-länken. En slutlig jämförelse 

mellan Sampers-länken och uppsättningen av OSM-länkar visas i Figur 10. 
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Figur 6. Sampers-länken (svart) ska matchats mot en uppsättning av OSM-länkar (gråa). 

 

Figur 7. Sampers-länkens start- och slutpunkt samt dess riktning extraheras (start = grönt, slut = 

rött). 

 

Figur 8. Start- och slutpunkterna matchas mot OSM baserat på avstånd och riktning. 
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Figur 9. En rutt mellan start- och slutpunkterna i OSM extraheras. 

 

Figur 10. Jämförelse mellan Sampers-länken och den matchade OSM-rutten. 

4.2.2. Beräkning av restider 

För varje OSM-länk som matchats mot en Sampers-länk, beräknades den genomsnittliga restiden för 

det givna tidsintervallet, förmiddag (6-9), lågtrafik (9-15), eftermiddag (15-18) och natt (18-6). 

Restiden skalades om baserat på hur stor del av varje OSM-länk som kopplats mot en specifik 

Sampers-länk och summerades sedan för samtliga OSM-länkar som matchats mot en viss Sampers-

länk. 

Filtrering har tillämpats i flera steg för att sortera bort felaktiga och orimliga matchningar. Bland annat 

har rutter där längdskillnad avvikit mer än 5% mellan OSM-rutten och Sampers-länken filtrerats bort. 

Även de fall där någon dellänk i OSM-rutten saknat restidsdata har Sampers-länken filtrerats bort. 

Detta eftersom dessa Sampers-länkar annars skulle sakna fullständiga restidsdata. 

4.2.3. Resultat från matchningen och analys av friflödesfördröjning 

Kartmatchningen resulterade i att 11 213 av restidsobservationer kunde matchas mot en Sampers-länk. 

Det betyder att 21,6 % av det totala antalet länkar i Samm-nätet har tillgängliga restidsobservationer. I 

Figur 11 illustreras de matchade mätpunkternas geografiska spridning, samt fördelningen av 

restidsdata per fördröjningskategori.  
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Figur 11. Geografisk spridning av länkar med restidsdata uppdelat på de åtta olika 

fördröjningskategorierna. 

Även det totala antalet restidsobservationer som finns tillgängliga är förhållandevis stort, så är 

tillgängliga data för vissa fördröjningskategorier begränsat. Tillgängliga mätdata finns framför allt på 

väglänkar tillhörande fördröjningskategorierna enfält tätort och landsbygdsvägar. Stapeldiagrammet i 

Figur 12 visar antalet länkar med restidsobservationer per vdf-kategori.  
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Figur 12. Antal länkar med restidsobservationer per vdf-kategori. 

För att analysera hur stor friflödesfördröjningen är beräknades medelrestiden per km för varje vdf-

kategori för restidsobservationer under tidsperioderna lågtrafik (LT) och natt. Från dessa subtraherades 

sedan friflödesrestiden enligt VQ-sambanden för respektive vdf-kategori (VQ-sambanden ska 

representera reshastighet/restid på länk och inte inkludera eventuell korsningsfördröjning). Den 

resulterande restiden som inte beaktas av VQ-sambanden redovisas i Figur 13 för lågtrafikperioden 

(klockan 9-15) och i Figur 14 för nattperioden (klockan 18-06). Figurerna visar att det finns behov av 

att fånga ytterligare friflödesfördröjning för flerfältsvägar och enfältsvägar i tätort, det vill säga 

fördröjningskategori 4, 5 och 6. Det finns även en tendens till att friflödesrestiden i VQ-sambanden för 

landsvägar med hastighetsgräns 80 km/h eller lägre är något för kort jämfört med restidsdata. 

Figurerna bekräftar även att restiden kan skattas genom att lägga ihop VQ-samband med en ytterligare 

fördröjning, vilket är angreppssättet som använts i detta projekt. 



32  VTI rapport 1120 

 

Figur 13. Medelrestid per km utöver friflödesrestiden i VQ-sambandet för respektive vdf-kategori och 

tidsperioden LT (9:00-15:00). 

 

Figur 14. Medelrestid per km utöver friflödesrestiden i VQ-sambandet för respektive vdf-kategori och 

tidsperioden NATT (18:00-6:00). 
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5. Upplägg för tillämpningstest 

För att utvärdera om och hur bra den föreslagna kalibreringsmetoden (beskriven i kapitel 2) fungerar, 

har metoden tillämpats för att kalibrera parametrar i restidsfunktionerna beskrivna i kapitel 3. 

Utvärderingen baseras på jämförelser av mätdata samt modellberäknade flöden och restider (se avsnitt 

4.1.4 och avsnitt 4.2.3). Tillämpningstestet har genomförts för region SAMM (Stockholms län, 

Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Örebro län och Västmanlands län). Denna region 

valdes dels för att tillgängligheten till restidsdata var god för denna region och dels eftersom det är en 

region med förhållandevis mycket trängsel, vilket troligen gör det svårare att kalibrera 

restidsfunktioner i en statisk nätutläggningsmodell. 

I Sampers finns fyra efterfrågeperioder/OD-matriser för timutläggning på vintervardagsmedeldygn, se 

Tabell 1. I tillämpningstestet har vi valt att endast beakta förmiddagsperioden och lågtrafikperioden. 

Förmiddagsperioden har använts för kalibrering och lågtrafikperioden har använts för att studera 

restidsskillnader mellan hög och lågtrafik.  

Tabell 1. Efterfrågeperioder för vintervardagsmedeldygn. 

Tidsperiod Beskrivning 

FM Förmiddagen, kl. 6-9 

EM Eftermiddagen, kl. 15-18 

LT Lågtrafik mitt på dagen, kl. 9-15 

NATT Lågtrafik på kvällen/natten, kl. 18-6 

5.1. Beaktade jämförelser 

Förutom att jämföra hur väl de kalibrerade restidsfunktionerna lyckas återskapa observerade flöden 

och restider har även liknande jämförelser med flöden och restider genomförts för modellresultat med 

de nuvarande restidsfunktionerna i Sampers. 

Det är svårt att återskapa korrekta restider med statiska modeller och för samhällsekonomiska 

beräkningar är egentligen lutningen på restidskurvan viktigare. Det är därför intressant att undersöka 

förhållandet mellan restid vid högtrafik respektive lågtrafik i mätdata samt för modellresultaten (både 

för de kalibrerade restidsfunktionerna och nuvarande funktioner). Skillnaden i restid mellan låg och 

hög trafik har här således använts som ett proxy för hur väl funktionerna kan fånga marginalkostnader 

i termer av ökad restid för ökad trafikefterfrågan.  

5.2. Målfunktion 

Optimeringen i kalibreringsalgoritmen syftar till att minimera skillnaden i modellberäknade och 

observerade flöden och restider. För detta krävs att skillnaden beskrivs i en målfunktion. Då 

målfunktionen behöver beakta två olika storheter (flöde och restid) med olika amplituder så har vi valt 

att använda normaliserade kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen (eng. Normalised Root Mean 

Square Error Normalized (NRMSE). För jämförelse av länkflöden beräknas NRMSE som 

 

där index 𝑖 avser väglänk, 𝑂𝑖 är observerat trafikflöde på länk 𝑖, 𝐸𝑖 är modellberäknat trafikflöde på 

länk 𝑖 och 𝐼 är antalet väglänkar med ett observerat trafikflöde (261 länkar med MCS-data och 398 

länkar med slangmätningar).  

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑓𝑙ö𝑑𝑒 =
 ∑  𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

2𝐼
𝑖=1

𝐼
∑ 𝑂𝑖
𝐼
𝑖=1
𝐼

, 
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Då statiska jämviktsmodeller som Sampers inte beaktar köutbredning i tid och rum och all fördröjning 

kopplat till en korsning eller länk placeras på ”flaskhals”-länken är det inte lämpligt att jämföra 

restider från denna typ av modeller på länknivå. Det mest intressanta hade istället varit att jämföra 

restider för specifika rutter mellan olika start- och målpunkter. Detta är dock inte möjligt med 

tillgängliga restidsdata (se kapitel 4.2). Istället har medelrestiden per sträckenhet beräknats för 

respektive vdf-kategori. För jämförelse av medelrestid beräknas NRMSE som 

 

där index 𝑘 avser vdf-kategori, 𝑂𝑘 är observerad medelrestid/km för vdf-kategori 𝑘, 𝐸𝑘 är 

modellberäknad medelrestid/km för vdf-kategori 𝑘 och 𝐾 är antalet vdf-kategorier med en observerad 

medelrestid/km. 

