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1 Inledning 
ÅF har, på uppdrag av Stockholms stads Trafikkontor, tagit fram en trafikmodell av 

City-området i Stockholms innerstad i programvaran Transmodeler. Uppdraget utgör 

ett pilotprojekt för staden, som tillsammans med Trafikverket region Stockholm har 

som ambition att byta ut sin nuvarande mesoskopiska trafikmodell. Transmodeler är 

ett relativt nytt modellverktyg och har hittills inte använts i någon större utsträckning 

under europeiska förhållanden. Det har därför ingått i ÅF:s uppdrag att utvärdera 

Transmodeler från såväl användar- som förvaltarperspektiv. 

Uppdraget har utförts i samarbete med Movea, som framför allt har arbetat med 

parametersättning och bidragit med expertis gällande stadens nuvarande Contram-

modell. ÅF:s del av arbetet har bland annat innefattat kodning, matrisbearbetning och 

resultatanalys. Moveas arbete med parametersättning i Transmodeler återfinns som 

bilaga till detta PM. 

I samband med att City-modellen har tagits fram har den också tillämpats för att 

analysera åtgärder vid Brunkebergstorg. Modellen är därför som mest genomarbetad i 

närheten av detta område. Analysen av Brunkebergstorg redovisas i ett separat PM. 

Under arbetets gång har flera versioner av Transmodeler använts, allt eftersom 

uppdateringar har kommit. Vid arbetets slut användes version 4.0 build 6050. 
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2 Bakgrund 
I dagsläget används framför allt två biltrafikmodeller för Stockholmsområdet – en 

makroskopisk, statisk modell i programmet Emme och en mesoskopisk, dynamisk 

modell i programmet Contram. Emme används av efterfrågemodellerna Sampers och 

Lutrans.  

Makroskopiska modeller har betydande begränsningar när det gäller att representera 

vägnät med trängsel. Mesoskopiska modeller är bättre på att modellera trängsel. 

Contram utvecklas dock inte och det går inte längre att köpa programlicenser. 

Användarbasen är därför begränsad, liksom utrymmet för vidareutveckling. Det finns 

alltså behov av en ny trafikmodell för detaljerade analyser av Stockholms vägnät. 

Valet av Transmodeler som eventuellt nytt modellverktyg gjordes för första gången i 

det så kallade IHOP-projektet1. Projektet finansierades av Trafikverket och drevs av 

KTH:s Centrum för transportstudier. IHOP syftade till att undersöka genomförbarhet 

för en dynamisk efterfrågemodell för storstadsmiljö, som ett komplement till den 

nuvarande Sampers-modellen. I projektet utvärderades ett dussintal olika verktyg 

med avseende på en rad olika kriterier. Tillsammans med Visum DUE valdes 

Transmodeler ut för uppföljande testkörningar av Stockholmsområdet. Det slutgiltiga 

valet föll på att rekommendera Transmodeler för vidare studier av dynamiska 

efterfrågemodeller, ett arbete som just nu pågår i uppföljningsprojektet IHOP 2. 

                                                
1 Se CTS Working Paper 2014:10, Further development of Sampers and modeling of urban congestion. 
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3 City-modellen 
Den modell som har tagits fram i detta arbete omfattar området inom City-snittet i 

Stockholms innerstad, plus Centralbron och Klarastrandsleden (se figur 1). Vägnätet 

har importerats från Nationella vägdatabasen (NVDB) av Trafikverket via det så 

kallade IPA-verktyget. Uttaget från NVDB är daterat 150601. Trafikmätningar har 

tillhandahållits av Trafikkontoret.  

Området innehåller 51 trafiksignalanläggningar. Så gott som alla dessa har kodats in 

efter faktiska signalplaner. Det fåtal som inte har kodats efter signalplaner har 

bedömts ha liten påverkan på ruttval och framkomlighet i nätet, och har kodats 

översiktligt med hjälp av Transmodelers inbyggda funktion för optimering av 

trafiksignaler. 

 

Figur 1: Modellområde. 

Områdesmatriser från Sampers har levererats av WSP. Matriserna innehåller trafik 

under morgonens maxtimme för ett nulägesår (c:a år 2013). Matriserna kalibrerades 

mot räkningar genom att skala om trafiken över City-snittet för varje port. Dessutom 

korrigerades två relationer som bedömdes som orealistiska. Dels togs trafik bort i 

relationen Hamngatan–Strömbron söderut, och dels lades trafik till i relationen 

Hamngatan–Birger Jarlsgatan norrut. I figur 2 och figur 3 finns jämförelser av 

trafikräkningar med okalibrerade respektive kalibrerade flöden. 
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Figur 2: Jämförelse mellan räkningar och okalibrerad matris. 

 

 

Figur 3: Jämförelse mellan räkningar och kalibrerad matris. 
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4 Erfarenheter av analys 
Transmodeler arbetar med en mer databaslik struktur än de mer traditionella 

trafikanalysprogrammen. Data visas och bearbetas framförallt i tabellform (kallas 

Dataview i Transmodeler). Utdata från körningar sparas i egna dataviews, som kan 

sammanlänkas med nätverket genom join-operationer.  

Parametrar läggs till som kolumner i ett av nätets dataviews (till exempel segment) 

och kan vara dynamiska (bero på värdet av andra kolumner) eller fyllas med statiska 

värden från exempelvis en formel. 

Värt att notera är att Transmodelers definition av projekt och scenario skiljer sig något 

från det som normalt används i trafikanalyssammanhang. Till exempel är det inte 

möjligt att inom ett projekt ha scenarier med olika trafiknät så som man kan tänkas 

vilja ha för att analysera en nybyggnadsåtgärd. För att jämföra ett UA med ett JA är 

det istället enklast att kopiera ett färdigt JA-projekt till en ny mapp och koda upp ett 

UA. 

