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Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på E6 i västra Skåne

Erik Fransson, Dennis Hammargren

Bakgrunden till examensarbetet är att vägverket region Skåne har planer på att utöka antalet detektorer
på E6 i Skåne. Denna sträcka har en förhållandevis hög olycksfrekvens. Med anledning av detta finns ett
intresse hos Vägverket att få reda på vilken nytta som trafikdetektorer längs E6 medför. Rapportens
syfte är att, med hjälp av en metod som utvecklats av WSP Samhällsbyggnad i Göteborg, beräkna nyttan
av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på en utvald vägsträcka. Metoden utgår från de
informationssystem, Internet, radio och VMS, som är viktigast vid trafikdetektering.
Informationssystemen bidrar till nytta före och under resa, nytta av störningshantering, nytta av
kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och nytta av strategisk planering. 

Metoden är översiktlig och generell. Den förutsätter att många olika sorters indata för vägsträckan
samlas in vilket innebär ett omfattande arbete. Ett exempel på sådan indata är hur trafikresenärer
värderar sin tid och ett annat är vägens kapacitet. Vissa data är lätta att finna medan andra är betydligt
svårare. Några data har också en större felmarginal än andra. WSP har även, i samband med metoden,
utvecklat kalkylblad för beräkningar av nyttan. I kalkylbladen finns brister i beräkningarna som har
korrigerats. Förutom korrigeringar av formler har också indata bearbetats. Insamlad data grupperas
under rubrikerna enligt metodens upplägg: före resa, under resa, störningshantering,
kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och strategisk planering. Det finns även en grupp med allmän
indata.

Resultatet vid uträkningarna av den sammanlagda nyttan av trafikdetektorer visade sig vara hela 15,7
miljoner kronor per år på sträckan. Den nytta som uppstod för resenärerna före resa var något
överraskande större än den nytta som uppkom för resenärerna under resa. Även nyttan som uppstår
genom en förbättrad störningshantering är stor på sträckan. För att undersöka vilka variabler som har
stor inverkan på den slutliga nyttan har en känslighetsanalys genomförts. De variabler som påverkar den
slutliga nyttan mest bör man rimligtvis lägga ner mest tid på. Skillnaderna i variablernas känslighet var

trafikdetektorer, VMS, samhällsekonomisk nytta, E6, Malmö
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Abstract 
The Swedish road administration has plans of increasing the numbers of traffic 
detectors on E6 in the Skåne region for which there is a unproportionally high 
frequency of accidents. Due to this the administration has an interest in finding out how 
large the benefits are in using traffic detectors. The main object of this essay is to 
calculate the benefit of traffic detection systems and VMS on E6 for real-time-
information using a method developed by WSP Gothenburg. The method consists of the 
most important information systems for traffic detection, Internet, radio and VMS. 
These systems contribute to a benefit that appear for the road user before the journey 
and during the journey but also the benefit that appear in the handling of interruptions in 
traffic, the benefit of increase in knowledge in the road traffic control centre and the 
benefit of strategic planning.  
 
The method implies that different kind of data for the road is collected. An example of 
such data is how the road user value their time spent in traffic. Another example is the 
capacity of the road. Some data are easier to find than others. The margin of error also 
varies. In connection with the method formulas for calculating the benefit where 
developed by WSP. In these formulas deficiencies have been corrected and data have 
been adapted. Collected data is organised as the method suggests: before the journey, 
during the journey, interruption handling, knowledge in the road traffic control centre 
and strategic planning. There is also a group of general data. 
 
After calculations the resulting total benefit of traffic detection reached 15,7 million 
SEK per year. Surprisingly the benefit before the journey was significantly larger than 
the benefit during the journey. To examine how the variables influence the total benefit 
an analysis of sensitivity has been executed. It is recommended to concentrate most of 
the work of collecting data on the variables that plays a major role in the final outcome 
of the benefit. The differences between the sensitivity of the variables turned out to be 
large. In the end of the essay the result of the benefit is analysed. The benefit of 
appreciating information has a large share in the final result. Finally there are 
recommendations for further studies within this field. 
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Sammanfattning 
Bakgrunden till examensarbetet är att vägverket region Skåne har planer på att utöka 
antalet detektorer på E6 i Skåne. Denna sträcka har en förhållandevis hög 
olycksfrekvens. Med anledning av detta finns ett intresse hos Vägverket att få reda på 
vilken nytta som trafikdetektorer längs E6 medför. Rapportens syfte är att, med hjälp av 
en metod som utvecklats av WSP Samhällsbyggnad i Göteborg, beräkna nyttan av 
trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på en utvald vägsträcka. Metoden 
utgår från de informationssystem, Internet, radio och VMS, som är viktigast vid 
trafikdetektering. Informationssystemen bidrar till nytta före och under resa, nytta av 
störningshantering, nytta av kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och nytta av 
strategisk planering.  
 
Metoden är översiktlig och generell. Den förutsätter att många olika sorters indata för 
vägsträckan samlas in vilket innebär ett omfattande arbete. Ett exempel på sådan indata 
är hur trafikresenärer värderar sin tid och ett annat är vägens kapacitet. Vissa data är 
lätta att finna medan andra är betydligt svårare. Några data har också en större 
felmarginal än andra. WSP har även, i samband med metoden, utvecklat kalkylblad för 
beräkningar av nyttan. I kalkylbladen finns brister i beräkningarna som har korrigerats. 
Förutom korrigeringar av formler har också indata bearbetats. Insamlad data grupperas 
under rubrikerna enligt metodens upplägg: före resa, under resa, störningshantering, 
kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och strategisk planering. Det finns även en 
grupp med allmän indata. 
 
Resultatet vid uträkningarna av den sammanlagda nyttan av trafikdetektorer visade sig 
vara hela 15,7 miljoner kronor per år på sträckan. Den nytta som uppstod för 
resenärerna före resa var något överraskande större än den nytta som uppkom för 
resenärerna under resa. Även nyttan som uppstår genom en förbättrad 
störningshantering är stor på sträckan. För att undersöka vilka variabler som har stor 
inverkan på den slutliga nyttan har en känslighetsanalys genomförts. De variabler som 
påverkar den slutliga nyttan mest bör man rimligtvis lägga ner mest tid på. Skillnaderna 
i variablernas känslighet var stora. I analysen av resultatet framkommer att den totala 
nyttan består av en stor del komfortnytta. Det finns även ett avsnitt i rapporten med 
rekommendationer för fortsatta studier inom området. 
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1 

1. Inledning 
 

1.2. Bakgrund 
Under den senaste tioårsperioden har införandet av olika informations- och styrsystem 
bidragit till ett effektivare utnyttjande av vägtrafiksystemet. Dessa system förutsätter 
insamling av information om trafikförhållandena med stöd av olika detektorsystem. 
Detektorerna kan användas för tre principiellt olika ändamål: 
 
1. Information till trafikanter före resan, för att göra det möjligt för dem att påverka 

restider, färdmedel samt ruttval. Informationen kan ges via Internet, radio eller 
annan media. 

2. Information till trafikanter under resan. Ger trafikanterna möjlighet att påverka 
ruttval och restid under resans gång. Informationen kan ges via radio, 
navigationssystem eller omställbara skyltar längs vägen. 

3. Detektorer kan även användas för att förbättra störningshantering. Med detta 
menas att en olycka snabbt kan detekteras och således kan man minska 
utryckningstiderna. Följden blir minskad varaktighet av incidenterna och minskade 
konsekvenser. 

 
Det finns idag många detektorbestyckade vägsträckor i Sverige, bara i Malmöområdet 
omfattades datainsamlingen år 2003 av ca. 60 anläggningar med detektorer samt 
övervakningskameror på 14 platser. Installationerna har skett successivt under åren 
1998 - 2002. En webbtjänst som ger en samlad och aktuell bild av trafikläget i bl.a. 
Skåne finns på Trafiken.nu. Trafikinformationen som ges via denna webportal bygger 
på trafikmätningar från de olika detektorsystemen. Informationen visar framkomlighet, 
aktuella trafikhändelser, t.ex. vägarbete, samt ger användaren möjlighet att planera sin 
resa. Tjänsten belyser olika typer av färdmedel så som bil, kollektivtrafik, cykel m.m. 
Utvecklingen av denna webbtjänst kommer att ske stegvis. I dagsläget täcker tjänsten 
Malmöområdet där detektorsystemen är installerade. Tanken är att på sikt utöka detta 
system att gälla i övriga städer i Skåne. 
 
För några år sedan var färjan mellan Helsingborg och Helsingör den snabbaste vägen 
mellan Sverige och Danmark. På senare år har denna väg fått konkurrens av 
Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Fortfarande är trafikeringen av 
färjelinjen stor men i takt med att brotrafiken ökar för varje år så ökar även trafiken på 
E6. Vägen går genom sydvästra delarna av Sverige och ner i Europa. Den är trafikerad 
av en förhållandevis stor mängd lastbilstransporter, d.v.s. mycket tung trafik. Även den 
totala trafikmängden har ökat kraftigt de senaste åren vilket har bidragit till ökat antal 
trafikolyckor. Detta gör att utredningar av trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. införande av 
detektorsystem, på E6 är nödvändiga.  
 
Vägverket region Skåne har planer på att utöka antalet detektorer. Främst handlar det 
om vägsträckan E6 mellan Trelleborg och norrut till länsgränsen. Anledningen är den 
höga olycksfrekvensen. Det finns således ett intresse att i framtiden kunna samla 
realtidsinformation på vägsträckan, dels för att kunna informera trafikanterna om 
incidenter och vägarbeten dels för att förbättra störningshanteringen och för att bygga 
upp kunskap om den aktuella vägen. Investering i detektorer medför kostnader i form av 
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direkta kapitalkostnader, installationskostnader, driftkostnader kostnader för 
trafikstörning vid installation och underhåll samt kostnader för utbildning av personal. 
Det ligger således i Vägverkets intresse att beräkna nyttan av att samla in trafikdata med 
olika detekteringsmetoder och detekteringssystem.  
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av en utvecklad metod beräkna nyttan av 
trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på en utvald vägsträcka. 
Examensarbetet ska dels utgöra ett underlag för användningen av den framtagna 
metoden dels resultera i nyttan av trafikdetektorer och VMS på vägsträckan. Den 
beräknade nyttan kan utgöra underlag för beslut om framtida investeringar av 
detektorsystem på den länk som analyseras i rapporten. Detta genom att nyttan kan 
jämföras med de kostnader som uppkommer vid installation av ett detektorsystem. Den 
huvudsakliga frågeställningen är vilken samhällsekonomisk nytta trafikdetektorer och 
VMS kommer att ha på utvald sträcka på E6. 
 
 

1.4 Metodbeskrivning 
För att uppnå syftet har vi använt en metod som utvecklats av konsultföretaget WSP 
Samhällsbyggnad i Göteborg. Metoden är ett resultat av en beställning från Vägverket 
Region Skåne som innehåller en beräkningsmetodik för att uppskatta trafikdetektorers 
nytta före resan, under resan, för störningshantering, för kunskapsuppbyggnad i 
vägtrafikledningscentralen och för strategisk och fysisk planering. Examensarbetet 
bygger till stor del på det material som finns i metodens kompendium.  
 
För att använda WSPs metod fordras dataunderlag. Data kommer att hämtas från 
Vägverkets interna databas, andra aktuella databaser, genom intervjuer och från 
litteratur. Vi kommer även att ta fram dataunderlag med hjälp av trafiksimulering.  
 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer i examensarbetet inte att utreda nyttan för olika typer av detektorer utan 
kommer att utgå från de som idag används i Skåneregionen. Placeringen av detektorerna 
och VMS är förutbestämt, olika tätheter kommer inte heller att utredas. Rapporten 
kommer inte att beröra de installations- och underhållskostnader som uppkommer vid 
detektorbestyckningen. Således jämförs inte dessa kostnader med nyttan av 
detektorerna. Detaljerad beräkning av nyttan är avgränsad till sträckan mellan 
Trafikplats Lomma och Trafikplats Landskrona Södra på E6. Trafikplats Lomma ligger 
strax norr om Malmö och trafikplats Landskrona Södra ligger sydöst om Landskrona.  
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2. Sammanfattning av metoden 
Kompendiet [1] innehåller den metod som kommer att användas i denna rapport. För att 
ge en övergripande bild över metoden har de viktigaste delarna sammanfattats i detta 
kapitel. Tillämpning av beräkningsmetodiken samt nödvändig bakgrundinformation 
beskrivs också i denna sammanfattning.  Först presenteras bakgrunden till metoden och 
vidare hur metoden har utvecklats. Därefter ges en övergripande bild över de olika 
nyttor som uppstår genom att detektorer har installerats. Avslutningsvis sammanfattas 
en generell metodik för att beräkna dessa nyttor samt vilka förutsättningar och indata 
som krävs. Sammanfattning ska ge läsaren en inblick i hur problemet kan angripas samt 
hur arbetet har strukturerats.  
 
 

2.1 Bakgrund, syfte och avgränsningar 
Vi står nu inför ett införande av vägtrafikledningsåtgärder i stor skala. Åtgärderna måste 
planeras på samma sätt som alla andra investeringar i vägtrafiksystemet. Många 
väginformatikåtgärder kräver investeringar i detektorer för insamling av information om 
trafiksystemet, information som efter bearbetning distribueras till trafikanterna.  
 
En metod för att skatta nyttan av trafikdetektorer utifrån vägens egenskaper och 
trafikens sammansättning har utvecklats. Metoden utgår från de applikationer som är 
viktigast vid detektering – informationssystem före och under resa samt 
störningshantering. Förutsättningarna har varit att metoden skall kunna tillämpas för 
investeringar i fasta detektorer även om den också kan utnyttjas för andra system i 
framtiden. 
 
 

2.2 Metodutveckling 
Metoden har utarbetats i följande steg: 
 
1. Litteraturstudie  
2. Nytta av trafikdetektorer (faktorer identifieras)  
3. Beräkningsmetodik  
4. Vidare studier i effektsamband och värderingsprinciper  
5. Praktikfall 
 
Riktlinjer och ansatser till riktlinjer för detektorbestyckning har t.ex. utvecklats både 
inom EU-projektet VIKING och inom det engelska vägverket. WSPs utvecklade metod 
står inte i konflikt med dessa skisserade riktlinjer utan utgör snarare ett hjälpmedel för 
att följa dem. Ett enkelt kalkylblad för överslagsmässiga kalkyler av detektorers nytta 
har tagits fram i samband med metodutvecklingen. Kalkylbladet kan användas för att 
identifiera signifikanta effekter och göra känslighetsanalyser. 
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2.3 Nytta av trafikdetektering 
 

2.3.1 Vad mäter en trafikdetektor? 
Med en trafikdetektor avses utrustning som används för datainsamling inom 
vägtrafiksystem. Detektorerna kan samla in data om trafikens tillstånd: 
 
1. i en punkt (punktdetektering) 
2. på en vägsträcka (stråkdetektering) 
3. inom delar av ett vägnät (områdesdetektering) 
 
En detektor i ett vägtrafiksystem kan mäta olika storheter i trafiken. De storheter som 
primärt mäts av vanliga trafikdetektorer är flödet (fordon/h) q, densiteten (fordon/km) k 
och punkthasigheten (km/h) v. Mellan dessa parametrar finns ett samband vilket allmänt 
uttrycks som: 
 

kvq ⋅=  
 
Med hjälp av dessa grundparametrar och sambandet kan restider och kösituationer 
härledas. Incidenter och olyckor som orsakar kösituationer detekteras genom olika 
algoritmer som ”känner av” densiteten på en sträcka. Detektorerna registrerar 
trafikflöde och punkthastighet och genom att använda sambandet ovan kan man 
bestämma densiteten på sträckan. Restider kan mätas direkt genom att bestämma ett 
fordons position vid olika tidpunkter. Förlängning av restid med ”normala” förhållanden 
kallas fördröjning.  
 