Felen med avseende på flöde och restid har sedan vägts samman. Hur stor vikt som ska läggas på flöde 

respektive restid är dock inte helt lätt att bestämma. Tidiga tester av kalibreringsmetoden för ett 

enklare nätverk visade på att höga vikter för restider riskerar att ge en dålig styrning av målfunktionen. 

Så vikten för restider bör vara lägre än den för flöden. Vidare så är medelrestiden per km per vdf-

kategori ett mycket mera aggregerat mått än skillnaden i länkflöde. Vi valde därför att vikta flödesfelet 

som dubbelt så viktigt som restidsfelet, vilket ger en slutlig målfunktion som beräknas som 

 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 =
 ∑  𝑂𝑘 − 𝐸𝑘 

2𝐾
𝑖=1

𝐾
∑ 𝑂𝑘
𝐾
𝑘=1
𝐾

, 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 = 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑓𝑙ö𝑑𝑒 + 0.5 ⋅ 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 . 
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6. Resultat från tillämpningstester 

Eftersom det totala antalet parametrar som kan justeras i kalibreringen är mycket stort (totalt 24 

stycken) samt att de i viss mån är beroende av varandra, har två olika kalibreringsupplägg utvärderats. 

Det ena upplägget fokuserar på restidsfunktionernas kapacitet och där justeras primärt parametrar som 

förväntas påverka länkarnas kapacitet för den givna fördröjningskategorin. I det andra upplägget ligger 

fokus istället på hur snabbt fördröjningen ökar med ökande trafikbelastning för de aktuella länkarna i 

respektive fördröjningskategori. Med dessa ansatser täcks samtliga parametrar av någon 

kalibreringsomgång samtidigt som antalet parametrar som justeras i respektive omgång kan hållas på 

en hanterbar nivå.  

6.1. Kapacitetsfokuserad kalibrering 

I detta upplägg ligger fokus på att justera de egenskaper av restidsfunktionerna som reglerar 

kapaciteten för de enskilda länkarna i nätverket. I huvudsak betyder det att parametern 𝛾 justeras för 

de fördröjningskategorier där kapaciteten snarare beror på korsningar, vävningar och växlingar än 

länkkapaciteten. För övriga kategorier fokuserar istället kalibreringen på parametern 𝐽𝐴. Detta gäller 

vägtyperna landsbygdsmotorvägar, landsvägar samt MLV & MML (fördröjningskategori 1, 7 och 8). 

Dessutom ansågs fördröjningen i samband med friflödesförhållanden vara särskilt viktig för 

tätortsvägarna eftersom det ofta uppstår fördröjning där till följd av korsningar (så kallad geometrisk 

fördröjning) vilket också indikeras av analysen av friflödesfördröjning utöver friflödesrestiden i VQ-

sambanden (se avsnitt 4.2.3 samt Figur 13 och Figur 14). Därför kalibrerades även 𝑡0 för 

fördröjningskategorierna 4, 5 och 6. Sammantaget innebar detta upplägg att 11 parametrar omfattas av 

kalibreringen. 

Kalibreringen omfattar totalt 200 iterationer med surrogatmodelen, varav 85 av dessa är fördefinierade 

parameteruppsättningar (initiala parameteruppsättningar) som används för att skapa en initialbild av 

funktionsytan. Dessa punkter bestäms inte av den iterativa kalibreringsalgoritmen. För resterande 115 

iterationer baserar parameteruppsättningen på tidigare resultat med ambition om att identifiera det 

globala optimumet enligt beskrivningen i kapitel 2.  

6.1.1. Initiala parameteruppsättningar och undre- och övre gränser 

För att undvika orealistiska parameteruppsättningar samt begränsa utfallsrummet, ansattes undre och 

övre gränser för samtliga parametrar i kalibreringen. Vid bestämning av gränsvärdena togs hänsyn till 

tidigare erfarenheter från kalibrering av restidsfunktioner (exempelvis kan inte vägtypens kapacitet 

vara orimligt låg, varför 𝛾 har en undre gräns på som lägst 0.5, vilket kan jämföras med att det i 

nuvarande restidsfunktioner i Sampers satts en gräns som innebär att korsningskapaciteten inte får 

understiga 80% av länkkapacitet (Olstam et al., 2016)). Samtidigt kan inte korsningskapaciteten 

överstiga länkkapaciteten i VQ-sambandet, varför den övre gränsen för 𝛾 har satts till 1.0 för samtliga 

kategorier (vilket betyder att vägens maximala kapacitet aldrig kan vara högre än i det VQ-samband 

som fördröjningsfunktionen i grunden baseras på). Använda gränsvärden för samtliga fördröjnings-

kategorier redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Tillämpade gränsvärden för de parametervärden som kalibrerats i modellen. Överstrukna 

värden avser parametrar som inte har kalibrerats i den aktuella kalibreringsomgången, dessa 

parametrar hållits konstanta. 

Fördröjnings- 
kategori 

𝑱𝑨 

(undre) 

𝑱𝑨. 

(övre)   

𝜸 

(undre) 

𝜸 

(övre) 

𝒕𝟎 

(undre) 

𝒕𝟎 

(övre) 

1 0,1 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 
2 0,1 0,1 0,7 1,0 0,0 0,0 
3 0,1 0,1 0,7 1,0 0,0 0,0 
4 0,1 0,1 0,5 1,0 0,0 0,4380 
5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 1,5960 
6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,9540 
7 0,2 0,6 1,0 1,0 0,0 0,0034 
8 0,1 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0074 

De parametervärden som inte ingick i kalibreringen har antagits vara konstanta. I enighet med ovan 

nämnda resonemang har även defaultvärden bestämts för samtliga parametrar. Detta har gjorts dels 

baserat på de rekommendationer för olika vägtyper som presenteras i Akcelik (1991) och dels på 

tidigare tillämpningar av Akceliks restidsfunktion i Sampers (Olstam et al., 2016). De defaultvärden 

som tillämpats i samband med kalibreringen redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Tillämpade defaultvärden för den kapacitetsfokuserade kalibreringen. 

Fördröjnings- 
kategori 

𝑱𝑨 

(default) 

𝜸 

(default) 

𝒕𝟎 

(default) 

1 0,1 1,0 0,000 
2 0,1 0,8 0,000 
3 0,1 1,0 0,000 
4 0,4 0,8 0,234 
5 0,5 0,8 0,786 
6 0,5 0,8 0,528 
7 0,2 1,0 0,000 
8 0,1 1,0 0,000 

För att optimeringsmetoden ska ha tillräckligt med kännedom om utfallsrummet vid start av 

kalibreringen för att kunna välja ut lämplig sökriktning, behövs ett antal fördefinierade punkter som 

spänner över utfallsrummet på ett lämpligt sätt (initiala parameteruppsättningarna). I detta fall 

tillämpades totalt 85 initiala parameteruppsättningarna baserat på följande urval: 

• Kombination av defaultvärden samt undre och övre gräns för samtliga parametrar. Totalt 43 

unika kombinationer där parametrarna varieras enligt följande: 

o Alla parametrar enligt defaultvärden 

o Alla parametrar enligt undre gräns (det vill säga en av hörnpunkterna i 

parameterummet) 

o Alla parametrar enligt övre gräns (det vill säga en av hörnpunkterna i 

parameterummet) 

o Variera en parameter i taget med steglängd ¼ av spannet från undre gräns till övre 

gräns, övriga parametrar enligt defaultvärden. 

• 30 slumpade parameteruppsättningar med LHS (Latin Hypercube sampling) 

• 12 kombinationer (antal parametrar + 1) som optimeringsalgoritmen väljer ut 
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6.1.2. Kalibreringsresultat 

I det här avsnittet redovisas resultat från den kapacitetsfokuserade kalibreringsomgången. Resultaten 

presenteras i form av jämförelser mellan modellberäknade resultat och mätdata för trafikflöden och 

restider. Dessutom har nätutläggningen även genomförts för lågtrafik, därför redovisas också 

förhållandet i restid mellan lågtrafik och högtrafik. 

6.1.3. Jämförelse av modellberäknade och observerade länkflöden 

Efter 200 iterationer av optimeringsmetoden (dvs utvärdering av 200 olika parameteruppsättningar i 

nätutläggningssteget i Sampers), erhölls de tio bästa lösningarna med tillhörande 

parameteruppsättningar som presenteras i Tabell 4 och Figur 15. Viss variation mellan olika 

parametervärden förekommer, även om målfunktionsvärdet är förhållandevis konstant. Noterbart är 

också att den iteration som uppnår bästa målfunktionsvärde också är den iteration av de tio bästa, som 

uppnår bäst anpassning för NRMSE för enbart flöden. Men för samtliga iterationer är det iteration 1 

(alla parametrar på sin undre gräns) som totalt sett ger bästa anpassning mot enbart 

flödesobservationer för NRMSE. 