Analyser förbereds genom att köra en dynamic traffic assignment (DTA). I det här 

arbetet har 20 iterationer använts – eventuellt räcker det med färre. Med en relativt 

kraftfull arbetsstation med åtta processortrådar2 och 20 iterationer tar en full DTA för 

City-området ungefär 15-20 minuter. Enligt Caliper skalar Transmodelers körtider väl 

med antal processortrådar, så en processor med fler trådar och/eller en dator med två 

processorer är antagligen att föredra för att snabba upp analyser av större 

modellområden.  

DTA:n resulterar i historiska restider och korsningsfördröjningar som används som 

indata i simulering (genom att peka ut DTA:ns utdatafiler som indata i Project -> 

Settings -> Input). Det sparas även ett path-fil med slutgiltiga rutter, men denna ska i 

normalfallet inte användas som indata i simuleringar (det är möjligt att peka ut en 

ruttfil i matrisinställningarna, men enligt uppgift från Caliper ska den nästan alltid 

lämnas tom). 

När en simulering körs kan man välja att spara information om flöden och hastigheter 

med ett lämpligt tidsintervall. Detta är ett bra sätt att få t.ex. timflöden för alla 

segment. Väljer man att spara informationen (Settings-knappen i Simulation toolbar) 

skapas en ny dataview som kan länkas till segment för att analyseras eller plottas. 

Path toolbox är ett bra hjälpmedel för att se vilka fordon som passerar en länk (jmf 

select link i Emme). Det går att se vilka rutter som passerar länken, hur många fordon 

som använder varje rutt och liknande. Man måste definiera vilken ruttfil som ska 

användas (Settings-knappen och sedan knappen Load) – använd resultatet från DTA 

(som borde finnas i mappen Output).  

 

                                                
2 Intel Xeon E5 1620-processor (fyra kärnor, 3,5 GHz klockfrekvens, 10 MB cacheminne), 32 GB RAM, Nvidia 
Quadro K4200 
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5 Erfarenheter av användning 

Nedan återfinns ÅF:s erfarenheter och lärdomar av att jobba i Transmodeler. De 

samlade erfarenheterna är uppdelade i fyra delar: 

- Import av NVDB-data 

- Kodning 

- Korsningar och signaler 

- Generella punkter 

5.1 Import av NVDB-data 

I denna del beskrivs erfarenheterna av att importera ett vägnät i Transmodeler från 

NVDB-data, via Trafikverkets IPA-program. 

 Antal körfält från IPA var nästan alltid fel vid fler än två körfält. Ibland fanns 

också överskattning av ett körfält vid på breda snitt (till exempel vid vävningar 

och i tunnel). Tydligt vid gator som exempelvis Sveavägen, Tegnérgatan och 

Vasagatan. Detta problem är sannolikt mindre utanför Stockholms innerstad. 

 Korsningar behövde ofta städas upp på grund av korta länkar mitt i 

korsningen, otillåtna svängrörelser, m.m. Svängkörfält saknades i princip alltid 

och behövde därför läggas till. 

 I stort sett alla enkelriktade gator låg färdiga i modellen. Det fanns dock 

enkelriktade gator som fattades eller var felriktade, framförallt på grund av 

problem med NVDB-datat. Felriktade gator; Tegnérvägen (mellan Sveavägen 

och Luntmakargatan), Iverssonsgatan och Tegelbacken (från Rödbotorget till 

Vasagatan). 

 Saknas info om gågator/busskörfält/gator med förbud för biltrafik, till exempel 

Drottninggatan. 

 Dubbelriktade gator har ibland hamnat som enkelriktade gator i nätet, 

exempelvis vid Norra Bantorget (som är dubbelriktad med busskörfält). 

5.2 Kodning 

Nedan beskrivs allmänna erfarenheter med att koda i Transmodeler; däribland vilka 

oklarheter och svårigheter som uppstod i kodningsarbetet. 

 Vägklasser ersattes med Contram-klasser. 

 Kan behöva justeras – t.ex. på Hamngatan som är kodad med 50 

km/h ytter i Contram men är 30 km/h i verkligheten. 

 Vägbredden ändrades från amerikanska 12 fot (3,66 meter) till 3,5 meter. 

 Vissa oklarheter vid skaftning till/från centroider 

 Skaft måste explicit definieras som att trafiken börjar/slutar i alla 

körfält – standard är bara högra körfältet. Särskilt viktigt vid portar. 

Ex. port vid Centralbron med fyra körfält där bara ett annars används 

för anslutning, vilket ger stora köer. Detta görs genom att öppna 

egenskaperna för skaftet genom Road editor toolbox och välja both i 

listan side. 

 Skaftning importerades inte från Emme (det saknades koppling från 

Transmodeler- till Emme-länkar) utan gjordes om för hand. Arbetet 
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kan sannolikt automatiseras för större arbeten, men går också snabbt 

att göra på översiktlig nivå. I huvudsak används flera skaft per 

centroid inom området, för att bättre spegla att trafiken kan ta flera 

vägar. 

 Att färgsätta exempelvis busskörfält och enkelriktade gator kan förenkla 

kodningsarbetet avsevärt. Enkelriktningar färgsätts på link-nivå och 

busskörfält och liknande färgsätts på lane-nivå. 

5.3 Korsningar och signaler 

I denna del beskrivs erfarenheter med att koda korsningar och signaler i 

Transmodeler: 

 Fasta signalplaner går snabbt att koda in (välj Signal group i listan för 

signaltyp och koda enligt signalplanens signalgrupper). 

