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Sammanfattning 

Bakgrund:  

Det finns platser, flaskhalsar, i trafiknätet där framkomligheten av olika 

anledningar är begränsad, vilket resulterar i att trafikanterna drabbas av 

fördröjningar. Historiskt har man med hjälp av bl.a. trafikmodeller kunnat beskriva 

detta väl främst för fordonstrafiken, men interaktion mellan gång- och 

cykeltrafikanter (GC) och fordonstrafik samt systemperspektiv på 

flaskhalsproblem har saknats. Med systemperspektiv menas i detta fall analys av 

hela trafiknät, där även interaktionen mellan trafikslagen hanteras. 

 

Syfte och mål:  

Syftet med detta forskningsuppdrag är att utveckla en metod för att kartlägga och 

arbeta strategiskt med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv 

inom tätortsmiljö.  

 

Målet är att få svar på följande frågor: 

 Är trafikmodellering bästa sättet att ”kartlägga och arbeta strategiskt med 

flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.”? 

 Kan en modell/metod användas för att ”kartlägga och arbeta strategiskt 

med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.”?  

 Kan flera modeller/metoder samverka för att ”kartlägga och arbeta 

strategiskt med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv 

inom tätortsmiljö.”? 

 Skall en helt ny modell tas fram för att ”kartlägga och arbeta strategiskt 

med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.”?   

 

Metod:  

Studien är uppdelad i en litteraturstudie och två s.k. case studies (fallstudier). 

Litteraturstudien tittar på kända metoder, modeller och samband. I fallstudierna 

implementeras det som litteraturstudien kommer fram till. Malmö och Helsingborg 

är fallstudier och med hänvisning till litteraturstudien föreslås att en cykelmodell 

och en bilmodell byggs upp för de båda fallstudierna, och att dessa sedan 

integreras. Malmö modelleras i Dynameq samt en rasterbaserad GIS-modell för 

GC. Helsingborg modelleras i Cube avenue samt en nätvärksbaserad GIS-modell 

för GC. Fokus i studierna ligger på interaktionen mellan biltrafik och GC-trafik i 

korsningar och sträckor, samt vad detta ger för effekt på övergripande stadsnivå. 

Då trängsel i stadsmiljö till stor del präglas av korsningarna och dess köbildning är 

det viktigt att biltrafikmodellerna är dynamiska och kan hantera kö-uppbyggnad 

och avveckling. Fallstudierna visar att det är möjligt att skapa en dynamisk 
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biltrafikmodell1 på stadsnivå, samt att samma metodik kan inkludera både biltrafik 

och GC-modeller. Dock har ingen metod implementerats som direkt kopplar ihop 

biltrafik och GC i ett integrerat system.  

 

I slutfasen av detta projekt påbörjades ett samarbete med METKAP-projektet 

(METoder för KAPacitetsanalys) som är ett projekt finansierat av Trafikverket för 

att skapa en ny Svensk kapacitetsmanual för vägtrafikanläggningar. Detta 

samarbete resulterade i kapacitetsmanual för Gång- samt Cykeltrafikanläggningar, 

dock begränsade till kapacitet i enskilda anläggningar. 

 

Slutsats:  

Det finns idag inte någon modell som hanterar både bil- och GC-trafik på ett 

integrerat sätt på övergripande nivå. Däremot är det möjligt att ta fram separata 

modeller för GC och bil, där respektive trafikslag påverkas av det andra. Det är 

dock inte enkelt att med dagens verktyg koppla de olika modellerna med varandra 

för att analysera interaktion och systemeffekter automatiskt. En nätverksbaserad 

modell för gång och cykel har fördelen att den kan kopplas till en befintlig modell 

för biltrafik såsom Cube. Detta innebär att de kan använda sig av samma 

trafiknätverk för bil och GC. Genom att klassificera näten kan trafiken 

differentieras och trafikslagen kan integrerade i samma system. Däremot ser vi 

inget enkelt sätt att koppla resultat från GC-lager till biltrafiknätet utan manuella 

justeringar. Eftersom ingen programvara på marknaden klarar av interaktionen 

mellan biltrafiken och GC på ett validerat och transparent sätt skulle ett helt nytt 

tankesätt behövas för koppa ihop modellerna. Utveckling pågår dock inom detta 

område med förhoppningen att kunna koppla ihop olika trafikmodeller med olika 

detaljeringsgrader.  

 

En förutsättning för att kunna göra bra och tillförlitliga analyser för GC, samt 

interaktionen med bil, är tillgången till data. För att höja kvaliteten på modellerna 

behövs dels insamling av mätdata kring interaktion mellan oskyddade trafikanter 

och biltrafik, dels insamling av data för flöden och alstring. Modellerna behöver 

också utvecklas vad gäller efterfrågemodeller som hanterar bil-, kollektiv-, cykel- 

och gångtrafik.  

 
  

                                                
1 (DTA) Dynamic Traffic Assignment 
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Summary in English 

Background:  

There are points, or bottlenecks, in the traffic network where accessibility is 

restricted for various reasons, with the effect that traffic-users are faced with 

delays. Historically, traffic models and similar tools and methods have been used 

to describe foremost the effects on road vehicle traffic. However, the interaction 

between pedestrians/cyclists and road vehicles tends to be excluded in such 

studies, as does analysis of the entire traffic network at city-level, including 

interaction between transport modes. 

 

Purpose and objective:  

The purpose of this research project is to develop a methodology to describe and 

work from a strategic perspective covering bottlenecks of all modes of transport 

and from a system-perspective.  

 

The objective is to answer the following questions: 

 Is traffic modelling the best way to “describe and strategically analyse 

bottlenecks for all modes of transport within an urban environment”?  

 Can a model/method be used to “describe and strategically analyse 

bottlenecks for all modes of transport within an urban environment”? 

 Can several modes/methods be coordinated to “describe and strategically 

analyse bottlenecks for all modes of transport within an urban 

environment”?   

 Should a completely new model/method be developed to “describe and 

strategically analyse bottlenecks for all modes of transport within an urban 

environment”?  

 

Method:  

The study is divided into a literature-study and two “case-studies”. The literature 

study looks at already existing methods/models as well as the 

relationship/connectivity between them.  The case-studies implement the 

conclusion of the literature study using practical examples. The cities of Malmö 

and Helsingborg were used as case-studies in accordance with the literature 

study’s recommendation and a cycle model and a car model were developed for 

both cities. Malmö uses Dynameq and a raster-based GIS model for 

cycle/pedestrian traffic whilst Cube and a network-based GIS model is used for 

Helsingborg. The focus of the studies is on the interaction between 

cycle/pedestrian and car traffic and also cycle/pedestrian traffic at junctions and 

links, as well as the effects at city-level. As congestion in an urban environment is 

mainly related to junctions, and the queues associated with junctions, it is 

important that car traffic models use dynamic assignment methods that can cope 

with queue-building and dispersion.  

 

The case-studies show that it is possible to create a dynamic car traffic model at 

city-level, and that the same methodology can include both car traffic and 
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cycle/pedestrian models. However, no tools have been implemented to directly 

connect car traffic and cycle/pedestrian traffic in a fully-integrated system.  

In the final phase of the project, cooperation with the METKAP-project (METoder 

för KAPacitetsanalys) was started. This is a project financed by Trafikverket in 

order to create a new Swedish capacity manual for road traffic. This cooperation 

produced a capacity manual for pedestrian and cycle traffic, though without 

network effects.  

 

Conclusion:  

There are no existing models which by themselves cope with both car and 

pedestrian/cycle traffic in an integrated way at city-level.  On the other hand, it is 

possible to develop separate models for pedestrians/cyclists and for car traffic, 

where each mode of transport is affected by the others. However, it is far from 

easy with today’s tools to connect together these models with one another in 

order to analyse interaction and system effects automatically. A network-based 

model for cycle/pedestrian traffic has the benefit of connecting to an existing car 

traffic model via tools such as Cube. This means that they can use the same traffic 

inputs, networks and model structures for all modes of transport. By classifying 

the network it is possible to differentiate the various traffic modes and thus 

integrate the models in the same system/application. Despite this it is no simple 

task to integrate the results from cycle/pedestrian to the car network without 

manual manipulation. As no existing commercial software is available that 

automatically interacts between car and cycle/pedestrian traffic in a transparent 

and reliable way at city-level, a new way of thinking is necessary to connect these 

models. Development is, however, ongoing in this field and hopefully new tools 

will become available to connect different traffic models at various levels of detail.  

 

A requirement, in order to carry out quality and reliable analysis for 

cycle/pedestrian traffic and the interaction with car traffic, is also data availability. 

In order to raise the quality levels of the models the collection of count data 

associated with the interaction between cycle/pedestrians and car traffic is 

necessary. This concerns both traffic flows and trip-generation rates. The 

necessary models also need to be developed for traffic demand including modes 

for car, public transport as well as cycle and pedestrian movements.  
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
Det finns platser, flaskhalsar, i trafiknätet där framkomligheten av olika 

anledningar är begränsad, vilket resulterar i att trafikanterna drabbas av 

fördröjningar. En intervjustudie2 med 19 av de största kommunerna i landet visar 

att knappt hälften upplever att de har stora problem med flaskhalsar i sitt 

trafiksystem. Intervjustudien visar vidare hur dessa flaskhalsproblem förväntas 

kunna åtgärdas med ny infrastruktur. 

 

Idag löser man ofta sådana framkomlighetsproblem genom åtgärder lokalt vid 

flaskhalsen, men man tittar inte på hur detta påverkar hela tätortens trafiknät. På 

samma sätt är befintliga studier av flaskhalsar och dess effekter begränsade till 

den plats eller sträcka i trafiksystemet där flaskhalsen uppstår. Genom att 

betrakta sträckan med flaskhalsproblem som en isolerad företeelse tenderar man 

dock att bortse från dess påverkan på trafiksystemet som helhet. En lokal lösning 

kan istället innebära att problemet flyttar till en ny plats.  

 

Åtgärder mot flaskhalsproblem i tätortsmiljö har av tradition skett utifrån en 

ambition att optimera framkomligheten för biltrafiken i en specifik problempunkt. 

Det finns dock ett behov av att vidga analyserna av effekterna av dessa åtgärder, 

inte bara i geografiska termer, utan även i syfte att beakta åtgärdernas påverkan 

på övriga trafikslag. 

 

Analyserna av effekterna av åtgärder mot flaskhalsar i vägnätet i ett bredare 

perspektiv bör därför utvidgas till att även omfatta effekter såsom påverkan på 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter, samt påverkan på trafiksäkerhet och 

miljö. Idag saknas dock praktiskt tillämpbara metoder för att analysera olika 

åtgärder med hänsyn till flaskhalsproblemen ur ett systemperspektiv.  

 

Följande frågeställningar har hanterats: 

 Kan flaskhalsproblematik jämställas med framkomlighetsproblem eller 

tillgänglighetsproblem? 

• Vilka mått kan användas som framkomlighetsmått för de olika 

trafikslagen? 

• Vilka mått kan användas som tillgänglighetsmått för de olika trafikslagen? 

• Finns det andra sätt att mäta flaskhalsar? 

  

                                                
2 Intervjustudien ”Ökad genomströmning i högtrafikerade korsningar” genomfördes av 

Ramböll på uppdrag av Vägverket i november 2008.  
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1.2 Syfte 
Projektets övergripande syfte är att utveckla en metodik som möjliggör analys och 

utvärdering av alternativa lösningar av flaskhalsproblem i tätortsmiljö. Metodiken 

skall betrakta flaskhalsproblematiken ur ett systemperspektiv och således beakta 

samtliga trafikslag, med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö. Tidigare 

har fokus ofta legat på biltrafik, men i detta projekt har man även försökt att 

vända på frågan och fråga sig vilken flaskhals som biltrafiken utgör för de 

oskyddade trafikanterna, gående och cyklister. 

 

Ambitionen är att resultaten skall kunna utgöra underlag för framtida riktlinjer i 

styrande dokument, såsom Vägar och gators utformning (VGU), Trafik i en 

attraktiv stad (TRAST) och andra handböcker. För detta behövs svar på: 

• Är trafikmodellering bästa sättet att ”kartlägga och arbeta strategiskt med 

flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.” 

• Kan en ensam modell/metod ”kartlägga och arbeta strategiskt med 

flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.”?  

• Kan flera modeller/metoder samverka för att ”kartlägga och arbeta 

strategiskt med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv 

inom tätortsmiljö.”? 

• Skall en helt ny modell tas fram för att ”kartlägga och arbeta strategiskt 

med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.”?   

• Skall önskemålen anpassas efter vad modellerna klarar? 

1.3 Avgränsning 
Syftet är formulerat så att det medger väldigt breda möjligheter om vad som skall 

ingå i utvecklad metod. För att göra projektet praktiskt möjligt är det viktigt att 

göra tydliga avgränsningar  

 

Flaskhalsproblematiken studeras med utgångspunkt från fyrstegsmodellen med 

avseende på alternativa lösningar och deras effekter på kort och lång sikt. 

Projektet avgränsas till medelstora och mindre tätorters huvudvägnät med 

tillhörande lokalvägsanknytningar. Utvecklingen av ny metodik fokuseras på 

analys av tillgänglighetseffekter med syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart och 

balanserat trafiksystem.  

 

Följande avgränsningar har gjorts: 

• Avgränsningar i arbetet avseende kollektivtrafikeffekter av 

flaskhalsåtgärder har gjorts. Kollektivtrafiksystemet ger stora 

fördröjningar i sig, ex biljettsystem, av- och påstigningar. Nätets 

fördröjningseffekter (interaktioner med GC och bil) har i jämförelse med 

bilen inte så stor påverkan och därför utreds inte kollektivtrafiken närmre. 

Den kollektivtrafik som rör sig genom området behandlas istället som 

biltrafik.  

• Reseefterfrågan påverkas inte av nätförändringarna i bilmodellerna utan är 

konstanta mellan de olika utredningsalternativen 
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• Endast tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter behandlas och inte 

kapacitets- eller framkomlighetsproblem för dessa trafikslag.  

• Resekedjor behandlas ej. 

• GC-trafik har inte modellerats nära maximal belastningsgrad. 

• GC-trafik rör sig i ett definierat vägrum 

1.4 Metod 
Metoden som använts för att ta fram en metodik för att kunna analysera och 

utvärdera alternativa lösningar av flaskhalsproblem i tätortsmiljö består av flera 

steg. Arbetet startar med en litteraturinventering av flaskhalsproblematiken, 

denna visar på de kunskapsbrister som finns när det gäller flaskhalsar för de olika 

trafikslagen. För att fylla dessa kunskapsluckor krävs det ett nytt tillvägagångssätt 

att se på flaskhalsar och dess problematik. En modellinventering har därför utförts 

för att kartlägga de olika modellverktyg som kan tänkas användas för att 

modellera flaskhalsars påverkan på trafiksystemet i tätortsmiljö för de olika 

trafikslagen.  

 

Litteraturinventeringen och modellinventeringen resulterar tillsammans i en 

metodik för hur analys och utvärdering av flaskhalsar i tätortsmiljö ska 

genomföras. Denna metodik består bland annat av en arbetsgång, nyttjande av 

teoribaserade interaktionssamband samt andra samband från både litteraturen 

och de berörda modellerna. Metodiken appliceras därefter på bilmodellerna samt 

på gång- och cykelmodellerna för att testa hur väl metodiken fungerar. Detta steg 

kan ske i flera omgångar för att om möjligt förkasta eller gå vidare med metodik 

för de olika modellerna.  

 

Sent i projektet fick man möjlighet att arbeta i METKAP-projektet3 med att 

revidera gång- samt cykeldelen av kapacitetsmanualen. I METKAP-projektet 

vidareutvecklas och sprids metoder och verktyg för kapacitetsanalys, utformning 

och bestämning av trafikeffekter för olika typer av vägar, korsningar och 

trafikplatser. De grundvärden som finns där är inte inarbetade i denna rapport. 