Tabell 4. Modellresultat och parametervärden för de 10 iterationer med bäst målfunktionsvärde för 

den kapacitetsfokuserade kalibreringen. Även iteration 1 redovisas, vilken gav bäst anpassning mot 

NRMSE för flöden. 

Iteration 𝑱𝑨𝟏 𝜸𝟐 𝜸𝟑 𝜸𝟒 𝜸𝟓 𝜸𝟔 𝑱𝑨𝟕 𝑱𝑨𝟖 𝒕𝟎𝟒  𝒕𝟎𝟓  𝒕𝟎𝟔  
NRMSE 

Viktad 

NRMSE 

Flöde 

107 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,51 0,42 0,05 0,98 0,40 0,7526 0,6064 

94 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,51 0,47 0,01 0,98 0,40 0,7535 0,6074 

128 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,41 0,43 0,01 0,98 0,40 0,7536 0,6073 

118 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,54 0,50 0,00 0,98 0,40 0,7537 0,6075 

173 0,47 0,77 0,70 0,63 0,73 0,74 0,51 0,44 0,00 0,98 0,40 0,7539 0,6083 

96 0,47 0,77 0,70 0,63 0,79 0,74 0,51 0,47 0,01 0,98 0,40 0,7539 0,6093 

207 0,21 0,96 0,71 0,69 0,62 0,68 0,51 0,14 0,05 1,09 0,31 0,7559 0,6066 

208 0,48 0,90 0,71 0,62 0,99 0,95 0,59 0,50 0,34 1,02 0,40 0,7572 0,6131 

178 0,19 0,78 0,70 0,98 1,00 0,70 0,37 0,45 0,39 0,98 0,44 0,7575 0,6166 

180 0,14 0,72 0,76 0,63 0,99 0,95 0,38 0,49 0,38 1,04 0,68 0,7583 0,6225 

1 0,10 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,8442 0,5866 

 

Figur 15. Visualisering av modellresultat och parametervärden för de 10 iterationer med bäst 

målfunktionsvärde för den kapacitetsfokuserade kalibreringen. 

Spridningsdiagrammet i Figur 16 illustrerar förhållandet mellan mätdata för flöden samt 

modellberäknade flöden från den iterationen med bäst målfunktionsvärde. Även om regressionslinjen 



38  VTI rapport 1120 

förhållandevis väl följer en lutning av 45 grader, så finns det ett kluster av höga trafikflödesmätningar 

som blir underskattade i modellresultaten. Dessa är uteslutande mätningar på motorvägsnätet 

(fördröjningskategori 3) genom Stockholm (E4/E20 Essingeleden trafikplats 157-160 samt E4/E18 

trafikplats 163-169), vilket är motorväg med tre eller flera körfält och tätt mellan trafikplatserna. 

Flödena på dessa mätplatser ligger i nivå med kapaciteten i VQ-sambanden för dessa vdf-kategorier 

och eftersom kalibreringsmetoden föreslår att kapacitetsjusteringsparametern  𝛾3 bör ligga kring 

0,7 – 0,76 så skulle de verkliga flödena insatta i restidsfunktionen innebära en överbelastad 

trafiksituation med lång fördröjning. Detta indikerar att ett lågt värde på kapacitetsjusterings-

parametern  𝛾3 är bra för överenstämmelsen i stort men mindre bra för några av de högst belastade 

väglänkarna. 

 

Figur 16. Modellberäknat flöde per vdf jämfört med mätdata för iterationen med bäst 

målfunktionsvärde. 

I Figur 17 redovisas differensen mellan uppmätta modellberäknade flöden med parameteruppsättning 

från den iterationen med bästa målfunktionsvärdet, uppdelad per vdf-kategori. Notera att staplarna 

representerar medeldifferensen i flöde per vdf-kategori. Den generella observationen från resultaten är 

att modellen överskattar trafikflödet. Modellresultaten innehåller även vissa underskattningar, men 

dessa sker i huvudsak på enfältiga tätortsvägar samt landsvägar vilket är de vägtyper med generellt 

låga trafikflöden (se spridningsdiagrammet i Figur 16).  

Enligt Figur 17 uppkommer de större avvikelserna i trafikflöde huvudsakligen på tätortsvägar, där 

fördröjningskategori två (tätortsmotorvägar ≥ 90 km/h) är överrepresenterade. Tre av totalt fem vdf-

kategorier i den aktuella fördröjningskategorin har kraftiga överskattningar i modellen. Dessa länkar är 

förhållandevis få till antalet, det finns enbart 169 stycken länkar i SAMM-nätverket varav det finns 

mätdata på 22 av dessa. Samtidigt finns också tydliga underskattningar av trafikflöden på enfältiga 

tätortsvägar samt landsvägar, vilket är de vägsträckor där det finns som mest tillgänglig mätdata (men 

där också antalet länkar är flest). Det bör poängteras att för samtliga fördröjningskategorier baseras 

resultaten på ett litet urval av nätverket, vilket delvis kan förklara de stora differenserna i flöde. 

Antalet tillgängliga flödesmätningar är omfattar endast 1.3% av det totala antalet länkar i SAMM-

nätet. 
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Figur 17. Differens i flöde per vdf mellan den iteration med bäst målfunktionvärde och mätdata. 

6.1.4. Jämförelse av modellberäknade och observerade medelrestider 

Sammanställning av de tio bästa resultaten efter samtliga 200 iterationer, tillsammans med NRMSE 

för enbart restid presenteras i Tabell 5. Notera att iterationen med bästa målfunktionsvärdet inte gav 

bäst resultat gällande NRMSE för restid. Istället var det parameteruppsättningen från iteration 158 som 

gav bäst överenstämmelse mot restidsdata, notera också att parameteruppsättningen avviker en del för 

iteration 158 jämfört med den iteration som gav bäst målfunktionsvärde. Till exempel är 

kapacitetsjusteringsparametrarna 𝛾 generellt sätt högre för iteration 158 (med undantag för 

fördröjningskategori två). Även friflödesfördröjningsparametern 𝑡0 ligger generellt sett högre. 

Tabell 5. Modellresultat och parametervärden för de 10 iterationer med bäst målfunktionsvärde för 

den kapacitetsfokuserade kalibreringen. Även iteration 67 redovisas, vilken gav bäst anpassning mot 

NRMSE för restider. 

Iteration 𝑱𝑨𝟏 𝜸𝟐 𝜸𝟑 𝜸𝟒 𝜸𝟓 𝜸𝟔 𝑱𝑨𝟕 𝑱𝑨𝟖 𝒕𝟎𝟒  𝒕𝟎𝟓  𝒕𝟎𝟔  
NRMSE 

Viktad 

NRMSE 

Restid 

107 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,51 0,42 0,05 0,98 0,40 0,7526 0,2923 

94 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,51 0,47 0,01 0,98 0,40 0,7535 0,2923 

128 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,41 0,43 0,01 0,98 0,40 0,7536 0,2925 

118 0,47 0,77 0,70 0,63 0,69 0,74 0,54 0,50 0,00 0,98 0,40 0,7537 0,2923 

173 0,47 0,77 0,70 0,63 0,73 0,74 0,51 0,44 0,00 0,98 0,40 0,7539 0,2912 

96 0,47 0,77 0,70 0,63 0,79 0,74 0,51 0,47 0,01 0,98 0,40 0,7539 0,2893 

207 0,21 0,96 0,71 0,69 0,62 0,68 0,51 0,14 0,05 1,09 0,31 0,7559 0,2987 

208 0,48 0,90 0,71 0,62 0,99 0,95 0,59 0,50 0,34 1,02 0,40 0,7572 0,2882 

178 0,19 0,78 0,70 0,98 1,00 0,70 0,37 0,45 0,39 0,98 0,44 0,7575 0,2818 

180 0,14 0,72 0,76 0,63 0,99 0,95 0,38 0,49 0,38 1,04 0,68 0,7583 0,2717 

158 0,37 0,72 0,81 0,96 0,92 1,00 0,39 0,42 0,44 1,31 0,65 0,7838 0,2673 

Restider från nätutläggning med parametersättningen som gav bäst målfunktionsvärde, jämfört med 

mätdata redovisas i Figur 18. Notera att figuren visar differens i genomsnittlig restid per kilometer 

(beräknad baserad på samtliga observationer för en enskild vdf-kategori) mellan modellresultat och 
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mätdata för en specifik vdf. Restidsobservationer från enskilda länkar har inte jämförts i det här 

upplägget (se diskussion i avsnitt 5.2). Enligt resultaten sker en tydlig underskattning av restiden för 

framförallt flerfältsvägar tätort (hastighetsgräns 40-60 km/h). Viss överskattning förekommer också 

för samma kategori, varför det möjligen kan vara så att dessa vägtyper egentligen är för heterogena 

och att de inte borde ingå i samma fördröjningskategori. Övriga avvikelser är mindre omfattande, även 

om viss överskattning av restiden för fördröjningskategori tre (motorvägar 70-80 km/h) också 

förekommer. Detta ligger delvis i linje med resultaten från spridningsdiagrammet i Figur 16 där 

flödesobservationerna på E4 genom Stockholm är underskattade, vilket kan bero på att kapaciteten är 

för låg. Resultatet blir förlängd restid på grund av trängsel för trafiken på de aktuella länkarna. 