 Mer komplexa korsningar måste delas upp i flera – ex Nybroplan, korsningen 

på Birger Jarlsgatan på grund av: 

 Uppdelade signalscheman, t.ex. när en riktning har flera stopp inom 

samma korsning – se Vasagatan/Söderkopplet eller Tegelbacken. 

 Anslutningar i en korsning har olika regleringar, t.ex. signalkorsning 

där en anslutning har väjningsplikt – se Sveavägen/Kammarkagatan. 

 Övergångsställen som ligger inne i korsningen – till exempel längs 

Hamngatan vid Nybroplan. 

 Övergångsställen kan inte ligga inne i en korsning (efter stopplinjen). Antingen 

måste stopplinjen flyttas fram eller övergångsstället flyttas bak (eller 

korsningen delas upp i en massa mindre korsningar – väldigt opraktiskt). 

Flyttas stopplinjen fram överskattas kömagasinet lite och det ser konstigt ut 

under simuleringen – fordon står och köar på övergångsstället.  

 I den version som använts för dessa analyser verkar det finnas problem med 

oövervakade övergångsställen som ligger i anslutning till en korsning. Fordon 

som kör in från korsningen till en länk med ett sådant övergångsställe väjer 

inte för fotgängarna ens om de redan befinner sig på övergångsstället, utan 

kör vidare utan konflikt. Detta gör att kapaciteten kan bli överskattat i sådana 

relationer. En lösning är att lägga till ett kort segment på länken precis vid 

korsningen och ha övergångsstället utanför det segmentet. Vi uppfattar detta 

som en bugg i Transmodeler och ska skicka in en buggrapport. 

 Viktigt att explicit välja vilka rörelser som är underordnade vid konflikt 

(högerklicka på gröna pilen och välj Permitted eller Conflicting istället för 

Protected för vänster- respektive högersvängar). Annars kan till exempel 

genomgående fordon tvingas väja för konflikterande vänstersvängande fordon. 

 Fordon väjer där korsningsområdet börjar om inget annat väljs. Stopp- och 

väjningspunkter kan flyttas in i korsningsområdet på lane connectorn – tex 

kan vänstersvängande väjningspunkt flyttas till precis innan connectorn korsar 

genomgående trafiks lane connector. Då kör vänstersvängande fordon in i 

korsningen och väntar istället för att stå kvar vid signalen. Kan vara viktigt för 

korsningens kapacitet. 

 Det är viktigt att stänga av right-turn-on-red ifall man kodar med någon av de 

amerikanska metoderna (typ ring-and-barrier). Detta görs för nya signaler 

genom en global inställning samt för befintliga signaler med en knapp i fliken 

med signalgrupper. 



 

 

PM 

  Sida 8 (26) 

 Korsningar som både är signal- och väjningspliktsreglerade måste kodas in 

som två separata korsningar (två noder) eftersom regleringar inte kan 

kombineras i samma nod. I de flesta korsningar fungerar detta bra men i 

korsningar som exempelvis Sveavägen/Kammarkagatan blir övergångsstället 

ignorerat av anslutningen som är väjningspliktsstyrd (se figur 4). I detta fall 

kanske det är bättre att signalerna i korsningen regleras korrekt än att 

övergångstället uppfattas av anslutningen med väjningsplikt. 

 

 Det finns svårigheter med att återspegla beteendet vid breda körfält på ett 

korrekt sätt. Vid trängsel kan breda sträckor användas som två körfält även 

om de är målade som ett enda körfält (eller inte målade alls, som i figur 5). I 

Transmodeler beter sig inte fordonen på samma sätt – de lägger sig inte i 

bredd i ett och samma körfält oavsett hur brett det är. För att få rätt beteende 

vid trängsel måste sådana sträckor alltså kodas som det antal körfält som i 

praktiken används. 

 

Figur 5. Bred, omålad del av Vattugatan vid Centralplan i blått. Fungerar som två körfält vid låg trängsel och fyra 

vid hög trängsel. Flygfoto: Stockholms stad. 

Figur 4. Kodning av en både signal- och väjningspliktsreglerad korsning (Sveavägen/Kammarkagatan). 
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5.4 Generella punkter 

Nedan följer några generella punkter och tips från erfarenheterna i att jobba med 

Transmodeler. 

 Programmet kan bete sig instabilt och då och då krascha. Se därför till att 

spara ofta.  

 Gör check network med jämna mellanrum och korrigera allt bortsett från 

potential merging conflicts (som inte är väsentligt för att köra modellen och 

därmed lägga för mycket tid på). 

 När körfält läggs till/tas bort, var noga med att undersöka hur lane connectors 

i anslutande korsningar förändras. Förändringar i lane connectors kan bli 

tillåtna i check network fast de inte stämmer med verkligheten. 

 Använd kontrastrika färger på det som kodas in så att det syns tydligt i 

Transmodeler-nätet. T.ex. för att markera enkelriktade gator, busskörfält osv. 

Då blir det enklare att få en god överblick och åtgärda saker man har missat. 

 Eftersom ÅF och Movea har arbetat gemensamt har det varit viktigt att kunna 

dela på projektfiler. Detta görs enklast genom att i File manager-fönstret välja 

Archive, vilket skapar en backup av alla projektfiler (nät, inställningar och 

indatafiler). 

 Ibland sparas projektet med hårdkodade sökvägar till nät och indata. 

Det gäller då att peka om till rätt filer när man öppnar ett arkiverat 

projekt eller kopierar ett projekt till en ny mapp (till exempel för 

scenarioanalys). Det görs i Project -> Settings. Det är viktigt att 

dubbelkolla File manager-fönstret så att rätt indata och nät används 

när man gör en kopia av ett projekt. Vi har inte hittat något sätt att 

undvika att hårdkodade sökvägar sparas. 
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6 Slutsats 
Arbetet med att bygga upp en City-modell i Transmodeler har i huvudsak fungerat bra. 