 

2.3.2 Vad används en trafikdetektor till? 
ITS-applikationer (ITS är en förkortning av Intelligenta Transportsystem) är ett växande 
område och där efterfrågan ökar i takt med det växande trafikflödet. Trafikdetektorer 
utgör viktiga investeringar för dessa informationssystem. Förutom användning till ITS-
applikationer är detektorerna också viktiga för olika planeringsändamål. Funktionerna 
för detektorerna kan delas in i realtidsapplikationer och analys av historiska data för 
planeringsåtgärder. Den realtidsinformation som trafikdetektorerna samlar in kan 
användas för: 
 
1. Reseplanering och trafikinformation före resan. 
2. Vägtrafikledning och information/vägvisning/omledning under färd. 
3. Störningshantering, d.v.s. att genom snabbare åtgärder och med åtgärdsstrategier 

förkorta störningar samt minska incidenters konsekvenser. 
 
En mängd trafikdata som samlas in under än längre tid (historisk data) kan användas 
som underlag för: 
 
1. Kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledningscentralen. 
2. Strategiska analyser. 
3. Planering av enskilda objekt. 
4. Planering av drift och underhåll. 
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Det finns idag en mängd olika detektorer med lika många tekniker för att samla 
information om trafikförhållanden. Trafikdetekteringssystemen kan delas upp i upp i två 
huvudgrupper, utrustning vid vägen och utrustning som är monterad i fordonen. De 
detektorer som placeras på eller vid vägen kan bestå av induktiva slingor, videoteknik, 
infrarött ljus, mikrovågor, tryckkänsliga sensorer och ljudteknik för att samla 
information om tillståndet i trafiken. När det handlar om utrusning som monterats i ett 
fordon nämner man ofta elektroniska brickor. Det finns även fordon som utrustas med 
positionerings- och kommunikationssystem. Dessa fordon kallas ibland för floating car. 
Mobiltelefon i fordonet kan användas för noggrann positionering vilket innebär att t.ex. 
bilen kan knytas till den trafikled som den uppehåller sig på. 
 
Den totala nyttan av trafikdetektorer delas in i ett antal delnyttor enligt följande: Nytta 
före resan, nytta under resan, nytta av störningshantering, nytta av kunskapsuppbyggnad 
i vägtrafikledningen, nytta av strategiska studier och övrig nytta. Nedanstående avsnitt 
är en översiktlig genomgång av dessa nyttor. Ett kort resonemang om den enskilda 
detektorns bidrag för tillämpningen förs också. Resonemanget utvecklas i avsnitt 2.4 där 
beräkningar av nyttan behandlas i en mer noggrann genomgång.  
 
 

2.3.3 Före resan 
En detektor kan användas som en del i ett informationssystem som hjälper människor 
att planera sin resa i förväg. Informationen kan göras tillgänglig via Internet, telefon, 
radio, TV m.m. Nyttan av informationssystemen beror på hur heltäckande och 
tillförlitliga systemen är men också på hur trafiksystemen ser ut. Marginalnyttan av en 
ytterligare enskild detektor i informationssystemet beror i stor utsträckning på hur det 
övriga systemet fungerar och ser ut. Strategisk placering av en ytterligare detektor kan 
innebära en förbättring av tillförlitligheten i detektorsystemet.  
 
En mätbar nytta kan uppkomma när trafikanterna gör mer rationella val i trafiken (val 
av rutt, avresetidpunkt eller färdmedel) och får kortare restider. En förutsättning för att 
informationssystem skall generera nytta är således att människors val inte är helt 
rationella innan systemet införs. Sammanfattningsvis är informationssystemens nytta 
alltså beroende av komplexiteten och valmöjligheterna i trafikmiljön, samt av hur 
många resor som görs totalt i området. En detektors nytta för informationssystemen är 
beroende av hur väl informationen kompletterar övrig information. 
 
 

2.3.4 Under resan 
Informationen som trafikdetektorn samlar in kan via trafikledning skickas ut till de 
trafikanter som redan färdas på vägarna. För effekten av vägvisning är 
informationsspridningen lika viktig som trafikdetekteringen, viktigt är också att den 
sker utan någon längre fördröjning. Förutom att bilisten värdesätter trafikinformationen 
i sig, vilket framkommer senare i kapitlet, kan denna också eventuellt få reella 
tidsvinster genom att välja en annan väg om möjligheter finns. Storleken på effekten 
beror på frekvensen av oväntade störningar och frekvensen av extrema situationer. När 
många bilister byter rutt innebär det att trafiken på det övriga vägnätet påverkas genom 
att trafikanterna valt en annan färdväg. I värsta fall uppstår tidsförluster för både 
befintliga bilister och de som byter rutt. Miljöeffekterna är ännu mer komplicerade, 
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omledning av trafiken till alternativa vägar gör att det totala trafikarbetet oftast ökar 
vilket ger ökade utsläpp. Om trängsel och kökörning minskar så kanske dessa utsläpp 
kan kompenseras i större eller mindre utsträckning.  
 
För att ge trafikmeddelanden som leder till bättre trafikförhållanden som t.ex. kortare 
restider behöver man veta restiden på den aktuella länken, om dessa har ökat i samband 
med en störning. Dessutom behöver man också ha information om hur flöde och 
hastighet utvecklas på alternativa vägar.  Detektorn genererar större nytta för funktionen 
vägtrafikledning om det även finns detektorer på det alternativa vägnätet. Trafik- 
säkerhetsvinsterna av vägtrafikledning kan uppkomma vid information till trafikanterna 
så att deras uppmärksamhet skärps. 
 
 

2.3.5 Störningshantering 
Förbättrad störningshantering avser att den tid en incident påverkar trafiken minskas 
genom att tiden mellan det att incidenten inträffar och bärgning kan förkortas. 
Detekteringstid och bearbetningstid är viktiga komponenter för störningshanteringen. 
Cohen och Southworth [5] påpekar att den totala fördröjningstiden ökar med kvadraten 
på incidentens varaktighet. Risken för följdolyckor minskar proportionellt mot 
incidentens varaktighet. 
 
 

2.3.6 Kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledningscentralen 
Personalen i vägtrafikledningen behöver bygga upp sin förståelse för trafiksystemet för 
att kunna ge effektivare råd och för att kunna bygga upp ett system av åtgärdsplaner för 
olika händelser i trafiksystemet. Trafikmätningarna bidrar långsiktigt till en 
produktivitetsökning i vägtrafikledningscentralen. Hur stor den är beror på en rad olika 
förutsättningar som inte har så mycket att göra med en enskild detektor. 
 
 

2.3.7 Strategisk och fysisk planering 
Trafikdata kan ha stor nytta för planering, både långsiktiga strategiska analyser och 
kortsiktiga detaljanalyser av enskilda objekt. Trafikdetekteringen kan ge information om 
trafikens fördelning över dygnet och året samt och ge underlag för samhällsekonomiska 
beräkningar. Detekteringen kan delas in i två olika klasser för datainsamling: 
 
• Basräkningar (Core) – de utförs på stora trafikleder. De är t.ex. underlag för studier 

av trafikutvecklingen i olika avseenden över tiden (trafikmängder hastigheter etc.). 
• Täckande räkningar (Coverage) – de utförs över hela vägnätet. De utförs ofta 

regelbundet i kortare räkneperioder och kan användas som underlag för kalibrering 
av trafikmodeller. 

 
Vid strategisk planering omsätts kunskapen om effektivare trafiksystem normalt inte 
omedelbart i nytta för trafikanterna. Enligt metoden beror det på att olika projekt 
prioriteras olika då samhällets resurser både monetärt och tidsmässigt är begränsade. Ett 
genomförande kan dröja flera år och i en del fall helt utebli. 
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2.4 Beräkningsmetodik 
Beräkningar av trafikeffekter (t.ex. köbildning, trafikolyckor, ruttval etc.) är alltid 
förenade med stora osäkerheter eftersom både människors val och trafiksystem är 
komplexa. Dessutom är enligt metoden system för olika ITS–åtgärder oprövade och 
erfarenheterna är begränsade. För att skatta nyttan av trafikdetektorer samt identifiera, 
kvantifiera och värdera effekter kan man förslagsvis arbeta enligt följande steg: 
 
1. Definiera detektorns användningsområde, d.v.s. vilka applikationer och 

informationssystem som den ska stödja. 
2. Kartlägg tillståndet på länken. 
3. Kartlägg trafikantgrupper på länken. 
4. Beräkna effekter för varje applikation. 
5. Värdera effekter och summera nyttan över tiden. 
 
Nedslående avsnitt beskriver översiktligt teoretiskt hur man kan gå tillväga för att 
beräkna nyttoeffekter av trafikdetektorer. För varje applikation där detektorn används 
ges en checklista som ska hjälpa till att identifiera om en nyttoeffekt uppkommer.  
 
 

2.4.1 Bidrag till nytta före resan  
En detektor ska i det här fallet vara placerad på en strategisk punkt för 
informationssystemet och har en effekt på människors val i trafiken. För att bedöma 
nyttan behöver man veta följande: 
 
• Antal dagliga resor på länken (fordon/dygn). 
• Trafiksammansättning (andel tunga lastbilar, bussar, privata resor, arbetsresor etc.). 
• Andel trafikanter som använder reseplaneringssystemet. 
• Genomsnittlig restid med olika färdmedel. 
• Eventuell genomsnittlig tidsvinst för respektive användare som ändrar färdväg, 

färdmedel eller avresetidpunkt. 
 
För att förenkla beräkningarna av nyttan kan man göra egna antaganden och uppskatta 
värden för ovanstående punkter. Förfinade analyser kräver dock mera arbete. 
Tidsvinster kan skattas genom att man både utför undersökningar och använder 
modeller. Vidare kan ärendefördelning och restider beräknas för olika färdmedel med 
hjälp av t.ex. planeringsverktyget SAMPERS (bilaga 3). Metoden beskriver dock inte 
hur modellerna och planeringsverktygen kan användas.   
 

2.4.2 Bidrag till nytta under resan  
Den information som samlas in via detektorer kan bearbetas och användas som stöd i 
vägtrafikledningscentralen för att ge information och råd om alternativa färdvägar till de 
trafikanter som redan befinner sig i trafiksystemet. Nyttan genereras i huvudsak för de 
trafikanter som passerar den länk där detektorn är belägen. En detektor ska i det här 
fallet vara placerad så att det finns möjligheter till andra ruttval för trafikanterna. För att 
bedöma nyttan behöver man veta följande: 
 
• Trafikflöde (fordon/h) på länken och hur detta flöde variera över dygnet. 
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• Restid på länken och hur den varierar i olika trafikförhållanden. 
• Hur ofta uppstår det köer på länken. 
• Trafiksammansättning.  
• Störningsfrekvens (antal olyckor/dygn) och störningens varaktighet (h). 
• Möjligheter att leda om trafiken.  
• Restider för de trafikanter som ändrat rutt. 
 
Vid omledning påverkas trafiken i det övriga vägnätet och restiderna förändras 
dynamiskt. Minskat trafikflöde på en länk kan innebära minskade restider samtidigt som 
flödet och restider kan öka på en annan. På så sätt förändras restiderna i vägnätet 
dynamiskt. Vid översiktliga analyser kan man göra förenklade antaganden av dessa 
restider. Vid förfinade analyser krävs dock trafiksimuleringar. Analyser ställer höga 
krav på modellerna. De ska kunna återskapa kösituationer vid nedsatt kapacitet samt 
hantera trafikanters ruttval vid oväntade situationer. Det kan vara lämpligt att använda 
kombinationer av modeller. Ett sätt att uppskatta restider är att man slumpar ut 
störningar i trafiknätet, beräknar berörd trafik, beräknar vägval för förare med och utan 
information vid störningar och till sist beräknar en total restidsförkortning med 
dynamisk vägvisning. Ett något enklare sätt är att använda sig av ett typfall. Detta 
genom att först beräkna fördröjningseffekterna av en störning på aktuell länk med en 
viss blockeringseffekt med hjälp av mikrosimulering. Vidare lägger man in 
fördröjningen som ett motstånd i ett övergripande planeringssystem. Därefter kan man 
beräkna total restid vid trafiksimulering utan störning och lägga till antalet passerande 
under fördröjningen av störningen multiplicerat med tiden för störningen, då erhålls 
restid utan information och omledning. Vidare utförs en simulering där en fördröjning 
införs på den aktuella länken och den totala restiden kan beräknas. Detta är restid med 
full information vilken kan jämföras med den utan information och omledning.  
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2.4.3 Bidrag till nytta för störningshantering 
Detektorn är som mest betydelsefull om länken har stor störningskänslighet och om det 
finns möjlighet att förkorta störningens varaktighet på sträckan, helst med automatiska 
metoder. För att bedöma nyttan behöver man veta följande: 
 
• Vägens kapacitet (fordon/h). 
• Störningsfrekvens och varaktighet. 
• Vägens återstående kapacitet vid olika typer av störningar. 
• Detekterings-, bearbetnings-, utrycknings- och utrymningstid. Detta är tiden från det 

att en olycka sker till att vägen åter är fri. 
• Varaktighetsförkortning på grund av förbättrad störningshantering. 
• Trafikflöde under störningen. 
• Trafiksammansättning  
 
Det går att göra förenklade antaganden för översiktliga analyser. Vid förfinade analyser 
krävs ett mer omfattande arbete. En dynamisk simuleringsmodell kan t.ex. användas för 
att studera kösituationer och fördröjningar.  
 
 

2.4.4 Bidrag till nytta för kunskapsuppbyggnad i trafikledningscentralen  
Om trafikmätningar används för kunskapsuppbyggnad i trafikledningscentralen så 
påverkar detta nyttoeffekterna genom att informationen och åtgärderna trafikledningen 
får högre kvalitet. Därmed uppkommer en högre nytta för fler trafikanter av tjänsternas 
information före och under resan. I en översiktlig analys kan man räkna med en 
procentuell förbättring av alla faktorer som påverkas av realtidsinformationen under 
resan. 
 
 

2.4.5 Bidrag till nytta av strategisk och fysisk planering  
Bidrag till nyttan av strategiska och fysisk planering kan variera. I metoden menar man 
att i ett hårt belastat vägnät kan nyttan av trafikdetektorer spänna mellan 50 000 kr och 
1 000 000 kr per dag. Den lägre nyttan för korrigeringar i signalanläggningar och den 
högre för nya trafikleder eller utökad kapacitet. Metoden visar dock inte hur dessa 
nyttor beräknats. Den ger heller inga förslag på hur dessa analyser kan utföras.  
 
Att kontinuerligt samla in trafikdata istället för att göra basräkningar under kortare 
tidsperioder bidrar till man får en större säkerhet i bedömningen av trafikvariationer. En 
försiktig ansats kan vara att nyttovärderingen för kontinuerlig räkning motsvarar 2-3 ggr 
en enskild trafikräkning när det är fråga om ett vägavsnitt där basräkningar görs. Oftast 
förmedlas data från detektorerna dessutom i förädlad form, nyttovärderingen borde 
därmed kunna höjas. 
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2.4.6 Övriga bidrag 
Det finns även övriga nyttor som kan uppkomma i samband med detektorns användning 
i andra tekniska system, t.ex. parkeringsledning, vägavgifter, väderdetektering mm. 
 
 

2.5 Förutsättningar och indata 
 

2.5.1 Definition av en detektors funktion och användningsområde 
Den nytta som uppkommer vid trafikdetektering beror på hur välutbyggda system man 
har för störningshantering, vägtrafikledning under resan och information före resan samt 
hur väl dessa fungerar. Det finns olika typer av detektering som stödjer de olika ITS-
applikationerna, VMS, Internet och radio, man bör därför avgöra vilken som är mest 
lämplig. I metoden nämns följande tre detekteringstyper: 
 
1. Punktdetektering mäter flöde, densitet och punkthastighet på en plats och lämpar sig 

främst för att hålla allmän uppsikt över trafikläget samt för att identifiera störningar. 
2. Stråkdetektering är lämpligt om man vill leda om trafiken vid planerade och 

oväntade störningar. Det finns då ett intresse att veta hur trafiken utvecklas på 
omledningsvägarna. 