 

Figur 18. Differens i restid per vdf mellan den iteration med bäst målfunktionvärde och mätdata. 

6.1.5. Jämförelse av restidsförändring mellan låg- och högtrafikperioder 

Det är även intressant att studera förändringen av restid mellan lågtrafik och högtrafik. Figur 19 visar 

resultaten från nätutläggning med givna parametervärden enligt den bästa iterationen. De stora 

skillnaderna uppstår huvudsakligen på de större tätortsvägarna, där det av naturliga skäl uppstår 

trängsel under högtrafik. Restidsförändringen är inte lika tydlig för övriga vägtyper. 
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Figur 19. Skillnad i restid per vdf mellan fm och lågtrafik med parametersättning från den iterationen 

med bäst målfunktionvärde. 

I Figur 20 redovisas förhållandet av restid mellan högtrafik och lågtrafik för tillgängliga mätdata. Det 

blir då tydligt att restidsförändringen från den kapacitetsfokuserade kalibreringen är för stor för 

fördröjningskategori tre och fyra, samt eventuellt för liten för kategori fem. Det kan vara lite vanskligt 

att jämföra relativa tal eftersom små skillnader kan få relativt stort genomslag på resultaten, beroende 

på vad som står i nämnaren. I detta fall kan det vara så att restiden för fördröjningskategori tre 

möjligen är för lång under högtrafik, men det är inte helt uppenbart. För fördröjningskategori fyra 

däremot tycks det som att restiden under lågtrafik är för kort, eftersom den relativa skillnaden i restid 

är så stor mellan högtrafik och lågtrafik samtidigt som restiden i högtrafik är underskattad jämfört med 

mätdata, enligt Figur 19. 
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Figur 20. Skillnad i restid per vdf mellan fm och lågtrafik i mätdata. 

6.2. Fördröjningsfokuserad kalibrering 

I detta upplägg ligger fokus på att justera de egenskaper av restidsfunktionerna som i första hand 

påverkar hur snabbt fördröjningen ökar med ökande flöde. I detta fall innebär det justeringar av 𝐽𝐴 för 

samtliga åtta fördröjningskategorier. I likhet med den kapacitetsfokuserade kalibreringen ansågs också 

fördröjningen i samband med friflödesförhållanden vara särskilt viktig för tätortsvägarna, eftersom det 

för dessa vägtyper ofta uppstår fördröjning i samband med korsningar. Därför kalibrerades även 𝑡0 för 

fördröjningskategorierna fyra, fem och sex och sammantaget innebar detta upplägg kalibrering av 

totalt 11 parametrar. 

Kalibreringen omfattar totalt 200 iterationer med surrogatmodelen, varav 85 av dessa är fördefinierade 

parameteruppsättningar som inte bestäms av kalibreringsalgoritmen. Resterande 115 iterationer är 

baserade på parameteruppsättningar som estimeras av optimeringsalgoritmen med ambitionen att 

identifiera globalt optimum.  

6.2.1. Initiala parameteruppsättningar och undre- och övre gränser 

I likhet med den kapacitetsfokuserade kalibreringen, ansattes gränsvärden för samtliga parametrar 

även i denna kalibreringsomgång för att undvika orealistiska parameteruppsättningar samt begränsa 

utfallsrummet. Vid bestämning av gränsvärdena togs hänsyn till tidigare erfarenheter från tillämpning 

av Akceliks funktion, gränsvärdena är desamma som redovisades i Tabell 2, vilka gränsvärden som 

faktiskt tillämpas varierar beroende på vilka parametrar som ingår i kalibreringen. Detta redovisas i 

Tabell 6. 
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Tabell 6. Tillämpade gränsvärden för de parametervärden som kalibrerats i modellen. Överstrukna 

värden avser parametrar som inte har kalibrerats i den aktuella kalibreringsomgången, dessa 

parametrar hållits konstanta. 

Fördröjnings- 
kategori 

𝑱𝑨 

(undre) 

𝑱𝑨. 

(övre)   

𝜸 

(undre) 

𝜸 

(övre) 

𝒕𝟎 

(undre) 

𝒕𝟎 

(övre) 

1 0,1 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 
2 0,1 0,5 0,8 0,8 0,0 0,0 
3 0,1 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 
4 0,2 1,0 0,8 0,8 0,0 0,4380 
5 0,2 1,0 0,8 0,8 0,0 1,5960 
6 0,4 1,6 0,8 0,8 0,0 0,9540 
7 0,2 0,6 1,0 1,0 0,0 0,0 
8 0,1 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 

De parametervärden som inte ingick i kalibreringen har antagit vara konstanta. I enighet med ovan 

nämnda resonemang har även defaultvärden bestämts för samtliga parametervärden. De defaultvärden 

som tillämpats i samband med kalibreringen redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Tillämpade defaultvärden för den kapacitetsfokuserade kalibreringen. 

Fördröjnings- 
kategori 

𝑱𝑨 

(default) 

𝜸 

(default) 

𝒕𝟎 

(default) 

1 0,1 1,0 0,000 
2 0,1 0,8 0,000 
3 0,1 1,0 0,000 
4 0,4 0,8 0,234 
5 0,5 0,8 0,786 
6 0,5 0,8 0,528 
7 0,2 1,0 0,000 
8 0,1 1,0 0,000 

På samma sätt som för den kapacitetsfokuserade kalibreringen, valdes ett antal fördefinierade 

parameteruppsättningar ut för att ge optimeringsmetoden tillräcklig kännedom om utfallsrummet vid 

start av kalibreringen. Antalet fördefinierade punkter var 85 stycken även i detta fall och valdes ut på 

samma sätt som för den kapacitetsfokuserade kalibreringen. 

6.2.2. Kalibreringsresultat 

I det här kapitlet redovisas resultat från den fördröjningsfokuserade kalibreringsomgången. Resultaten 

presenteras i form av jämförelser mellan modellberäknade resultat och mätdata för trafikflöden och 

restider. Dessutom har nätutläggningen även genomförts för tidsperioden lågtrafik för att möjliggöra 

jämförelse av förhållandet i restid mellan lågtrafik och högtrafik. 

6.2.3. Jämförelse av modellberäknade och observerade länkflöden 

De tio bästa resultaten av de totalt 200 iterationer av nätutläggningssteget i Sampers, redovisas i Tabell 

8 och Figur 21. Även den iteration som gav bäst NRMSE med avseende på flöden redovisas i samma 

tabell. Det förekommer viss variation för några parametrar, men över lag är det förhållandevis lite 

variation i både målfunktionsvärdet och parametarvärdena bland de tio främsta iterationerna. Det 

totala målfunktionsvärdet i den fördröjningsfokuserade kalibreringsomgången är något sämre jämfört 

med den bästa lösningen från den kapacitetsfokuserade kalibreringsomgången. Noterbart är även att 

den parameteruppsättning som genererar det bästa målfunktionsvärdet inte är den iteration bland de tio 

bästa som uppnår lägst NRMSE för flöden. Över samtliga iterationer är det iteration 86 som ger bäst 

resultat för NRMSE avseende enbart flödesobservationer. Noterbart är att den iterationen 



44  VTI rapport 1120 

genomgående har lägre parametervärden för merparten av parametrarna i kalibreringen jämfört med de 

tio iterationer som uppnår bästa målfunktionsvärdet (undantaget 𝐽𝐴5, 𝐽𝐴5 och 𝐽𝐴8). 

Tabell 8. Modellresultat och parametervärden för de 10 iterationer med bäst målfunktionsvärde för 

den fördröjningsfokuserade kalibreringen. Även iteration 86 redovisas, vilken gav lägst NRMSE för 

flöden. 