Caliper har bidragit med att lägga till metoder och algoritmer som stämmer bättre 

överens med svenska förhållanden än vad som fanns när arbetet inleddes förra året. 

Buggar har också rättats, vilket har lett till förbättrad stabilitet och rimligare resultat. 

När detta projekt nu avslutas bedömer vi att City-modellen beter sig rimligt för nuläget 

och bör kunna tillämpas för vidare analyser (men då med viss försiktighet eftersom 

Transmodeler fortfarande är ganska obeprövat för scenarioanalyser). De buggar och 

frågetecken som kvarstår bedömer vi som överkomliga. 

I nuläget har faktorer som parkering och kollektivtrafik inte testats i City-modellen. 

Kollektivtrafikkörfält har kodats på vägnätet, men kollektivtrafiklinjer har inte lagts in. 

Trafiksignalerna har lagts in med fasta tider, vilket bedöms fungera väl inom 

modellområdet under högtrafiktimmarna, men inte är att föredra för vidare analyser. 

Eftersom modellen har tillämpats för analyser vid Brunkebergstorg är den som mest 

genomarbetad i anslutning till detta område. För vidare tillämpning behöver kodningen 

sannolikt justeras i framförallt den norra delen av City. 

Det bör påpekas att Transmodelers prestanda med ett länstäckande nät inte har 

testats fullt ut i detta arbete. Vid arbetets början var Transmodeler mycket långsamt 

när försök gjordes att editera det länstäckande nätet. Enligt Caliper har de gjort stora 

förbättringar i de nya versioner som har släppts efter detta. 

  



 

 

PM 

  Sida 11 (26) 

Bilaga 1: Parameterinställningar i Transmodeler enligt 
svenska förhållanden 

TransModeler innehåller en uppsjö av kalibreringsparametrar, av vilka vissa är möjliga 

att justera med de värden vi har I olika regelverk, råd och befintliga trafikmodeller. 

Det ska tilläggas att kalibreringsparametrarna i TransModeler är oändligt många fler än 

de vi har tillgång till, så i många fall behövs det ett iterativt arbetssätt för att justera 

beteenden. 

Generellt använder sig TransModeler av styckvisa linjära förhållanden som sedan 

används för att linjärt interpolera mellan brytpunkterna. 

Den utförda parametersättningen har gjorts med bakgrund av det finmaskiga citynätet 

som använts för fallstudien av Brunkebergstorg. Detta innebär att parametrar som är 

av stor vikt för motorvägsnät eller landsbygdsnät ej har behandlats i detta pm. 

En viktig sak är att förändringar i default-sättningen av värden endast slår igenom på 

ny kodning, dvs. ej på befintligt kodade nätdelar. En sak som därför skulle underlätta 

vid kalibrering är om nya ansatta defaultvärden slår igenom på befintligt satta 

defaultvärden, dvs. redan kodat nät. Dock ska ej befintliga ändrade parametrar ändras 

(de som har redan har ändrats från defaultvärden vid tidigare kodning).  

Innan detta har implementerats bör därför en noggrann kodningsmanual skapas, så 

att det blir rätt från början. Denna bör innehålla råd om såväl detaljerad nätkodning 

som allmänna råd om parametersättning. Om möjligt skulle en svensk modell med 

våra standardsättningar utgöra en grund för samtliga påbörjade simuleringsprojekt. 

Två viktiga parametrar som ej har behandlats är car-following och lane-changing. 

Dessa två parametrar har inte så stor effekt i det finmaskiga nät som har utgjort 

grunden för den aktuella fallstudien. Vid motorvägsmiljöer blir de däremot av stor vikt, 

därför får kalibreringen av dessa parametrar vänta tills studier av dessa miljöer sker. 

Ytterligare en anledning är att Caliper har påbörjat en implementation av Wiedemann’s 

car-following modeller 74 och 99 för citymiljöer respektive motorvägsmiljöer. 
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Road Class (Väg-/gatuklass) 

Meso-samband verkar i de flesta fall innebära defaultvärden från HCM 2010 och 

behöver därför justeras för användning i de centrala delarna av Stockholm. 

Kapacitetssambanden som används i Contram är en bra utgångspunkt även för 

modellering i Transmodeller. De attribut som hänförs till länkar kan hämtas direkt från 

Contrams väg- och gatuklasser. Nodfördröjningar tillkommer utöver dessa samband - 

det gäller även för Contram vilket underlättar jämförbarheten. 

Från gatuklasserna kan friflödeshastigheter och även hastigheter vid normala 

belastningsnivåer hämtas. Förslagsvis används s1, som är hastigheten i första 

brytpunkten i hastighets/flödes-sambanden som länkhastighet. 

 

 

Figur 6. Väg-/gatukategorier för Stockholms city i Contram. 

 
I figur 6 ovan redovisas de för city-modellen gällande vägklasserna, där de flest avser 

lokalgator. Varje vägklass har ett grundläggande mättnadsflöde med tillhörande 

hastighets/flödessamband. Noteringen av klassen härstammar från Emme-samband 

som är välbekanta för de flesta trafikanalytiker. 
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För tätort finns det i princip två typer av gator – H=huvudgata eller L=lokalgata.  