3. Områdesdetektering täcker en större geografisk yta. Denna typ av detektering kan 
användas vid mer avancerad vägvisning och för informationssystem på Internet eller 
motsvarande. För sådana system kan detektering av restider mellan punkter vara mer 
intressant detektering av flödet. 

 
 

2.5.2 Hur ser länken och miljön ut? 
För att kunna identifiera och kvantifiera nyttorna av detektering måste länkens 
egenskaper beskrivas. Länkens kapacitet och belastning har betydelse för 
störningskänsligheten. Med kapacitet menas det största antal fordon som rimligen kan 
tänkas passera en punkt under en given tidsperiod och under rådande trafikförhållanden. 
Belastningen på länken varierar under dygnet och man bör veta hur många timmar 
under dagen som man kan räkna med att belastningen är nära länkens kapacitet. Det kan 
även vara viktigt att veta trafiksammansättningen, t.ex. andel tunga lastbilar, bussar, 
arbetsresor, privata resor etc., för att veta hur stora nyttoeffekterna blir då 
betalningsviljan mellan olika trafikantgrupper är olika. Betalningsvilja är hur mycket 
trafikanterna värderar eller är beredda att betala för trafikinformation.  
 
Detektorns bidrag till system för vägvisning och vägtrafikledning avgör om detektorns 
läge är en kritisk punkt d.v.s. uppfyller något av följande kriterier: 
 

• En flaskhals vilket innebär långa köer och trängsel vid en incident. 
• Nära till terminaler/bytespunkter vilket leder till stora konsekvenser vid 

fördröjningar. 
• Möjligheter att leda om trafiken till alternativa vägar. 

 



Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på E6 i västra Skåne 

11 

2.5.3 Störningar 
Störningsfrekvens, störningarnas varaktigheter och hur dessa påverkar trafiken är av 
stor betydelse för vilken nyttoeffekter som uppstår då trafikanterna får 
trafikinformation. Enligt metoden är registreringen av incidenter och deras påverkan på 
trafiken väldigt dålig i Sverige. Metoden nämner dock att omfattningen av störningar 
har kartlagts i TOSCA [11]. Där har olycksfrekvenser tagits fram för olika typer av 
vägar (tabell 1) samt störningens varaktighet och påverkan på vägens kapacitet (tabell 
2). Stora olyckor motsvaras antalsmässigt i stort sett av polisrapporterade olyckor. 
 
 
 
Tabell 1. Olycksfrekvenser för olika typer av olyckor och vägtyper 

Frekvenser 
(per miljon fkm) 

Motorväg Landsbygdsväg Tätortsvägar 

Större olycka 0,6 1,5 1,5 
Mindre olycka 1,5 1,5 1,5 
Fordonshaveri (i körfält) 8 8 8 
Andra hinder (felparkering, 
tappad last, köer etc) 

5 4 8 

Vägarbeten 0,8 0,4 0,4 
 
 
Tabell 2. Varaktighet och kapacitet vid olika störningar  

Frekvenser 
(per miljon fkm) 

Varaktighet 
Min 

Återstående kapacitet 

Större olycka 30-45 0-50 % 
Mindre olycka 5-30 40-60 % 
Fordonshaveri (i körfält) 5-30 70-90 % 
Andra hinder  5-30 50-90 % 
Vägarbeten 60 min – 6 mån 50-90 % 
 
 
I metoden nämns en modell som författarna Cohen och Southworth [5] har satt upp för 
kötillväxt och fördröjningar orsakade av incidenter givet kapacitet, varaktighet, 
kapacitetsnedsättning samt avvecklingstakt. Den totala fördröjningen D (i 
fordonstimmar) beräknas enligt formeln: 
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där: 
• V = genomsnittligt flöde på motorvägen under incidenten (fordon/timme). 
• C = kapacitet på vägen före incidenten (fordon/timme). 
• r  = reduktionsfaktor för kapacitet; r*C är flödet med viket fordon passerar 

incidenten. Om r = 0 är vägen helt blockerad. 
• g = genomsnittlig avvecklingsvolym från kön efter det att incidenten är avröjd, 

uttryckt som andel av C. Om g = 1 så återfår vägen full kapacitet direkt efter 
avröjning. 

• iT  = incidentens varaktighet angivet i timmar där i = typ av incident 



Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på E6 i västra Skåne 

12 

 
Den maximala kölängden(i antal fordon) kan uttryckas som:  
 

( ) iTrCVQ −=  
 
 

2.5.4 Trafikantfördelning och värderingar 
Den procentuella fördelningen av olika sorters trafikanter med olika fordon och olika 
ärenden kallas fordonsfördelning eller trafikantgrupper. Olika grupper har olika 
värderingar och beter sig på olika sätt och det har därför betydelse för nyttans storlek 
vilka trafikanter som passerar detektorn. I metoden nämns två olika typer av 
trafikantvärderingar, tids- och komfortvärdering. Tidsvärdering syftar till hur mycket de 
olika trafikantgrupperna värderar sin restid (kr/h). Komfortvärdering kan förenklat ses 
som den kostnad trafikanterna är beredda att betala för trafikinformation. Eftersom 
nästan alla nyttoeffekter uppkommer i högtrafik är fördelningen under högtrafik 
viktigare än fördelningen över dygnet. Tung trafik är ofta mer jämt spridd över dygnet 
än personbilstrafiken. Föreslagna tidsvärden bygger på resonemang och 
rekommendationer beskrivna av SIKA [9]. Beläggningsgrad i bil är endast exempel och 
varierar mycket beroende på trafikmiljö. Tidsvärdering, beläggningsgrad och 
trafikfördelning för olika trafikantgrupper presenteras i tabell 3. 
 
 
Tabell 3 Trafikvärderingar för olika trafikantgrupper. 

 Normaltidsvärde Tidsvärde vid 
fördröjningar/köer

Beläggningsgrad 
per bil 

Andel på 
länken 

% 
Regionala arbetsresor 35 20 1,1 35 
Regionala tjänsteresor 190 20 1,2 10 
Regionala fritidsresor 26 20 1,5 15 
Långväga tjänsteresor 190 0 2,3 4 
Långväga privatresor 70 0 1,4 6 
Lastbil lätt 200 50 1,0 8 
Lastbil tung 240 0 1,0 7 
Övrig yrkestrafik 200 50 1,0 15 
Regionala bussresor 35 20 20,0 0 
Långväga bussresor  70 20 20,0 0 

 
 
I metoden finns fyra olika teorier för hur man kan beräknar nytta av ITS-applikationer 
när det gäller komfortvärderingar: 
 
1. Information betraktas som kvalitetsförbättring. Att få veta orsaken till 

trafikproblemet och förväntad längd på förseningen känns mer tillfredsställande än 
att inte få veta något. 

2. Generaliserade reskostnader kan uppskattas när tidsanvändningen ändras då 
trafikanten får information. I reskostnaden ingår pengamässiga kostnader, tidsvärden 
för olika transportmedel och resärenden samt vikter för olika delar av resan. 

3. Värdesätta nyttan av reducerade osäkerheter om reskostnader. Reskostnadens 
varians används som ett mått på osäkerhet. 

4. Undersöka trafiknyttan för varje åtgärd med hjälp av frågeformulär. 
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Ett enklare sätt att uppskatta komfortvärdering före resan enligt metoden är att anta att 
betalningsviljan, för realtidsinformation, är minst lika stor som kostnaden (i tid och 
pengar) för att koppla upp sig mot Internet eller att söka information via andra medier. 
Vidare nämns det att hållplatsinformation [1] i realtid till kollektivtrafikresenärer kan 
värderas till 75 öre per resa i 1990 års prisnivå, och under vissa förutsättningar kan man 
kanske utgå ifrån detta värde då man uppskattar betalningsvilja för information under 
resan. 
 
 

2.5.5 Emissioner  
Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläpp ökar med en faktor 5 till 7 vid 
kökörning samtidigt som kolväteutsläpp ökar med en faktor 3 till 10. Däremot så 
minskar kväveutsläpp vid kökörning jämfört med fritt flöde. Förhållandena är dock inte 
desamma för dieselfordon. 
 
 

2.5.6 Trafiksäkerhet 
Risken för följdolyckor minskar vid införandet av informationssystem eftersom att 
varaktigheten av fördröjningarna kan förkortas. Då följdolyckor kan ske under hela 
störningens varaktighet så borde förmodligen följdolyckorna minska i förhållande till 
varaktighetsförkortningen. Samband mellan antal incidenter och antal följdolyckor har 
dock inte hittats i litteraturen. 
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3 Kalkyler 
I samband med metodutvecklingen har enkla kalkylblad utvecklats för beräkning av 
olika de olika nyttoeffekter som tas upp i metodiken. Science Application International 
Corporation [6] har utvecklat de kalkyler som ligger till grund för dessa. Beräkningarna 
är endast avsedda för översiktliga kalkyler av nytta, d.v.s. kalkylerna bygger på grovt 
förenklade antaganden.  
 
Kalkylerna är likt metodiken uppdelad i olika nyttor, Nytta före resa, Nytta under resa 
samt Nytta av störningshantering. Det finns dock inga färdigutvecklade kalkylblad för 
Nytta av kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och Nytta av strategiska studier utan 
dessa beräkningar har lämnats åt användaren av kalkylbladen. Förutom de kalkylblad 
där man beräknar nyttan finns även flera blad som innehåller allmän indata (data som 
används i beräkningarna av de olika nyttorna). De allmänna indata består av följande 
kalkylblad: Objektdata, Trafikantgrupper, Värderingar, Störningar och Emissions-
faktorer. 
 
 

3.1 Relationer mellan kalkylbladen 
Figur 1 ger en översiktlig bild över samtliga kalkylblad som utvecklats i samband med 
metoden samt deras relationer. Figuren visar att data i kalkylbladen, Trafikantgrupper, 
Värderingar och Störningar vidare används i olika formler och beräkningar i Objektdata. 
Värden som beräknats eller införts i Objektdata och data från Emissionsfaktorer 
används slutligen för att kalkylera nyttorna. Övriga användarvärden representerar de 
data som användaren för in direkt i kalkylbladen för beräkningar av nytta före resa, 
nytta under resa och nytta av störningshantering enligt figuren. 
 
 

Figur 1. Relationer mellan kalkylblad 
 

Objektdata 

Värderingar Störningar 

Emissionsfaktorer 

Nytta före resa Nytta under resa Nytta av störningshantering 

Trafikantgrupper 

Allmän Indata 

Nytta 

Övriga användarvärden 
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Avsikten med detta avsnitt är att ge en översiktlig blick över kalkylerna. Det är svårt att 
på ett enkelt sätt beskriva de bifogade kalkylerna eftersom de innehåller en mängd 
komplexa formler. En enklare beskrivning behövs dock för att läsaren ska få en 
uppfattning om vilka indata som krävs och som kommer att bearbetas under arbetets 
gång samt tankegången kring nyttokalkylerna. Exempel på de beräkningar som utförs i 
kalkylbladen presenteras i kapitel 9. 
 
 

3.2 Kalkylblad för allmän indata  
I samband med att kalkylerna utvecklades har även indata samlats in och använts i 
kalkylbladen. Dessa data har bifogats tillsammans med kalkylerna och har tidigare 
använts, av författarna till metoden, i ett försök att beräkna nyttan på en mindre väg. Det 
är således upp till användaren att avgöra vilka värden av dessa som eventuellt kan 
användas för den aktuella vägen och vilka som bör uppdateras.  
 
 

3.2.1 Objektdata  
Objektdata innehåller olika indata som krävs för att beräkna nyttorna. Här finner man 
parametrar som berör själva vägavsnittet, längd, kapacitet, trafikflöden, antal timmar 
med låg- respektive högtrafik, tidsvärden, komfortvärden mm. Objektdata innehåller 
Cohen och Southworth’s modell för kötillväxt och fördröjningar orsakat av incidenter. 
Samtliga variabler i formeln finns representerade i Objektdata (figur 2).  
 
 

Figur 2. Användarvärden för objektdata 
 
 

• Trafikflöde fordon/årsmedeldygn (ÅMD)
• Sektionens längd (km) 
• Vägens kapacitet per timme (fordon/h) 
• Vägtyp 
• Genomsnittlig hastighet under högtrafik 
• Genomsnittlig hastighet under lågtrafik  
• Antal timmar med högtrafik  
• Trafikandel under högtrafik (%) 
• Antal timmar med lågtrafik  
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• Antal resor i  
regionen/dag 
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3.2.2 Trafikantgrupper 
Kalkylbladet Trafikantgrupper innehåller data om fordonsfördelningen under högtrafik. 
I figur 3 framgår det vilka trafikantgrupper som berörs samt tillhörande 
beläggningsgrad.  
 
 

Figur 3. Användarvärden för trafikantgrupper och värderingar 
 
 

3.2.3 Värderingar 
För att kunna beräkna nyttan är det av stor vikt att veta vilka värderingar trafikanterna 
har i olika situationer och vid olika val. Kalkylbladet Värderingar innehåller data som 
tidsvärderingar för de olika trafikantgrupperna samt komfortvärderingar före och under 
resan. Dessutom är det viktigt att kunna uppskatta olika kostnader som uppstår för 
samhället vid en olycka. Olycksvärderingarna  bygger på så kallade faktiska värden och 
dessa har analyserats i den utvecklade metodiken. Detta gäller också för de kostnader 
som uppstår vid miljöutsläpp. Tids- och komfortvärderingar är indata som kommer att 
bearbetas under datainsamlingen senare. Figur 4 visar vilka data kalkylbladet innehåller. 
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• Lätt lastbil 
• Tung lastbil 
• Övrig yrkestrafik 
• Regional buss 
• Långväga buss  

Trafikantgrupper 

Fordonsfördelning  

• Regionalt arbete (resenärer/fordon)
• Regionala tjänster 
• Regionalt övrigt 
• Långväga tjänster 
• Långväga privat 
• Lätt lastbil 
• Tung lastbil 
• Övrig yrkestrafik 
• Regional buss 
• Långväga buss  

Beläggningsgrad  
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Figur 4. Användarvärden för värderingar 
 
 

3.2.4 Störningar 
Olycksfrekvensen på olika typer av vägar har en stor betydelse för vilken nytta som 
uppstår vid införandet av trafikdetektorer. Det är därför viktigt att undersöka hur 
olycksstatistiken ser ut för den aktuella länken. Det finns schablonvärden för dessa 
indata men förmodligen skiljer sig olycksfrekvensen för olika vägar. I metodiken nämns 
fem olika typer av störningar (figur 5). 
 
 

Figur 5. Användarvärden för störningar på olika vägtyper 
 
 

3.2.5 Emissionsfaktorer 
För att kunna kalkylera kostnader som uppstår i samband med miljöutsläpp måste man 
ha en uppfattning om hur stora utsläppen är i olika trafikförhållanden.  I köer är 
förmodligen utsläppen högre eftersom fler fordon är samlade på samma plats. Således är 
miljöutsläppen mer koncentrerade runt köer. Dessutom skiljer sig förmodligen 
utsläppen en del beroende på fordonstyp. Kalkylbladet Emissionsfaktorer (figur 6) 
innehåller uppgifter på mängden (g/km) utsläpp från person- och lastbilar. 
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Miljöutsläppen är de som specificerades i Värderingar av emissioner i kalkylbladet 
Värderingar.  
 
 

Figur 6. Användarvärden för emissionsfaktorer 
 
 

3.3 Kalkylblad för nytta före resa 
Den nytta som uppstår före resan kalkyleras i kalkylbladet Nytta före resa. Figur 7 ger 
en översiktlig bild över de faktorer som påverkar denna vinst.  Nyttan beror dels på 
indata från Objektdata och dels på de indata som användaren för in direkt i 
beräkningarna i detta kalkylblad. De sistnämnda indata som förs in direkt är antalet 
resor i regionen, antal resenärer som använder Internet samt vilka av dessa som 
uppskattas använda Internet innan resan. Enligt metoden består denna nytta endast av en 
komfortvinst.  
 