METKAP-projektets resultat bifogas som bilaga samt finns även att hitta på 

Trafikverkets hemsida. 
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2. State of the art 

2.1 Litteraturinventering 

2.1.1 Metod och syfte 
En litteraturinventering har genomförts i syfte att ge en översiktlig kartläggning av 

flaskhalsproblematiken som forskningsobjekt. Litteraturinventeringen avser såväl 

svensk som internationell litteratur. 

2.1.2 Resultat 
Litteraturinventeringen visar hur flaskhalsar i vägnätet i allmänhet är ett väl 

utforskat ämne, även om det i huvudsak avser studier av flaskhalsproblematik på 

huvudvägar av motsvarande motorvägsstandard. Flaskhalsar för biltrafik i 

tätortsmiljö är dock fortfarande ett förhållandevis outforskat område.  

 

Vid inventeringen har ett antal svenska studier som berört trängsel och 

flaskhalsproblematik i det svenska vägnätet identifierats. Studierna avser i 

huvudsak problemen i Stockholm, med undantag för Kronborg (1998) som 

identifierat och studerat de 17 värsta problemområdena i Göteborgstrafiken, med 

avseende på symptom, orsaker och åtgärder. 

 

Övriga svenska studier som berör flaskhalsproblematik har fokuserat på trängsel 

och köer i Stockholmstrafiken. En av dessa studier har utförts av Morán Toledo 

(2008), som i sitt forskningsarbete på KTH studerat trängselproblematiken i 

Stockholm, bl.a. som en följd av flaskhalsar. Vidare märks studier av Transek 

(1999), som med hjälp av Emme beräknat RHN-värden4 i Stockholm och 

därigenom beskrivit konsekvenser av flaskhalsar, samt Vägverket (1999), som 

kartlagt trängsel (RHN) m h a olika programvaror och värderat kostnaden för 

trängseln.  

 

I en studie av Kronborg och Davidsson (2008) har 166 flaskhalsar i 

Stockholmsregionen kunnat identifieras. I studien definierar författarna flaskhalsar 

som ”platser som föranleder köer förmiddag eller eftermiddag”. Författarna 

konstaterar att det finns tre nivåer av flaskhalsar, vilket baseras på uppmätt 

fördröjning.  

 

I en annan studie av Kronborg (2003) har flaskhalsar i mer utpräglad tätortstrafik 

analyserats. Studien avser flaskhalsar för biltrafiken inom Stockholms stads 

gränser och använder sig begreppet flaskhals i betydelsen av ”en korsning, 

vävningspunkt eller annat ställe i vägtrafiken där det, åtminstone under 

rusningstid, uppstår köer beroende på att efterfrågan överstiger utbudet”. I 

studien har 86 primära flaskhalsar identifierats. 

 

                                                
4 Relativ hastighetsminskning, RHN = (1 – (uppmätt hastighet/skyltad hastighet)) * 100 
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Litteraturinventeringen har vidare visat hur den internationella forskningen kring 

flaskhalsar i vägnätet nästan uteslutande avser flaskhalsproblem på vägar av 

motsvarande motorvägsstandard. Resultaten från inventeringen indikerar att det 

är en tydlig överrepresentation av studier som belyser problematiken på denna 

typ av vägar i USA/Kanada samt i Tyskland. Litteraturinventeringen har inte 

kunnat identifiera någon internationell studie av flaskhalsar i tätortsmiljö, liknande 

den som Kronborg utfört.  

 

Av inventeringen framgår vidare att många av de internationella studierna av 

flaskhalsar och dess effekter fokuserar på tidpunkten för övergången mellan fritt 

flöde och ett tillstånd av trängsel, s.k. traffic breakdown. Studierna använder sig i 

huvudsak av trafikdata från system av detektorstationer, med uppgift om 

hastigheter och flöden. Det rör sig således om statistisk analys för att kunna 

identifiera aktiva flaskhalsar och förutspå när aktiveringen skall äga rum.  

 

 

Figur 1 – Exempel på studerade motorvägssträckor i USA, Tyskland och 
Storbritannien (Zielke et.al., 2008.) 

 

Inventeringen antyder vidare att jämförelsevis lite forskning ägnats åt flaskhalsar i 

kollektivtrafiksystemet och ännu mindre forskning åt flaskhalsar i cykelvägnätet. 

Ett exempel på ett undantag är ett examensarbete som utförts på KTH, som 

loggat restider med cykel och därigenom kunnat konstatera hur flaskhalsar i 

cykelvägnätet uppstår, bland annat då stora flöden resulterar i lägre 
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förflyttningshastighet där utrymmet inte räcker till eller vid icke-synkroniserade 

trafikljus (Gustafsson, 2009).  

 

Som kontrast är problematiken med flaskhalsar för fotgängare ett väl utforskat 

ämnesområde. Denna forskning belyser problematiken med kapacitetsbrist på 

gångytor och hur trängsel uppstår när flödet överstiger facilitetens kapacitet. 

Merparten av forskningen som avser flaskhalsar för fotgängare avser dock 

gåendes beteende och rörelsemönster vid passager genom trånga utrymmen, 

såsom dörrar eller trappor och aktualiseras framför allt inom frågor som rör 

säkerhet och utrymningsmöjligheter.  

 

Studierna är regel inte tillämpbara på de förhållanden som råder på gångvägnätet 

utomhus.  

 

Slutligen har litteraturinventeringen visat att forskningen kring flaskhalsar vid 

interaktionen mellan de olika transportslagen är relativt begränsad till sin 

omfattning, även om även detta är ett moget forskningsområde där de första 

studierna dateras tillbaka till 1930-talet.  

2.2 Modellinventering biltrafik 

2.2.1 Metod och syfte 

Modellinventeringen har genomförts parallellt med litteraturinventeringen i syfte 

att kartlägga och belysa kunskapsläget inom området. Syftet med 

modellinventeringen har vidare varit att begränsa antalet tänkbara modeller som 

bedöms vara lämpliga att använda för analyser av flaskhalsrelaterade problem i 

trafiksystemet.  

 

Det stora utbudet av programvaror inom trafiksimulering och trafikanalys innebär 

att en modellinventering av den omfattning som ryms inom ramen för denna 

studie inte gör anspråk av att vara heltäckande. Urvalet av tänkbara modeller att 

analysera och jämföra försvåras dessutom av svårigheterna att bedöma 

programvarornas potential enbart baserat på dess manual eller 

produktbeskrivning. 

 

Modellinventeringen innefattar också den en litteraturgenomgång, där rapporter 

och manualer för alternativa programvaror studerats. Denna litteraturinventering 

resulterade i att 17 olika trafikanalysmodeller valdes ut som tänkbara verktyg för 

de efterföljande flaskhalsanalyserna. De identifierade modellerna har därefter 

klassificerats, i syfte att klargöra vilka modelleringsbehov respektive modell är 

designad att tillgodose.  
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Klassificeringen avser bland annat modellens tillvägagångssätt för att lägga ut 

trafik på transportnätverket, där en åtskillnad mellan statiska och dynamiska 

modeller (DTA) görs. Vidare klassificeras modellerna utifrån hur modellernas 

aggregeringsnivå. Modellerna delas då in i de tre kategorierna: 

 microscopic, som beskriver hur fordonen interagerar med varandra,  

 macroscopic, som beskriver trafiken på en mer översiktlig nivå aggregerad 

till exempelvis timflöden, samt  

 mesoscopic, som beskriver trafiken på en medelhög aggregeringsnivå där 

interaktionen mellan grupper av fordon analyseras. 

 

Tabell 1 – Klassificering av programvaror, *DTA=Dynamic Traffic Assignment 

  Micro Meso Makro Static/DTA* 

Cube Voyager+Avenue       S/DTA 

Aimsun       S/DTA 

Visum+Metropolis       S/DTA 

Vissim       DTA 

Transmodeler      DTA 

Paramics       DTA 

Corsim       DTA 

Sim Traffic       DTA 

Dynameq       DTA 

Saturn       DTA 

Transims      DTA 

MEZZO       DTA 

DYNASMART-P       DTA 

Contram      DTA 

Traffic analyst       S 

Emme/3       S 

TransCad       S 

 

Eftersom det i en flaskhalsanalys är nödvändigt att programvaran klarar av att 

modellera situationer där köer uppstår, har statiska modeller, såsom Emme/3, 

TransCad och Traffic Analyst, som alla är makromodeller, uteslutits. Eftersom 

micromodeller blir väldigt dataintensiva när större områden skall analyseras har 

ytterligare fem st. programvaror bedömts vara mindre lämpliga för analyser av 

flaskhalsproblem: Vissim, Transmodeler, Paramics, Corsim and Sim Traffic. Av de 

återstående nio modellerna har fyra st: Transims, Mezzo, Dynamsmart-P samt 

Contram uteslutits på grund av de inte erbjuder eller endast tillhandahåller 

begränsat med support.  

 

De återstående fem programvarorna, Cube Voyager + Avenue, Aimsun, Visum (+ 

Metropolis), Dynameq samt Saturn, har analyserats utifrån deras eventuella 

styrkor och svagheter. Utifrån en behovsanalys av vilka funktioner som krävs för 

att kunna utföra flaskhalsanalyser analyseras hur väl respektive programvara 

bemöter dessa krav med hjälp av programvarornas manualer. Programvarorna 

poängsätts sedan utifrån hur många av de olika kraven de uppfyller.  
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Vidare värderas programvarornas lämplighet som verktyg för flaskhalsanalys 

utifrån en uppsättning om 29 bedömningskriterier, vilket bland annat inkluderar 

kriterier som användarvänlighet, vilket till viss del beror på utvärderarens tidigare 

erfarenheter.  

 

De 29 bedömningskriterierna kategoriseras i fem grupper utifrån funktionalitet och 

karaktär:  

 Generella egenskaper 

o Möjlighet att importera eller exportera nätverk och matriser till och 

från andra standardprogramvaror 

o Gränssnittets användarvänlighet och känsla av modernitet.  

o Koppling till GIS5 

o Support från utvecklaren 

 Matrisegenskaper 

o Egenskaper relaterade till underhåll, skapande och modifiering av 

resematriser 

 Trafikutläggningsprocedur 

o Utläggningsalternativ för olika transportslag 

 Mesoskopisk funktion 

o DTA, signalreglering, tidsluckor 

o Animerade effekter av modellförändringar   

 Specialisering 

o Specialisering inom modellkategori och funktionalitet  

2.2.2 Resultat 
Utvärderingen av de olika programvarorna resulterade I nedanstående 

sammanfattning av programvarornas egenskaper: 

 

Cube Voyager/Avenue bedöms vara ett starkt mesoscopiskt program, samtidigt 

som det innehåller en bred uppsättning verktyg, såsom inbyggd GIS-

funktionalitet, multimodala lösningar, matrisomvandlare, scenariobyggare etc, 

inom ett och samma skal. Det innebär att programmet erbjuder en möjlighet att 

visa alla indata och resultat inom samma programskal. Cube är inte heller låst till 

ett begränsat antal noder, länkar eller zoner, vilket möjliggör större modeller än 

exempelvis Visum eller Dynameq. Cubes nackdel är att antalet användare i 

Sverige är litet, samtidigt som det tar viss tid att lära sig att programmera i 

modellen.  

 

Visum, inklusive Metropolis, är möjligtvis något svagare rent funktionellt, än rena 

meso-modeller. Som system erbjuder programmet dock funktioner såsom 4-stegs 

modell, modellering av kollektivtrafik- och fotgängarflöden samt inbyggd GIS-

funktionalitet.  

 

Aimsun erbjuder visserligen modellering på samtliga nivåer, men det råder 

tveksamheter kring huruvida den lämpar sig för denna meso-specifika studie. I 

modellen saknas möjlighet att välja transportslag, vilket tillsammans med bristen 

                                                
5 Geografiskt InformationsSystem 
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på användning i Sverige och tidigare erfarenhet från modellen innebär en 

osäkerhet och risk som gjort att modellen bedömts som olämplig för just denna 

studie.  

 

Saturn bedöms som omodern i jämförelse mot de andra alternativen, vilket bl.a. 

avspeglar sig i svag grafik och stick-nätverk. Avsaknad av gravitationsmodell, 

möjlighet att välja transportslag, eller generera matriser gör att Saturn saknar 

fördelar gentemot de alternativa modellerna.  

 

Dynameq är en meso-specifik modell som utvecklats av INRO, dvs. samma 

företag som även utvecklat Emme/2, som är väl spritt i Sverige och då framför allt 

Trafikverket. Dynameq saknar de funktioner för multimodala analyser och 

matrisgenerering, som återfinns i Cube och Visum. En studie av flaskhalsanalyser 

förutsätter därför stöd av externa program, medan sådana funktioner är inbyggda 

i Cube och Visum.  

2.2.3 Slutsats 
Utfallet av modellinventeringen påverkas ofrånkomligen av den bias som följer av 

att de personer som genomfört inventeringen och de efterföljande jämförelserna 

har fördjupade kunskaper inom vissa programvaror, medan de endast är bekanta 

med jämförande program via produktbeskrivningen. De personer som genomfört 

modellinventeringen i denna studie har tidigare erfarenheter från GIS, Visum, 

Vissim, Contram, Emme/2 samt i viss utsträckning Cube Voyager. 

 

En slutsats från den genomförda inventeringen är att ingen programvara uppfyller 

samtliga uppställda krav för flaskhalsanalyser, som är en speciell typ av analys 

som kombinerar en stadsövergripande nivå med en detaljerad nivå och ett behov 

av multimodalitet. Det är inte heller möjligt att i detta skede säkert uttala sig om 

att ett modellsystem är bättre än något annat, vilket resulterat i en 

rekommendation om att denna flaskhalsstudie använder sig av olika programvaror 

för olika städer. Modellinventeringen har resulterat i ett förslag om att Dynameq, 

Cube Avenue samt eventuellt även Visum tillämpas för flaskhalsanalys i studien.  

 

Cube Voyager/Avenue rekommenderas utifrån modellens övergripande flexibilitet, 

mångsidighet samt dess grafiska och multimodala lösningar. Visum (med 

Metropolis) rekommenderas utifrån programmets förmåga att analysera 

flaskhalsar i kollektivtrafiksystemet, dess mesoscopiska ansats på påverkan från 

fotgängare på övriga transportslag samt dess multimodala lösningar. 

Rekommendationen av Dynameq baseras på att det är en programvara som är 

distinkt mesoscopisk i sin karaktär och som är av stort intresse för bl.a. 

Trafikverket på grund av den utbredda användningen av Emme i Sverige. 

 

Det är dock viktigt att bära med sig vetskapen om att ovanstående 

modellinventering och efterföljande rekommendationer för användning vid 

flaskhalsanalys genomförts i ett tidigt skede av studien. I kommande kapitel 

kompletteras denna initiala värdering utifrån erfarenheter vid det praktiska 

användandet av verktygen.  
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3. Flaskhalsproblem som forskningsobjekt 

3.1 Övergång från fritt flöde till trängsel 

3.1.1 Trafiksammanbrott 
I ett internationellt perspektiv betraktas flaskhalsar och dess konsekvenser ofta 

som ett fenomen knutet till huvudvägnätet och dess kapacitet. Med få undantag 

har internationella studier därför belyst problematiken med flaskhalsar på andra 

vägar än vägar med motorvägsstandard eller motsvarande.   

 

I studier av flaskhalsar i vägsystemet riktas vanligtvis fokus mot den tidpunkt då 

trafiken övergår från fritt flöde till trängsel. I litteraturen används genomgående 

begreppet traffic breakdown för att beskriva denna övergång till en situation där 

trängsel råder. Bland annat Zhang och Levinson (2004) och Banks (2006) 

konstaterar i sina respektive studier hur ett sådant sammanbrott vanligtvis 

associeras med att hastigheten sjunker snabbt till en nivå under en given tröskel, 

eventuellt kombinerat med sjunkande genomflöde av trafik vid en flaskhals under 

en period med hög efterfrågan.   