Iteration 𝑱𝑨𝟏 𝑱𝑨𝟐 𝑱𝑨𝟑  𝑱𝑨𝟒 𝑱𝑨𝟓 𝑱𝑨𝟔 𝑱𝑨𝟕 𝑱𝑨𝟖 𝒕𝟎𝟒  𝒕𝟎𝟓  𝒕𝟎𝟔  
NRMSE 

Viktad 

NRMSE 

Flöde 

195 0,29 0,50 0,50 0,56 0,20 1,22 0,39 0,10 0,44 1,09 0,40 0,7612 0,6238 

192 0,33 0,50 0,50 0,56 0,20 1,22 0,39 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7614 0,6230 

194 0,27 0,50 0,50 0,56 0,20 1,21 0,32 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7614 0,6230 

193 0,21 0,50 0,50 0,56 0,20 1,22 0,39 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7614 0,6231 

171 0,33 0,50 0,50 0,44 0,20 1,22 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7616 0,6231 

173 0,28 0,50 0,50 0,45 0,20 1,22 0,28 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7616 0,6231 

162 0,21 0,50 0,50 0,44 0,20 1,22 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,6232 

183 0,27 0,50 0,50 0,38 0,20 1,22 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,6232 

181 0,33 0,50 0,50 0,32 0,20 1,27 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,6232 

182 0,33 0,50 0,50 0,37 0,20 1,22 0,22 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,6232 

86 0,11 0,47 0,45 0,30 0,22 1,20 0,42 0,17 0,43 0,05 0,00 0,8416 0,5975 

 

Figur 21. Visualisering av modellresultat och parametervärden för de 10 iterationer med bäst 

målfunktionsvärde för den fördröjningsfokuserade kalibreringen. 

Figur 22 innehåller ett spridningsdiagram som visar förhållandet mellan mätdata samt 

modellberäknade flöden från den iterationen med bästa målfunktionsvärdet. Enligt resultaten finns det 

en tyngdpunkt av flödesobservationer som är överskattade i modellresultaten, även om 

regressionslinjen trots allt följer en lutning av 45 grader förhållandevis väl. I likhet med den 

kapacitetsfokuserade kalibreringen, finns också i detta fall ett kluster av flödesobservationer vid höga 

flöden som är underskattade i modellresultaten. Även här är anledningen parametern 𝛾3 som 

visserligen är högre (0,8) än efter den kapacitetsfokuserade kalibreringen (~0,7) men ger fortfarande 

än kapacitet lägre än de observerade flödena på de mest trafikerade länkarna. 
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Figur 22. Modellberäknade länkflöde uppdelat per vdf jämfört med mätdata för iterationen med bäst 

målfunktionsvärde. 

Stapeldiagrammet i Figur 23 visar skillnaden i flödesobservationer per vdf-kategori mellan mätdata 

och modellberäknade flöden givet parameteruppsättningen från den iterationen som genererade det 

bästa målfunktionsvärdet. Resultaten indikerar att modellresultaten generellt innebär en överskattning 

av trafikflödet jämfört med tillgängliga mätdata. Överskattningarna är som tydligast för de större 

tätortsnära vägarna (tätortsnära motorvägar och flerfältsvägar) där också flödesobservationerna är som 

högst enligt Figur 22. Samtidigt finns det vissa vägtyper (exempelvis enfältiga tätortsvägar) där flödet 

istället underskattas, och enligt Figur 22 är det dessa vägtyper där flödet är som lägst. 
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Figur 23. Differens i flöde per vdf mellan den iteration med bäst målfunktionvärde och mätdata. 

6.2.4. Jämförelse av modellberäknade och observerade medelrestider 

I Tabell 9 redovisas parametersättningar samt NRMSE för restid över de tio iterationerna som 

genererade bäst målfunktionsvärde i den fördröjningsfokuserade kalibreringen. Även 

parametersättningen från den iteration som gav bäst resultat avseende NRMSE för restid finns 

representerad i Tabell 9. 

Tabell 9. Modellresultat och parametervärden för de 10 iterationer med bäst målfunktionsvärde för 

den fördröjningsfokuserade kalibreringen. Även iteration 67 redovisas, vilken gav lägst NRMSE för 

restider. 

Iteration 𝑱𝑨𝟏 𝑱𝑨𝟐 𝑱𝑨𝟑  𝑱𝑨𝟒 𝑱𝑨𝟓 𝑱𝑨𝟔 𝑱𝑨𝟕 𝑱𝑨𝟖 𝒕𝟎𝟒  𝒕𝟎𝟓  𝒕𝟎𝟔  
NRMSE 

Viktad 

NRMSE 

Restid 

195 0,29 0,50 0,50 0,56 0,20 1,22 0,39 0,10 0,44 1,09 0,40 0,7612 0,2746 

192 0,33 0,50 0,50 0,56 0,20 1,22 0,39 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7614 0,2767 

194 0,27 0,50 0,50 0,56 0,20 1,21 0,32 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7614 0,2767 

193 0,21 0,50 0,50 0,56 0,20 1,22 0,39 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7614 0,2767 

171 0,33 0,50 0,50 0,44 0,20 1,22 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7616 0,2770 

173 0,28 0,50 0,50 0,45 0,20 1,22 0,28 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7616 0,2769 

162 0,21 0,50 0,50 0,44 0,20 1,22 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,2770 

183 0,27 0,50 0,50 0,38 0,20 1,22 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,2770 

181 0,33 0,50 0,50 0,32 0,20 1,27 0,30 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,2769 

182 0,33 0,50 0,50 0,37 0,20 1,22 0,22 0,10 0,44 1,09 0,38 0,7617 0,2770 

158 0,40 0,22 0,45 0,87 0,56 1,24 0,21 0,49 0,41 1,18 0,51 0,7660 0,2676 

I Figur 24 redogörs för skillnader i restid per vdf-kategori mellan mätdata samt modellresultat. Både 

överskattningar och underskattningar av restiderna förekommer i modellresultaten. Det mest 

anmärkningsvärda är restiderna på flerfältsvägar tätort (40-60 km/h), där både överskattningar och 

underskattningar av restiden förekommer, vilket kan tyda på att den fördröjningskategorin är för 

heterogen i termer av trafikföring och fördröjningselement. Den kategorin kanske skulle behöva delas 
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upp i åtminstone två kategorier. Generellt är annars avvikelserna inte orimligt stora för något enskild 

vdf eller fördröjningskategori.  

 

Figur 24. Differens i restid per vdf mellan den iteration med bäst målfunktionvärde och mätdata. 

6.2.5. Jämförelse av restidsförändring mellan låg- och högtrafikperioder 

Förändringen i restid mellan lågtrafik och högtrafik illustreras i Figur 25, där jämförs resultaten från 

nätutläggning med parametervärden enligt den iteration som gav bäst målfunktionsvärde i den 

fördröjningsfokuserade kalibreringsomgången. Stora differenser i restid uppstår huvudsakligen för 

tätortsmotorvägar med låg hastighetsgräns (70-80 km/h), vilket är rimligt då dessa vägtyper sannolikt 

har hög trafikefterfrågan under högtrafik vilket således rimligen medför risk för trängsel och längre 

restid. Enligt samma resonemang är det dock inte lika rimligt varför restiden ökar med drygt 20% för 

MLV/MML, men det skulle kunna vara en effekt av ökad restid på grund av högre flödesnivå på dessa 

vägtyper då många förare inte kan köra i sin önskade hastighet på enfältsavsnitten på dessa vägar. 

Samtidigt är restidsförändringen mycket marginell för många vägtyper. 

Jämfört med skillnaden i faktiska restidsobservationer mellan lågtrafik och högtrafik i Figur 25, är 

skillnaden i restid från den fördröjningsfokuserade kalibreringen för liten för de flesta kategorier. 

Undantaget är fördröjningskategori tre, där skillnaden är större än observerad restidsförändring i 

mätdata. 
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Figur 25. Skillnad i restid per vdf mellan fm och lågtrafik med parametersättning från den iterationen 

med bäst målfunktionvärde. 

6.3. Resultat för nuvarande restidsfunktioner i Sampers 

Det är även intressant att även jämföra resultaten från de kalibrerade restidsfunktionerna med de 

nuvarande funktionerna som finns i Sampers. I likhet med tidigare kapitel redovisas resultaten i form 

av jämförelser mellan modellberäknade resultat och mätdata för trafikflöden och restider. 

Nätutläggning har även genomförts för tidsperioden med lågtrafik för att möjliggöra jämförelse av 

förhållandet i restid mellan lågtrafik och högtrafik. Beräknat målfunktionsvärde samt NRMSE för 

flöden och restider med nuvarande restidsfunktioner sammanställs i Tabell 10. 

Tabell 10. Målfunktionsvärde samt NRMSE för flöde och restider med nuvarande restidsfunktioner. 