Exempel: 

H1kf+S1_VRH 

där 

H, vägklass (H=Huvudgata, L=lokalgata) 

1kf, antal körfält) 

+S1, friktion (S=stördhet. _VRH, riktning, V=vänster, R=raktfram, H=höger 

 

Definitionen av friction/Stördhet: 

+S0 viss Parkering och liten gångtrafik 

+S1 kantstensparking, hållplaststopp och normal gångtrafik 

+S2 dubbelparking förekommer, lastning, många hållplatser och mkt gångtrafik 

 

Tabell 1. Väg-/gatukategorier för Stockholms city i Contram 

 
code speed sat_flow storage nlane sfd restrict name code speed sat_flow storage nlane sfd restrict name 

1 20.0 20000 1000.0 5.0 0 0 Zonanslutning L2_t 0.0 1870 0.0 2.0 232 0 L2kf+S2_VH 

30 0.0 1200 0.0 1.0 130 0 30km/h L2_u 0.0 2200 0.0 2.0 232 0 L2kf+S2_RH 

50 0.0 1600 0.0 1.0 150 0 50km/h H1_a 0.0 1600 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_VRH 

50_2 0.0 3200 0.0 2.0 250 0 50km/h_2kf H1_b 0.0 1350 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_V 

L1_a 0.0 1090 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_VRH H1_c 0.0 1800 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_R 

L1_b 0.0 920 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_V H1_d 0.0 1400 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_H 

L1_c 0.0 1220 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_R H1_e 0.0 1600 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_VR 

L1_d 0.0 950 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_H H1_f 0.0 1350 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_VH 

L1_e 0.0 1090 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_VR H1_g 0.0 1600 0.0 1.0 150 0 H1kf+S0_RH 

L1_f 0.0 920 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_VH H1_h 0.0 1600 0.0 1.0 151 0 H1kf+S1_VRH 

L1_g 0.0 1090 0.0 1.0 130 0 L1kf+S0_RH H1_j 0.0 1800 0.0 1.0 151 0 H1kf+S1_R 

L1_h 0.0 1090 0.0 1.0 131 0 L1kf+S1_VRH H1_k 0.0 1400 0.0 1.0 151 0 H1kf+S1_H 

L1_j 0.0 1220 0.0 1.0 131 0 L1kf+S1_R H1_l 0.0 1600 0.0 1.0 151 0 H1kf+S1_VR 

L1_k 0.0 950 0.0 1.0 131 0 L1kf+S1_H H1_m 0.0 1350 0.0 1.0 151 0 H1kf+S1_VH 

L1_l 0.0 1090 0.0 1.0 131 0 L1kf+S1_VR H1_n 0.0 1600 0.0 1.0 151 0 H1kf+S1_RH 

L1_m 0.0 920 0.0 1.0 131 0 L1kf+S1_VH H1_o 0.0 1600 0.0 1.0 152 0 H1kf+S2_VRH 

L1_n 0.0 1090 0.0 1.0 131 0 L1kf+S1_RH H1_q 0.0 1800 0.0 1.0 152 0 H1kf+S2_R 

L1_o 0.0 1090 0.0 1.0 132 0 L1kf+S2_VRH H1_r 0.0 1400 0.0 1.0 152 0 H1kf+S2_H 

L1_q 0.0 1220 0.0 1.0 132 0 L1kf+S2_R H1_s 0.0 1600 0.0 1.0 152 0 H1kf+S2_VR 

L1_r 0.0 950 0.0 1.0 132 0 L1kf+S2_H H1_t 0.0 1350 0.0 1.0 152 0 H1kf+S2_VH 

L1_s 0.0 1090 0.0 1.0 132 0 L1kf+S2_VR H1_u 0.0 1600 0.0 1.0 152 0 H1kf+S2_RH 

L1_t 0.0 920 0.0 1.0 132 0 L1kf+S2_VH H2_a 0.0 3000 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_VRH 

L1_u 0.0 1090 0.0 1.0 132 0 L1kf+S2_RH H2_b 0.0 2700 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_V 

L2_a 0.0 2100 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_VRH H2_c 0.0 3600 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_R 

L2_b 0.0 1840 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_V H2_d 0.0 2700 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_H 

L2_c 0.0 2440 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_R H2_e 0.0 3150 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_VR 

L2_d 0.0 1900 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_H H2_f 0.0 2750 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_VH 

L2_e 0.0 2150 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_VR H2_g 0.0 3200 0.0 2.0 250 0 H2kf+S0_RH 

L2_f 0.0 1870 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_VH H2_h 0.0 3000 0.0 2.0 251 0 H2kf+S1_VRH 

L2_g 0.0 2200 0.0 2.0 230 0 L2kf+S0_RH H2_j 0.0 3500 0.0 2.0 251 0 H2kf+S1_R 

L2_h 0.0 2100 0.0 2.0 231 0 L2kf+S1_VRH H2_k 0.0 2700 0.0 2.0 251 0 H2kf+S1_H 

L2_j 0.0 2440 0.0 2.0 231 0 L2kf+S1_R H2_l 0.0 3150 0.0 2.0 251 0 H2kf+S1_VR 

L2_k 0.0 1900 0.0 2.0 231 0 L2kf+S1_H H2_m 0.0 2750 0.0 2.0 251 0 H2kf+S1_VH 

L2_l 0.0 2150 0.0 2.0 231 0 L2kf+S1_VR H2_n 0.0 3200 0.0 2.0 251 0 H2kf+S1_RH 

L2_m 0.0 1870 0.0 2.0 231 0 L2kf+S1_VH H2_o 0.0 3000 0.0 2.0 252 0 H2kf+S2_VRH 

L2_n 0.0 2200 0.0 2.0 231 0 L2kf+S1_RH H2_q 0.0 3500 0.0 2.0 252 0 H2kf+S2_R 

L2_o 0.0 2100 0.0 2.0 232 0 L2kf+S2_VRH H2_r 0.0 2700 0.0 2.0 252 0 H2kf+S2_H 

L2_q 0.0 2440 0.0 2.0 232 0 L2kf+S2_R H2_s 0.0 3150 0.0 2.0 252 0 H2kf+S2_VR 

L2_r 0.0 1900 0.0 2.0 232 0 L2kf+S2_H H2_t 0.0 2750 0.0 2.0 252 0 H2kf+S2_VH 

L2_s 0.0 2150 0.0 2.0 232 0 L2kf+S2_VR         
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Tabell 2. Hastighet/flödesamband för Stockholms city i Contram s resp. f avser brytpunkter i 
hastighet/flödesdiagrammet 