 

Utifrån detta synsätt och med utgångspunkt i definitionen av kapacitet i vägnätet, 

sker ett sammanbrott, dvs. en övergång från en trafiksituation med fritt flöde till 

trängsel, när efterfrågan överstiger kapaciteten. Enligt Lorenz och Elefteriadou 

(2001) är det dock inte givet att ett sammanbrott inträffar just när den 

identifierade kapaciteten överskrids. Istället, menar de, visar trafikdata hur ett 

sammanbrott kan inträffa vid flöden som är både högre eller lägre än den 

definierade kapaciteten på segmentet. Chow et.al. (2009) konstaterar vidare att 

traffic breakdown är ett stokastiskt fenomen som kan inträffa även då trafikflödet 

understiger kapaciteten på vägen.  

3.1.2 Identifiering av trafiksammanbrott och trängseldefinition 
Tidigare studier visar på olika exempel på definition av det sammanbrott som 

indikerar övergången från fritt flöde till trängsel och som används för att 

identifiera när sådana sammanbrott inträffar. I en studie av trängsel på tyska 

motorvägar av Kühne and Mahnke (2005) används en definition av traffic 

breakdown som säger att trängsel inträder då: 

 hastighetsnedsättning: ∆ v >15 km/h. 
 genomsnittlig hastighet efter nedsättning: vfinal < 75 km/h. 
 trafikvolym före hastighetsnedsättning: q > 1000 veh/h/lane. 

 

Lorenz och Elefteriadou (2001) använder en alternativ definition av traffic 

breakdown i sin studie av en motorväg i Toronto, där friflödeshastigheter varierar 

mellan 100 km/h och 120 km/h. Störningar som resulterade i att den 

genomsnittliga hastigheten på samtliga körbanor reducerades till under 90 km/h 

under en period om fem minuter eller mer, betraktades enligt deras definition som 

ett sammanbrott. 

 

Ett annat sätt att identifiera och definiera när fritt flöde övergår till trängsel är att 

studera hur beläggningen på vägen förändras. I en studie av flaskhalsar i 

Minneapolis och St. Paul, Minn., har Zhang and Levinson (2004) definierat 
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trängsel på en sträcka som ett tillstånd då beläggningen på samtliga detektorer på 

en detektorstation överstiger 25 procent, vilket motsvarar ca 39 

fordon/körfält/km, varav fem procent lastbilar. Om däremot beläggningen 

understiger 20 procent på samtliga detektorer, vilket motsvarar ca 31 

fordon/körfält/km, definieras sträckan som fri från trängsel. Om inget av dessa 

villkor är uppfyllda anses sträckan vara i ett övergångsskede. 

 

Då dessa definitioner av flaskhalsar och kapacitetssammanbrott avser vägar av 

motorvägsstandard, s.k. freeways, är definitionen inte direkt applicerbar på den 

typ av flaskhalsar som studeras i den föreliggande studien, då det rör sig om 

vägavsnitt med skyltad hastighet 50 km/h.  

3.2 Statiska och dynamiska flaskhalsar 
Det finns två alternativa synsätt på orsaken till ett sammanbrott där trafiken 

övergår från fritt flöde till trängsel, dvs. en traffic breakdown. Enligt bland annat 

Kühne och Mahnke (2005), Kühne et.al. (2002), Sugiyama et.al. (2008) samt 

Kerner och Klenov (2006), kan trängsel uppstå oberoende av flaskhalsar i 

vägsystemet. Dessa studier visar hur trängsel uppstår när mängden fordon, 

densiteten, på ett segment överstiger en kritisk nivå. När densiteten blir för hög 

försvinner manövreringsutrymmet som medger variationer i fordonens inbördes 

rörelsemönster, vilket resulterar i att variationerna i rörelsemönstret ökar och det 

fria flödet övergår till ett synkroniserat flöde. Detta kan sedan slutligen övergå till 

en kö med start och stopp. 

 

I denna studie kommer vi dock att analysera konsekvenserna av flaskhalsar i 

vägsystemet. Enkelt uttryckt kan en flaskhals beskrivas som den del av en 

trafikanläggning som har lägre kapacitet än dess till- och frånfart. Daganzo et.al. 

(1999) liknar en flaskhals vid en biljettkassa, där köer kan uppstå, men där det 

råder fritt flöde efter biljettkassan.  

 

Flaskhalsar i form av en biljettkassa, som i exemplet ovan, kan beskrivas som 

statiska. Exempel på sådana statiska flaskhalsar i vägsystemet, dvs. avvikelser 

från vägsystemets homogenitet, är bland annat tunnelmynningar, på- eller 

avfarter, körfältssammanslagningar eller avsmalningar (Bertini et.al., 2003; Chen 

et.al., 2004; Treiber et.al. 2000). Flaskhalsar kan dock även vara dynamiska, 

såsom olyckor eller långsamma fordon (Bertini et.al., 2003; Gazis och Herman, 

1992). Men en dynamisk flaskhals kan även uppstå till följd av en olycka i motsatt 

körriktning, som resulterar i att nyfikna förare tappar koncentrationen och gör 

inbromsningar, som får följdverkningar på efterföljande trafik (Treiber et.al. 

2000).  

 

Denna studie avser att belysa konsekvenser av falskhalsar som är av typen 

statiska enligt ovanstående distinktion. Eftersom denna studie avser ett gatunät 

inom tätort består dock de statiska flaskhalsarna i huvudsak av andra typer av 

avvikelser i vägnätet, än i ovan nämnda exempel, som avser vägar av 

motorvägsstandard.  
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3.3 Aktivering och identifiering av flaskhalsar 
Av föregående avsnitt framgår hur trafiken övergår från fritt flöde till trängsel när 

flaskhalsens kapacitet överskrids, men också att detta kan inträffa även då 

trafikflödet är högre eller lägre än den definierade kapaciteten. Oavsett när detta 

sammanbrott – traffic breakdown – inträffar, innebär övergången från fritt flöde 

till trängsel uppströms från flaskhalsen, att denna aktiverats. Tidsåtgången för 

denna övergång till trängsel beror på hur hårt belastad flaskhalsen är, där köer 

bildas snabbare på segment med högre belastning (Zhang and Levinson, 2004).  

 

En aktiv flaskhals kännetecknas av att trafiken flyter fritt nedströms från 

flaskhalsen, samtidigt som det är kö uppströms (Bertini and Myton, 2005). 

Flaskhalsen kan sedan avaktiveras genom att efterfrågan avtar, eller genom att en 

kö från en flaskhals nedströms blockerar flaskhalsen (Daganzo et.al., 1999). 

 

Bertini and Myton (2005) har i sin studie av en motorväg i Orange County, Cal. 

identifierat flaskhalsars aktivering och konstaterat hur genomströmningen av 

fordon ut genom flaskhalsarna sjunker när trafiken bryter samman. I deras studie 

konstaterar de att genomströmningen sjunker med mellan tre och femton procent 

när flaskhalsarna aktiveras. I en annan studie, där sammanlagt 27 st. flaskhalsar i 

ett storstadsområde i Minnesota analyserats, har motsvarande minskning av 

genomströmningen uppmätts till mellan två och elva procent till följd av att 

flaskhalsen aktiverats (Zhang and Levinson, 2004).   

 

Ett annat sätt att identifiera hur flaskhalsen aktiveras är att studera hur fordonens 

hastighet förändras när fritt flöde övergår i trängsel. Chen et.al. (2004) 

konstaterar i sin studie av 160 flaskhalsar på motorvägar i San Diego, Cal. hur 

friflödeshastigheter på nära 60 mph (drygt 96 km/h) snabbt sjunker till 40 mph 

(drygt 64 km/h) när flaskhalsen aktiveras och flödet övergår från fritt flöde till 

trängsel. Som nämnts ovan har även Lorenz och Elefteriadou (2001) använt sig av 

hastighetsreduktion för att identifiera flaskhalsars aktivering i sin studie i Toronto.  

 

Slutligen har Bertini et.al. (2003) i en studie av en flaskhals på en motorväg nära 

London identifierat flaskhalsens aktivering genom att studera hur chockvågor 

bildas på båda sidor av flaskhalsen när denna aktiveras. En våg som rör sig 

uppströms från flaskhalsen, som uppstår då ett lägre och snabbare flöde hinner 

upp ett högre och långsammare flöde, samt en expansionsvåg som rör sig 

nedströms med lägre flöde och lägre densitet.  

3.4 Värdering av effekterna av en aktiv flaskhals 

3.4.1 Kapacitetsförlust 

Tidigare studier av flaskhalsar visar på två alternativa enheter för att mäta 

effekterna av en aktiv flaskhals. Det är dels försening, uttryckt som 

fordonstimmar eller persontimmar, och dels kapacitetsförlust. Kapaciteten på en 

vägsträcka med relativt homogena fysiska och operationella egenskaper är den 

mängd fordon som ryms på vägsträckan under en given tidsenhet. En vägsträckas 

kapacitet kan således sägas vara ett mått på potential, som beskriver högsta 

möjliga hållbara genomströmning av fordon på sträckan. Som sådan är 
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kapacitetsmåttet oberoende av hur vägsträckan utnyttjas. Kapacitetsförlust blir 

följaktligen ett uttryck för förlorad genomströmning av fordon, där 

genomströmningen mäts i antal fordon per körfält per timme och 

kapacitetsförlusten anges i antal fordon (Chin et. al. 2002, s. 3). 

3.4.2 Försening  
Försening på en vägsträcka med en flaskhals kan definieras som skillnaden mellan 

summan av fordonstimmar på sträckan då trängsel råder, jämfört mot antal 

fordonstimmar under motsvarande tidsrymd vid fritt flöde (Chen et.al., 2004, s. 

4). Försening mäts således i fordonstimmar, men kan även konverteras till 

persontimmar genom att multiplicera med en lämplig beläggningsgrad per fordon.  

 

Chin et.al. (2002) har studerat effekterna av tillfälliga kapacitetsnedsättningar till 

följd av vägarbeten, olyckor, bilhaverier, väder eller suboptimerade trafiksignaler 

på amerikanska motorvägar och huvudvägar. De konstaterar hur sådana tillfälliga 

kapacitetsnedsättningar förvärrar problemen på redan överbelastade vägar och 

menar att konsekvensen av dessa tillfälliga kapacitetsnedsättningar blir, förutom 

förseningar, även att mobiliteten begränsas och tillförlitligheten i 

transportsystemet försämras, men också att de kan leda till ändrade ruttval eller 

att resor förskjuts i tiden. I sin studie har de, förutom effekter i fordonstimmar, 

även beräknat effekterna av förseningen som en förlust uttryckt i persontimmar 

och kostnad, där de antagit en beläggning på 1,6 personer per fordon och 

värderat varje förlorad persontimme till $15. 

3.4.3 Kostnader 
Att som Chin et.al. värdera flaskhalsarnas konsekvenser i ekonomiska termer 

tangerar det forskningsfält som berör optimering av vägavgifter och tullar, där 

bilisters beteende och avgifternas påverkan på beteendet bland annat studeras 

utifrån vilka konsekvenser dessa avgifter får på trängseln i vägsystemet.  

 

I studier av bland annat Arnott et.al. (1990; 1993) och Verhoef (1999) analyseras 

hur vägavgifter kan påverka bilisternas beteende, vilket i sin tur påverkar 

konsekvenserna av en flaskhals i vägsystemet. Studierna utgår från en 

flaskhalsmodell som utvecklats av William Vickrey (1969), där de ekonomiska 

konsekvenserna av trängsel till följd av flaskhalsar beskrivs. I Vickreys modell 

beskrivs hur användarna gör en avvägning mellan kostnaden för att använda 

vägsegmentet vid en mindre attraktiv tidpunkt mot kostnaden för att använda 

vägsegmentet när det råder trängsel. Enligt modellen råder ett jämviktstillstånd 

då kölängden i tid vid flaskhalsen är på en nivå där resenären inte kan påverka 

reskostnaden genom att ändra avresetid. 

3.5 Flaskhalsar till följd av interaktion mellan trafikslagen 

3.5.1 Forskning om flaskhalsar för fotgängare 

Merparten av forskningen kring flaskhalsar och fotgängare belyser problematiken 

med kapacitetsbrist på gångytor och hur trängsel uppstår när flödet överstiger 

facilitetens kapacitet. Problematiken aktualiseras framför allt i frågor som rör 

säkerhet och utrymningsvägar i byggnader och mycket av forskningen kring 

gåendes beteende och rörelsemönster vid flaskhalsar rör passager genom trånga 
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utrymmen, såsom dörrar eller trappor (se t.ex. Kretz et.al., 2006; Helbing et.al., 

2003; Nagai et.al., 2006 eller Tajima och Nagatani, 2001).  

 

En gångytas kapacitet är en linjär funktion av gångytans bredd och beror av det 

specifika gångflödet på ytan, som i sin tur kan beräknas som en funktion av 

flödets hastighet och dess densitet (Seyfried et.al., 2009). I nämnda rapport, som 

avser en studie av hur trängsel uppstår vid flaskhalsar i en experimentell miljö, 

konstaterar författarna att trängsel vid flaskhalsar även kan inträffa vid flöden 

som understiger facilitetens definierade maxflöde. Samma iakttagelser återfinns i 

studier av bland annat Hoogendoorn (2004) och Helbing et.al.(2000), där det 

konstateras hur flaskhalsars kapacitet minskar som en följd av otålighet eller 

stress. Effekten, kallad Faster-Is-Slower Effect, inträffar i regel i en krissituation 

där ambitionen att röra sig snabbare resulterar i att trängseln vid flaskhalsen i 

stället ökar.  

3.5.2 Flaskhalsar vid gångpassager  

Forskningen kring flaskhalsar i gångvägnätet samt hur dessa påverkar fotgängare 

och deras beteende och rörelsemönster, är i huvudsak inriktad mot 

kapacitetsproblem i utformningen av den byggda miljön, som orsakar trängsel och 

fördröjningar för de gående. I den föreliggande studien är det dock fördröjningar 

som uppstår vid interaktionen mellan olika trafikslag, snarare än flaskhalsar 

relaterade till kapacitetsbrister, som är av primärt intresse.  

 

Wright (1985) hävdar visserligen att behovet att passera över en gata, per 

definition, innebär en fördröjning för den gående, oavsett om det kommer några 

bilar eller inte. Detta beror framför allt på det som kallas geometrisk fördröjning, 

där de flesta gående passerar en gata på ett övergångsställe och därmed 

vinkelrätt mot gatan, eftersom detta minimerar exponeringstiden gentemot 

bilarna och därmed minskar riskerna med att passera gatan, snarare än att söka 

sig över gatan diagonalt, vilket skulle resultera i en kortare gångväg. Dessutom 

innebär det alltid en liten fördröjning för de gående att kontrollera så att det är 

säkert att passera gatan (Noland, 1996). 

 

Som forskningsobjekt är problematiken med fördröjningar vid interaktionen 

mellan fotgängare och fordon väletablerat. I de tidigaste studierna av bland annat 

Adams (1936) och Tanner (1951) presenteras metodik för beräkning av gåendes 

väntetider för att passera en trafikerad gata, baserade på antaganden om kritisk 

nivå på tidsluckor mellan fordonen för att fotgängaren skall kunna ta sig över 

gatan på ett säkert sätt. Forskningen inom området har därefter, i huvudsak, varit 

inriktad mot att estimera väntetider för gående eller fordon vid olika typer av 

passager, men forskning har även bedrivits i syfte att kunna optimera 

signalregleringen vid gångpassagerna.  

 

Den väntetid som fotgängare drabbas av i väntan på att kunna passera över en 

trafikerad gata i plan kan sägas vara ett mått på trafikens barriäreffekt, dvs. 

biltrafikens inverkan på säkerhet och framkomlighet för den korsande gång- och 

cykeltrafiken. Barriäreffekten kan beskrivas med hjälp av fotgängarens väntetid 

på en tidslucka mellan fordonen som är större än den tid som behövs för att korsa 
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gatan. Tidsluckans storlek beror på trafikmängden och trafikens hastighet samt 

hur lång sträcka som måste passeras (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007).  