 

Figur 7. Kalkyl av nytta före resa 
 
 

3.4 Kalkylblad för nytta under resa 
Enligt metodikens kalkylblad Nytta under resa beror nyttan under resans gång på hur 
många som uppskattas ändra sitt körbeteende, vilken genomsnittlig tidsvinst nämnda 
trafikanter får, andel trafikanter som får information om störning samt den procentuella 
förändringen av följdolyckor p.g.a. varning som genererats. Även data från objektdata 
krävs för aktuella beräkningar. Nyttan som uppkommer under resan består av vinst 
genom tidsbesparing vid oväntad försening, komfortvinst och en vinst genom 
procentuell förändring av antal följdolyckor p.g.a. varning. Förhållandet mellan indata 
och den kalkylerade nyttan framgår i figur 8. 
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Figur 8. Kalkyl av nytta under resa 
 
 

3.5 Kalkylblad för nytta av störningshantering 
I figur 9 presenteras översiktligt vilka indata som krävs och vilka nyttovinster som 
uppstår av störningshanteringen. Där tar man hänsyn till miljöaspekten och den 
kalkylerade nyttan består således av en vinst till följd av minskat miljöutsläpp samt av 
minskat antal följdolyckor och tidsbesparing vid oväntad försening. Precis som för 
övriga delnyttor beror nyttan för störningshantering på parametrar från objektdata samt 
från emissionsfaktorer och användarvärden som förs in i kalkylbladet Nytta före resa. 
De användarvärden som störningshanteringen beror av är tidsminskningen av 
varaktigheten på störningen p.g.a. rapportering samt den procentuella förändring av 
antal följdolyckor p.g.a. varning.  
 
 

Figur 9. Kalkyl av nytta vid störningshantering 
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4 Tillämpa metoden 
 

4.1 Förutsättningar för att använda metoden 
Att använda den utvecklade metoden förutsätter en mängd indata. En del data är mycket 
tidskrävande och/eller kostsamma att samla in. Detta innebär att en del parametrar 
måste uppskattas p.g.a. bristande information. Sådana indata kan vara förknippade med 
stora osäkerheter. Följden blir att den slutliga beräknade nyttan som trafikdetektorerna 
ger upphov till kan bli missvisande. Den slutliga nyttans relevans beror på antalet 
osäkra parametrar. Ju mer osäkra variabler som finns desto större är risken för att 
slutresultatet har stor felmarginal.  
 
Internet är en stor tillgång eftersom mycket information där finns att hämta i databaser 
världen över. Förutom Internet finns bibliotek att söka litteratur ifrån samt en del 
myndigheter och konsultföretag där information kan beställas. Det är dock svårt att hitta 
information på biblioteken eftersom studierna inom området ofta finns i rapportform. 
Således är det lämpligare att söka den information som behövs från företag som har 
kunskaper inom det aktuella området. I Sverige finns ett antal konsultföretag som kan 
vara av intresse, exempelvis Movea, WSP och Transek. Dessutom finns mycket 
information att hämta i Vägverket interna databas, t.ex. trafikflöden från deras tidigare 
mätningar. 
 
Slutligen finns en del verktyg att tillgå för att bearbeta en del problem i metoden. 
Trafikmodeller och planeringsverktyg som AIMSUN, EMME/2 och SAMPERS är 
exempel på programvaror som används i analysen. 
 
 

4.2 Svårigheter med metoden 
Metoden ska endast fungera som ett underlag och exempel på hur man skulle kunna gå 
tillväga för att skatta detektorers nytta. I samband med utvecklingen av metodiken har 
ett kalkylblad tagits fram. Kalkylbladet innehåller överslagsmässiga kalkyler för att 
beräkna detektorernas nytta. Enligt författarna till metodutvecklingen som beskrivits 
tidigare innebär beräkningarna en kraftig förenkling av trafikens komplexitet. Således 
måste metoden bearbetas för att förfinade analyser ska kunna utföras.  
 
Det som också kan försvåra  arbetet är att en stor del av de indata som krävs för 
nyttoberäkningarna är förenade med stora osäkerheter. Anledningen, som nämnts 
tidigare, är att få studier finns på området. De indata som används i beräkningarna 
kommer således att bestå till stor del av egna antaganden och uppskattningar. Resultatet 
av detta är att den slutliga nyttan kanske inte blir tillräckligt kvalitativ. Det är även svårt 
att hitta någon information om liknande studier vilket innebär att resultatet inte kan 
jämföras med liknande utredningar. Slutsatsen av detta är att det kan vara svårt att 
avgöra om resultatet rimligt. 
 
Avslutningsvis kräver denna metod användning av trafikmodeller vilket kan innebära en 
del problematik. Det är ofta svårt att återskapa trafikens beteende i datormiljö. Det finns 
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dock utvecklade verktyg/programvaror som håller en hög kvalitet. Det trafiksystem som 
ska studeras måste först skapas i någon av dessa programvaror. Vägnätet, trafikflöden, 
förarnas beteende samt olika fordon är exempel på faktorer som man måste ta hänsyn 
till. Detta innebär således ett omfattande arbete samt goda kunskaper om det 
trafiksystem som studien avser.  
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5 Beskrivning och förväntningar av detektorns  
funktion 
Trafikdetektorer planeras på hela sträckan mellan trafikplats Lomma och trafikplats 
Landskrona Södra med täckning i båda körriktningar, se figur x. Detektorerna ska 
kontinuerligt samla in information om hastigheter, flöden och trafikdensitet och därmed 
detektera eventuella störningar. Deras placering och täthet förutsätts uppfylla de krav 
som ställs för att systemet ska kunna samla in tillräckligt kvalitativ data om trafiken. De 
insamlade data ska i förädlad form vara användbara för olika ITS-system samt användas 
för kunskapsuppbyggnad i trafikinformationscentralen och för strategisk planering. 
Förutom installation av detektorerna kommer även VMS-skyltar sättas upp i anslutning 
till vägsträckan. En strax söder om Trafikplats Lomma och strax norr om Trafikplats 
Landskrona Södra. Skyltarna sätts upp med avsikt att varna bilister för aktuella 
störningar och för att ge trafikanterna möjligheten att välja en annan väg. Information 
om störningar går även att få via radio, men också via Internetbaserade 
informationssystem som t.ex. Trafiken.nu, där den aktuella vägsträckan idag är 
inkluderad. Dessa informationssystem gör det möjligt för trafikanterna att innan avfärd 
planera resan, välja avresetidpunkt, färdmedel och färdväg. 
 
 

 
Figur 10. E6 mellan Malmö och Landskrona 
 

Trafikplats Landskrona Södra 

Trafikplats Lomma 
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På sträckan mellan Trafikplats Lomma och Trafikplats Landskrona utförs 
trafikmätningar vart 4:e år. I samband med införandet av trafikdetektorer förväntas 
dessa mätningar på sikt upphöra. Detta eftersom samma statistik kan hämtas från 
detektorernas insamlade data. Avslutningsvis förväntas trafikdetektorerna bidra till en 
samhällsekonomisk nytta. Denna nytta uppkommer då informationen från detektorerna 
bidrar till förbättrade trafikförhållanden för trafikanterna eller gynnar samhället t.ex. 
genom minskade miljöutsläpp som följd av minskar trafikarbete. Realtidsinformationen 
förväntas också bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att minska antalet olyckor samt 
minska varaktigheten av störningarna. Detta är möjligt då trafikanterna får information 
om en störning och på så sätt har möjligheten att ändra rutt, färdmedel eller 
avresetidpunkt. 
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6 Bearbetning av kalkyler 
I de bifogade kalkylbladen som WSP Samhällsbyggnad tagit fram i samband med 
metodutvecklingen finns det som tidigare nämnts en del brister. Dels behöver en del 
indata bearbetas dels är inte alla formler korrekta. För att möjliggöra nyttokalkyler av 
trafikdetektorer för realtidsinformation behöver således kalkylbladen studeras närmare 
och eventuellt utvecklas. I detta avsnitt framställs de ändringar som utförts i kalkylerna. 
Ändringarna är nödvändiga för att dels kunna avgöra vilka indata som fodras och dels 
för att beräkna nyttan för den specifika sträckan.  
 
 

6.1 Bearbetning av kalkyler för allmän indata 
De enda ändringar som har utförts bland allmänna indata är att antal resor i regionen 
plockats bort från Objektdata och representeras istället av antal resor på länken, d.v.s. 
trafikflödet (figur 11). Anledningen är att storleken på en region inte har definierats i 
metodiken. I den tidigare versionen av kalkylerna har man använt siffran en miljon 
vilket har motsvarat antal dagliga resenärer i Skåne. Lämpligare är att istället använda 
de dagliga resor som berör den aktuella länken och därmed endast ta hänsyn till 
trafikanter som färdas på vägsträckan. De trafikanter som inte använder länken är inte 
intressanta i beräkningarna. 
 
 

Figur 11. Ändringar i objektdata 
 
 

6.2 Bearbetning av kalkylblad för nytta före resa 
I kalkylbladet Nytta före resa har faktorn antal resor i regionen ändrats till antal resor 
på länken vilket nu respresenteras av trafikflödet som är indata i Objektdata. Denna 
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förändring är samma som den som tidigare behandlats i Objektdata. Vidare har 
variabeln andel resenärer som lyssnar på radio samt andel som lyssnar på radio innan 
resan infogats eftersom radion också fungerar som ett informationssystem. 
Detekteringen på länken ger trafikledningscentralen möjlighet att få ut informationen 
via radio. På så sätt bör även hänsyn tas till radions effekt i nyttoberäkningarna. Figur 
12 ger en bild över de ändringar som utförts i detta kalkylblad. 
 
 

 
Figur 12. Ändringar i nytta före resa 
 
 

6.3 Bearbetning av kalkylblad för nytta under resa 
Enligt kalkylbladet Nytta under resa beror den slutliga nyttovinsten under resan på 
följande faktorer: andelen som byter rutt vid stor störning, genomsnittlig tidsvinst för 
dessa i minuter, andel trafikanter som får informationen samt procentuell förändring av 
antalet följdolyckor p.g.a. att varning genererats. Eftersom de trafikanter som byter rutt 
inte tillgodogör sig någon restidsvinst vilket framkommer senare uppstår nyttan hos 
trafikanter som inte förändrar beteende. Således har metodikens kalkylblad ändrats för 
att fånga upp denna nytta (figur 13). Följande indata har ersatt tidigare: andel 
trafikanter som inte ändrar rutt vid större störning och restidsvinst för dessa i minuter. 
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Figur 13. Ändringar i nytta under resa  
 
 

6.4 Bearbetning av kalkylblad för nytta av störningshantering 
Det ursprungliga kalkylbladet Nytta av störningshantering innehåller en formel som 
beräknar den procentuella minskningen av följdolyckor till följd av förkortad 
varaktighet av störning. Denna minskning beror på den tid i minuter som störningen kan 
förkortas p.g.a. snabbare rapportering. Det visar sig dock att en liten justering av 
varaktigheten ökar den procentuella minskningen avsevärt med flera hundra procent. 
Påverkan är mycket större än den som litteraturen [7] visar. Således används inte denna 
formel utan den procentuella förändringen av antal följdolyckor baseras istället på egna 
studier av litteratur. Ändringen presenteras i figur 14.  
 
 

Figur 14. Ändringar i nytta av störningshantering 
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7 Insamling av indata 
För att utföra en kalkyl över den totala nyttan uppkommen av trafikdetektorerna behövs 
indata. I tidigare avsnitt om kalkylerna har det framgått vilka data som kommer att 
bearbetas. Aktuella data hämtas från Vägverkets databaser, andra databaser 
litteraturstudier, programvaror, samt genom expertis. Insamlad data grupperas under 
rubrikerna, förutom allmän indata, enligt metodens upplägg, före resa, under resa, 
störningshantering, kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och strategisk planering.  
 
 

7.1 Insamling av allmän indata 
 

7.1.1 Vägsträcka 
Den aktuella vägsträckan är en normal motorväg med 2 körfält i varje körriktning och 
hastighetsbegränsningen är 110 km/h. Körbanorna är skilda och alla korsningar är 
planskilda. Anslutningar har accelerations- och retardationsfält. Motorvägsektionerna är 
dimensionerad så att sidovägrenen ska klara en uppställd personbil. Vägen har bredden 
21,5 meter och varje körfält har bredden 3,5 meter. Den aktuella sträckan består av fem 
vägavsnitt med på- och avfarter i båda ändarna. Varje på- och avfart är en namngiven 
trafikplats på E6. Vägavsnitten har delats upp enligt följande: Trafikplats Lomma till 
trafikplats Flädie, trafikplats Flädie till trafikplats Borgeby, trafikplats Borgeby till 
trafikplats Löddeköping, trafikplats Löddeköping till trafikplats Lundåkra och 
trafikplats Lundåkra till trafikplats Landskrona Södra. Bilaga 1 innehåller figurer över 
de olika vägavsnitten. För varje avsnitt finns en utstakad omledningsväg som också 
visas i dessa figurerna. Omledningsvägarnas längder är varierande, även vägarnas 
fysiska mått och hastighetsbegränsningar skiftar. De fem vägavsnittens längder är 
hämtade från Vägverket (tabell 4).  
 
 
Tabell 4. Längder på vägavsnitt och omledningsvägar 

Vägavsnitt E6 längd 
km 

Omledningsväg längd 
km 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 4,7 10,0 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 5,6 25,8 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 4,2 4,8 
Tpl Löddeköpinge - Tpl Lundåkra 7,4 12,3 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 8,4 15,9 
 
 

7.1.2 Trafikflöde 
Trafikflödet, på den aktuella vägsträckan, under ett vardagsmedeldygn år 2004 var i 
genomsnitt cirka 20 000 per riktning. Siffran är uppskriven från 2002 års trafikmängd 
som var cirka 17 500 fordon per vardagsmedeldygn. Denna siffra är hämtad från 
Infarten som är Vägverkets interna webbportal. Trafikmätningar visar att trafikflödet 
har haft en årlig ökning med cirka 7 % mellan åren 1998 till 2002 (figur 15). 
Trafikökningen per år har antagits gälla även mellan 2002 till 2004.   
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Figur 15. Trafikökning på större vägstråk i Skåne.  (Källa: Vägverket Region Skåne) 
 
 
Enligt Schmidt m.fl. [1] så uppkommer nyttoeffekterna på vardagar då trafikmängderna 
är som störst. Lämpligast är därför vara att använda trafikflödet för vardagsmedeldygn - 
vilket är något högre än för årsmedeldygn (ÅMD) - i nyttoberäkningarna. 
 
 

7.1.3 Längd på vägsträcka 
Vägsträckan mellan trafikplats Lomma och trafikplats Landskrona Södra är totalt 30,3 
km. Sträckan delas i nyttoberäkningarna upp i fem avsnitt där varje avsnitt börjar vid en 
påfart till E6 och slutar vid nästföljande avfart. Längderna för dessa vägavsnitt 
redovisas tidigare i tabell 3. 
 
 

7.1.4 Kapacitet 
För en motorväg med E6 proportioner är kapaciteten 4300 fordon/h i en riktning. Vägen 
dimensioneras så att medelhastigheten under en vardagsmaxtimme inte understiger den 
skyltade hastigheten med mer än 10 km/h. 
 
 

7.1.5 Antal timmar med högtrafik 
Under ett vardagsdygn uppskattas högtrafiken täcka ca. fyra timmar, morgontrafiken två 
timmar och eftermiddagstrafiken två. Detta framgår i diagrammet (figur 16) över 
dygnsvariationen på sträckan som är hämtad från Vägverkets databas. I metoden har 
också antal timmar med högtrafik uppskattats till fyra timmar. Trafikmätningar i 
diagrammet har dock utförts strax nedanför Göteborg. Detta kan innebära att variationen 
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av trafikflödet kan se lite annorlunda ut på sträckan mellan Malmö och Landskrona. Då 
dessa mätningarna är de ända att tillgå i närheten av den aktuella sträckan antas dessa 
även gälla i nyttokalkylerna.  
 