NRMSE Viktad NRMSE Flöde NRMSE Restid 

0,7812 0,6203 0,3218 

6.3.1. Jämförelse av modellberäknade och observerade länkflöden 

Spridningsdiagrammet i Figur 26 visar resultaten från nätutläggning med nuvarande restidsfunktioner i 

Sampers, jämfört med tillgängliga trafikflödesmätningar. Resultaten indikerar en generell 

överskattning av modellberäknade flöden jämfört med tillgängliga flödesobservationer. Detta gäller 

framförallt flödesmätningar i intervallet 1 500-3 500 fordon/h för större tätortsvägar 

(fördröjningskategori 2, 3 och 4). Tyngdpunkten av flödesobservationerna från modellen tycks dock 

väl överensstämma med mätningarna eftersom regressionslinjen följer en 45-gradig linje, vilket 

antyder att modellresultaten och mätdata överensstämmer väl på aggregerad nivå.  
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Figur 26. Differens i flöde per vdf mellan den iteration med bäst målfunktionvärde och mätdata. 

Differensen i flöde per vdf för nuvarande restidsfunktioner jämfört med mätdata, illustreras i Figur 27. 

I likhet med resonemanget från Figur 26, är det tydligt att modellen generellt överskattar trafikflödet 

för de flesta fördröjningskategorier. Undantaget är enfältsvägar i tätort samt landsvägar, som istället är 

tydligt underskattade. Det är också dessa vägar där flödesnivåerna är relativt låga, enligt 

spridningsdiagrammet i Figur 26. 

 

Figur 27. Modellberäknat flöde per vdf baserat på nuvarande restidsfunktioner i Sampers jämfört med 

mätdata. 
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6.3.2. Jämförelse av modellberäknade och observerade medelrestider 

Modellresultaten från nätutläggning med nuvarande restidsfunktioner avviker till viss del jämfört med 

restidsdata, se Figur 28. Skillnader observeras främst för fördröjningskategori fem, flerfältsvägar i 

tätort (40-60 km/h). Restiderna är tydligt underskattade i modellresultaten för denna 

fördröjningskategori, även om det också finns enskilda vdf-kategorier inom den aktuella 

fördröjningskategorin där istället restiden är överskattad. För övriga fördröjningskategorier är 

avvikelserna relativt små, det förekommer både under- och överskattningar även inom samma 

fördröjningskategori men skillnaderna är som sagt marginella. 

 

Figur 28. Differens i restid per vdf mellan nuvarande restidsfunktioner i Sampers och mätdata. 

6.3.3. Jämförelse av restidsförändring mellan låg- och högtrafikperioder 

Skillnaden i restid mellan högtrafik och lågtrafik med nuvarande restidsfunktioner är relativt stor, 

framförallt för fördröjningskategori tre (tätortsmotorvägar 70-80 km/h), se Figur 29. Även 

fördröjningskategori fyra (flerfältiga tätortsvägar 70 km/h) har en tydlig ökning i restid, men för 

övriga kategorier är skillnaderna relativt små. Överenstämmelsen mot restidsförändringen i mätdata i 

Figur 20, är relativt god för de flesta fördröjningskategorier. Undantaget är huvudsakligen 

fördröjningskategori tre, där modellresultaten ger en tydligt större skillnad i restid jämfört med 

restidsförändring i mätdata. Detta gäller möjligen enbart vdf-kategori tio.  
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Figur 29. Skillnad i restid per vdf mellan fm och lågtrafik med nuvarande restidsfunktioner i Sampers. 

6.4. Diskussion 

En jämförelse av resultaten från den kapacitetsfokuserade (avsnitt 6.1) och fördröjningsfokuserade 

(avsnitt 6.2) kalibreringen och nätutläggning med nuvarande restidsfunktioner (avsnitt 6.3), visar att 

de bästa lösningarna från den kapacitetsfokuserade och fördröjningsfokuserade kalibreringen är 

likvärdiga med modellresultaten för de nuvarande funktionerna. En uppenbar skillnad är att det tydliga 

kluster av höga trafikflöden (från E4 genom Stockholm) som underskattas i de kalibrerade 

lösningarna, inte uppstår like tydligt för nuvarande restidsfunktioner. Detta beror (som diskuterades 

under avsnitt 6.1.3 och 6.2.3) på att kapacitetsreduktionsparametern 𝛾 enligt optimeringsmetoden bör 

sättas till ett betydligt lägre värde än ett, vilket alltså ger en bättre överenstämmelse på totalen men 

sämre för de sex länkar med högst flöden. 

De nuvarande restidsfunktionerna ger resultat för restider som är i linje med resultaten från både de 

kapacitetsfokuserade samt fördröjningsfokuserade kalibrering. Underskattningen av restider för 

fördröjningskategori fem är dock kraftigare för de nuvarande restidesfunktionerna, jämfört med utförd 

kalibrering. Noterbart är att den fördröjningsfokuserade kalibreringen presterar bättre avseende restid 

jämfört med den kapacitetsfokuserade, och det omvända förhållandet gäller anpassning mot flöden. De 

olika parametrarnas frihetsgrader i kalibreringen tycks påverka modellens anpassningsförmåga, 

justering av 𝐽𝐴 förbättrar modellresultatens anpassning mot restider medan 𝛾 ger möjlighet till bättre 

anpassning mot trafikflöde och kapacitet. 

Förändringen i restid mellan lågtrafik och högtrafik är tydligt mindre för den fördörjningsfokuserade 

kalibreringsomgången jämfört med den kapacitetsfokuserade. Justeringen av 𝛾 innebär onekligen att 

de relativa restiderna förlängs jämfört med justering av 𝐽𝐴, (framför allt för fördröjningskategorierna 

tre och fyra). Förändringen för de nuvarande restidsfunktionerna (Figur 29) ligger i spannet mellan 

den fördröjningsfokuserade (Figur 25) och kapacitetsfokuserade (Figur 19) kalibreringen.  

Även om modellresultaten från den kapacitetsfokuserade samt fördröjningsfokuserade kalibreringen 

”bara” är likvärdiga eller aningens bättre än resultaten för nuvarande funktioner, så finns det vissa 

betydande skillnader i funktionernas utformning och transparens i kalibreringsmetodiken. Figur 30 och 
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Figur 31 visar restidsfunktionerna för bästa lösningarna för den kapacitetsfokuserade samt 

fördröjningsfokuserade kalibreringen samt de nuvarande restidsfunktionerna och VQ-sambandet. 

Figur 30 visar funktionerna för 4 olika vdf-kategorier med hastighetsgräns 90 km/h (Tätortsmotorväg, 

Flerfältsväg, MML/MLV, och landsväg). Figuren visar tydligt det schablonmässiga påslaget som lades 

till i de nuvarande funktionerna. Påslaget lades till som en manuell kalibrering för att åstadkomma 

bättre överenstämmelse med avseende på länkflöden (Olstam et al., 2016). Påslaget gör att restiden i 

de nuvarande restidsfunktionerna ökar kraftigt redan vid låga flöden och ger orimligt låga hastigheter, 

vilket tidigare observerats och påpekats vara orimligt och problematiskt för stadsnära motorvägar 

(Bergh och Strömgren, 2020). De kapacitets- och fördröjningsfokuserade kalibrerade funktionerna 

följer i större utsträckning VQ-sambanden med undantag för den lägre kapaciteten för motorvägs- och 

flerfältsvägsfallen på grund av 𝛾 < 1. 

Figur 31 visar restidsfunktionerna för flerfältsväg och enfältsväg med hastighetsgräns 60 och 70 km/h. 

Figurerna visar att funktionerna från kapacitetsfokuserade samt fördröjningsfokuserade kalibreringen 

ger konsistenta friflödesrestider, det vill säga att restiden är längre för lägre hastighetsgräns och färre 

antal körfält. I kalibreringsupplägget som testats finns inga krav på konsistenta friflödesrestider mellan 

hastighetsgränser eller antal körfält, men detta är fullt möjligt genom justering av undre och övre 

gränser av 𝑡0. Det är också tydligt att kalibreringen av friflödesfördröjningen (𝑡0) medför längre 

friflödesfördröjning jämfört med nuvarande funktioner i enfältsfallet. En ytterligare observation är att 

det är relativt stor skillnad i friflödesfördröjningen mellan den kapacitetsfokuserade och 

fördröjningsfokuserade kalibreringen för flerfältsväg med 70 km/h. 

 

Figur 30. Jämförelse av VQ-samband och nuvarande- och kalibrerade restidsfunktioner för fyra olika 

vägtyper (Motorväg, Flerfältsväg, Mötesfri landsväg och landsväg) med hastighetsgräns 90 km/h. 