 

Ju längre de gående behöver vänta innan de kan korsa körbanan, desto större blir 

risken för ett farligt beteende. Den acceptabla väntetiden beror bland annat på 

individen, kategori av gående och situationen (Vägverket 1999). Olika studier 

visar hur fotgängare tenderar att blir otåliga och öka sitt risktagande vid 

väntetider som överstiger 30 sekunder (Hunt and Griffiths, 1991; Dunn and 

Pretty, 1984; Kaiser, 1994).  

 

När väntan på en tillräckligt stor tidslucka blir lång anses framkomligheten för 

fotgängarna vara låg. En kvalitetsbedömning av framkomligheten för gående kan 

bedömas med hjälp av diagrammet nedan, som illustrerar sambandet mellan 

fordonstrafikflöde, nödvändig tid för att passera gatan samt väntetid. Diagrammet 

nedan gäller gångpassager i plan som inte är övergångsställen eller reglerade med 

trafiksignal. (Vägverket 1999) 

 

Figur 2 – Bedömning av fotgängares framkomlighet. Vid väntetider om 20 sek 

eller mindre under den dimensionerande timmen betraktas framkomligheten som 

god. (Vägverket 1999) 

 

Enligt resonemanget i Säkra Gångpassagen! (Vägverket, 1999) antas obevakade 

övergångsställen alltid ge gående grön framkomlighet, dvs. resultera i väntetider 

på mindre än 10 sekunder, medan framkomligheten, och därmed väntetiden, vid 

signalreglerade övergångsställen varierar. Vidare konstateras att fordonstrafikens 

framkomlighet vid obevakade övergångsställen bedöms utifrån väntetiden för att 

låta fotgängarna korsa körbanan. Fordonens väntetid beror således på 

gångtrafikens flöde (g/Dh), de gåendes förmåga och gånghastighet samt 

övergångsställets längd (ibid).  
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Thulin och Obrenovic (2001) har studerat väntetider vid obevakade 

övergångsställen i samband med införande av zebralagen. Studien konstaterar hur 

den genomsnittliga väntetiden för ”ofria gående”, dvs. fotgängare som avser att 

korsa en gata då en bil finns i närheten uppgick till 4,3 sekunder, medan den 

genomsnittliga väntetiden för fotgängare totalt, dvs. för både ”ofria” och ”fria” 

gående, uppgick till 0,8 sekunder. 

 

I studien konstateras vidare hur väntetiden beror av fotgängarflödet. En mindre 

andel av fotgängarna behöver vänta för att passera över ett obevakat 

övergångsställe när fotgängarflödet ökar, samtidigt som väntetiden per gående 

minskar med ökande fotgängarflöden. Studien visar även på motsatt förhållande 

mellan fotgängarflöden och väntetider för fordon, som således ökade med ökande 

fotgängarflöden (ibid.)  

 

I en observationsstudie av fotgängares och fordonens beteende vid två st. 

obevakade övergångsställen i Linköping bekräftas ovanstående antagande om att 

väntetiderna vid obevakade övergångsställen understiger 10 sekunder. 

Mätningarna visar att en mycket liten andel av fotgängarna behöver vänta för att 

passera över ett obevakat övergångsställe (Alf och Sjöström, 2002).  

 

I Storbritannien, där fordonen precis som i Sverige enligt lag har väjningsplikt mot 

gående på övergångsställen, visar studier att väntetiden för fotgängare vid 

oreglerade övergångsställen blir mycket liten (Hunt och Griffiths, 1991; Hunt, 

1993). Griffiths et.al. (1984) redovisar skillnader i väntetid mellan olika typer av 

övergångsställen utmed en sträcka, dels för gående och dels för fordon. 

Författarna konstaterar bland annat hur fotgängarnas väntetider minskar när 

flödet av fotgängare ökar, eftersom de då kan dra nytta av att det etableras en 

situation där fotgängarna prioriteras framför bilarna. Baserat på en studie av 

sammanlagt 74 st. övergångsställen konstaterar de nedanstående skillnader i 

väntetid mellan oreglerade och signalreglerade övergångsställen. 

 

Tabell 2 – Väntetid (sek.) för fotgängare och fordon vid övergångsställen utmed 
sträcka (Griffiths et.al.,1984) 

  

Unsignalized Signalized 

Zebra 
Fixed-time 
Pelican* 

Vehicle-
actuated 
Pelican* 

Pedestrian 
Delay  

1,4 10,1 9,8 

Vehicle 
Delay  

5,2 4,2 3,9 

(*pedestrian light controlled) 

 

En australiensisk studie visade på väntetider vid obevakade övergångsställen på 

sträcka på i genomsnitt 1,7 sekunder. Väntetiderna var i genomsnitt 2,3 sekunder 

i Melbourne, medan det inte förekom några väntetider i perifera områden. Studien 

visar vidare på genomsnittliga väntetider om 17 sekunder vid signalreglerade 

övergångsställen på sträcka (MacLean och Howie, 1980). 
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För beräkning av fotgängares väntetider vid oreglerade passager där gående inte 

har företräde gentemot bilar föreslår Virkler (1998b) en formel som baseras på 

tidigare observerade samband mellan väntetid för gående och fordonsflöden:  

 

D 6,710-6Q20,3 

 

där D är fördröjning i sekunder och Q är totalt fordonsflöde per timme. Virklers 

formel liknar den som tidigare föreslagits av Roddin (1981). 

 

För beräkning av fotgängares väntetider vid signalreglerade passager används 

vanligtvis en funktion som bygger på att gående anländer slumpvis till 

övergångsstället och där signalcykeln är konstant:   

 

D=
C

AR

2

)( 2
=

C

GC

2

)( 2
  

 

där D är genomsnittlig väntetid per gående, där R är tid med fast rött ljus ”DON’T 

WALK”, där A är tid med grönt blinkande ”DON’T WALK”, där C är längd på cykeln 

för trafiksignalen och G tid för grönt ljus (Braun och Roddin, 1978). Med denna 

funktion antas samtliga fotgängare som anländer till övergångsstället vid rött eller 

blinkande grönt, vänta tills det blir grönt och därefter omedelbart gå över gatan.   

 

En viss andel av fotgängarna kommer dock att välja att gå över gatan trots att 

signalen blinkar och således är på väg att slå om till rött, vilket resulterar i att de 

inte drabbas av någon väntetid vid övergångsstället. Ovanstående funktion kan 

därför modifieras för att ta hänsyn till att endast en andel (F) av fotgängarna 

väljer att lyda trafiksignalen och endast gå över då det lyser grönt (ibid): 

 

D=
C

ARF

2

)( 2
   

 

En australiensisk studie visar hur fotgängarna betraktar 69 procent av tiden med 

blinkande grönt ljus som om det vore fast grönt ljus (Virkler, 1998a). Dessa 

observationer föranleder Virkler att föreslå att Brauns och Roddins funktion ovan 

modifieras enligt nedan, för att ta hänsyn till fotgängarnas beteende vid blinkande 

grönt ljus: 

 

D=
C

AR

2

)31,0( 2
=

C

GC

2

)69,0( 2
 

 

Liknande iakttagelser återfinns i en amerikansk studie, som visar hur fotgängarna 

betraktar de första fem sekunderna med blinkande ljus som om det vore fast 

grönt ljus (Milazzo, 1996). I en brittisk studie konstateras hur en betydande andel 

av fotgängarna väljer att korsa gatan då ”DON’T WALK”-signalen blinkar eller lyser 

fast, men att detta nästan uteslutande inträffar då trafikflödet understiger 1500 

fordon/timme (Griffiths et al., 1984).   
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I sin studie av gåendes förflyttnings- och väntetider vid 50 gångpassager i 

Brisbane, Australien, visar Virkler (1998b) på svårigheterna att beräkna väntetider 

vid signalreglerade gångpassager. Tester i verklig miljö visar att antagandet om 

att de gående anländer slumpvis till ett signalreglerat övergångsställe stämmer 

dåligt i ett trafiksystem där trafiksignalerna är koordinerade med varandra. I 

studien konstateras dock att effekten av koordinerade trafiksignaler sannolikt 

överskattas i den utförda studien, eftersom spridningen i gånghastighet i 

försöksgruppen var mycket mindre än vad som kan antas för en grupp fotgängare 

i allmänhet. 

 

Virkler (1998a) konstaterar vidare, att tidsåtgången för att avveckla en kö av 

fordon är avsevärt större, än motsvarande tidsåtgång för fotgängare. 

Avvecklingen av en kö vid ett tre meter brett övergångsställe beräknas ske med 

4,2 fotgängare per sekund, jämfört mot 0,5 fordon per sekund per körfält med 

liknande bredd. Virkler visar även på en avgörande skillnad i det att fordonen, 

under rusningstid, kan drabbas av ytterligare fördröjningar vid gångpassagen, till 

följd av att alla fordon inte hinner passera övergångsstället under den tid det är 

grönt och därför blir stående under ytterligare en rödljusperiod.  

 

I en studie av Helbing et.al. (2005) konstateras att gående väntar olika länge på 

att korsa gatan, beroende på trafikintensitet och hur försiktig fotgängaren är, 

vilket i sin tur påverkar om bilarna måste stanna, med eventuell köbildning vid 

övergångsstället som följd. I studien presenterar författarna en modell för analys 

av fördröjningar vid passager där gående och fordon möts. Författarna visar hur 

man med hjälp av modellen bland annat kan beräkna förväntade väntetider för 

såväl gående som bilister vid övergångsställen, där hänsyn tas till ankomstflöden, 

tid för upplösning av köer, hastigheter och tidsluckor mellan fordon respektive 

gående. 

 

I modellen av Helbing et.al beräknas fördröjningen vid övergångsställen utifrån 

den tid som gående får vänta på att bilarna skall stanna för att släppa över dem 

eller på att en tillräckligt stor tidslucka i bilflödet skall uppstå för att de skall våga 

gå över gatan, samtidigt som fördröjningen för bilisterna består av den tid det tar 

att bromsa in bilen, tiden de står stilla för att de gående skall passera över gatan 

samt den tid det tar att accelerera upp till tidigare färdhastighet igen. Metodiken 

för beräkning av väntetider för fotgängare är således inte anpassad för svenska 

övergångsställen, där fordonen har väjningsplikt gentemot fotgängare.  
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4. Metodik 

Den genomförda litteraturstudien och modellinventeringen har gett resultat som 

sammanställs under detta kapitel. Metodiken som beskrivs i kapitlet appliceras 

därefter på s.k. case studies i kapitel 5.  

4.1 Framtagande av utredningsområde 
För att få en lättare och mer överskådlig modell krävs det att utredningsområdet 

definieras i modellen. Utredningsområdet tas fram genom bilmodellen, men 

gränserna för området kommer även att appliceras på gång- och cykelmodellerna, 

även kallat tillgänglighetsmodellerna. Ett antal kriterier har tagits fram genom 

diskussioner på interna möten och på externa workshops med de berörda 

kommunerna. Kriterierna är olika viktiga, varför de delats upp i skallkrav och 

börkrav för framtagandet av utredningsområdet. Kriterierna för case studiernas 

utredningsområde är: 

 

Skallkrav: 

 Trafiknätet inom området ska hysa eller ha förutsättningar att kunna hysa 

en flaskhals.  

 Området skall innehålla interaktionspunkter mellan olika trafikslag, d.v.s. 

övergångar/passager för gående och cyklister 

 Biltrafiknätet inom området skall ha minst två olika nivåer (ex trafikled, 

huvudgata, lokalgata) 

 GC nätet inom området skall ha minst två olika nivåer (ex blandtrafik, gc-

bana, gc-väg) 

 Det skall finnas alternativa ruttval för biltrafik inom området 

 Området skall avgränsas av ett överordnat biltrafiknät dit eventuell 

undanträngd trafik kan flytta 

 Området skall innehålla både lokal och genomfartstrafik 

 Området skall innehålla start och mål för gång- och cykeltrafik 

 

Börkrav: 

 Det bör finnas kollektivtrafik inom området 

 

Kriterierna är framtagna för att göra det möjligt att studera trafiknätet ur ett 

systemperspektiv, där olika trafikslag och dess interaktion kan hanteras.  

 

Modellen hanterar kollektivtrafik som fordonstrafik. Den hanterar inte 

resgenerering, destinationsval eller färdmedelsval, då det främst är flaskhalsars 

effekt på trafiknätet som är det viktigaste och inte att trafikmängder återspeglas 

exakt. De efterfrågematriser som används kalibreras därför bara på makronivå i 

den utklippta makromodellen. 

4.2 Alternativ för framtagande av utredningsområde 
Anläggandet/Borttagandet av en flaskhals flyttar trafikflöden som ringar på 

vattnet och det är därför viktigt att ha ett tillräckligt stort utredningsområde i 

modellen. Trafik kan välja att köra runt utredningsområdet på grund av att 
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korsningar etc. inte är kodade utanför området och att det därmed inte finns lika 

mycket motstånd för trafiken där. Modellen bör därför delas in i tre zoner: 

 Zon 3 – Hela modellen/Grundnät 

 Zon 2 – Utredningsområde/Influensområde  

 Zon 1 – Åtgärdad länk/Åtgärdsområde 

 

Framtagandet av dessa tre zoner kan göras på ett flertal olika sätt, två av dessa 

har implementerats på modellerna, se alternativ 1 och 2 nedan.  

4.2.1 Alt 1 

Det finns många metoder för att ta fram utredningsområdet i en trafikmodell. I 

detta forskningsprojekt är tanken att utredningsområdet definieras genom en 

grundmodell i makronivå. Makromodeller täcker oftast ett stort geografiskt 

område och är därför en bra start vid uttagandet av ett utredningsområde, se 

Figur 3. Modellen ska ha samma detaljeringsgrad i hela nätet. Skallkraven och så 

många utav börkraven, som beskrivs i kapitel 4.1 ovan, ska vara uppnådda i det 

utvalda området.  

 

Figur 3 – Principskiss över hela modellens grundnät 
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För att kunna skala ner makromodellen till en mindre och mer hanterbar 

modellstorlek så krävs det att man definierar de åtgärder som man vill analysera i 

den slutgiltiga modellen. En extrem åtgärd kodas in i nätet, exempelvis 

borttagandet eller anrättandet av en ny flaskhals på en länk eller i en nod. Då 

länken eller noden ifråga förändras fås en förflyttning av trafik inom ett område 

och detta område är det vi kallar för influensområde, se Figur 4.  

 

Figur 4 – Principskiss över hur den detaljerade kodningen inom åtgärdsområdet 
påverkar modellen inom ett visst område, det s.k. influensområdet 
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Influensområdet motsvarar därmed den maximala spridningen som en specifik 

åtgärd får i systemet, detta område kallar vi i den slutliga modellen för 

utredningsområdet. Detta område är det område som modellen ska omfatta och 

modellen klipps i anslutning till influensområdet och det nya utredningsområdet är 

skapat, se Figur 5. 

 

Figur 5 – Principskiss över hur modellen klipps i influensområdets gränser 

 

Nu finns utredningsområdet definierat i makronivå. Resematrisen från det klippta 

grundnätet utan åtgärder exporteras från detta område till mesomodellen. I 

mesomodellen detaljkodas länkar och korsningar för att efterlikna dagens nät i så 

stor utsträckning som möjligt. Nu är grundmodellen skapad i mesonivå och 

åtgärderna kan läggas in i denna modell också.  

 

Utförligare beskrivningar av utredningsområdena i de två fallstudieområdena och 

de två modellerna beskrivs under respektive kapitel. 
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4.2.2 Alt 2 
Det andra alternativet är en förenklad metod som inte kräver att man klipper ut 

utredningsområdet. I denna metod görs precis som tidigare en åtgärd i makro-

/mesomodellen som påverkar ett område, så kallat influensområde, se Figur 4. 

Men det bedöms att flaskhalsen och omlagringen av trafik inte går utanför detta 

område. Det är detta område som är utredningsområdet och även detta som 

detaljkodas i mesomodellen, se Figur 6.  