 

 
Figur 16. Dygnsvariation i trafikflödet på vardagar (Källa: Vägverket Ragion Skåne) 
 
 

7.1.6 Trafikflöde under maxtimme 
I figur 16 framgår det att trafikflödet ligger strax under 1500 fordon/timme under 
maxtimme. I digrammet går det inte att utläsa den exakta siffran varför den kommer att 
avrundas uppåt till exakt 1500. Anledningen är att trafikmängden antas öka 
kontinuerligt. I figur 15 ser man dessutom ingen tendens till att trafikflödet skulle 
minska under kommande år.  
 
 

7.1.7 Antal timmar med lågtrafik 
Lågtrafiken under ett vardagsdygn kan uppskattas till cirka 12 timmar genom att studera 
diagrammet i figur 16. Övriga timmar på dygnet, bortsett från högtrafiken, antas 
trafikflödet vara försumbart i metoden. Anledningen är att en allt för liten trafikmängd 
inte ger någon nytta alls. Lågtrafiken borde även innefatta de timmar på dygnet då 
trafikmängden är väldigt liten men metoden tar dock inte hänsyn till dessa timmar. 
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7.1.8 Trafikantgrupper (högtrafik) 
Förhållandet mellan regionala resor och långväga resor samt förhållandet mellan 
personbilstrafik och lastbilstrafik kan variera betydligt beroende på vad det är för 
vägsträcka som beräkningarna utförs på. E6 har troligen en högre andel av både 
långväga trafik och av lastbilstrafik än mindre vägar i området. För att ta fram 
fordonsfördelningen användes data från SAMPERS. Den visualiserades genom att 
nätutläggningar utfördes i planeringsverktyget EMME/2. En nätutläggning utfördes för 
varje trafikantgrupp. På så sätt presenterades det enskilda fordonsflödet för varje typ 
och andelen av totala flödet beräknades (tabell 5). 
 
 
Tabell 5. Trafikantgrupper 

Trafikantgrupp Fördelning  % 
Arbetsresor – Personbil 23,1  
Tjänsteresor – Personbil 8,3  
Övriga resor (regionalt)- Personbil 26,4  
Långväga privatresor - Personbil 8,1  
Långväga tjänsteresor (+utrikes) - Personbil 7,6  
Tunga lastbilar - utan släp 3,9  
Tunga lastbilar - med släp 6,0  
Lätt yrkestrafik 16,4  
Busstrafik – Regional 0,1  
Busstrafik – Långväga 0,1  
 
 
Det bör nämnas att antalet resor som SAMPERS ger som utdata inte är helt tillförlitliga.  
Det vill säga det totala flödet på länken blir inte detsamma om man lägger ihop resorna 
för samtliga fordonstyper som det verkliga trafikflödet från trafikmätningar. Enligt 
expertis på Vägverket region Skåne är förhållandet mellan fordonstyperna mer 
tillförlitligt. 
 
 

7.1.9 Beläggningsgrad i fordon 
Beläggningsgraden, genomsnittligt antal passagerare per fordon, finns angivna som 
schablonvärden i metoden. Dessa bygger på värden från Stor-Göteborg och kan skilja 
sig från beläggningsgraden på E6. För att eventuellt få fram information om 
beläggningsgraden kan SAMPERS användas.  
 
Ett försök har utförts i SAMPERS för att studera beläggningsgraden på E6. Det var 
dock svårt att tyda resultatet. Det gick endast att tyda beläggningsgraden av några få av 
trafikantgrupperna, t.ex. för regional buss som endast utgör 0,1 % av 
fordonsfördelningen. Förenklat har istället de schablonvärden (tabell 6) som metoden 
presenterar använts i nyttoberäkningarna. 
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Tabell 6. Beläggningsgrad i fordon för olika trafikantgrupper 

Trafikantgrupp Beläggningsgrad 
Arbetsresor – Personbil 1,07 
Tjänsteresor – Personbil 1,07 
Övriga resor (regionalt)- Personbil 1,3 
Långväga privatresor – Personbil 1,3 
Långväga tjänsteresor (+utrikes) – Personbil 2,3 
Tunga lastbil - utan släp 1 
Tunga lastbil - med släp 1 
Lätt yrkestrafik 1 
Busstrafik – Regional 20 
Busstrafik – Långväga 20 
 
 

7.1.10 Tidsvärde 
För trafikanter på en vägsträcka varierar nyttan beroende på ärende, samt vilket 
trafikslag man färdas med. Detta beror på att tiden värderas annorlunda för olika 
färdmedel. T.ex. om trafiken är yrkesförknippad eller inte, samt om den är långväga 
eller regional. För att kunna värdera tidsvinster för såväl privat- som tjänsteresenärer 
krävs det att samtliga trafikantgrupper tilldelas ett tidsvärde (tabell 7). Detta värde följer 
förändringarna i Konsumentprisindex (KPI) och Bruttonationalprodukten (BNP) och 
måste således uppdateras åtminstone en gång per år. Schmidt m.fl. [1] har använt 
tidsvärden publicerade i en rapport från SIKA [9]. Här beskrivs två metoder där 
tidsvärdet räknas ut och uppdateras beroende på dagens datum. I litteraturen 
rekommenderas en av de två, den s.k. Hersheransatsen. Där beskrivs också hur 
tidsvärdet uppdateras. De nya tidsvärdena i tabell 7 har uppdaterats med denna ansats 
(bilaga 2).   
 
 
Tabell 7. Uppdaterade tidsvärden 2004 

Trafikantgrupper Värden i SIKA  (2002) 
kr/h 

Uppdaterade värden 
kr/h 

Regionala arbetsresor 35 49 
Regionala tjänsteresor 190 289 
Regionala fritidsresor 26 36 
Långväga tjänsteresor 190 289 
Långväga privatresor 70 98 
Lastbil lätt 200 299 
Lastbil tung 240 339 
Övrig yrkestrafik 200 299 
Regionala bussresor 35 49 
Långväga bussresor  70 99 
 
 

7.1.11 Komfortvärdering 
Den betalningsvilja som trafikanter har för information som inte direkt leder till ändrat 
beteende kallas för komfortvärdering. Denna komfortvinst finns troligen hos trafikanter 
som använder systemet och som ändå inte nyttjar möjligheten att eventuellt förkorta sin 
restid genom att välja alternativa vägar. Informationen och vetskapen om eventuella 
störningar på den planerade rutten kan ge upphov till mer tillfredställelse än att inte få 
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veta någonting alls. I sådana fall uppstår en viss komfortvinst. Att beräkna eller 
uppskatta denna typ av värde är inte helt lätt. Få studier är gjorda om komfortvärdering 
av reseinformation. Det finns dock teorier som behandlar hur dessa vinster praktiskt ska 
hanteras. I metoden presenteras, enligt tidigare, fyra olika metoder. I denna rapport 
används dock inte någon av dessa metoder då de innebär tidskrävande arbete. Istället 
används ett enklare sätt, som metoden tar upp, för att skatta komfortvärdet. 
 
Ett enklare sätt att skatta komfortvärdet är att man jämföra den kostnad, i tid och 
pengar, det tar för användaren att använda att hämta information om aktuellt 
reseförhållande. Detta värde kan ses som ett minimum av komfortvinsten och gäller 
främst för information före resan, d.v.s. den information som hämtas från t.ex. Internet 
och radio. Komfortvärdet för information under resans gång är också svårt att uppskatta. 
Det kan även tänkas att betalningsvilja för trafikinformation före resan är högre än för 
de trafikanter som redan färdas på sträckan. Anledningen är att det ges mer 
valmöjligheter i planeringsskedet, d.v.s. tidpunkten för avresa, färdvägen samt vilka 
färdmedel som finns att tillgå. Slutligen måste också hänsyn tas till långväga, icke 
dagliga, resor eftersom de förmodligen inte har samma behållning av trafikinformation 
före och under resan. Anledningen är att den information dessa trafikanter får innan 
resan förmodligen är inaktuell när de väl färdas på den aktuella länken. Även de 
trafikmeddelande som resenärerna får under resan kan på samma sätt vara gamla när de 
väl kommer fram till vägavsnittet där störningen tidigare varit. Långväga (icke dagliga) 
resenärer innefattar långväga tjänste- och privatresor samt tung lastbil. Dessa resenärers 
nytta av realtidsinformationen är troligtvis mindre än för de som reser dagligen i 
området. Detta tas hänsyn till genom att komfortvärdet både före och under resan, för 
långväga resenärer, kommer att ha ett minskat värde med 50 % i jämförelse med övriga 
resor. 
 
De komfortvärden som presenteras i tabell 9 och 10 har uppskattats enligt de förenklade 
rekommendationerna ovan samt genom egna antaganden som redovisas senare i detta 
avsnitt. Det första som skattades vara komfortvärdet för information före resan som dels 
består av kostnaden för uppkoppling mot Internet dels en värdering av den tid det tar att 
hämta befintlig information enligt tidigare. Ett värde har uppskattats för varje 
trafikantgrupp. I dessa skattningar har tiden det tar att koppla upp sig och hämta 
trafikinformation antagits ta i genomsnitt en minut. Detta om man antar att resenärerna 
vet var informationen finns att hämta.  
 
Att värdera den tid som det tar att hämta aktuell information är svårt att uppskatta. Ett 
sätt är att räkna in den tiden som en del av den totala restiden. På så sätt kan man 
använda tidsvärdet som en ansats för att värdera tiden. Tiden för att hämta information 
kan dock förmodligen inte helt inräknas som en del av restiden. Anledningen är att man 
planerar resan för att kunna uppskatta den optimala restiden. Vidare så kan det antas att 
resenären i god tid planerar resan och räknar således inte den tiden som fullvärdig 
restid. Tidsvärderingen före resan kan därmed antas vara mindre än under resans gång. I 
beräkningarna antas en minskning med 50 % av trafikantgruppernas tidsvärderingar. 
Vidare har den genomsnittliga kostnaden för ett Internetabonnemang uppskattats vara 
cirka 350 kr/mån. Siffran är ett medelvärde och har uppskattats utifrån en jämförelse 
mellan ett antal ledande Internetleverantörer i Sverige (tabell 8). Enligt en rapport [12] 
använder vi i Sverige Internet cirka 4,4 timmar per vecka [10]. I beräkningarna fördelas 
månadskostnaden på den tid som användaren i genomsnitt använder Internet per månad. 
Detta ger således en genomsnittlig minutkostnad på cirka 33 öre. 
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Tabell 8. Månadskostnad för Internetabonnemang från ledande leverantörer 

Internetleverantör Kostnad/mån 
kr 

Comhem 389 
Eurobell 285 

Spray 359 
Telia 299 

Glocalnet 399 
Bredbandbolaget 369 

Genomsnittlig kostnad/mån  350 
Genomsnittlig kostnad/min  0,33 

 
 
För att beräkna komfortvärderingen före resan har följande två formler utvecklats: 
 
 

IKTVKFR +=
60

5,0*  

där 
 
KFR =  Komfortvärde före resan i kr/min  (kr/resa) 
TV =  Tidsvärdering i kr/h 
IK =  Internetkostnad i kr/min 
 
  
och  
 

5,0
60

5,0*
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += IKTVKFRL  

 
där 
 
KFRL = Komfortvärde före resan för långväga icke dagliga resor i kr/min (kr/resa). 
 
 
Nedan har komfortvärdet för en regional resa beräknats. För denna typ av resa är 
tidsvärdet 49 kr/h och kostnaden för användning av Internet är 33 öre/min enligt tidigare 
antagande vilket ger ett komfortvärde på 74 öre/resa. Noteras bör att komfortvärdet 
räknas inte som en kostnad per minut, enligt tidigare, utan som en engångskostnad 
eftersom användaren antas använda Internet endast en gång per resa.   
 
 

33,0
60

5,0*4974,0 +=   

 
I tabell 9 redovisas alla skattade komfortvärden för de olika trafikantgrupperna före 
resan. Det bör åter nämnas att långväga (icke dagliga) resenärer troligen har en mindre 
nytta av information före resan och därmed antas komfortvärdet före dessa endast 
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utgöra halva värderingen. För dessa värden har formeln ovan för långväga icke dagliga 
resor använts. 
 
 
Tabell 9. Komfortvärde för trafikantgrupper före resa 

Trafikantgrupper Komfortvärde före resan 
Kr/resa 

Regionala arbetsresor 0,74 
Regionala tjänsteresor 2,74 
Regionala fritidsresor 0,63 
Långväga tjänsteresor 2,74 
Långväga privatresor 0,66 
Lastbil lätt 2,82 
Lastbil tung 1,50 
Övrig yrkestrafik 2,82 
Regionala bussresor 0,74 
Långväga bussresor  1,16 
 
 
I metoden har man använt sig av värdet av hållplatsinformation i realtid för 
kollektivresenärer för att skatta komfortvärdet under resan. Denna realtidsinformation 
kan förenklat antas gälla även för trafikanter som redan färdas på vägsträckan. Likt 
kollektivtrafikresenärerna har man då redan valt färdmedel och färdväg och får därmed 
trafikinformation under resans gång. I Effektsamband 2000 [10] har värdet för denna 
realtidsinformation uppskattats till 70 öre år 1990. En uppskrivning av detta värde efter 
konsumentprisindex ger att komfortvärdet för information under resan kan uppskattas 
till 94 öre per resa. Samtliga komfortvärden för de olika trafikantgrupperna redovisas i 
tabell 10. Till skillnad från före resan är komfortvärdena här samma för alla grupper 
förutom långväga tjänste- och privatresor samt tung lastbil som har ett mindre värde 
enligt tidigare resonemang. Detta värde har här antagits var hälften så stor som för 
övriga trafikantgrupper vilket också har antagits i den beräkningsmetodik som använts. 
 
 
Tabell 10. Komfortvärde för trafikantgrupper under resa 

Trafikantgrupper Komfortvärde under resan 
Kr/resa 

Regionala arbetsresor 0,94 
Regionala tjänsteresor 0,94 
Regionala fritidsresor 0,94 
Långväga tjänsteresor 0,47 
Långväga privatresor 0,47 
Lastbil lätt 0,94 
Lastbil tung 0,47 
Övrig yrkestrafik 0,94 
Regionala bussresor 0,94 
Långväga bussresor  0,94 
 
 

7.1.12 Störningsfrekvens 
Hur ofta olyckor sker på vägsträckan mellan trafikplats Lomma och trafikplats 
Landskrona Södra är viktig information för att kunna uppskatta hur ofta köer uppstår på 
vägsträckan. Som nämns i metoden så finns det ganska knapphändig registrering av 
incidenter och dess påverkan på trafiken i Sverige. Man har tidigare använt sig av 
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expertbedömning ifrån TOSCA [11], där bland annat störningar i Stockholms- 
respektive Göteborgsregionerna har kartlagts för olika vägtyper i två underlagsprojekt.  
 
Data från Vägverket med information om olika störningar på E6 i Skåne har studerats. 
Det är dock svårt att tyda dessa data då de inte innehåller tillräckligt med information 
om olyckornas omfattning och varaktighet. Dessutom är olycksstatistiken dåligt 
strukturerad, bland annat förkommer samma incidenter flera gånger. Statistiken 
innehåller också endast polisrapporterade olyckor vilket innebär att många mindre 
troligen inte finns med i statistiken. Större olyckor motsvaras antalsmässigt i stort sett 
av polisrapporterade incidenter men omfattning och frekvens måste dock ändå studeras 
för den aktuella regionen. På grund av olycksstatistikens dåliga kvalitet gick det inte att 
beräkna olycksfrekvensen på den aktuella sträckan. Istället har information hämtats från 
Vägverkets effektkatalog [10] där antalet polisrapporterade olyckor finns angivet för en 
motorväg. Omräknat från axelpar till fordonskilometer blir antal olyckor 0,16 per miljon 
fkm. Då de större olyckorna motsvarar de polisrapporterade olyckorna blir antalet större 
olyckor på vägsträckan alltså 0,16 per miljon fkm. Antalet mindre olyckor är om möjligt 
ännu svårare att uppskatta eftersom de i mindre utsträckning rapporteras till polisen. 
Vad som går att göra är att använda förhållandet mellan antal större och mindre olyckor 
som finns i TOSCA [11]. Enligt detta förhållande inträffar en mindre olycka 2,5 gånger 
så ofta som en större, vilket innebär att dess olycksfrekvens grovt kan antas vara 0,4 per 
miljon fkm. Gällande fordonshaveri och andra hinder har ingen annan information 
hittats än de data som presenteras i metoden. Dessa data har därför använts. 
Frekvenserna för de olika olyckstyperna är angivna i tabell 11. 
 