Not: den svarta och röda kurvan för vdf nr 53 sammanfaller. 
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Figur 31. Jämförelse av VQ-samband och nuvarande- och kalibrerade restidsfunktioner för fyra olika 

vägtyper (flerfältsväg och enfältsväg tätort) med hastighetsgräns 70 och 60 km/h. 

Den generella observationen från jämförelsen av de tre olika typerna av restidsfunktioner, är att de 

presterar någorlunda likvärdigt trots att funktionsformen skiljer sig åt mellan de nuvarande och de 

optimeringskalibrerade varianterna. Målfunktionsvärdet är likvärdigt, liksom anpassningen mot flöden 

och restider. Även förhållandet i restid mellan  lågtrafik och högtrafik är förhållandevis konstant 

oberoende av funktionsform. Att skillnaderna är små innebär ändå ett gott resultat för 

kalibreringsmetoden, då det indikerar att det är möjligt att med ett systematiskt angreppsätt och 

tillgängliga kalibrera restidsfunktionerna och uppnå minst lika bra resultat som att manuellt justera 

funktionerna, vilket ofta innebär subjektiva bedömningar och behov av schablonpåslag, som till 

exempel var fallet vid framtagning av de nuvarande restidsfunktionerna (Olstam et al., 2016). Den 

föreslagna kalibreringsmetoden innebär ett mer transparent angreppsätt där i slutänden 

restidsfunktionerna baseras på empiri och beskrivs av trafikföringsmässiga egenskaper snarare än 

nödvändiga manuella påslag för att få de makroskopiska trafikmåtten rätt. 
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7. Slutsatser och fortsatt arbete 

Det genomförda tillämpningstestet visar att det går att använda en surrogatbaserad optimeringsmetod 

för att kalibrera restidsfunktioner till en statisk nätutläggningsmodell som t.ex. Sampers. 

Tillämpningstestet visar att det med en transparent och systematisk metodik för parametersättningen 

går att få en lika bra eller bättre överenstämmelse med avseende på flöden och restider jämfört med 

nuvarande funktioner som kalibrerats manuellt i större utsträckning och som inkluderar 

schablonpåslag. Då ska också tilläggas att Sampersmodellen övriga delar är kalibrerad utefter 

nuvarande restidsfunktioner, vilket gör att vissa kalibreringsjusteringar i andra delar av Sampers 

eventuellt är anpassade utefter resultat från nätutläggningar med nuvarande funktionsform.  

Utfallet från kalibreringen indikerar på liknande restidsförändringar mellan lågtrafik och högtrafik för 

de kalibrerade funktionerna som de nuvarande funktionerna i Sampers. Dock avviker både de 

kalibrerade och de nuvarande funktionerna en del från de restidsförändringar mellan lågtrafik och 

högtrafik som kan observeras i restidsdata. De kalibrerade funktionerna påvisar något bättre 

överenstämmelse med avseende på flöden och restider på totalen, men detta är svårtolkat om det 

faktiskt innebär en bättre representation av verkligheten, då tillgängliga observationer är kraftigt 

begränsade till antalet (endast 1,3 % av länkarna i nätverket för SAMM-regionen har tillgängliga 

flödesmätningar och 21,6 % av länkarna har restidsdata). 

Kalibreringsmetoden är förstås beroende av bra empiri och även om detta är viktigt även vid manuell 

kalibrering så har koppling av trafikflödesmätningar på timnivå och restidsmätningar mot Sampers 

nätverksbeskrivning tidigare saknats i stor utsträckning. Detta har gjort det svårt att bedöma hur väl 

restidsfunktionerna och Sampers kan återskapa länkflöden och restider för de olika tidsperioderna 

(validering av Sampers har oftast gjorts mot dygnsflödesmätningar och inte timflödesmätningar). För 

att kunna genomföra tillämpningstestet har trafikflödesmätningar på timnivå och restider kopplats mot 

Sampers nätverksbeskrivning. Detta visade sig vara långt ifrån trivialt och det finns en del svårigheter 

med att koppla flöden och restider till Sampers nätverksbeskrivning på grund av de förenklingar av 

vägnätet som finns i Sampers, exempelvis att trafikplatser ibland representeras som en nod med fyra 

inkommande och fyra utgående länkar. I detta fall har vi enbart fokuserat på en mindre delmängd av 

nätverket, varför detta problem skulle bli än mer omfattande om hela Sampersnätet ska kalibreras.  

Ett återkommande problem vid kalibrering av restidsfunktioner är att antalet vägkategorier behöver 

begränsas. Detta innebär att det är många väglänkar med delvis olika egenskaper och förutsättningar 

som ska representeras av samma restidsfunktion. Det är därför viktigt att indelningen görs på ett 

sådant sätt att vägarna som ingår i samma kategori är tillräckligt homogena med avseende på 

trafikföring och kapacitet. I detta arbete användes åtta fördröjningskategorier uppdelade utifrån 

vägtyp, förväntad korsningstyp och korsningarnas påverkan på kapacitet och fördröjning. Kategori-

indelningen kan dock behöva revideras då det t.ex. fanns fall där optimeringsmetoden valde att sänka 

korsningskapaciteten för en viss kategori, för att erhålla en så bra övergripande överenstämmelse som 

möjligt, vilket medförde för låg kapacitet på vissa länkar som ingår i denna kategori. Detta problem 

kan aldrig lösas helt utan det kommer alltid finnas heterogeniteter oavsett kategoriindelning. Dock kan 

det påverkas genom att säkerställa att mätdata på extra viktiga länkar och/eller att målfunktionen 

viktas så att överenstämmelsen på extra viktiga länkar ges en högre vikt. En fördel med att tillämpa 

den typ av kalibreringsmetod som testats i detta arbete är att det är relativt enkelt att utvärdera olika 

kategoriindelningar, t.ex. med ambitionen att minimera antalet kategorier.  

Vid tillämpning av optimeringsmetoder för kalibrering av trafikmodeller finns alltid en risk för 

överkalibrering mot trafiksituationen som mätdata representerar. En viktig fråga är därför hur 

nulägesoptimerade restidsfunktioner kommer att fungera vid Sampersutvärderingar av prognosfall. 

Framtida arbete borde därför inkludera test av de kalibrerade funktionerna för ett eller flera 

prognosfall. För ett prognosfall finns förstås ingen möjlighet att jämföra med verkliga mätningar utan 

endast med resultat som erhålls med andra restidsfunktioner. Det är därför viktigt att undersöka hur de 
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kalibrerade funktionerna fungerar vid olika efterfrågenivåer och hur känsliga resultaten för ett 

prognosfall är i termer av ruttval, länkflöden, restider, etc. beroende på parameteruppsättning i 

restidsfunktionerna. 

7.1. Rekommendation till fortsatt arbete 

Baserat på erfarenheterna och resultaten från tillämpning av den surrogatbaserade optimeringsmetoden 

för kalibrering av restidsfunktionerna i Sampers föreslås, följande steg vid fortsatt arbete: 

1. Koppla trafikflödesmätningar och restidsdata till Sampers vägnätsbeskrivning  

Ta fram processer för att kontinuerligt och på ett enkelt sätt kunna koppla återkommande 

trafikflödesmätningar (som t,.ex. kommuners och Trafikverkets slangmätningar) och inköpt 

restidsdata till Sampers vägnätsbeskrivning. Detta inkluderar bland annat information om 

vilka verkliga länkar som tillsammans motsvarar flödet på en enskild Samperslänk där 

Sampersnätet förenklats samt koppling av nätverksbeskrivningar som används för 

representation av restidsdata, t.ex. OSM. Resultatet av detta steg bör dels vara en process för 

att återkommande koppla trafikflödesmätningar och restidsdata till Sampers och dels en mer 

komplett uppsättning av trafikflödesdata som täcker större delar av Sampers-nätet. Ett 

långsiktigt mål kan vara att ta fram en verktygslåda för att översätta flöden och restider mellan 

å ena sidan databaser som NVDB och OSM och å andra sidan nätverksrepresentationer i 

statiska trafikmodeller som Sampers och dynamiska trafikmodeller som Matsim, Dynameq, 

TransModeller, etc. 

2. Kvalitetssäkring av trafikflödesdata 

Gå igenom och säkerställa att det finns mätningar på extra viktiga länkar samt att redovisade 

uppmätta flöden är rimliga och representerar rätt tidsperiod eller att det finns relevanta 

justeringsfaktorer för att t.ex. justera för vilken månad som mätningen avser.  