 
number applies lanes s_min s_max s1 f1 s2 f2 s3 f3 s4 f4 name 

130 11 1.00 10 35 30 600 15 800 0 0 0 0 New km/h Normal 

131 11 1.00 10 30 25 500 15 700 0 0 0 0 1kf30 km/h Störd 

132 11 1.00 10 25 20 400 15 600 0 0 0 0 1kf30 km/h Mycket Störd 

140 11 1.00 10 40 30 600 15 800 0 0 0 0 New 40 km/h Normal 

141 11 1.00 10 40 25 500 15 700 0 0 0 0 1kf40 km/h Störd 

150 11 1.00 20 52 51 850 45 1200 0 0 0 0 1kf50 km/h Tätort Ytter 

151 11 1.00 15 45 43 500 35 950 0 0 0 0 1kf50 km/h Tätort Mellan 

152 11 1.00 10 42 42 450 20 700 0 0 0 0 1kf40 km/h Tätort City 

160 11 1.00 20 60 51 850 45 1200 0 0 0 0 1kf60 km/h Tätort Ytter 

230 11 1.00 10 35 30 1200 15 1600 0 0 0 0 2kf30 km/h Normal 

231 11 1.00 10 30 25 1000 15 1400 0 0 0 0 2kf30 km/h Störd 

232 11 1.00 10 25 20 800 15 1200 0 0 0 0 2kf30 km/h Mycket Störd 

250 11 1.00 20 53 51 2700 45 3000 0 0 0 0 2kf50 km/h Tätort Ytter 

251 11 1.00 15 48 46 1800 35 2100 0 0 0 0 2kf50 km/h Tätort Mellan 

252 11 1.00 10 47 47 1400 25 1700 0 0 0 0 2kf50 km/h Tätort City 

350 11 1.00 20 53 51 4050 45 4500 0 0 0 0 3kf50 km/h Tätort Ytter 

351 11 1.00 15 47 45 2700 35 3150 0 0 0 0 3kf50 km/h Tätort Mellan 

352 11 1.00 10 45 44 2100 35 3000 0 0 0 0 3kf50 km/h Tätort City Centrum 

 
I TransModeler förslås att man använder s1 (hastigheten i första brytpunkten) som 

länkhastighet under simuleringen. De geometriska fördröjningarna i korsningarna 

tillkommer med inbyggda funktioner i TransModeler, se figur 5 nedan.  

 
 

  



 

 

PM 

  Sida 15 (26) 

Lane Adjustments (Hastighetsreduktion pga körfältsbredd) 

Bland de faktorer som påverkar hastigheten finns körfältsbredden. Standardvärdena i 

TransModeler kommer från HCM 2010 (mätta 1994)och beskriver 

landsbygdsförhållanden men är applicerade på samtliga vägmiljöer. Körfältsbredden 

utgår dessutom från 3,7 m breda körfält. Nya hastighetsreduktioner har 

implementerats som bättre speglar de svenska förhållandena, se figur 7. Dessa 

kommer dock från Danmark, men speglar sannolikt de svenska beteendena bättre än 

de från US och HCM 2010. 

 

 

Figur 7. Parametersättning för hastighetsreduktion som funktion av körfältsbredd. 
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Potential Capacity (Kritisk tidlucka i korsning) 

Nya kritiska tidsluckor har ansatts, dessa definieras i TransModeler på ett annorlunda 

sätt än i standardfallet i Sverige, se figur 8. Det finns ingen skillnad mellan olika 

hastighetsmiljöer eller vid väjning- eller stoppreglerad korsning däremot finns det ett 

medel och ett maxvärde. Som medelvärde har en kritisk tidslucka som motsvarar 50 

km/h och väjning ansatts. Maxvärdet har fått samma relation som för default-

sättningen i TransModeler. För follow-up (följdtiden) har ansatts ett värde som 

motsvara 60 % av kritiska tidsluckan, vilket är samma metod som används vid övriga 

beräkningar i Sverige. 

De nya sambanden är framtagna ur Tabell 4-27 i ”Effektsamband”. 

 

 

Figur 8. Parametersättning för kritiska tidsluckan beroende av svängrörelse. 
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Maximum Speed-Horizontal Curve (Maximal hastighet genom horisontalkurva) 

Den maximala hastigheten genom horisontalkurva begränsas av beteende och 

fysikaliska faktorer. Detta är egentligen en kombination av förarens bekvämlighet, 

vilket kan beskrivas utifrån centrifugalkraft, sidoacceleration och sidoryck samt 

fordonets sidofriktion och vägens tvärfall.  

Vid tätortsförhållanden är denna parameter negligerbar eftersom hastigheterna är 

låga. Vid högre hastigheter, exempelvis vid landsbygdsförhållanden eller på 

motorvägsliknande förhållanden påverkar den dock mycket. Detta ställer dock krav på 

detaljkodningen vad gäller geometrin vid högre hastighetsmiljöer. Den generella 

modellen för hastighet-radie sambandet ger dock ingen effekt på korsningsbeteendet 

utan endast på länk (se Maximum Speed-Intersection). 

Denna modell är ändrad till den svenska som finns i Effektsamband. Denna anger dock 

50-percentilen, därför är den korrigerad till 85-percentilen. De nya 

parametersättningarna kan ses i figur 9. 