 
Tabell 11. Olycksfrekvenser för olika typer av störningar 

 Olyckstyp Antal olyckor/miljon fkm 
Större olycka 0,16 
Mindre olycka 0,4 
Fordonshaveri 8 
Andra hinder 5 
 
 

7.2 Indata till beräkningar av nytta före resa 
 

7.2.1 Internet och radio 
Det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning trafikanter använder Internet för 
reseplanering. På området finns mycket bristfällig eller ingen statistik. Dessutom borde 
användarfrekvensen av detta informationssystem skilja sig för olika vägar. En mycket 
trafikerad väg borde generera en större efterfrågan på olika informationssystem som 
t.ex. VMS, Internet och radio. Enligt Statistiska centralbyrån [12] är andelen svenskar 
som använder sig av Internet dagligen 52 %. Enligt [20] är det 15 % av dessa som söker 
information om vägsträckan innan resan, d.v.s. 15 % av 52 %. Andelen svenskar som 
dagligen lyssnar på radio är 77 % enligt Radioundersökningar AB [14]. Av dessa antas 
andelen som får ett meddelande innan resan inte vara större än 1 %, dels eftersom det är 
förmodligen är relativt få resenärer som lyssnar på radio innan resan och dels eftersom 
chansen att ett trafikradiomeddelande kommer strax innan avresan kan anses vara liten. 
Även inom detta område är kunskaperna bristfälliga. Det finns ingen information att 
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finna angående användning av radio för reseplanering innan resan. Den uppskattade 
andelen som får sin information om tillståndet i trafiken innan resan bör därför 
användas kritiskt. 
 
 

7.3 Indata till beräkningar av nytta under resa 
 

7.3.1 Procentuell förändring av antal följdolyckor på grund av varning 
Om en olycka inträffar är det som bilist en fördel att bli informerad om detta, t.ex. via 
VMS-skyltar eller radio. Vetskapen om att någonting har hänt påverkar 
uppmärksamheten och gör därmed att risken att en följdolycka inträffar blir mindre. 
Saker som vägstorlek, hastighet, trafikregler och väderförhållanden för den specifika 
vägsträckan har en avgörande effekt. I [15] beskrivs hur ITS påverkar trafiken genom 
att olycksfrekvensen minskar. Vid full implementering av ITS-system kan följdolyckor 
minska med upp till 20 till 30 % [7]. Denna procentsats gäller dock den större 
europeiska motorvägen Autobahn i Tyskland. För E6 i Skåne kan siffran tänkas vara 
mindre, cirka 20 % vilket antagits i nyttokalkylerna. 
 
 

7.3.2 Effekter av VMS 
För att få en bild av effekten av VMS har litteratur studerats. Ett annat möjligt 
angreppssätt är att använda sig av en dynamisk trafikmodell. Detta är ett tidskrävande 
arbete och har därför inte gjorts. Ett problem med litteraturen är att de presenterar olika 
resultat. Litteratur som avvek allt för mycket från övriga, som exempelvis mycket gamla 
undersökningar, valdes bort. Ett medelvärde på data från återstående litteratur 
beräknades. Den information som behandlas i följande avsnitt består av 4 artiklar. En av 
artiklarna är skriven efter undersökningar i Southampton [17], en efter finska studier 
[16], en artikel, som tidigare nämnts, är producerad av Transek [13] där studier som 
gjorts på trafik i Berlin beskrivs. Den fjärde och sista artikeln är producerad av Movea 
[18] och beskriver bl.a. undersökningar på trafik i Skåne, samt i Göteborg. 
 
Undersökningen som utförts i Southampton bygger på att s.k. UTC data (Urban Traffic 
Control Data) analyseras för att se hur förare uppfattar VMS. Liknande analyser har ägt 
rum i studien över Skåne. Studierna i Finland, i Göteborg och i Berlin är gjorda genom 
analyser av trafikantintervjuer. Den engelska undersökningen, den i Berlin, den i Skåne 
samt göteborgsundersökningen ger resultat på hur många som väljer en alternativ väg 
då det inträffat en olycka eller något annat hinder för trafikflödet. I den finska studien 
undersökte man inga alternativa vägar utan koncentrerade sig endast på trafiksäkerheten 
på vägsträckan efter VMS. 
 
Antalet trafikanter som uppfattar budskap från VMS går att utläsa i två av studierna. I 
den finska undersökningen uppger 36 personer av 261 att de inte uppfattat VMS. Alltså 
uppfattade resterande 86 % skylten. Rapporten [18] uppger att 20 % av trafikanterna i 
göteborgsundersökningen inte uppfattade den VMS de passerade, övriga 80 % 
uppfattade den. Senare i samma rapport föreslår författaren Peter Kronborg att 75 % av 
trafikanterna ser och förstår informationen på VMS. I tabell 12 respektive 13 
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presenteras medelvärden baserade på de olika undersökningarna, medelvärdet för andel 
trafik som följer VMS för omledning och medelvärdet för andel trafikanter som 
uppfattar VMS.  
 
 
Tabell 12. Procentuell andel som ändrar rutt till följd av VMS 

Litteratur Andel trafikanter som följer VMS för omledning 
% 

Southampton 17 
Berlin 20 
Skåne 18 , 21, 41 
Göteborg  40 
  
Medelvärde 26 
 
 
  
Tabell 13. Procentuell andel som uppfattar information från VMS 

Litteratur Andel trafikanter som uppfattar VMS 
% 

Finland 86 % 
Göteborg 80 % 
Movea förslag 75 % 
  
Medelvärde 80 % 
 
 

7.3.3 Effekter av trafikmeddelande via radio 
Effekter av radioinformation vid trafikstörningar har undersökts i tidigare studier. En 
studie [22] visade att trafikanter är mer benägna att ändra sitt beteende då trafikanterna 
var ovana vid trafikförhållandena i närområdet än de som är väl bekanta med vägnätet. 
En annan studie [13] visade att information om alternativa vägar fick trafikanterna att 
undvika störningar bättre än trafikmeddelanden med enbart information om störningen. 
Om förväntade förseningar meddelades ökade också benägenheten att byta rutt. I 
Sverige innehåller oftast inte trafikmeddelandena via radio någon vägvalsinformation 
utan endast meddelande om störningen. Radio Stockholm lämnar aldrig information om 
alternativa vägar. Anledningen är att uppmaningar och rekommendationer om 
alternativa vägar innebär ett stort ansvar. Det kan uppstå konsekvenser på dessa vägar 
som är svåra att hantera och därför avstår man från sådan information i 
trafikmeddelanden. Detta kan således tolkas som att trafikinformation i radio inte har så 
stor effekt på trafikanters vägval [13]. Enligt en studie från 1978 [23] rörande störningar 
och effekter av trafikinformation är 15 % av trafikanterna beredda att ändra färdväg till 
följd av trafikmeddelande. Resultat framgick då ett antal trafikanter fick svara på frågan 
om de någon gång ändrat färdsätt vid information om störning. Studien påbörjades i 
samband med uppstartandet av Radio Stockholm [22]. I samma rapport studeras 
trafikanters behov av trafikinformation. Rapporten bygger på intervjuer som sedan har 
analyserats för att få ett samband mellan intervjusvaren och rådande trafiksituation. En 
av slutsatserna i studien var att behovet av trafikinformation var stor men att den snarare 
har lugnade effekt än påverkan på vägvalet. 
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Studierna ovan är utförda i storstadsmiljö och skiljer sig förmodligen från om studierna 
skulle utförts på en motorväg. E6 ger till exempel inte lika stora möjligheter till val av 
färdväg som inne i städerna. Möjligheter att ändra beteende ges endast vid avfarter. 
Dessutom har trafikanter en större benägenhet att ändra körbeteende då de själva 
upptäcker störningen, vilket kan var svårt om man befinner sig mellan två avfarter. 
Detta kan var en anledning till att andelen trafikanter som ändrar färdväg inte är så stor 
som angivits i [23]. Vidare finns det ett stort utbud av radiokanaler när man färdas längs 
E6 där trafikinformationen kan vara av varierande kvalitet. En del kanaler sänder 
trafikinformation kontinuerligt medan andra sänder då störning uppstått. Ett problem 
med radioinformation är fördröjning, tillförlitlighet och förståelse. Detta kan i sin tur 
leda till dåliga erfarenheter vilket kan påverka andelen trafikanter som påverkas av 
trafikinformationen [22]. 
 
Enligt studien från 1978 är 15 % beredda att byta färdväg till följd av trafikinformation. 
Resultaten i denna studie har använts för att bygga upp kunskaper rörande frekvens och 
varkatighet av störningar som tillsammans med andra undersökningar har använts som 
utgångspunkt för studier av vägvisning i TOSCA [11]. Dessutom används procentsatsen 
(15 %) i [13] och således kommer denna siffra att användas i resultatberäkningarna 
senare i rapporten.  
 
 

7.3.5 Restider 
Trafiken är ett komplext system vilket innebär att restider är svåra att beräkna vid olika 
störningar. Dessutom är varje incident unik d.v.s. ingen olycka liknar någon annan. Det 
beteende som trafikanterna visar upp i verkligheten är svåra att fånga upp i datormiljö. 
Det finns en del trafikmodeller att tillgå för att studera effekterna. Dynamiska modeller 
och trafiksimuleringsmodeller är två exempel på användbara verktyg. Ett annat problem 
då restider ska uppskattas är att effekterna av olika ITS-applikationer är svåra att 
beräkna. I denna rapport behandlas effekten av radio och omställbara skyltar (VMS).  
Det finns få studier om vilken effekt dessa har på trafikanternas beslut. Speciellt lite 
information finns om radions påverkan. Metoden ger dock två förslag på hur problemet 
med restidsvinster kan angripas. Det ena innefattar användning av en dynamisk modell  
och den andra en kombination av mikrosimulering och planeringsverktygen EMME/2 
(bilaga 3) och SAMPERS.  
 
Metoden för användning av en dynamisk modell är väldigt översiktlig och den beskrivs 
i metodens kompendium i punktform. För en mer detaljerad beskrivning hänvisar 
rapporten till generell effektbedömningsmodell för transportinformatik. För att använda 
en dynamisk modell för denna utredning krävs omfattande arbete eftersom det aktuella 
vägnätet inte finns tillgängligt för en dynamisk modell. Det innebär således att vägnätet 
först ska kodas och sedan ska rätt fordonsfördelning och trafikflöden föras in i 
modellen. Detta är ett tidskrävande arbete och ryms inte i rapporten. Metoden 
rekommenderas dock eftersom den ger klarare bild över trafikbeteendet vid olika 
störningar. 
 
Den andra metoden som beskrivs i metoden är ett enklare sätt att begränsa analyserna 
till att avse typfall. Här kombineras mikrosimulering och planeringssystemet 
SAMPERS och EMME/2. Enligt metoden undersöker man potentialen för restidsvinster 
vid omledning från den aktuella länken. D.v.s. de fordon som inte väljer länken med 
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störning bidrar till en restidsvinst för de som inte väljer att avvika. Således uppstår en 
nytta. Det finns även en möjlighet att de som väljer annan rutt också får en restidsvinst 
vilket också bidrar till nyttan. Metoden är generellt beskriven och det finns ingen 
detaljerad arbetsgång. Det krävs således egna antaganden och ansatser. Hur 
arbetsgången utvecklas beror till stor del på trafiksystemets utseende. För att uppskatta 
uppkomsten av restidsvinster är det tänkt att metoden där mikrosimulering kombineras 
med planeringssystemen SAMPERS och EMME/2 används. Arbetsgången för detta sett 
att uppskatta restider innehåller följande steg: 
 
1. Beräkna fördröjningseffekter av en störning med en viss blockeringseffekt med 

hjälp av mikrosimulering av en störning på den aktuella länken. I 
mikrosimuleringen får utformningen och trafiken på länken betydelse för vilka 
fördröjningar som uppkommer. 

2. Fördröjningen läggs in som motstånd på länken i övergripande planeringssystem 
(SAMPERS och EMME/2 eller motsvarande för regionen). 

3. Beräkna total restid vid trafiksimulering utan störning. 
4. Lägg till antalet passerande under fördröjningen av störningen multiplicerat med 

störningen. Detta blir restid utan information och omledning.  
5. Gör en simulering med fördröjning på den aktuella länken. Beräkna total restid 

vilket blir restiden med full information. 
 
Det största problemet med denna metod är att man inte tar hänsyn till de olika ITS-
applikationernas effekter. EMME/2 fördelar istället trafikflödet på olika länkar beroende 
på motståndet på den aktuella länken. Detta innebär att andelen som väljer en annan rutt 
vid en störning kanske inte stämmer överens med den effekt som de olika 
applikationerna ger upphov till. EMME/2 är en statisk modell som bygger på principen 
med jämvikt i systemet. Det vill säga att det inte finns någon annan väg i systemet som 
innebär kortare restid än den som valts. Således kan trafikflödets fördelning bli 
missvisande.  
 
För att uppskatta restiderna har endast mikrosimuleringar utförts vilket innebär att de 
två metoderna ovan inte har använts. Anledningen är att mikrosimulering har ansetts 
vara tillräcklig för att uppskatta restiderna. För att utföra dessa simuleringar behövs 
indata och kunskap om den miljö som man avser att studera. Trafikflöde, 
trafikfördelning, vägens fysiska utformning, hastighetsbegränsning och kapacitet samt 
parametervärden för de olika fordonstyperna som färdas på länken är exempel på indata. 
Det är viktigt att dessa data är korrekt eftersom simuleringen annars riskerar att hamna 
alltför långt från verkligheten. För att simulera störningar på en länk har 
trafiksimuleringsverktyget AIMSUN (bilaga 3) använts. Länken som ska simuleras 
modelleras i TEDI (bilaga 3).  
 
Enligt tidigare beskrivning av den aktuella vägsträckan kommer den att delas in i 5 
vägavsnitt, d.v.s. varje avsnitt ligger mellan två avfarter. För varje avsnitt kommer en 
simulering att utföras dock inte för både söder och norrgående rikting då dessa antas ha 
samma förutsättningar. Omledningsvägarna är samma för både norr- och södergående 
trafik på den aktuella vägsträckan på E6:an. Fordonsfördelningen enligt tabell 14 är 
uppdelad i 10 olika trafikantgrupper. En del av dessa består dock av samma typ av 
färdmedel, d.v.s. en personbil kan till exempel användas som färdmedel till arbetet, i 
tjänst eller till övriga ändamål. I simuleringen antas att körning med personbil har 
samma attribut (körsätt, hastigheter etc.) oavsett användningsområde. Detta betyder en 
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upprepning av samma färdmedel om samtliga fordonstyper skulle implementeras i 
simuleringen. För att undvika detta kommer alla kategorier som använder samma 
färdmedel att slås ihop till en enligt tabell 15. Enligt tabellen blir den nya fördelningen 
enligt följande: personbil (74 %), lastbil med släp (6 %), lastbil utan släp (4 %) och lätt 
yrkestrafik (16 %).  
 