3. Genomgång av indelning i fördröjningskategorier 

I detta arbete har åtta fördröjningskategorier använts. Antalet kategorier behöver hållas så lågt 

som möjligt men exakt hur många och hur grupperingen ska se ut är svårt att säga. Den 

använda indelningen i detta arbete har fungerat relativt bra men det finns indikationer på att 

t.ex. vissa av kategorierna är för heterogena. Förslagsvis genomförs kalibreringstester med fler 

olika kategoriindelningar med ambitionen att minimera antalet kategorier. 

4. Uppdaterad kalibrering och korsvalidering 

Genomför en ny kalibrering baserat på det utförligare datamaterialet. Från steg 1 och 2. 

Genomför kalibrering för samtliga tidsperioder samt korsvalidering, det vill säga kalibrering 

av parametrar för en tidsperiod och validering för en annan och vice versa. 

5. Komplett Sampers körning 

Därefter behöver en komplett Samperskörning genomföras för att undersöka hur de 

kalibrerade restidsfunktionerna eventuellt påverkar t.ex. destinations- och färdmedelsval. Om 

de justerade restidsfunktionerna har en stor påverkan på destinations- och färdmedelsval och i 

slutändan resulterande länkflöden och restider kan en iteration mellan steg 4 och 5 behövas. 

Vidare behöver det även utvärderas hur stor inverkan de kalibrerade restidsfunktionerna skulle 

ha för det slutliga beslutsunderlaget.  

6. Jämförelse av nuvarande och kalibrerade funktioner för ett utrednings- och prognosfall 

Som ett sista steg rekommenderas att såväl de nuvarande som de kalibrerade funktionerna 

tillämpas för ett traditionell Sampersutvärdering av ett faktiskt utredningsalternativ inklusive 

prognosfall för att undersöka hur stor påverkan de justerade restidsfunktionerna har på 

resultatet och slutsatser. 
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Bilaga 1 Översikt över restidsfunktionskategoriseringen i Sampers 

Tabell 1. Vägnätsklassificering för motorvägar och flerfältsvägar. 

VDF-
index 

Benämning 
Skyltad 
hastighet 
[km/h] 

Antal körfält  
(båda riktning-
arna) 

Vägbredds-
klass [m] 

VM/VF1 
Fördröjnings-
kategori 

1 MV_H120 120 tom tom 
 

tom 1 

2 MV_H110_6kf 110 >=6 Tom Tom 2 

3 MV_H110_4kf 110 4 Tom Tom 1 

4 MV_H100_6kf 100 >=6 Tom Tom 2 

5 MV_H100_4kf 100 4 Tom Tom 1 

6 MV_H90_6kf 90 >=6 Tom Tom 2 

7 MV_H90_4kf 90 4 Tom Tom 2 

8 MV_H80_6kf 80 >=6 Tom Tom 3 

9 MV_H80_4kf 80 4 Tom Tom 3 

10 MV_H70_6kf <=70 >=6 Tom Tom 3 

11 MV_H70_4kf <=70 4 tom Tom 3 

12 Flerfält_H110 >=110 tom Tom Tom 1 

13 Flerfält_H100 100 Tom Tom Tom 1 

14 Flerfält_H90 90 tom Tom Tom 2 

15 Flerfält_H80_6kf 80 >=6 Tom Tom 3 

16 Flerfält_H80_4kf 80 4 Tom Tom 3 

17 Flerfält_H70_6kf 70 >=6 Tom Tom 4 

18 Flerfält_H70_4kf_vmvf1 70 4 Tom 1 4 

19 Flerfält_H70_4kf_vmvf2 70 4 Tom 2 4 

20 Flerfält_H70_4kf_vmvf5 70 4 Tom 5 4 

21 Flerfält_H70_4kf_vmvf6 70 4 Tom 6 4 

22 Flerfält_H60_6kf 60 >=6 Tom Tom 5 

23 Flerfält_H60_4kf_vmvf2 60 4 Tom 1,2 5 

24 Flerfält_H60_4kf_vmvf5 60 4 Tom 5 5 

25 Flerfält_H60_4kf_vmvf6 60 4 Tom 6 5 

26 Flerfält_H50_6kf 50 >=6 Tom Tom 5 

27 Flerfält_H50_4kf_vmvf2 50 4 Tom 1,2 5 

28 Flerfält_H50_4kf_vmvf5 50 4 Tom 5 5 

29 Flerfält_H50_4kf_vmvf8 50 4 Tom 8 5 

30 Flerfält_H40_4kf_vmvf4 <=40 Tom Tom 1,4 5 

31 Flerfält_H40_4kf_vmvf7 <=40 Tom Tom 7 5 

32 Flerfält_H40_4kf_vmvf8 <=40 tom tom 8 5 

 

 

1 Vägmiljö/Vägfunktion. 
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Tabell 2. Vägnätsklassificering för mötesfria vägar. 

VDF-
index 

Benämning 
Skyltad 
hastighet 
[km/h] 

Antal körfält  
(båda riktning-
arna) 

Vägbredds-
klass [m] 

VM/VF2 
Fördröjnings-
kategori 

33 MML_H110_2+2kf >=110 4 Tom tom 8 

34 MML_H110_2+1kf >=110 3 Tom Tom 8 

35 MML_H100_2+2kf 100 4 Tom Tom 8 

36 MML_H100_2+1kf 100 3 Tom Tom 8 

37 MML_H90_2+2kf 90 4 Tom Tom 8 

38 MML_H90_2+1kf 90 3 Tom Tom 8 

39 MML_H80 <=80  Tom Tom 8 

40 MLV_H110_2+2kf >=110 4 Tom Tom 8 

41 MLV_H110_2+1kf >=110 3 Tom Tom 8 

42 MLV_H100_2+2kf 100 4 Tom Tom 8 

43 MLV_H100_2+1kf 100 3 Tom Tom 8 

44 MLV_H90_2+2kf 90 4 Tom tom 8 

45 MLV_H90_2+1kf 90 3 Tom Tom 8 

46 MLV_H80 80 Tom Tom Tom 8 

47 MLV_H70 <=70 tom tom tom 8 

 

2 Vägmiljö/Vägfunktion. 
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Tabell 3. Vägnätsklassificering för tvåfältsvägar. 

VDF-
index 

Benämning 
Skyltad 
hastighet 
[km/h] 

Antal körfält  
(båda riktning-
arna) 

Vägbredds-
klass [m] 

VM/VF3 
Fördröjnings-
kategori 

48 Tvåfält_H110_B11 >=110 Tom >9 Tom 7 

49 Tvåfält_H110_B9 >=110 Tom <=9 Tom 7 

50 Tvåfält_H100_B11 100 Tom >9 Tom 7 

51 Tvåfält_H100_B9 100 Tom 9 Tom 7 

52 Tvåfält_H100_B7 100 Tom <9 Tom 7 

53 Tvåfält_H90_B11 90 Tom >9 Tom 7 

54 Tvåfält_H90_B9 90 Tom 9 Tom 7 

55 Tvåfält_H90_B7 90 Tom 7 Tom 7 

56 Tvåfält_H90_B5 90 Tom <7 Tom 7 

57 Tvåfält_H80_B11 80 Tom >9 Tom 7 

58 Tvåfält_H80_B9 80 Tom 9 Tom 7 

59 Tvåfält_H80_B7 80 Tom 7 Tom 7 

60 Tvåfält_H80_B5 80 Tom <7 Tom 7 

61 Tvåfält_H70_B11_vmvf1 70 Tom >9 1 7 

62 Tvåfält_H70_B9_vmvf1 70 Tom 9 1 7 

63 Tvåfält_H70_B7_vmvf1 70 Tom 7 1 7 

64 Tvåfält_H70_B5_vmvf1 70 Tom <7 1 6 

65 Tvåfält_H70_vmvf2 70 Tom Tom 2 6 

66 Tvåfält_H70_vmvf5 70 Tom Tom 5 6 

67 Tvåfält_H70_vmvf6 70 Tom Tom 6 6 

68 Tvåfält_H60_vmvf2 60 Tom Tom 1,2 6 

69 Tvåfält_H60_vmvf5 60 Tom Tom 5 6 

70 Tvåfält_H60_vmvf6 60 Tom Tom 6 6 

71 Tvåfält_H50_vmvf2 50 Tom Tom 1,2 6 

72 Tvåfält_H50_vmvf5 50 Tom Tom 5 6 

73 Tvåfält_H50_vmvf8 50 Tom Tom 8 6 

74 Tvåfält_H40_vmvf4 <=40 Tom Tom 1,4 6 

75 Tvåfält_H40_vmvf7 <=40 Tom Tom 7 6 

76 Tvåfält_H40_vmvf8 <=40 Tom Tom 8 6 

 

 

3 Vägmiljö/Vägfunktion. 
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