 

 

Figur 9. Parametersättning för maximal hastighet genom horisontalkurvor som funktion av radien 
för kurvan. 
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Maximum Speed-Intersections (Maximal hastighet genom korsning) 

När förare gör en svängmanöver i en korsning anpassas hastigheten efter den riktning 

och därmed körspårsradie med vilken ett fordon kan färdas. Detta beror såväl på en 

förares säkerhetsuppfattning vad gäller väglag, andra trafikanter etc. som fordonets 

vikt. Dessutom finns en parameter till som bestämmer den procentuella 

hastighetsreduktionen i förhållande till förarens efterfrågade hastighet. Parametern ska 

försöka fånga förarens vilja att reducera hastigheten för att minska hastigheten och 

fortsätta på ett säkert sätt genom korsningen. TransModeler beräknar sedan 

svänghastigheten genom att ta minvärdet för den maximala svänghastigheten och den 

reducerade efterfrågade hastigheten. De nya parametersättningarna kan ses i figur 10. 

 

 

Figur 10. Parametersättning för hastighet genom korsning som funktion av fordonsvikt och 
svängrörelse. 
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Vehicle Size (Fordonsmått) 

Varje fordonsklass har en uppsättning mått, längd och bredd, som beskriver storleken 

på fordonet. Individuella fordon slumpas genom en funktion som utgår ifrån 

medelvärden och en standardavvikelse som kompletterats med en minimilängd och en 

maximilängd (se figur 11). 

Fordonsmåttet används i TransModeler för att bl.a. ge fordonet egenskaper för 

körfältsbyte, ett större fordon är inte lika villigt att byta körfält som ett mindre. 

Efterföljande fordon styrs också av detta genom att det blir mer villigt att byta körfält 

desto större framförvarande fordon är. Någon detaljerad beskrivning av detta har inte 

hittats i manualen vid en snabb genomgång. 

De ansatta värdena utgår från en förenklad studie av en databas från fordonsregistret 

som Movea förfogar över, möjligheten finns dock att uppdatera dessa på ett med 

vetenskapligt sätt och använda sig av en mer anpassad metod för studie av 

fordonsregistret. 

 

 

Figur 11. Parametersättning för de olika fordonsklasserna. 
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Vehicle Mass (Fordonsvikt) 

Fordonsvikten som en funktion av hastigheten används till att beräkna ett fordons 

maximala och normala retardation. Utöver detta finns en fördelning av de två värdena 

som ska spegla förarbeteendet samt kvaliteten på bromsarna (se figur 12). 

En möjlighet att uppdatera dessa på ett med vetenskapligt sätt är att använda sig av 

fordonsregistret. Movea förfogar över en komplett databas från fordonsregistret som 

är bara några år gammal. 

 

Figur 12. Parametersättning för fordonsvikt för de olika fordonsklasserna. 
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Mass-to-power ratio (Effekt/massa-tal) 

Effekt/massa-talet används för att bestämma ett fordons hastighet, accelerations- och 

retardationsförmåga. Denna parameter är en av de mest betydelsefulla för ett fordons 

prestanda och slår igenom direkt på resultatet i simuleringen. De standardvärden som 

är ansatta i TransModeler är mycket höga för svenska förhållanden (se figur 13). En 

speciell sak är också de tre olika personbilsklasserna, som ger en uppsjö av fordon 

med olika egenskaper, skulle kunna vara en åtgärd att sätta alla tre till samma värden 

som mellanklassen (PC2). För inom varje klass finns en stor spridning med fem 

percentilklasser. Därutöver kan övriga två klasser utnyttjas vid speciella studier.  

De ansatta värdena är tagna från RuTSim och används vid simulering av 

landsbygdsvägar, dock är klasserna fler i TransModeler vilket gör att dessa är 

extrapolerade utifrån de kända klasserna i RuTSim. En möjlighet att uppdatera dessa 

på ett med vetenskapligt sätt är att använda sig av fordonsregistret. Movea förfogar 

över en komplett databas från fordonsregistret som är bara några år gammal. 

 

 

Figur 13. Parametersättning för effekt-/massatal för de olika fordonsklasserna. 
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Lateral clearance (Avstånd till sidohinder) 

Hastigheten med vilken en förare är villig att köra beror bl.a. av avståndet till 

sidohinder. Avståndet i TransModeler anger måttet från körfältets kant till hindret, som 

kan vara trottoarkant, räcke etc. Detta mått borde också kunna fungera mot 

parkerade fordon. Notera att även vägrenen ingår i måttet. Avstånd till sidohinder bör 

sättas på båda sidorna av körbanan. 

En möjlig metod för att få fram sambanden är att använda sig av de danska 

sambanden för kapacitetsreduktion som funktion av körfältsbredden och gå genom 

våra V/Q-samband för att få hastighetsreduktionen, se tabell 3 nedan. 

Rekommendationen blir därför att försöka använda sig av de danska värdena som 

grund. 

Tabell 3. Vej uden midterrabat: Korrektionsfaktor b for køresporsbredde og fri sidebredde 

Fri 

sidebredde 

Begrænset sidebredde ene 

side 

Begrænset sidebredde begge 

sider 

Køresporsbredde meter Køresporsbredde meter 

≥ 3,50 3,25 3,00 ≥ 3,50 3,25 3,00 

≥ 1,80 m 1,00 0,95 0,90 1,00 0,95 0,90 

1,20 m 0,99 0,94 0,89 0,98 0,93 0,88 

0,60 m 0,97 0,92 0,88 0,95 0,90 0,86 

ingen 0,92 0,88 0,84 0,86 0,82 0,78 

 

Övrigt 

Look-ahead: 

För att få ett lämpligare körfältsutnyttjande i citytrafik har ett nytt ”look-ahead” 

testats. Default är 243,8 m, vilket ger onödiga låsningar och ett mycket ojämnt 

utnyttjande av körfält. Som vi upplever inte existerar. Istället har 43,8 ansatts i ett 

första försök, vilket ger mer realistiska körfältsfördelningar. Ytterligare tester för att se 

effekterna av min och max antal länkar bör göras samt även andra värden på look-

ahead. Om möjligt bör denna parameter kunna sättas olika för olika vägklasser, detta 

verkar inte vara möjligt idag vilket därmed blir ett önskemål om implementering från 

Calipers sida. 