 

Risken med detta alternativ för framtagande av utredningsområde är att trafiken 

väljer att köra runt utredningsområdet på grund av ökad tröghet på länkar och 

noder innanför utredningsområdet. Med denna metod krävs därför ett större 

utredningsområde än med alternativ 1.  

 

Figur 6 – Principskiss över hur den detaljerade kodningen inom influensområdet 

får påverkan på modellen, så kallat utbredningsområde 
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4.3 Klassificering av länkar 
En metod för att klassificera länkar krävs för att klassificera länkar med avseende 

på gång- och cykelstörningar. Ofta finns redan fördefinierade klasser på länkar i 

modellen, dessa är oftast många och omfattande, varför det i denna metod endast 

tas hänsyn till tre klassificeringar. Klassificeringar som beror på gatans funktion 

för gående och cyklister.  

 

De nya klassificeringarna motsvarar alltså framkomlighet för biltrafiken. Klass 1 

har högst framkomlighet för fordon och således minst antal gående och cyklister 

som stör framkomligheten. Klass 3 har lägst framkomlighet och motsvarar en gata 

där mycket gång- och cykeltrafikanter rör sig, se Figur 7 nedan.  

 

 

Figur 7 – Volume Delay funktioner för de olika länkklasserna  

 

Tanken med den nya klassificeringen är att få en tydlig bild över vilka gator gång- 

och cykeltrafikanterna använder. Klassificering är bara schematisk och baseras 

inte på de specifika länkarnas egenskaper utan den tidigare 

klassificeringsgruppens totala egenskaper. Klassificeringen kan göras mer 

detaljerad men i detta projekt ansågs dessa 3 nivåer rimliga. De nya klasserna 

skapades för att på ett tydligt sätt få med gående och cyklisters påverkan på 

bilisternas framkomlighet, något som i dagsläget saknas i många modellverktyg. 

Länkarna justeras enligt ovanstående figur för att på ett bra sätt motsvara den 

specifika klassen.  
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4.4 Klassificering av noder med avseende på gång- och cykeltrafik 
Klassificeringen av korsningar (noder) görs med hjälp av de redan klassificerade 

länkarna. 

 

Alt 1: Vardera till-/frånfart har en specifik länkklass och klassificeringen av noden 

blir olika på de olika till-/frånfarterna. Den specifika flödesströmmens högsta 

länkklass är den som gäller för en viss frånfart, se Figur 8.  

 

Figur 8 – Länkklasser i till-/frånfarten på varje länk och flödesklasser, där den 
högsta klassificeringen ger övergångställets klassificering 

 

Alt 2: Den högsta klassen på en av de inkommande länkarna är den som 

dimensionerar nodens klassificering. I samma exempel som i figuren ovan blir 

således klassificeringen av övergångsställena i en korsning en 3:a, se Figur 9. 

 

Figur 9 – Länkklasser i till-/frånfarten på varje länk och flödesklasser, där den 
högsta klassificeringen blir alla övergångställens klassificering 
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Alt 2 med signal: Fungerar som alt 2 ovan, med skillnad att raktframkörande 

inte får någon fördröjning på grund av röd signal för de gående, detsamma gäller 

då biltrafiken har specifik grönpil för höger- och/eller vänstersvängande.  

Gemensamt för alla alternativ är att kapaciteten i korsningen eller det specifika 

övergångsstället justeras ned beroende på vilken länkklass korsningen har fått. 

Justeringen sker med hjälp av de korsningsparametrar som det specifika 

modelleringsprogrammet arbetar med, exempelvis critical gap och follow-up time. 

Dessa justeras så att kapaciteten minskas med det bestämda antalet procent 

enligt Tabell 3.  

 

Detta är en schematisk metod som använts på grund av tidsskäl och den tar 

således inte hänsyn till verkliga GC-flöden. Om riktiga gång- och cykelflöden finns, 

så skulle en metod för att klassificera övergångsställen vara användbar.  

 

Tabell 3 – Alternativ för kapacitetsnedsättning i korsningar.  

Klass Störning  

Alt 3 

Gångflöde/ 

timme 

Alt 4 

Schablon-

klassning 

Kapacitets-

nedsättning  

för biltrafik 

1 Mindre störning från GC 0-99 Ytterområde 0 % 

2 Störning från GC 100-999 Innerstad 20 % 

3 Stor störning från GC 1000- Centrum 40 % 

 

I Figur 10 nedan beskrivs hur betjäningstiden för det underordnade trafikflödet 

beror av det överordnade trafikflödet. Detta är den beräkningsmodell som 

används ibland annat CapCal. En gående som passerar över vägen vägs in i 

beräkningen genom att räknas som en halv bil.  

 

 

Figur 10 - Betjäningstid för trafik vid en obevakad korsning med ett kritiskt 
tidsavstånd på 5 sekunder 
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Implementering Dynameq 

Tabell 4 – Parametersättning i korsning vid implementering i Dynameq.  

Korsning 
Utan störning från 

GC 

Störning från GC Stor störning från GC 

100-999 <1000 

Permitted capacity 1440 1125 900 

Follow up time 2,5 3,2 4 

4.5 Kapacitetsnedsättning på övergångsställen 
Kapaciteten för biltrafik på övergångsställen beror på flödet av gångtrafikanter 

över övergångsstället och ett antal andra faktorer, däribland den geometriska 

utformningen. I detta forskningsprojekt klassificeras övergångsställena med 

avseende på antal gående. Antal gående på ett specifikt övergångsställe är 

schematiskt uppskattat eller framgår av tillgänglighetsmodellen. I nedanstående 

figur, Figur 11, illustreras biltrafikens betjäningstid, alltså den tid en underordnad 

trafikant som står först i kö behöver vänta innan ett tidsavstånd större än det 

kritiska uppträder i det överordnade flödet beroende på antalet gångtrafikanter på 

övergångsstället. 

 

 

Figur 11 – Betjäningstid för biltrafiken vid ett obevakat övergångsställe med ett 

kritiskt tidsavstånd på 5 sekunder 

 

Implementering Dynameq 

Tabell 5 – Parametersättning på GC-överfart på sträcka vid implementering i 
Dynameq. 

Sträcka 
Utan störning från 

GC 

Störning från GC Stor störning från GC 

100-999 <1000 

Permitted capacity 2100 1714 1270 

Follow up time 0 2,1 2,8 
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4.6 Gång och cykelmodeller 

4.6.1 Alternativ 1 - Malmö 

I Malmö har en rasterbaserad modell av utredningsområdet skapats för att 

möjliggöra analyser av hur flaskhalsar och åtgärdande av dessa påverkar 

tillgängligheten för fotgängare och cyklister. I en rasterbaserad modell är 

beståndsdelarna rutor som, utifrån rutans innehåll, innehåller en viss grad av 

motstånd att passera. Vid beräkning av närmaste vägen, exempelvis uttryckt i tid, 

till en specifik målpunkt i staden summeras för varje annan ruta i modellen det 

motstånd som den rutt med minst motstånd, dvs. den snabbaste vägen, innebär. 

Resultatet av en sådan beräkning blir en typ av isokronkarta med en tidsangivelse 

för varje enskild ruta i rastermodellen.  

 

Modellen skapas genom att markanvändningen inom utredningsområdet 

klassificeras och delas upp i, bland annat, olika gatutyper, gångvägar, byggnader 

och grönytor. Underlaget består således av en polygonfil över staden, där även 

ytor såsom gator och gångvägar har formen av en yta, snarare än en linje. Figur 

12 illustrerar en del av Malmö där de olika typerna av ytor synliggörs, bland annat 

i form av olika gråa nyanser på gator av olika storlek. Kvartersmark och 

inhägnade områden ingår inte som en typ av yta i det underlag som erhållits och 

betraktas i rastermodellen som en yta som inte går att passera.   

 

 

Figur 12 – Markanvändning i Malmö. 

 

Dessa ytor omvandlas sedan till ett raster i ArcGIS. Varje ruta måste sedan 

tilldelas ett tidsvärde som representerar den tid det tar att passera rutan. Här görs 

antaganden om att fotgängare förflyttar sig med en hastighet av exempelvis 5 

km/h på ytor där man förflyttar sig obehindrat, dvs. på trottoarer och andra 

anlagda gångytor samt övergångsställen/gångpassager. För att spegla att 
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fotgängare föredrar att förflytta sig på anlagda ytor antas lägre 

förflyttningshastigheter, dvs. en högre kostnad, på exempelvis gräsytor.  

 

För att beakta att fotgängare tenderar att gena över lågt trafikerade gator, 

snarare än att fortsätta fram till en anlagd passage eller övergångsställe, antas 

passager över lokalgator vara möjliga. Eftersom fotgängare ändå antas vara villiga 

att gå en mindre omväg för att passera över en lokalgata på en anlagd 

passage/övergångsställe, tilldelas rutorna som utgör lokalgator en lägre 

förflyttningshastighet än de rutor som utgör anlagda gångytor eller 

övergångsställen. Om det innebär för lång omväg att ta sig till ett övergångsställe 

blir det billigare för fotgängaren att passera över gatan på annan plats.  

 

Vissa typer av ytor, såsom byggnader, hårt trafikerade gator, järnvägsspår och 

vatten, är inte möjliga att passera över annat än på anlagda passager. Kostnaden 

för att passera dessa ytor sätts därför till ett högt värde som innebär att det inte 

går att passera över dem.  
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Figur 13 – Exempel på avståndsanalys med rastermodell för Malmö 

 

För att kunna påvisa flaskhalsars påverkan på tillgängligheten för fotgängare och 

cyklister måste rastermodellen kunna hantera fördröjningar vid passager över 

gator. I de försök som gjorts i detta projekt har det inte gått att hitta någon 

fungerande metodik för att simulera att fotgängare tvingas till väntetider vid 

exempelvis signalreglerade passager. Den typ av rastermodell som skapats för 

Malmö bedöms inte vara lämplig för analyser av hur flaskhalsar påverkar 

tillgängligheten till fots och med cykel.  
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4.6.2 Alternativ 2 - Helsingborg 
I Helsingborg används en nätverksbaserad modell för att analysera flaskhalsarnas 

påverkan på fotgängares och cyklisters tillgänglighet till olika målpunkter. 

Modellen är en traditionell nätverksmodell bestående av länkar som kopplas till 

bostadsfastigheter och målpunkter. exempelvis busshållplatser, med hjälp av 

artificiella länkar, sk. skaft.  

 

Gångvägnätet i modellen består av alla ytor där fotgängare förflyttar sig inom det 

avgränsade utredningsområdet. Förutom anlagda passager och övergångsställen, 

har modellen kompletterats med länkar som gör det möjligt för fotgängare att 

även passera lokalgator i gathörn där det inte finns anlagda gångpassager. För att 

mer realistiskt skildra fotgängares rörelsemönster har gångvägnätet dessutom 

kompletterats så att det är möjligt att gå på körbanan på exempelvis villagator, 

som saknar trottoar. 

 

Cykelvägnätet består dels av de anlagda cykelstråk och exempelvis parkvägar, 

som möjliggör cykling, men även av lokalgator där cyklister antas cykla i 

blandtrafik. Gator med funktionell vägklass >5 i NVDB väljs ut som vägnät som 

kopplas samman med det övriga cykelvägnätet, se Figur 14.  

 

 

Figur 14 – Nätverksmodell över Helsingborg, med gångvägnät(blått) och 
cykelvägnät (rött) 
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Länkarna tilldelas en förflyttningstid, beroende på länklängd och hastighet, men 

det finns även möjlighet att beakta lutningars påverkan på 

förflyttningshastigheten på länkarna. De boendes tillgänglighet till en målpunkt av 

något slag kan sedan beräknas som avstånd eller restid med cykel eller till fots 

mellan bostaden och vald målpunkt. Med antaganden om olika tidsvärden för 

förflyttning på olika typer av länkar eller för väntetid vid gångpassage, kan även 

generaliserade kostnader för förflyttning användas som grund för 

tillgänglighetsberäkning och ruttval. Modellberäkningarna tar därigenom hänsyn 

till att cyklister föredrar att cykla på separerade cykelvägar, framför gator med 

blandtrafik. 

 

Analyserna av flaskhalsars påverkan på fotgängares och cyklisters tillgänglighet 

genomförs i form av nätverksanalyser med hjälp av tillägget Network Analyst för 

ArcGIS. Analyserna av hur flaskhalsar vid gångpassager påverkar tillgängligheten 

för fotgängare och cyklister sker genom att en väntetid för att kunna passera över 

en gata läggs till tiden för förflyttning på själva länken. Den antagna väntetiden 

beror på typ av gångpassage samt typ av gata som skall passeras. 

 

Beräkningarna visar sedan hur en flaskhals eller åtgärdandet av en flaskhals 

påverkar tillgängligheten genom att för olika scenarier räkna fram ett avstånd 

eller restid till en viss målpunkt via kortaste/snabbaste/billigaste möjliga väg från 

varje bostadsfastighet. 

 

I nedanstående exempel illustreras hur en modell av det slag som skapats för 

Helsingborg använts för att beräkna effekten av att en passage över en trafikled 

tas bort. Genom att komplettera med uppgifter om hur många personer som bor i 

respektive bostadsfastighet kan man illustrera hur många personer som berörs av 

denna förändring. 

 

En avgörande skillnad jämfört mot analyser med fordonstrafik är att det saknas 

motsvarande reseefterfrågematriser. Det saknas underlag och metod för att 

beräkna utbyte av fotgängarflöden eller cykelflöden mellan olika områden i en 

stad eller stadsdel. Det går därför inte att beräkna effekter av den simulerade 

förändringen i termer av kostnader motsvarande fordonskilometer eller 

fordonstimmar. Även inom avgränsade områden, som det valda 

utredningsområdet i Helsingborg, är analyser av flaskhalsarnas påverkan på 

tillgängligheten för fotgängare och cyklister begränsade i detta avseende. Vi kan, 

utifrån uppgifter om antal påstigande på en busshållplats, skaffa oss en 

uppfattning om fotgängarflödet till en specifik målpunkt, men hur stor andel av 

det totala fotgängarflödet på de angränsande länkarna i nätet som utgörs av 

kollektivtrafikresenärer kan vi inte veta och denna andel varierar rimligtvis 

avsevärt mellan olika områden i staden. 
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Figur 15 – Exempel på analys av cykelavstånd med nätverksmodell i Göteborg 
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4.7 Åtgärdsförslag 
För att analysera flaskhalsars påverkan på de olika modellerna krävs det en 

förändring av nätet i modellerna av något slag. Två tillvägagångssätt är möjliga, 

antingen anlägger man en flaskhals eller så tar man bort en flaskhals för ett 

specifikt trafikslag. Detta kan göras både i korsningspunkter, på sträckor eller 

både och. Anläggandet av flaskhalsar för biltrafik är oftast en förbättrad flaskhals 

för den korsande gång- och cykeltrafiken, exempelvis: 

 Möjliggöra fler korsningspunkter för GC genom anläggandet av nya 

övergångsställen och cykelöverfarter 

 Minskad tillåten hastighet för biltrafik ger lägre trafikflöde och därmed 

ökade korsningsmöjligheter för gång- och cykeltrafik 

 Borttagande av ett körfält 

 

Genom att göra det lättare för biltrafiken så försvåras det däremot gång- och 

cykeltrafiken möjligheter att röra sig tvärs vägen. Exempel på sådana åtgärder är: 

 Borttagande av övergångsställe och cykelöverfart 

 Ökad hastighet för biltrafik 

 Breddning av vägen med ett körfält 

 

Vilka tillvägagångsätt som väljs beror på det specifika områdets egenskaper och 

behov för de olika trafikslagen. Utdata från bilmodellen blir indata till gång- och 

cykelmodellen. Återföringen mellan modellerna blir olika beroende på hur 

modellerna ser ut och fungerar, detta beskrivs mer utförligt under vardera case 

study i kapitel 5. 
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5. Case studies 

I de båda fallstudieområdena, Malmö och Helsingborg, används två olika modeller 

till vardera stad, en gående- och cykelmodell, även kallade tillgänglighetsmodell 

samt en separat bilmodell. I Malmös fall används Dynameq för modellering av 

biltrafiken och Spatial Analyst för rasterbaserad tillgänglighetsmodellering för 

gång- och cykel. I Helsingborg används Cube Avenue för modellering av biltrafiken 

och en nätverksbaserad tillgänglighetsmodell för analyser av gång- och 

cykeltrafiken.  