 
Tabell 14. Fordonsfördelning 

Trafikantgrupp Andel på länken 
Arbetsresor  23 % 
Tjänsteresor 8 % 
Övriga resor (regionalt) 27 % 
Långväga privatresor  8 % 
Långväga tjänsteresor (inklusive  utrikes) 8 % 
Tunga lastbil - utan släp 4 % 
Tunga lastbil - med släp 6 % 
Lätt yrkestrafik 16 % 
Busstrafik  (regional) 0 % 
Busstrafik  (långväga) 0 % 
Summa 100% 
 
 
Tabell 15. Fördelning av fordonstyper 

Färdmedel Andel 
Personbil 74 % 

Arbetsresor 23 % 
Tjänsteresor 8 % 
Öriga resor (regionalt) 27 % 
Långväga privatresor 8 % 
Långväga tjänsteresor 8 % 

Lastbil med släp 6 % 
Lastbil utan släp 4 % 
Lätt yrkestrafik 16% 
Busstrafik 0 % 
Busstrafik - Regional 0 % 
Busstrafik - Långväga 0 % 
 
 
I avsnitt 7.3.2, Effekter av VMS, har andelen trafikanter som följer informationen från 
VMS uppskattats till 26 %. Denna procentsats antas förenklat även inkludera effekten 
av radio då tidigare studier visat att radion inte har lika stor effekt på körbeteendet. 
Siffran kan tänkas vara något högre eftersom det kan finnas trafikanter som endast 
uppmärksammat radioinformation. Det vill säga ändrar sitt beteende utifrån radions 
trafikinformation. Vidare kommer tidsvinster att uppskattas då trafikanterna endast fått 
information från radio. I denna rapport redovisas radions effekter, 32 % uppskattas 
lyssna på radio i bilen och av dessa kan 15 % tänka sig att ändra färdväg. Detta ger att  
5 % av trafikanterna på den aktuella länken byter rutt tillföljd av trafikinformation via 
radio.  
 
Enligt författarna till metoden uppstår den största nyttan då en större störning inträffar 
på länken. Denna störning har enligt definition en varaktighet på 30-45 minuter och 
orsakar en minskning av vägens totala kapacitet med 50-100%. I mikrosimuleringen 



Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på E6 i västra Skåne 

41 

kommer varaktigheten att antas vara 40 minuter, vilket också har använts tidigare i 
metodens typfall, och kapacitetsminskningen 75 %.  
 
I TEDI har de fem aktuella vägavsnitten modellerats. Varje sträcka har implementerats 
med samma vägutformning motsvarande verkligheten (figur 17). Sidovägrenarna är 
dock borttagna eftersom de inte påverkar det slutliga resultatet.. Även mittremsan är 
borttagen då avsikten är att endast modellera en körriktning. Vägsträckorna antas vara 
lika i båda körriktningar eftersom samma omledningsvägar används. Länkens hastighet 
(110 km/h) och kapacitet/timme (4300 f/h i en körriktning) är också implementerade 
efter motsvarande verklighet. 

 
Varje vägavsnitt är i TEDI uppdelade i tre sektioner (figur 17). Sektion 1 och 3 
representerar vanlig väg och är lika långa. Sektion 2 är i sin tur uppdelad i två sektioner. 
Den första ska representera inbromsningssträcka strax innan olycksområdet. Den andra 
sektionen motsvarar själva området där olyckan skett och har antagits ha en längd på ca. 
60 m. Det finns dock ingen motivation till valet av olycksområdets längd. Varje olycka i 
verkligheten är unik och således är det svårt att avgöra hur pass stor del av en 
vägsträcka som täcks av en incident efter att räddningstjänsten är på plats. Det har i 
experimenten ändå framgått att störningens längd inte har någon påverkan på själva 
restidsvinsten. Störningen har placerats i mitten på aktuellt vägavsnitt. På den sektionen 
som respresenterar olycksområdet kommer det vänstra körfältet att blockeras. 
Blockeringen simuleras i AIMSUN. Vidare kommer de skyltade hastigheterna innan 
och i själva olycksområdet att sänkas. Detta för att simulera hur trafikanterna i 
verkligheten skulle agera d.v.s. sänka farten vid olycksplatsen. För att få trafikanterna 
att sänka hastigheten har en VMS använts. Denna omställbara skylt har placerats på den 
första sektionen strax innan mitt sektionen enligt figur 17. Med hjälp av skylten kan 
man styra trafiken så att den sänker hastigheten på en önskad sektion. Hur 
hastighetsbegräsningen kommer att sättas förbi störningen bestäms av den 
kapacitetsminskning man vill uppnå. Det vill säga mindre hastighet innebär mindre 
kapacitet. Denna justering kommer också att ske i simuleringsverktyget AIMSUN. 
 
 

 
Figur 17. Implementering av olycksområdet i TEDI 
 
 

VMS 
Inbromsningssträcka Olycksområde 

Detektorer 

Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3
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Avslutningsvis har två detektorer, en i varje körfält, placerats strax efter 
incidentområdet. Detta för att registrera hur många fordon som passerar under en viss 
tid då en störning finns på vägen. På så sätt går det att avgöra vilken minskning av 
vägens kapacitet som har uppstått.  
 
För att modellera trafikflödet har tre OD-matriser använts. Dessa OD-matriser finns att 
hämta på Vägverket Region Skåne. En matris innehåller trafikflödet under en 
maxtimme utan information, en annan då trafikanterna får full information från VMS 
och radio samt ytterligare en där trafikanterna endast får information från radio. Med 
hjälp av OD-matriserna modelleras trafikflödet under en timma, i detta fall maxtimmen. 
Även trafikfördelningen bestäms i OD-matrisen, d.v.s. de fyra olika färdmedlen som 
nämns ovan och deras andelar matas in i matrisen. Då det genomsnittliga trafikflödet 
under en maxtimmen är 1500 fordon fås flödena enligt tabell 16. 
 
 
Tabell 16. OD-matriser 
 Personbil 

fordon/h 
Lastbil med släp 

fordon/h 
Lastbil utan släp 

fordon/h 
Lätt yrkestrafik 

fordon/h 
Utan information 1100 90 60 240 
Full information  
(med VMS och Radio) 

813 67 44 178 

Information via radio 1047 86 57 228 
 
 
Körsättet med de fyra olika fordonstyperna, som nämnts tidigare, skiljer sig. Hastighet 
och storlek är det som mest karaktäriserar de olika färdmedlen och som skiljer dessa åt. 
Således har parametervärden matats in för att motsvara verkliga värden. Förutom 
hastighet och storlek finns en mängd parametrar som styr fordonens beteende i trafiken. 
Det är dock svårt att avgöra vilka värden som kan justeras eftersom varje incident är 
unik. Simuleringsverktygen är ofta inställda på grundinställningar och antas gälla i 
simuleringarna. Med mer omfattande studier kan man kanske ta fram bättre värden på 
de övriga parametrarna. Denna rapport kommer dock inte att täcka detta. Det bör även 
nämnas att lätt yrkestrafik representerar lite större fordon än vanliga personbilar. 
Skåpbilar och andra större yrkesfordon (lastbilar ingår inte i denna kategori)  är exempel 
på lätt yrkestrafik. Bussar kommer inte att implementeras i simuleringen eftersom 
andelen är minimal och påverkar inte trafiken nämnvärt. 
 
För att beräkna restider och eventuella tidsvinster har simuleringsverktyget AIMSUN 
använts. På varje vägavsnitt (fem stycken) kommer en störning att simuleras. 
Experimenten utförs på ett vägavsnitt åt gången. En störning antas ha längden 45 
minuter. Under denna tidsperiod är det vänstra körfältet stängt enligt figur 18. 
Blockering kommer att ha längden 60 meter. Hastighetsskyltningen förbi störningen 
kommer att bestämmas av en VMS. En kort sträcka innan störningsområdet kommer att 
fungera som inbromsningssträcka. Där är hastigheten satt till 30 km/h under perioden 
för incidenten. Detta påverkar inte resultatet på något sätt utan används för att få mer 
realism i simuleringen. Hastigheten förbi olycksplatsen avgör vilken 
kapacitetsminskning vägen får, ju lägre hastighet desto mindre kapacitet. Då vägen 
klarar 4300 fordon/h innebär en kapacitetsminskning med 75 % att den under 
störningen klarar 1075 fordon. Ett antal simuleringar med olika hastigheter förbi 
incidentområdet ledde till att 11,85 km/h sänker kapaciteten till önskade 26 %. 
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Figur 18. Trafiksimulering av störning i AIMSUN 
 
 
Störningen är beräknad att inträffa klockan 07.00 (under en maxtimme) och klockan 
07.45 kommer vägen åter vara fri från hinder. Restiden som beräknats i simuleringen är 
den genomsnittliga tid det tar för ett fordon att färdas hela vägavsnittet (mellan ena 
påfarten till nästa). Då en störning inträffar på vägen ökar således restiden för den 
aktuella färdsträckan. 
 
Det problem som uppstår när restidsvinster ska uppskattas är vilka restider som ska 
jämföras. När ska restiderna börja beräknas vid en störning och när ska man anta att 
vägen är helt fri. Köerna som uppkommer under incidenten finns kvar även efter att 
vägen åter är fri. Detta kan också anses som en störning för de fordon som anländer till 
och som redan befinner sig på länken. Dessa får en ökad restid jämfört med om vägen 
varit fri. Den kö som uppstått kommer inom en kortare tidsperiod att avvecklas tills den 
är helt borta. De simuleringar som gjordes visade att köerna hinner att avvecklas inom 
den timmen som simuleringen kördes. Detta innebär att de fordon som färdas på länken 
då vägen återfått full kapacitet kommer att bidra till en minskad genomsnittlig restid. 
För att undvika detta definieras störningen som helt borta precis när köerna är 
avvecklad. Restider efter denna tidpunkt registreras inte. På så sätt uppkommer restider 
enbart under tidsperioden då det faktiskt finns ett hinder i systemet. Genom att jämföra 
restider för resenärer som inte fått information om störningen, med de som fått 
information kan eventuella restidsvinster uppskattas.  
 
Fem simuleringar kördes, en för varje vägavsnitt. Restidsvinster uppstod för samtliga 
sträckor (tabell 17). Skillnaden mellan restider för de resenärer som inte hade 
information och de som hade information var små. Innebörden av detta är att de som 
väljer en annan väg  förmodligen inte kommer att få några restidsvinster. Anledningen 
är att omledningsvägarna är allt för långa för att kunna bidra till en sådan vinst. 
Omledningsvägen för det tredje vägavsnittet är endast 4,8 km lång, d.v.s. nästan lika 
kort, 4,7 km, som sträckan på E6. Här skulle en möjlig restidsvinst kunna göras. Tar 
man dock hänsyn till hastighetsbegränsningen på sträckan samt tiden för av och påfart 
så kommer vinsten i bästa fall endast vara några sekunder. Vidare antagande ger att den 
ökade trafikmängden på denna sträcka kommer att bidra till att vinsten helt försvinner. 
Osäkerheten och den lilla vinst som eventuellt uppstår antas vara försumbar och räknas 
således inte in i nyttan. Egna mätningar, med bil, av restiden på omledningsvägarna har 
utförts och bekräftar det faktum att man inte tjänar i tid att välja dessa vägar. Resultatet 
innebär att endast restider på störningssträckorna beräknades. Eventuella restidsförluster 
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för trafikanterna på omledningssträckorna är inte intressant för nyttoberäkningarna och 
dessa redovisas därför i tabell 15 som ingen vinst. 
 
 
Tabell 17. Restidsvinster på vägavsnitten med full information 

Vägavsnitt Längd  
km 

Byter inte rutt 
Restidsvinst 

S 

Omledningsväg 
km 

Byter rutt 
Restidsvinst  

s 
Tpl Lomma – Tpl Flädie 4,7 123 10,0 Ingen vinst 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 5,6 151 25,8 Ingen vinst 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 4,2 117 4,8 Ingen vinst 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 7,4 182 12,3 Ingen vinst 
Tpl Lundåkra –  
Tpl Landskrona Södra 

8,4 183 15,9 Ingen vinst 

 
 
Enligt metoden som beskrivs tidigare ska mikrosimuleringen kombineras med 
planeringsverktygen SAMPERS och EMME/2. Problemet är dock att effekterna av 
information från VMS, Internet och radio inte fångas upp av dessa två verktyg. Då det 
har visat sig att resenärerna inte får någon tidsvinst på omledningsvägarna finns det 
ingen anledning att använda planeringsverktygen. Detta eftersom trafiken på dessa 
vägar inte är intressant. Mikrosimulering är tillräckligt för att uppskatta restidvinster i 
det aktuella trafiksystemet. Vidare kan det tyckas konstigt att eventuellt ge alternativa 
vägar då trafikanterna förmodligen inte gör några restidsvinster på dessa. Om man dock 
ser det ur trafiksäkerhetssynpunkt kan det tänkas att eventuella följdolyckor kan 
undvikas om en del trafikanter ändrar beteende vilket är ett av målen med 
trafikinformation. I längden kan det dock innebära att trafikanterna inte upplever 
informationen från VMS som trovärdig och därför inte kommer att följa skyltens 
rekommendationer i framtiden. Ett sätt att undvika detta är att inte informera om 
alternativa vägar förutom då en störning är så pass stor att kapaciteten på vägavsnittet 
nästan är noll. Följden av detta är förmodligen att antal trafikanter som byter rutt inte är 
så stor som 26 % utan mindre. Dessa olika situationer kommer inte behandlas i denna 
analys utan generellt sätt uppskattas, enligt tidigare i avsnittet, att 26 % av trafikanterna 
byta rutt då varning genereras. 
  
Restidsvinster då trafikanterna endast får trafikinformation via radio och inte via VMS 
har uppskattats på samma sätt som tidigare men nu tas endast hänsyn till effekter av 
trafikmeddelande via radio. Trafiksimuleringar har utförts för de fem vägavsnitten och 
restider har uppskattats (tabell 18). 
 
 
Tabell 18. Restidsvinster på vägavsnitten med information från radio. 

Vägavsnitt Längd  
km 

Byter inte rutt 
Restidsvinst 

s 

Omledningsväg 
km 

Byter rutt 
Restidsvinst 

s 
Tpl Lomma – Tpl Flädie 4,7 33 10,0 Ingen vinst 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 5,6 46 25,8 Ingen vinst 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 4,2 29 4,8 Ingen vinst 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 7,4 41 12,3 Ingen vinst 
Tpl Lundåkra –  
Tpl Landskrona Södra 

8,4 34 15,9 Ingen vinst 
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7.4 Störningshantering 
 

7.4.1 Förkortande av varaktighet på grund av snabbare rapportering 
Enligt [6] uppskattar man att varaktigheten av en störning kan minskas med 5 till 10 
minuter till följd av trafikantinformation som ges när störningen detekteras. I kalkylerna 
kommer ett förenklat medelvärde, 7,5 min, att användas för att beräkna nytta av 
störningshantering.  
 
 

7.4.2 Antal följdolyckor per incident 
Något samband mellan incidenter och antal följdolyckor går inte att hitta i litteraturen. 
Följdolyckor kan dock antas kunna ske under hela störningens varaktighet. Slutsatsen 
av detta är att antalet följdolyckor borde minska vid förkortad varaktighet.  I metodens 
kalkylblad antas antal följdolyckor per incident vara 0,1 (10 %).  
 
 

7.4.3 Procentuell förändring av antal följdolyckor på grund av varning 
Den uppskattade siffran för minskade följdolyckor, till följd av att varning utfärdas, är 
20 % vilket framkommit tidigare i rapporten.  
 
 

7.5 Kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledningscentralen 
Trafikmätnigarna som trafikdetektorerna utför ger trafikledningen ökad förståelse för 
trafiksystemet. Insamlad data analyseras systematisk och bidrar därmed till 
kunskapsutbyggnad. Vägtrafikledningen kan ta hjälp av dessa lärdomar för att ge 
effektivare råd och för att utveckla åtgärdsplaner för olika incidenter i det aktuella 
trafiksystemet. Mätningarna bidrar till en högre kvalitet av information och åtgärder i 
trafikledningscentralen vilket påverkar nyttoeffekterna. Informationen som trafikanterna 
får, före och under resan via tjänster, har en högre kvalitet vilket bidrar till en högre 
nytta. Metoden beskriver dock inte ingående hur denna nytta kan beräknas. Enligt 
författarna kan nyttan uppskattas i en översiktlig analys. Där antar man en procentuell 
förbättring av alla faktorer som påverkas av realtidsinformation under resan.  
 
I metoden presenteras två praktikfall. I dessa antas effektiviteten i vägtrafikledningen 
öka med 1 % med information under resan vilket innebär att nyttan därmed antas öka 
med 1 %. Det framgår dock inte hur denna procentsats har uppskattats vilket inte gör 
den helt tillförlitlig. Därmed bör den användas med stor försiktighet. Vi har dock inte 
hittat något samband i litteraturen.  
 