Övergångsställen: 

Lite olika angreppsätt vad gäller gångflöden och övergångsställen har testats. 

Parametrarna som sätts är fordonens hastighet vid passage av övergångsställe samt 

fotgängarflöde. Vid försök med låg hastighet, 0.1 km/h, samt högt fotgängarflöde, 

2000 f/h, blir resultatet svårt att genomskåda och dessutom svårt att sätta och 

motivera. Vid ett användande av en hastighet på 0 km/h då fotgängare passerar samt 

ett mer realistiskt flöde ger det ett mer lättvaliderat resultat. Tester har gjorts i 

korsningar längs Drottninggatan samt vid Vasagatan. Gånghastighet sätts till 1,0 m/s 

och extra tid till 2,0 s. Reshastighet vid tomt övergångsställe är satt till 56,3 km/h, hur 

anpassas detta vid andra HG? 

En annan problematik är sekundärkonflikten med fotgängare, vilket inte verkar vara 

helt lätt att få till, lite goda råd eller om så är fallet att det inte går, önskas en bättre 

implementering från Calipers sida. 
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Right turn on red: 
En viktig justering utifrån default-sättningen är att justera inställningen så att 

trafiksignaler inte är kodade med tillåten passage på rött för fordon som gör 

högersväng. 

Lane Changing: 
Beteendet vid körfältsbyte sker i tre steg: 

 Val av möjliga körfält 

 Process i en beslutsmodell för körfältsbyte sker 

 Utvärdering av tidlucka och byte av körfält 

Beteendet ovan har i sin tur sitt ursprung i tre olika modeller som bestämmer om det 

finns anledning att göra ett körfältsbyte. 

 Discretionary Lane Change 

 Mandatory Lane Change 

 Forced Lane Change 

Denna modell gås inte igenom mer detaljerat är så tills vidare och föreslås kalibreras 

tillsammans med car-following modellen eftersom de två är tätt knutna till varandra. 
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Car-Following 

Nedan beskrivs Wiedemann’s car-following modell i grova termer för tätort, 

Wiedemann 74, och motorväg, Wiedemann 99. Eftersom nätet för fallstudien av 

Brunkebergstorg är av mycket finmaskig karaktär har den numera implementerade 

modellen ej kalibrerats. Dessutom har Caliper inte implementerat Wiedemann’s 

modeller i TransModeler i nuläget, det sker antagligen när version 5 släpps. 

Kalibreringen kan då ske utifrån delvis färdiga kalibreringsparametrar från Vissim, men 

också genom mer iterativ kalibrering genom handpåläggning. 

 
Wiedemann 74: 
 
We would like to implement Wiedemann 74 as the car-following model in TransModeler 

for urban traffic environment. Below two parts of the model is described with 
estimated parameters. 

 
The desired minimum following distance at low speed differences, 𝑑𝑚𝑖𝑛, consists of ax 

and bx.  
 
𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥  

 

Where: 
𝑎𝑥 = Average desired distance between stopped cars 

𝑏𝑥 = (𝑏𝑥𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑥𝑚𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑍) ∙ √𝑣  

 
Where: 
𝑏𝑥𝑎𝑑𝑑  = 2 

𝑏𝑥𝑚𝑢𝑙𝑡  = 3 

𝑣 = vehicle speed (m/s) 

𝑍 = 0.5 with a standard deviation of 0.15 

 
The desired maximum following distance, 𝑑𝑚𝑎𝑥, consists of ax, ex and bx. Should be 

approximately 2-2.5 times 𝑑𝑚𝑖𝑛. 

 
𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑒𝑥 ∙ 𝑏𝑥  

 
 
Wiedemann 99: 
 
If it is easier to implement Wiedemann 99 at the same time as Wiedemann 74 we 
would like to implement it as the car-following model in TransModeler for traffic on 

motorway environment. Below is the basic calibration parameters is described. The 
Wiedemann 99 model will not be calibrated in this project. 
 
The desired minimum following distance, 𝑑𝑥_𝑠𝑎𝑓𝑒, is defined as: 

  
𝑑𝑥_𝑠𝑎𝑓𝑒 =  𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶1 ∙  𝑣  

 
Where: 
𝐶𝐶0= Standstill distance, defines the desired distance between stopped cars 

𝐶𝐶1 = is the time that a driver wants to keep (s) 

𝑣 = vehicle speed (m/s) 

 
Övriga parametrar som ingår I Wiedemann 99, men som inte specifikt behandlas här 
är: 
CC3 = Threshold for entering following , defines how many seconds before reaching 

the safety distance the driver starts to decelerate  
CC4 = Control the speed differences during the following state, is used for negative 

speed differences  
CC5 = Control the speed differences during the following state, is used for positive 
speed differences 
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CC6 = Influence of distance on speed oscillation while in following process 
CC7 = Actual acceleration during the oscillation process 
CC8 = Desired acceleration when starting from standstill 

CC9 = Desired acceleration at 80 km/h 
 
En mer detaljerad beskrivning av Wiedemann’s modeler finns I “Comparison of Car-
following models” av Johan Olstam och Andreas Tapani I VTI Meddelande 960A, 2004. 
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