5.1 Syfte och mål 
Målet är att för vardera stad ta fram en trafikmodell som kan hantera samspelet 

mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik. Modellen skall dels kunna hantera 

interaktionen mellan trafikslag, men också systemperspektivet med 

trängseleffekter och ruttval för både biltrafik och gång- och cykeltrafik.  

5.2 Helsingborg 
En modell för hela Helsingborgs kommun, inklusive externa områden, har skapats 

för att kunna tillämpa metoden och analysera systemeffekterna. Bilden nedan, 

Figur 16 visar områdesindelningen i Helsingborg, som baseras på NYKO-systemet 

och statistik som tillhandahållits av kommunen. Totalt finns det 239 interna zoner 

och 12 zoner som representerar alla externa områden utanför Helsingborg.  

 

 

Figur 16 – Delområden i Helsingborg 
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5.2.1 Metod 

5.2.1.1 Nätet 
Från Helsingborgs stad erhålls ett GIS-nätverk i shp-format (NVDB). Med 

inbyggda funktioner i Cube, skapas ett Cube-nät där även vägens form tas med. 

Shp-filen innehåller också polygongränser för alla delområden i Helsingborg. Med 

Cube-inbyggda funktioner skapas automatiskt zon-centroider, baserade på dessa 

zonpolygon-filer som tillhandahållits av kommunen. Zoner kommer då in i 

modellen placerade i polygonens mittpunkt. Detta steg har också möjlighet att 

automatiskt producera skaft (centroid connectors) till ett valfritt antal av de 

närmsta GIS-noderna i Cube-nätverket. I vissa fall behövs hand-justering där 

processen inte har kännedom om fysiska barriärer som järnvägsspår, vattenytor 

osv. Efter importering av GIS-nätverket några manuella justeringar behövdes: 

1. Alla vägar från GIS var dubbelriktade som default, medan de stora 

vägarna hade dessutom uppdelade körbanor som innebar totalt 4 länkar 

(2*2 riktningslänkar), och därför togs felriktade länkar bort per hand. 

2. På samma sätt togs länkar bort på ”fel” håll vid cirkulationsplatserna och 

ramper kopplade till större vägar 

3. I vissa undantagsfall var konverterade GIS-noder/länkar felaktiga och 

behövde särskilt rättelse. 

4. Kontroll av fordonsrestriktioner behövdes gällande bussgator, gågator osv.  

5. Kodning av korsningar som exempelvis signalreglade punkter kräver att 

nätverket kodas som EN punkt. Eftersom en del vägar hade konverterats 

från GIS kom in- och utbanorna via olika länkar. Vid de viktigaste punkter 

därför justerades nätverket per hand. Se Figur 17-18. 

 

 

Figur 17 – Korsningskodning till en unik nod efter GIS-konvertering 
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Figur 18 – Korsningskodning efter klassificering 

 

 

Figur 19 – Exempel på vägnätet i Cube med GIS-lager som bakgrund 

5.2.1.2 Klassificering av länkar och noder 
Vid import av ett GIS-nät från exempelvis NVDB så erhålls ett flertal attribut, 

däribland länkklass. Länkklasserna skiljer sig åt i flertalet olika parametrar. En 

metod för att klassificera länkar krävs för att klassificera länkar med avseende på 

gång- och cykelstörningar. I denna studie har de befintliga klassificeringarna 

bibehållits, men nya klasser har också skapats utifrån gatans funktion för gående 

och cyklister.  I Tabell 6 redovisas Helsingborg stads klassificering till vänster 

(roadclass) och den nya klassen som beror av gående- och cyklisters påverkan på 

biltrafikens framkomlighet till höger, se även Figur 7.  
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Tabell 6 – Ny klassificering beroende på gång- och cykeltrafik 

Roadclass Namn Ny klass 

1 Fjärrled 110 km/h 1 

2 Fjärrled 90 km/h 1 

3 Genomfart 90 km/h 2 

4 Huvudgata 90 km/h 2 

5 Primärled 90 km/h 1 

6 Fjärrled 70 km/h 1 

7 Genomfart 70 km/h 2 

8 Huvudgata 70 km/h 2 

9 Infart 70 km/h 1 

10 Ortsväg 70 km/h 3 

11 Primärled 70 km/h 1 

12 Bussgata 50 km/h 3 

13 Byväg 50 km/h 3 

14 Fjärrled 50 km/h 1 

15 Genomfart 50 km/h 2 

16 Huvudgata 50 km/h 2 

17 Industrigata 50 km/h 2 

18 Infart 50 km/h 1 

19 Ortsväg 50 km/h 3 

20 Primärled 50 km/h 1 

21 Uppsaml gata 50 km/h 3 

22 Allmän länk 3 

23 Bussgata 30 km/h 3 

24 Byväg 30 km/h 3 

25 Gärdsväg 30 km/h 3 

26 Industrigata 30 km/h 2 

27 Kvartersgata 30 km/h 3 

28 Lokalgata 30 km/h 3 

29 Uppsaml gata 30 km/h 3 

30 Gårdsgata 20 km/h 3 

31 Gågata 10 km/h 3 

5.2.1.3 Efterfrågemodell 
Demografiskt material har erhållits från Helsingborgs stad, där befolkningen är 

uppdelade på åldersgrupp (0-5, 6-17, 18-64, 65+) och NYKO-område. Statistik 

efter område och sysselsättningsbransch (sju olika branscher) har också erhållits 

från kommunen tillsammans med antal skolelever uppdelade efter grundskolor 

och gymnasium. In- och utpendlingsdata har också erhållits av kommunen som 

underlag till externa-interna resematriserna. Allt detta material sammanställts, 

konverterade till resor (via alstringstal per område), i en databas där 

resegenereringsdata läses in i Cube modellen (trip ends) som det sista steget, se 

Figur 20. 

 

Ett utdrag från Resvaneundersökningen med reslängd efter ärandesklassificering 

har därefter erhållits för att kunna modellera reslängdsfördelning i Cube. 



 

 

39 av 74 

 

 

 

Helhetsperspektiv-Flaskhalsar 

Unr 61661038161000 
 

 

Resegenererings data tas fram t.ex. från bostaden till arbetsplatsen, skolan mm. 

Segmentmatriser skapades för totalt elva olika trip-end-typer: 

 fyra för förvärvsarbete (till jobb/handel/övrigt/del) 

 fyra för skolelever (skola/handel/övrigt/del)  

 tre för icke-arbetande (hem besök/övrigt/del) 

 Reslängdsprofiler för jobb/handel/övrigt/del används i 

matrisgenereringssteget 

Detta ger dygnsmatriser, som konverteras till timmesmatriser enligt nedanstående 

faktor från dygnstrafiken till timmestrafiken (baserade på underlag från Sampers), 

se Tabell 7 och Figur 20Figur 21. 

 

Tabell 7 – Faktor för omvandling av dygnsmatriser till timmesmatriser under för- 
och eftermiddagen 

Typ av resa 
AM Peak hour PM Peak hour  

Till Från Till Från 

Jobbresor (arbetsresor i Sampers) 0,28 0,01 0,01 0,21 

Shopping/övrigt (övriga resor i Sampers) 0,025 0,01 0,08 0,09 

Delresor (tjänsteresor i Sampers) 0,11 0,03 0,02 0,03 

 

 

Figur 20 – Exempel på sysselsättning och resegenerering per zon 
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Figur 21 – Cube gränssnitt för efterfrågemodellen  

5.2.1.4 Nätutläggning 
I sista steget kombineras efterfrågematriserna med nätverket i ett 

nätutläggningssteg. Resultat av detta är bl.a. trafikbelastning på nätverket under 

olika tidsperioder samt dygnsnivå. Dessutom beräknas resultat som hastigheter, 

förseningar i korsningar mm med hänsyn till trängseleffekter. Dessa kan redovias 

på många olika sätt bl.a. som fordonsflöden, se Figur 22. 

 

   

Figur 22 – Exempel på fordonsflöden i Cube/GIS 

 

Som skillnad till många andra programvaror, har Cube också möjlighet att visa 

fordon (eller packet) interaktivt i nätverket som en simulering. I Figur 23 visas 

fordon som passerar Vasatorpsvägen som röda fordon och alla andra fordon blå.  
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Figur 23 – Exempel på fordonssimulering.  

5.2.1.5 Att definiera influensområdet 
Helsingborgs trafikmodell har analyserats enligt metodalternativ 2, se arbetsgång 

nedan. 

 

 

Figur 24 – Arbetsgång vid framtagande av utredningsområde i Cube Voyager och 
Cube Avenue 

 

I Helsingborg har Vasatorpsvägen pekats ut som ett område där stadsförnyelse är 

möjlig. Detta innebär förändringar i utformningen och strukturen i närområdet. 

Vasatorpsvägen mellan Drottninghögsvägen och Regementsgatan är alltså det 

givna åtgärdsområdet. När detta nu klargjorts är det dags att ta fram vilken typ 

av aktuell åtgärd som ger störst effekter på systemet i staden. Detta måste göras 

för att ta fram ett rimligt utredningsområde. Genom att följa de ovanstående 

stegen som beskrivs i Figur 24 kan följande klargöras: 

 Den största åtgärden som tros ge systemet störst effekter är i detta fall en 

minskning av antalet körfält på Vasatorpsvägen från två till ett i vardera 

riktningen, samtidigt som ett ökat antal passager för gång- och cykeltrafik 

anläggs tvärs vägen.  

1 
•Framtagande av åtgärdsområde 

2 

•Applicera extrem åtgärd i Cube 
Voyager (Makro) 

3 

•Influensområdet definieras och 
förfinas i Cube Avenue (Meso) 

4 

•Åtgärder analyseras inom 
influensområdet (Meso) och 
övergripande (Makro) 
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 Åtgärden med minskat antal körfält och ökat antal passager kodas in i 

bilmodellen  

 En körning i Cube Voyager (Makromodell) visar hur trafiken förflyttar sig i 

och med den nya utformningen. Genom att ta fram skillnadsbilder erhålls 

en bra bild över hur förflyttning av trafiken i staden skett på grund av 

förändringen på Vastorpsvägen.  

 Trafiken förflyttar sig från Vasatorpsvägen till det omkringliggande 

vägsystemet, främst till Drottninghögsvägen och Ängelholmsleden i norr, 

men också Filbornvägen i söder. Därför görs en avgränsning av 

utredningsområdet längs Ängelholmsleden, Stenbockgatorna, 

Filbornavägen och Österleden, se Figur 25 nedan. 

 Noder och länkar inom det framtagna utredningsområdet detaljkodas och 

är därefter redo för framtida analyser.  

 

 

Figur 25 – Utredningsområdet i Helsingborg 
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Figur 26 – Lokalnätverket kring utredningsområdet  

5.2.2 Resultat 

Observerar att Cube-modellen inte är fullständig kalibrerad mot verkliga 

trafikflöden utan indikativt och huvudsyftet är att visar effekterna av förändringar i 

sig snarare än realistiska volymer. Flöden kring studieområdet i utgångsscenariot 

visas i bilden nedan. Figur 27 visar eftermiddagstimman mellan 16.00 och 17.00. 

Länkflödet på Vasatorpsvägen mellan Regementsvägen och Minörgatan är ungefär 

1500 fordon per timme (eftermiddagsmaxtimmen). Vasatorpsvägen i utgångsläget 

är 70 km/h och 1+1 körfält per riktning. Länkkapaciteten i modellen antas som 

2600 fordon per timme, baserade på två körfält per riktning på 1300 fordon per 

timme. Korsningarna längst Vasatorpsvägen är oftast totalt tre körfält, ett 

vänstersvängkörfält, ett rakt fram och ett kombinierat rakt fram/höger. Detta 

innebär ganska hög korsningskapacitet i utgångsläget. Flödet kring 1130 fordon 

per timme är långt under nivå att trängseleffekter slås in.   
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Figur 27 – Trafikflödet på eftermiddags maxtimme. Fordon/timme i bas scenariot.   

5.2.3 Analys 
I nästa etapp införs olika trafikdumpningsåtgärder för att avspegla ett scenario 

där nya bostäder byggs mellan de befintliga höghusen och Vasatorpsvägen 

(förtätning av bostäderna) med följd att hastigheterna sänks från 70 km/h till 40 

km/h. Dessutom justerades modellen så att en av de två nuvarande körfält i varje 

riktning görs om till buss körfält, och ett körfält i korsningarna försvinner för 

biltrafiken, se figur nedan. 

 

Figur 28 – Fordon/timme i scenariot med länk hastighetssänkning och 

kapacitetsminskning 
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Detta innebär inte bara en hastighetssänkning och längre körtider på 

Vasatorpsvägen men också en stor minskning i kapacitet från 2600 till 1300. 

Effekten är att trafikvolymerna minskar från 1130 fordon per timme till 870 fordon 

per timme.  

 

Nästa steg var att analysera korsningarna genom att minska antalet körfält i 

korsningskodningen, samt att minska kapaciteten med 20% enligt metoden för att 

ta hänsyn till ökande GC-passager i korsningarna. Resultatet visas i Figur 29. 

 

 

Figur 29 – Fordon/timme i scenariot med länk hastighetssänkning, 
kapacitetsminskning samt korsningsanpassning för ökande GC-passage     

 

Extra anpassning i korsningen minskar flödet på Vasatorpsvägen från 870 fordon 

per timme till 720, eller en extra 17% jämfört med endast länkanpassning.  
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Figur 30 – Förändring i fordonsflöden vid samtliga åtgärder. Grönt visar 

fordonsminskning och blått ökningen. 

 

Åtgärderna på Vasatorpsvägen påverkar trafikmängden på det öst-väst stråket 

längst Vasatorpsvägen och trafiken minskar med 23% på grund av 

hastighetssänkningen och ersättning av en körfält med busstrafik. När även 

korsningsåtgärder inkluderas i analysen minskar trafikvolymen med hela 36%, 

dvs. 17% minskning på grund av korsningsåtgärderna, se Figur 30. Därför är det 

viktigt att inkludera både effekterna.  

 

På ett systemperspektiv finns det breda effekter i hela Helsingborgs nätverk, till 

och med på E6:n. En lokalt analys skulle endast ha visat trafikminskningen eller 

omflyttning av trafik till parallellvägar i närheten. Av de 410 fordon per timme 

som väljer alternative rutter är det tre olika stråk som ökar:  

 Regementsvägen-Drottninghögsvägen. Detta stråk är mer av en lokal 

avlastning till Vasatorpsvägen för att komma åt målpunkter norr om 

Vasatorpsvägen.  

 Ängelholmsleden. 

 Lägervägen-Filbornavägen. Som ett parallell stråk längre söderut. 

 E6/E20/E4. Istället för att dra in mot centrum via Vasatorpsvägen väljer 

en del trafik att stanna kvar på E6:n och kör in mot staden längre söderut.  

 

Dessutom finns det många mindre effekter som påverkar långt in i centrala 

Helsingborg, inklusive Hälsovägen och Stenbocksgatan.  

 

Utan ett systemperspektiv vore det väldigt svårt att förutse hur långt bort 

åtgärderna på Vasatorpsvägen skulle nå, eller hur mycket gatorna skulle 

påverkas.  
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Figur 31 – Olika indata parametrar som påverkar korsningar i Cube Avenue  

 

Cube-programmet har under åren som detta uppdrag har gått, utvecklats gällande 

både interfacen (ArcGIS integrerade v6 med geodatabaser mot tidigare separata 

indata filer osv) men också funktionaliteter. Några av de mer intressanta 

möjligheter, som inte kunnat inkluderas i denna studie rör sig om 

korsningsmodellering i Cube Avenue. Vid vissa typer av signalreglerade korsningar 

finns det möjlighet att definiera gångtrafikanterna i form av antalet personer per 

timme som korsar vägen, cykelflöden längs vägen som påverkar hastighet och 

trängsel också för biltrafiken, Figur 31. Från dokumentation är det dock oklart 

precis hur dessa parametrar påverkar resultaten. 
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Cube6:s handbok beskriver gångflödens och cykel indata som:  

 

“Pedestrian flow 
The number of pedestrians crossing the approach 

per hour. Note that this is a two-way flow. 

 

Conflicting bike 
The flow of bicycles in from the curb-side lane in 

units of bicycles per hour. Bicycle traffic which 
weaves with turning traffic in advance of the stop 
line should be excluded from this value, because 

these bicycles do not interact with the other vehicles 
while they are still within the intersection. 
The diagram below illustrates the relevant bicycle 
flow for right hand rule of the road. In the diagram, 

the crossed box is the bicycle conflict zone where 
right turning traffic may be impeded by any bicycles 
crossing the intersection. The CONFLICTINGBIKE is 
the flow of bicycles through this region. “ 

5.2.4 Slutsats 
Analyserna visar att påverkan av åtgärder inte är enbart lokala omflyttningar 

mellan påverkade gatan och parallella gatorna i närheten. Effekter finns i hela 

staden, även om gatan som påverkas inte ligger centralt eller på en stor 

infartsväg. Därför är det viktigt att ta hänsyn till ett systemperspektiv och 

inkludera ett större område än vad man tror. Det är svårt att förutse en åtgärds 

strategiska påverkan utan verktyg att analysera dessa effekter.  

 

Case Helsingborg har visat att det är möjligt att skapa en DTA-modell med Cube-

Avenue på stadsnivå, vidare att i ett och samma system inkludera både biltrafik 

och GC-modeller. 

 

Dock är möjligheten att direkt koppla ihop biltrafik och gång och cykel i ett 

”integrerat system” begränsade. Det är fullt möjligt att modellera i Cube Avenue 

både länk och korsningseffekter, men inte att automatiskt koppla till GC-modellen. 

Cube, som är en ArcGIS-kompatibel programvara möjliggör en separat GC-modell 

med länkar, avstånd, hastighet osv som ett lager som kan inkluderas som en 

komponent i Cube-systemet, dock är möjligheterna att integrera en GC-modell 

med bilmodellen inte möjliga. Att flöden på GC (teoretiskt eftersom GC-flöden inte 

kunde beräknas) kan tas fram är endast ett steg i processen. Vi ser inte hur en 

koppling mellan GC-flöden kan byggas in i trafikmodellen på ett sätt som 

automatiskt justerar olika parametrar i Cube. Istället kan en tabell skapas som 

indikerar hur modellens parametrar ska justeras med hänsyn till en viss mängd 

GC-flöden. Exempelvis visar Tabell 3 i kapitel 4 att ett gångflöde mellan 100-999 

personer eller en länk inom ”Innerstad” ger en kapacitetsminskning på 20% för 

biltrafiken.  

 

Det finns några grundliggande frågor som är kvar efter arbetet, nämligen hur 

flöden på GC-nätverken ska kunna tas fram, och hur ska effektsamband mellan 

GC-flöden och påverkan på kapacitet i bil-modellen se ut. Dessutom finns det 

stora möjligheter att styra Cube-systemet för att inkludera nya tankar och steg 

Figur 32 – Definitionen 

av korsande cykelflöde 
enligt Cube6 
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eftersom den byggs på en ”open platform” där användaren själv skriptar program 

och kopplingar mellan olika modell-steg. Nackdelen är att denna process är 

oerhört komplicerad och svår för en ”vanlig” trafikplanerare att implementera utan 

expertstöd.  

5.3 Malmö 
En modell för Malmö kommun, inklusive externa områden, har skapats för att 

kunna tillämpa metoden och analysera systemeffekterna.  

5.3.1 Metod 

Dynameq används som verktyg för att ta fram en biltrafikmodell där interaktionen 

mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik kan hanteras. Som underlag för 

resematriser används Sampers (regional modell) samt befintliga resematriser där 

sådana finns tillgängliga. För gångtrafik och cykeltrafik används Spatial Analyst för 

tillgänglighetsmodellering. Biltrafikmodellen och tillgänglighetsmodellen tas fram 

separat. En metod tas sedan fram för att överföra data mellan modellerna så att 

interaktionen kan modelleras.  

 

Utgångspunkten för trafiknätet är Sampers-modellen Skåne-Tass, där hela Skånes 

biltrafiknät finns med. Detta trafiknät hanteras med hjälp av 

makromodellverktyget Emme3. Ett Emme-nät har klippts ut och importerats till 

mesomodellverktyget Dynameq, tillsammans med efterfrågematriser. Nätet har 

sedan justerats och förfinats i Dynameq. Signaldata har implementerats och 

korsningar har kodats med antal körfält och längd på kömagasin.  

 

 

Figur 33 – Exempel på korsningsutformning i Dynameq, färgen och siffrorna visar 

friflödeshastighet medan bredden visar antalet körfält.  
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Figur 34 – Exempel på korsningsdata i Dynameq. Utöver korsningsutformning och 

reglering påverkar hastighet och följdtid (follow-up time) kapaciteten i korsningen.   

 

 

Figur 35 – Exempel på korsningsdata i signalreglerad korsning i Dynameq. 

5.3.1.1 Klassificering av länkar och noder 
I Dynameq-modellen är länkarna klassificerade med hjälp av så kallade 

facilitytypes. Länkarna är uppdelade i 48 olika klasser enligt Tabell 8 nedan, där 

de har klassificerats beroende på väg-/gatutyp och andra störningsmoment på 

vägen/gatan. Av dessa klasser är 23 stycken i princip inte verklighetsbaserade (i 

Sverige), exempelvis en motorväg med parkerade bilar eller en lokalgata utan 

några som helst störningar från andra trafikanter. Dessa är därför gråmarkerade i 

tabellen. Resterande klasser är sedan sammanslagna till tre klasser med avseende 
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på gatans funktion. Dessa klasser justeras i de olika utredningsalternativen som 

används för att förändra kapaciteten i denna modell.  

 

Tabell 8 – Klassificering i Dynameq, s.k. facility types 
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Motorväg 10 11 12 13 14 15 16 17 

Landsvägar 20 21 22 23 24 25 26 27 

Anslutningar till motorväg 300 301 302 303 304 305 306 307 

Huvudgator 40 41 42 43 44 45 46 47 

Uppsamlingsgator 50 51 52 53 54 55 56 57 

Lokalgator 60 61 62 63 64 65 66 67 

5.3.1.2 Att definiera influensområdet / Efterfrågemodell  

Den geografiska avgränsningen sker i flera steg, där utgångspunkten är Sampers-

modellen Skåne-Tass, där hela Skånes biltrafiknät finns med. Detta trafiknät 

hanteras med hjälp av makromodellverktyget Emme3. Med hjälp av detta klipps 

en del ut till att förfinas i mesomodellverktyget Dynameq. Influensområdet 

bestäms på makronivå och definierar mesomodellens minsta storlek. Se Figur 36 

för arbetsgång. 

 

 

Figur 36 – Arbetsgång för framtagande av utredningsområde i Emme och 

Dynameq 
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I detta projekt avgränsas utredningsområdet enligt Figur 37.  

 

 

Figur 37 – Gult = Utklippt modellområde i Emme3 ur Sampersmodellen Skåne-
Tass, Rött = Utredningsområde som detaljkodas i Dynameq.  

 

Modellen hanterar inte kollektivtrafik. Den hanterar inte heller resegenerering, 

destinationsval eller färdmedelsval. Då det främst är flaskhalsars effekt på 

trafiknätet är inte det viktigaste att trafikmängder återspeglas exakt. De 

efterfrågematriser som används kalibreras därför bara på makronivå i den 

utklippta Emme3-modellen. 

5.3.2 Underlag till case Malmö 
I projektet har en bilmodell tagits fram med hjälp av Sampers, Emme3 och 

Dynameq. Ett Emme-nät har klippts ut och importerats till Dynameq, tillsammans 

med efterfrågematriser. Nätet har sedan justerats och förfinats. Signaldata har 

implementerats och korsningar har kodats med antal körfält och längd på 

kömagasin.  
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Figur 38 – Utredningsområde (rött) och område för implementering av fördröjning 
för gång- och cykelpassager (grönt).  

 

I projektet har också en gåendemodell tagits fram. Denna beskrivs i kapitel 4.6 

ovan.  

5.3.3 Analys och resultat 
För att analysera den ovan föreslagna metodiken jämförs två scenarier vad gäller 

utformning på Föreningsgatan, se Figur 38 ovan.  

 

Grundscenariot är en utformning där grundinställningarna för Dynameq används i 

korsningar och på sträcka. Detta motsvarar ett scenario utan påverkan från gång- 

respektive cykeltrafik. Utredningsscenariot är en utformning där gång- och 

cykeltrafik implementeras längs Föreningsgatan. Detta motsvarar en 

kapacitetsminskning med 20% - 40% beroende på omfattningen av gång- 

respektive cykeltrafik. Se Tabell 9 och Tabell 10 nedan.  

 

Tabell 9 – Kapacitetsinställningar i korsning för grundscenario och 
utredningsscenario.  

Korsning Grundscenario 
Utredningsscenario Utredningsscenario 

Övergångställe Gång- och cykelöverfart 

Permitted capacity 1440 1125 900 

Follow up time 2,5 3,2 4 

 

Tabell 10 – Kapacitetsinställningar i överfarter på sträcka för grundscenario och 
utredningsscenario.  

Sträcka Grundscenario 
Utredningsscenario Utredningsscenario 

Övergångställe Gång- och cykelöverfart 

Permitted capacity 2100 1714 1270 

Follow up time 0 2,1 2,8 
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Figur 39 – Exempel på justering av parametern Follow-up time i korsning för att 
simulera effekten av övergångställe. Överst Grundscenario (JA) utan justering och 
underst Utredningsscenario (UA) med justering. Exempel från korsningen 
Föreningsgatan/Exercisgatan.  

 

Korsningarna längs Föreningsgatan justeras så att svängar som korsar 

övergångställen eller cykelpassager får minskad kapacitet. Justeringen görs med 

hjälp av att öka värdet på parametern Follow-up time enligt Tabell 9 ovan. I Figur 

39 ovan visas ett exempel där parametern höjs från defaultvärdet 2.5 s. till 3.2 s. 

för att minska kapaciteten med 20% på grund av övergångstället.   
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Figur 40 – Exempel på justering av parametern Follow-up time i gång- och 

cykelöverfart på sträcka. Överst Grundscenario (JA) utan justering och underst 
Utredningsscenario (UA) med justering. Exempel från korsningen 
Föreningsgatan/Ehrensvärdsgatan.  

 

Övergångsställen och upphöjda cykelpassager implementeras längs sträckan 

genom att öka parametern Follow-up time enligt Tabell 10 ovan. I Figur 40 ovan 

ändras defaultvärdet 0 s. till 2.8 s. för att minska kapaciteten med 40% då 

Föreningsgatan korsar gång- och cykelstråket vid Ehrensvärdsgatan i en upphöjd 

gång- och cykelpassage.  

 

Resultatet från modellkörningar med respektive utan justering för gång- och 

cykeltrafik framgår i Figur 41 nedan. Justeringarna leder till viss överflyttning av 

trafik från Föreningsgatan till Drottninggatan. Dessa är dock relativt små.  
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Figur 41 – Flödeskarta med flöden för Grundscenario (JA) (vänster) och 
Utredningsalternativ (UA) (höger). Exemplet visar en eftermiddagstimme. 
Färgerna indikerar graden av trängsel och köer.  

 

Den minskade kapaciteten leder till viss ökning av köer. I Figur 41 ovan kan 

skönja att vissa av de länkar som tidigare haft god framkomlighet (grönt) riskerar 

att få viss köbildning (gult). Detsamma gäller vissa av de länkar som tidigare 

visade risk för kö. Skillnaderna mellan alternativen är små.  

 

Vid jämförelse av rutter som använder Föreningsgatan syns att trafiken som 

svänger in på Föreningsgatan i viss utsträckning väljer en annan väg då 

kapaciteten minskas. I exemplet i Figur 42 nedan syns hur trafiken från 

Amiralsgatan i större utsträckning väljer att fortsätta till Drottningsgatan istället 

för att svänga upp på Föreningsgatan då gång- och cykelöverfarter har 

implementerats i modellen.  

 

  

Figur 42 – Exempel på rutt som svänger in på Föreningsgatan, jämförelse mellan 
Grundscenario (vänster) och Utredningsscenario (höger). Kartan visar ett 

tidsintervall och tabellen visar medel över den simulerade perioden.  
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Trafiken som kör rakt fram, in på Föreningsgatan, påverkas inte av den minskade 

kapaciteten. Detta syns i Figur 43 nedan. Orsaken tros bero på att 

primärkonflikter i trafiksignalerna inte påverkas med lägre kapacitet. Effekten blir 

därför mindre för raktframkörande än svängande trafik.  

 

 

Figur 43 – Exempel på rutt som fortsätter längs Föreningsgatan. Jämförelse 
mellan Grundscenario (vänster) och Utredningsscenario (höger). Kartan visar ett 
tidsintervall.  

5.3.4 Slutsats 
Analysen visar att implementering av GC trafik genom förändrade inställningar ger 

effekter på ruttval och restid genom systemet. Effekterna är dock små i det 

exempel som studerats. Implementering av gång- och cykelpassager genom 

minskad kapacitet ger i exemplet bara små överflyttningseffekter. Effekterna för 

de rutter som svänger in mot den justerade sträckan påverkas i högre grad än de 

som åker längs med sträckan redan från början.    

 

Slutsatsen är att det är möjligt att implementera övergångsställen och cykeltrafik i 

korsningar i Dynameq. Effekterna inom studieområdet är små och det går inte att 

dra några slutsatser kring hur väl metoden analyserar små förändringar i 

trafiknätet.  

 

Huruvida effekterna i modellen är korrekta eller ej är svårt att avgöra då det 

saknas data kring vad åtgärden skulle ge för effekten i verkligheten. Det saknas 

dessutom data och erfarenhetsvärden kring cykelflöden och interaktionen mellan 

cykel och bil i olika korsningstyper.    

 

Då Dynameq ej är GIS-baserat krävs det manuellt arbete för att föra över data 

och resultat från GC-modellen (beskriven i kapitel 4.6.1 ovan) till Dynameq och 

vice versa. Överföringen försvåras ytterligare av att GC-modellen har svårt att 

modellera fördröjningar i exempelvis signalreglerade korsningar.  
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6. Kompletterande erfarenheter 

Båda fallstudierna ovan har använt metoder där trafiksystemet hanteras i en 

makro- och meso skala. I detta kapitel redovisas erfarenheter av alternativa 

metoder, som ej har studerats i detalj i detta forskningsuppdrag. I huvudsak 

redovisas två metoder. Den ena metoden har använts för att studera hur 

biltrafiken i ett trafiksystem påverkas i ett byggskede då inskränkningar 

(flaskhalsar) görs i vissa punkter. Metoden gick ut på att studera övergripande 

effekter på makronivå, och implementera dem i en mikrosimulering. Den andra 

metoden har använts för att studera hur gående, cyklister och kollektivtrafik 

interagerar i en begränsad del av staden. Metoden använde sig enbart av en 

mikromodell.  

6.1 Effekter under Västlänkens byggskede (Makro  Mikro) 

6.1.1 Bakgrund 
Under Västlänkens byggskede kommer delar av trafiknätet i Göteborg att stängas 

av eller ha en begränsad framkomlighet. Detta innebär i sin tur att trafiken 

kommer fördelas till andra vägar vilket eventuellt kan resultera i lägre 

framkomlighet. För att analysera och utreda vilka trafikproblem som kan komma 

att uppstå genomförs trafiksimuleringar i VISSIM6.  

 

I projektet upprättades två grundmodeller; Centralen-/Hagamodellen samt 

Korsvägenmodellen som tillsammans innefattar centrala Göteborgs trafiknät, se 

Figur 44. Dessa två grundmodeller har sedan modifierats för att simulera trafiken 

för de olika åtgärderna som undersöka.  

 

Hur trafiken fördelas i nätet har studerats med hjälp av en Emme7-modell, som 

på en mer övergripande nivå beskriver flödes-/ruttvalsfördelning. För varje 

scenario har trafiken lagts om i VISSIM-modellen enligt de trafikomflyttningar som 

erhållits vid nya Emme-körningar för respektive inskränkning. Därefter har 

effekterna av inskränkningarna och omläggningarna studerats i VISSIM vad det 

gäller hastigheter, restider och kölängder. 

 

                                                
6 VISSIM: Trafiksimuleringsprogramvara för modellering av vägtrafik på 

mikronivå. 
7 Emme: Modellprogramvara för att prognosticera resande på en regional 

eller nationell nivå. 
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Figur 44 Omfattning av modellen för Centralen-/Hagamodellen (tv) samt modellen 
för Korsvägen (th) Grå: simulerade vägar, blå: spårvägar, mörkröd: Götatunneln. 
Kartbakgrunden: © Lantmäteriet 

 

Båda VISSIM modellerna är större än vad som normalt simuleras. En normal 

VISSIM modell omfattar i storleksordningen 2-10 korsningar. Modellerna ovan 

omfattar ca 100 signalreglerade korsningar vardera, samt flertalet icke 

signalreglerade korsningar. Fotgängare och cyklister har lagts in i alla korsningar 

enligt en schablon.   

6.1.2 Analysmöjligheter 

Metoden ger möjlighet för stor variation i vilka resultat som kan tas ut, analyseras 

och presenteras. I simuleringen av byggskedet av Västlänken presenteras 

övergrupande ruttvalsförändringar i Emme, hastigheter i trafiknätet från VISSIM, 

samt variation i kölängder i VISSIM. Ett exempel syns i Figur 45-Figur 47 nedan.  
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Figur 45 Trafikflödesförändringar i Emme vid åtgärd. Till vänster visas skillnad i 
antal fordon och till höger i procent. 

 

 

Figur 46 Hastighetsvariationer i nätet med åtgärd under scenariots högst 
belastade kvart. Med speciellt studerade korsningar markerade. Markeringen utgår 
från resultaten från Emme simulering ovan.  
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Figur 47 Kölängdsvariationen över tid i en tillfart i en av de speciellt studerade 
korsningarna. Grå linje visar basalternativet, blå linje visar åtgärden.  

6.1.3 Erfarenheter 

VISSIM är en statisk modell i det avseendet att ruttvalen anges av användaren. 

Detta gör att ett ruttvalsverktyg som Emme behöver användas för att studera 

systemeffekter och ruttval. För att implementera rutterna från Emme till VISSIM 

krävs manuellt kodningsarbete. Vid omfattande modeller som i exemplen ovan blir 

detta manuella arbete väldigt omfattande.  

 

Stora VISSIM modeller blir också känsliga så till vida att köer och trängsel riskerar 

att skapa låsningar i nätet. I stora simuleringsmodeller blir denna sortens 

låsningar svårare att hitta, samtidigt som konsekvensen kan bli större. I en liten 

modell kan låsningen indikera att korsningen/anläggningen är en flaskhals, vilket 

kan vara syftet med simuleringen. I större modeller kan låsningar göra att hela 

nätet inte kan analyseras, på grund av att trafiken inte når alla delar av nätet på 

rätt sätt.   

 

Den stora möjligheten till att ta ut utdata ur VISSIM ger stora möjligheter till att 

analysera resultaten ur flera olika perspektiv.  

6.2 Västlänkens Station Korsvägen (Mikro) 

6.2.1 Bakgrund 
I projektet analyseras resultat av gångtrafiksimuleringar för Västlänkens olika 

stationer. Detta omfattar plattform, mellanplan samt för vissa stationer markplan 

innehållande kollektivtrafik och cykeltrafik. Simuleringarna utgör ett av 

underlagen för beslut om utformning av stationernas olika delar. 

Densitetsnivåerna för dessa områden utvärderas sedan utgående ifrån riktvärden 

för Level of Service, som är ett mått på den upplevda servicenivån för 

stationsytor. Simuleringarna görs i VISWALK som är ett tillägg till VISSIM.  
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6.2.2 Analysmöjligheter 
Viktig utdata från simuleringarna är Level och Service på stationsområdets olika 

ytor. Level of Service (LOS) är en metod för att mäta fotgängares upplevda 

trängsel utgående ifrån deras tillgängliga yta (inverterad densitet). Se Tabell 11 

LOS-nivåer enligt Fruin 

 

Tabell 11 LOS-nivåer enligt Fruin 

LOS Circulation Spaces 
(Ytor för 

persontransport) 

Staircases 
(Trappor och 
rulltrappor) 

Waiting Areas 
(Plattform) 

(m²/pers) (pers/m²) (m²/pers) (pers/m²) (m²/pers) (pers/m²) 

A > 3,3 <0,30 >1,9 <0,52 >1,2 0,83 

B 2,3-3,3 0,30-0,43 1,4-1,9 0,52-0,71 0,9-1,2 0,83-1,11 

C 1,5-2,3 0,43-0,67 0,9-1,4 0,71-1,11 0,7-0,9 1,11-1,43 

D 0,9-1,4 1,11-0,67 0,7-0,9 1,11-1,43 0,3-0,7 1,43-3,33 

E 0,5-0,9 2-1,11 0,4-0,7 1,43-2,50 0,2-0,3 3,33-5 

F < 0,5 >2 <0,4 >2,50 <0,2 >5 

 

Rekommenderad LOS för god standard i projektet är LOS C eller bättre under 

högtrafik, se Figur 48 för exempel på olika LOS.  

 

 

Figur 48 Level of Service kring station Korsvägen. Ett sätt att analysera flaskhalsar 
för gående. Röda nivåer visar var flaskhalsarna riskerar att uppstå.   

 

Trängseln för gående kommer dels av mängden gående, dels av interaktionen 

med korsande gående och interaktionen med andra trafikslag, se Figur 49 för 

exempel på variation i restid för gående.  
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Figur 49 Exempel på restidsvariationen för gående från och till plattform. 

Variationen beror på trängsel vid tågankomst och ger en indikation på 
flaskhalsarnas omfattning.  

6.2.3 Erfarenheter 
Simulering i VISWALK ger stora möjligheter att analysera interaktion mellan 

gående och andra trafikslag på detaljerad nivå, se exempel i Figur 50. Dock krävs 

andra analyser för att kunna göra övergripande studier. Att verktyget tydligt 

illustrerar de simulerade situationerna gör det till ett bra verktyg att ha i en 

process där flera aktörer och intressenter är inblandade. Risken är dock att de kan 

ses som en ”säker sanning”, det är därför viktigt att det är utdata och resultat 

som analyseras och inte det visuella.   

 

 

Figur 50 visar exempel på hur illustrativt samspelet och kopplingen mellan olika 
trafikslag kan simuleras.  
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7. METKAP, Trafikverkets kapacitetsmanual 

I slutfasen av detta projekt började ett samarbete med METKAP-projektet 

(METoder för KAPacitetsanalys) som är ett projekt finansierat av Trafikverket för 

att skapa en ny Svensk kapacitetsmanual för vägtrafikanläggningar. Karl-Lennart 

Bång, KTH, var projektledare och arbetet bedrevs som samarbete mellan KTH och 

VTI, WSP, Sweco, Tyrens, Trivector samt Ramböll. Flaskhalsprojektets arbetade 

med Gång- samt Cykeltrafik anläggningar i METKAP-projektet. I stort bygger 

dessa manualer på arbetet i TV 131 som är föregångaren till METKAP-projektet. 

De två delarna som togs fram i samarbete med METKAP-projektet (främst Bång 

KTH) är bilagda till denna rapport. Till rapporterna finns räkneexempel i Excel som 

ej är bilagda. 

 

Kapacitetsmanualerna är begränsade i sin omfattning främst till att den 

aktuella/enskilda anläggningen inte påverkar eller påverkas av angränsande 

trafikanläggningar. Manualerna skiljer sig därmed från huvudsyftet med Flaskhals-

projektet men är likväl viktig grunddata för denna typ av studier. Exempelvis är 

flödessamband viktiga i samband med studier av Flaskhalsar, se exempel i Figur 

51.  Manualerna kommer att ges ut av Trafikverket som handböcker, se vidare 

bilagor. 

 

Figur 51 – Exempel från kapacitetmanual för cykel. Tidlucka på över 10 sek är 

”friflödeshastighet” för cykel på enkelriktad cykelväg.  
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8. Slutsats 

Det är visat att det är möjligt att utveckla olika sorters biltrafikmodeller och olika 

sorts gång- och cykelmodeller med syftet att belysa flaskhalsproblematiken ur ett 

systemperspektiv. Däremot hittar vi inte i litteraturen eller genom egna försök bra 

metoder att fullt integrera bil-delen med GC-delen. Studien har visat att befintliga 

verktygen på marknaden inte är anpassade för detta syfte och antingen svarar på 

en eller den andra. GIS-verktygen och trafikmodeller är helt enkelt inte byggda för 

att kunna passa resultat till varandra automatiskt.  

 

Ett annat problem är tillgång till tillförlitliga GC-data. Traditionellt har inte siffror 

samlats på detta utan bedömningar görs av kommunen. Under senaste tiden har 

dock detta börjat ändras och flera kommuner har samla in även GC-data. Men att 

kunna få in tillräcklig med data och på en så fin geografisk nivå som skulle krävas 

för en trafikmodell är nog inte sannolikt. Istället kan materialet användas för att 

skatta olika typvärden, baserade på olika område/stråk som sedan kan kopplas 

indirekt till biltrafikmodellen som en separat parameter. Några förslag till 

indelningar finns i denna rapport. Principen är att om användaren får instruktion 

att egenskaperna för en korsning eller gata bör justeras för att, exempelvis 

markanvändningen ändras eller att flera personer förväntas behöver passera över 

en väg, kan den kodas om till en annan klassning.  

 

Målet med detta forskningsuppdrag var att svara på dessa frågor:  

 Är trafikmodellering bästa sättet att ” kartlägga och arbeta strategiskt 

med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.” 

 Kan en ensam modell/metod ” kartlägga och arbeta strategiskt med 

flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.” 

 Kan flera modeller/metoder samverka för att ” kartlägga och arbeta 

strategiskt med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv 

inom tätortsmiljö.” 

 Skall en helt ny modell tas fram för att ” kartlägga och arbeta strategiskt 

med flaskhalsar för samtliga trafikslag ur ett systemperspektiv inom 

tätortsmiljö.” 

 

Våra slutsatser är att det inte finns någon modell som idag klarar av detta. Det är 

inte heller enkelt med dagens verktyg att koppla olika modeller för detta ändamål. 

En nätverksbaserad modell för GC har fördelen att den kan kopplas till en befintlig 

biltrafikmodell som Cube, detta vill säga att de kan använda sig av samma trafik 

nätverk för fordon och GC, som olika klasser, där nätverket för endast GC inte 

uteslutas för motorfordon (bilar eller lastbilar). På detta sätt kan nätverken 

hanteras integrerade i samma system. Däremot ser vi inget enkelt sätt att koppla 

resultat från GC-lager till biltrafiknätet utan manuella justeringar. Eftersom ingen 

programvara på marknaden klarar av interaktionen mellan biltrafiken och GC 

skulle ett helt nytt tankesätt behövs för koppa ihop modellerna.  
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Mikrosimuleringsverktyg idag är väldigt avancerade och kombinerar både biltrafik 

och GC-integration (dock behövs också indata i form av GC-flöde). De hanterar 

gångflöde inom byggnader och kollektivtrafikanläggningar. I vissa fall, exempelvis 

Västlänken i Göteborg, överförs trafikruttdata från Emme till Vissim för 

mikrosimuleringsanalyser. Därför kan olika strategiska scenarier analyseras med 

en makromodell och rutt/flödesdata konverteras till en mikromodell. Flödet av 

utdata från mikrosimuleringsmodellen tillbaka till makromodellen är dock inte lika 

enkelt, egentligen skulle man vilja skicka tillbaka nya förseningstider från mikro 

till makromodellen. Med vidare utveckling skulle denna process kunna utvecklas 

och implementeras automatiskt. Fördelen med meso modeller över makro 

modeller är att de lättare kan ta hänsyn till olika indata från mikromodellen 

eftersom makromodeller ofta saknar korsningsdata, svängtider osv.  
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9. Fortsatt arbete 

Forskningsprojektet har främst via litteraturstudien identifierat områden där det 

saknas relevant forskning eller underlag. I detta kapitel framgår vilka områden 

projektet främst har identifierat som viktiga för att kunna förbättra och fördjupa 

metoder för att kartlägga och arbeta strategiskt med flaskhalsar för samtliga 

trafikslag ur ett systemperspektiv inom tätortsmiljö.  

 

Utifrån projektets inriktning är det främst inom dessa områden som mer 

utveckling behövs: 

 Utveckling av modeller för Gångtrafik och cykeltrafik: 

o Studier av hur gång- och cykeltrafik interagerar med övriga 

trafikslag. 

o Studier av gång- och cykeltrafik fördröjningar i trafiknätet och hur 

näteffekterna blir vid förändrad framkomlighet eller 

transportkvalitet. 

o Studier av hur barriäreffekter påverkar gående och cyklisters 

vägval och destinationsval. 

o Beräkning av fotgängarflöden på länk – sannolikt baserat på en 

utveckling av schablonvärden för olika områdestyper och olika 

målpunktstyper i staden. 

o Utveckling av tidsvärden för fotgängares förflyttning och ruttval m 

a p väntetider, attraktivitet, trygghet mm. 

 Kollektivtrafik: 

o Studien har inte beaktat kopplingen mellan bussar och andra 

fordon eller trafikanter. För att kunna belysa detta bör 

kollektivtrafikkopplingen inkluderas i systemet/metoden. 

Exempelvis närheten till en buss- eller spårvagnshållplats påverkar 

kraftigt dragkraften av GC-flöden över gatorna med stor påverkan 

på biltrafikens eller GC tillgänglighet beroende på lösningen.  

o Framöver ser vi behovet av mer detaljerade kollektivtrafikmodeller 

inriktade till tätortstrafik, särskilt när det gäller interaktion mellan 

bil och GC, men också bättre interaktion inom kollektivtrafik 

systemet, exempelvis byte mellan buss och tåg/spårvagn. 

o Förseningar som bussar drabbas av på grund av ökade GC-flöde 

kan i vissa fall vara viktiga. Buss prioriteringar på gatorna och i 

t.ex. signalreglerade korsningar är också något som påverkar 

tillgängligheten i hela systemet. Studier av kollektivtrafikens 

kapacitet vid hållplatser och terminaler kan därför vara viktiga.  

 Tunga fordon: 

o Studien har endast hanterat biltrafik och GC. Påverkan av tunga 

fordon, inklusive bussar, har inte inkluderats.  

 Datainsamling: 

o Det har visat sig att den stora utmaningen är att få tag i GC-data. 

Även om vissa orter har börjat mätningar är vi långt ifrån den 

omfattning som krävs för en fullt integrerade 

trafikslagsövergripande flödesbeskrivning. Nya insamlingsmetoder 

är under utveckling och på sikt skulle kunna leda till tillräcklig 
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mycket underlag. Först då kan man hantera GC-flöden som en 

riktigt integrerat system med flöden från andra trafikslag. Fram till 

dess är det grova estimeringar och klassificering som i denna 

studie som gäller.  

o Beteende och interaktion mellan gång- och cykeltrafik och 

biltrafik. Data saknas efter zebralagens införande hur biltrafikens 

framkomlighet påverkas av gång- och cykeltrafik.  

o Data och erfarenhetsvärden saknas till stor del om hur påverkan 

från gång- och cykeltrafik påverkar bilisternas ruttval.   
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