 

7.6 Strategisk planering 
Den delen av nyttan som uppkommer genom att kvaliteten på strategisk och fysisk 
planering förbättras p.g.a. detektordata är väldigt svår att kalkylera. Detta eftersom vi 
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inte lyckats hitta information på området. Nyttan kan uppkomma när indata ger 
information om trafikens fördelning över dygnet, fördelning över året eller som 
kalibreringsunderlag för trafikmodeller. För att veta den exakta siffran på nyttan så 
måste man veta vad som i framtiden kommer att ske på den aktuella vägsträckan, vilket 
kan vara svårt att gissa. 
 
I metoden står det beskrivet hur nyttan för strategiska studier kan variera beroende 
vilken användning man har av information från detektorerna. Störst nytta erhålls när 
kapacitetsändringar på vägen görs till följd av indata som bekräftar ett ökat flöde. Andra 
mindre nyttor kan exempelvis uppkomma vid korrigeringar i signalanläggningar. 
Eftersom vägsträckan mellan Malmö och Landskrona är en motorväg utan 
signalanläggningar samt ligger långt under sin normala kapacitet så kommer nyttan för 
de strategiska studierna bli små. I stället för att uppskatta en siffra som bidrag till nytta 
för strategiska studier har denna del inte räknats med i kalkylerna.  
 
Förutom nytta av strategisk planering uppkommer en vinst då man slipper utföra årliga 
trafikmätningar till följd av att trafikdetektorer implementeras. Detektorerna samlar 
indata kontinuerligt över tiden och således behövs inga ytterligare mätningar. Enligt 
uppgift från Vägverket Region Skåne utförs trafikmätningar på den aktuella sträckan 
vart 4:e år. Kostnaden för varje mätning uppgår till 6000 kr och den årliga kostnaden 
beräknas således till 1500 kr.  
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8 Beräkningar 
I detta kapitel redovisas samtliga nyttovinster som kalkylerats för de fem vägavsnitten 
mellan trafikplats Lomma och trafikplats Landskrona Södra. Nyttorna är uppdelade 
enligt tidigare i Nytta före resa, nytta under resa, Nytta av störningshantering, Nytta av 
kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och Nytta av strategisk och fysisk planering. 
De formler som har använts i de olika nyttoberäkningarna redovisas under varje avsnitt. 
Formlerna som använts i dessa kalkyler är, enligt tidigare, framtagna av författarna till 
metoden [1]. Det finns dock ingen motivering till formlernas utseende utan dessa har 
endast bifogats i kalkylblad. Således är det svårt att ge en förklaring till de olika 
uttrycken samt motivera innehållet. Under varje avsnitt i detta kapitel används dessa 
formler i beräkningsexempel. Exemplen avser de nyttovinster som uppkommer på det 
första vägavsnittet mellan trafikplats Lomma och trafikplats Flädie.  
 
 

8.1 Nytta före resan 
Den nytta som uppstår före resan är beroende av Internetanvändande och radio. Denna 
nytta består endast av en komfortvinst då trafikanterna får information från Internet och 
radio innan resan. Komfortvinsten som uppstår innan resan beräknas enligt följande 
formel: 
 
 

( ) ( )( )( ) ( )

( ) UFVKIRRIRII

UFKVBGAFTARRIARRARIIRIRLRLARIIARIRL
KVI
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iii

RRIRII
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=

∑ 444 3444 21444444 3444444 2144 344 21
 

 
där 
 
KVI = Komfortvinst i (kr/vägavsnitt/riktning/år)  
RII = Resenärer per dag som söker trafikinformation på Internet innan resan 
RRI = Resenärer per dag som får trafikinformation via radio innan resan 
VKI = Viktat komfortvärde per trafikantgrupp innan resan 
UF = 250 (Uppskrivningsfaktor från vardagsdygn till antal vardagsdygn/år) 
 
RL = Resenärer på länken varje dag 
ARI = Andel resenärer som använder Internet varje dag 
RI = Resenärer som använder Internet varje dag 
ARII = Andel resenärer som söker trafikinformation via Internet innan resan 
ARR = Andel resenärer som får trafikinformation via radio 
ARRI = Andel resenärer som får trafikinformation via radio innan resan 
 
AFTi = Andel fordon av total trafikmängd där i är trafikantgrupp 
BGi = Beläggningsgrad (Passagerare/fordon) 
KVi = Komfortvärdering (kr/fordon) 
 
där  
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i = regionala arbetsresor, regionala tjänsteresor, regionala övriga resor, lätt 

lastbil, övrig yrkestrafik, regionala bussresor, långväga bussresor, långväga 
tjänsteresor, långväga privata resor, tung lastbil. 

 
 
I exempel 1 beräknas med tidigare insamlad indata nyttan innan resa mellan Trafikplats 
Lomma och Trafikplats Flädie. I kalkylerna framgår det att antalet trafikanter som får 
trafikinformation uppgår till 1702 stycken per sträcka. Komfortvinsten för dessa 
trafikanter mellan trafikplatserna beräknas enligt formeln till 743 263 kr/vägavsnitt/rikt-
ning/år. Vilket ger en sammanlagd komfortvinst på 1 486 526 kr/år för detta vägavsnitt i 
båda riktningarna.  
 
 
Exempel 1: 
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Då det antas att trafikflödet (20000 fordon/dag) är lika stort på alla fem vägavsnitten så 
uppstår samma komfortvinst, 1 486 526 kr/år/vägavsnitt. Det kan eventuellt tänkas att 
denna vinst borde vara den sammanlagda vinsten eller något högre för hela sträckan 
mellan trafikplats Lomma och trafikplats Landskrona södra. Detta eftersom samma 
trafikanter färdas på alla fem vägavsnitten. I dessa beräkningar har det dock antagits att 
trafikanterna får lika stor nytta för varje enskilt vägavsnitt och att dessa nyttor 
summeras. Det vill säga den sammanlagda nyttan för hela sträckan är 7 432 630 kr/år 
(tabell 19). Anledningen till att nyttorna är lika för alla vägavsnitten är det endast 
uppstår komfortvinst innan resan. Denna vinst beror endast på antal trafikanter som 
färdas på vägsträckan och som får trafikinformation. Dessa faktorer är samma för 
samtliga vägavsnitt.  
 
 
Tabell 19. Nytta av realtidsinformation före resa i kr/vägavsnitt/år. 

.Vägavsnitt Komfortnytta  
kr 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 1 486 526 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 1 486 526 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 1 486 526 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 1 486 526 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 1 486 526 
  

Totalt  7 432 630 
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8.2  Nytta under resan 
Nyttan av detektorerna som uppkommer under resans gång beror dels på andelen 
trafikanter som uppfattar information från VMS, dels på de som byter rutt till följd av 
meddelandet. Även de restidsvinster som uppkommer när trafikanter ändrar beteende 
påverkar den slutliga nyttan. Informationen kommer främst från omställbara skyltar och 
radio vilka är de informationssystem som detektorerna definierats för.  I kalkylerna tas 
ingen hänsyn till radion utan här har det antagits att VMS-skylten har den största 
effekten. Anledningen är att det framgått tidigare i studien att radion har mindre effekt 
än VMS. Av de 32 % som lyssnar på radio under resans gång är 15 % beredda att byta 
rutt, vilket kan jämföras med de 80 % som uppfattar VMS och där 26 % ändrar färdväg.   
Ett alternativ skulle kunna vara att summera ihop radions effekt med VMS-skyltens. Det 
finns då en stor risk för dubbelräkning eftersom de som får information från radion 
förmodligen också erhåller information från VMS. Det är dock oklart hur många som 
endast påverkas av radion respektive VMS. Det kan tänkas att det är en högre siffra än 
26 % som ändrar färdväg, d.v.s. trafikanter som endast uppmärksammat information 
från radion. Det är svårt att uppskatta hur stor denna siffra är och därför försummas den 
i kalkylerna. Det kan förmodligen antas att de som uppmärksammar information från 
radion också är uppmärksamma på VMS-skyltarna. Detta innebär att siffran 15 % antas 
ingå i de 26 % som antas ändra färdväg. Vidare så innehåller oftast trafikmeddelanden, 
enligt tidigare, inte vägvalsinformation utan anger endast var en störningen har uppstått 
samt omfattning. Detta kan också tolkas som att VMS har störst inverkan på de som 
ändrar sitt körbeteende. Det går dock inte att utesluta att VMS och radio tillsammans 
har större effekt än med enbart VMS. Enligt [14] är kombination av båda som ger bäst 
effekt. De nyttovinster som uppkommer till följd av VMS-skyltens och radions effekter 
är tidsbesparing av oväntad försening, komfortvinst och vinst genom minskade 
följdolyckor. Dessa vinster beräknas enligt följande formler: 
 
 
Vinst av tidsbesparing vid oväntad försening: 
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• VTF = Vinst av tidsbesparing vid oväntad försening (kr/vägavsnitt/riktningår) 
• TBF = Tidsbesparing fordonstimmar/vardagsdygn 
• VTO = Viktat tidsvärde vid oväntad försening per fordon (kr) 
• SSH = Antal stora störningar per dag i högtrafik 
• VK = Varaktighet av köavveckling (h) 
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• MKF = Max kölängd under störning i antal fordon 
• TVD = Total varaktighet av en större  störning per dygn 
• TFH = Trafikflöde under högtrafik (fordon/h) 
 
• AIR = Andel trafikanter som inte byter rutt 

 
 

• OF = Olycksfrekvens (antal större olyckor/miljon fkm)  
• TF = Trafikflöde på sträckan VMD (fordon/h) 
• L = Vägavsnittets längd (km) 

 
• C = kapacitet på vägen före incidenten (fordon/timme) 
• rk  = 0,25 (reduktionsfaktor för kapacitet) där k = större störning.  
• g = 1 (genomsnittlig avvecklingsvolym från kön efter det att incidenten är avröjd) 
• T = 40 (en större incidents varaktighet angivet i minuter)  
• GT = Genomsnittlig restidsvinst för trafikanter som inte ändrar beteende (min) 
 
• AFTi = Andel fordon av total trafikmängd där i är trafikantgrupper 
• AFTj = Andel fordon av total trafikmängd där j är trafikantgrupper 
• BGi = Beläggningsgrad (passagerare/fordon)  
• BGj = Beläggningsgrad  
• TRi = Tidsvärde utan restidsosäkerhet (kr/h)  
• TRj = Tidsvärde utan restidsosäkerhet  
  
där  
 
i = regionala arbetsresor, regionala tjänsteresor, regionala övriga resor, lätt lastbil, övrig 
yrkestrafik, regionala bussresor, långväga bussresor  
 
och  
 
j = långväga tjänsteresor, långväga privata resor, tung lastbil.  
 
Nyttovinsten av tidsbesparing vid oväntad förseningen beror enligt uttrycket på 
produkten mellan den totala tidsbesparingen som trafikanterna gör då de fått 
information under en oväntad störningen och det viktat komfortvärdet per fordon. 
Vinsten multipliceras med uppskrivningsfaktorn så att den avser nytta för alla 
vardagsdygn på ett år. Uttrycket innehåller också en faktor 3 som beror på att man i 
metoden antar att tidsvärdet sjunker med en tredjedel då trafikanterna får information 
och således kompenseras denna minskning med faktor 3. Detta är enda motivet till 
siffran, någon utförligare förklaring finns inte i metoden. I nämnaren i uttrycket antal 
stora störningar per dag i högtrafik (SSH) finns faktorn 1 000 000 vilket är antal 
fordonskilometer. Faktorn 2 i samma uttryck förklaras dock inte i metoden. Vidare 
innehåller även uttrycket viktat tidsvärde vid oväntad försening per fordon (VTO)  två 
faktorer, 3 och 2,5 vilka används för att vikta beräkningarna i detta uttryck. 
Avslutningsvis bör det nämnas att mycket av det som finns i uttrycket ovan bygger på 
den modell för kötillväxt och fördröjningar orsakade av incidenter som Cohen och 
Southworth [5] har utvecklat.  
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Komfortvinst: 
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• KVU = Komfortvinst under resa (kr/vägavsnitt/riktning/år)  
• TIB = Antal trafikanter som får information utan att ändra beteende 
• VKU = Viktat komfortvärde per fordon under resa (kr)  
 
• ATI = Andel trafikanter som får information om störning (%) 
• TVD = Total varaktighet av en större störning per dygn  
• BR = Antal trafikanter som byter rutt under en större störning 
 
• i = regionala arbetsresor, regionala tjänsteresor, regionala övriga resor, lätt lastbil, 

övrig yrkestrafik, regionala bussresor, långväga bussresor, långväga tjänsteresor, 
långväga privata resor, tung lastbil. 

 
Faktorn 16 i nämnaren i uttrycket TIB är antal timmar med hög- och lågtrafik. 
 
 
Värdet av minskade följd olyckor: 
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• VF = vinst av minskade följd olyckor p.g.a. varning genererats  

(kr/vägavsnitt/riktning/år) 
 

• MF = Förändring av antalet följdolyckor p.g.a. varning genererats (%) 
 

• ES = Värde av egendomsskada (kr/skada) 
• OFk = Olycksfrekvens (antal olyckor/miljon fkm)  
 
där k = större störning, mindre störning, fordonshaveri och andra hinder.  
 
 
Beräkningar av samtliga tre nyttor som uppkommer under resan på sträckan mellan 
Trafikplats Lomma och Trafikplats Flädie (se bilaga 1) visas i exemplena 1, 2 och 3.  
Exempel 2 innehåller beräkningar av nyttovinsten vid tidsbesparing av oväntad försening, 
3 komfortvinsten under resan och 4 nytta genom minskade följdolyckor.  
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Exempel 2: 
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Exempel 4: 
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Summerar man beräkningarna ovan uppgår nyttovinsten på det aktuella vägavsnittet till 
143 870 kr/år  i en riktning. Detta ger en sammanlagd vinst på 287 740 kr/år för 
vägavsnittet i båda riktningarna. Beräkningarna ovan utförs för samtliga fem vägavsnitten. 
Summan av alla nyttor för vägavsnitten ger en total vinst på 2 162 296 kr/år (tabell 20) för 
hela vägsträckan mellan Malmö och Landskrona. I tabell 20 ser man att de uppkomna 
nyttorna varierar för de olika vägavsnitten. Detta beror bland annat på att sträckorna är 
olika långa samt att restiderna variera för de olika vägavsnitten.  
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Tabell 20. Nytta av realtidsinformation under resa i kr/vägavsnitt/år. 

Vägavsnitt Tidsbesparing Komfortvärde Minskade 
följdolyckor 

Nytta 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 165 740 53 568 68 432 287 740 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 242 752 63 826 81 536 388 114 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 140 982 47 870 61 152 249 904 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 385 698 84 342 107 744 577 784 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 440 710 95 740  122 304 658 754 
     

Totalt 1 375 882 345 346 441 168 2 162 296 
 
 

8.3 Störningshantering 
Den nytta som uppstår av störningshanteringen är beroende av förkortad varaktighet 
p.g.a. snabbare rapportering (7,5 minuter), antal följdolyckor per incident (0,1) och 
minskningen av följdolyckor p.g.a. att varning genereras under resan (20 %). Den nytta 
som uppkommer av störningshanteringen är dels en tidsvinst dels ett värde av minskade 
följdolyckor. Värdet av minskade miljöutsläpp inkluderas också men är försumbar då 
den är väldigt liten jämfört övriga nytta. De nyttor som uppstår av störningshanteringen 
beräknas medföljande formler: 
 
 
Vinst genom tidsbesparing vid oväntad försening: 
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där 
 

• VTF = Vinst av tidsbesparing vid oväntad försening kr/år 
• TOF = Tidsbesparing vid oväntad försening (h/dag) 
• FUI = Fördröjning per dag utan att information genererats (h) 
• FI = Fördröjning per dag då information genreretas (h) 
• AIH = Antal incidenter i högtrafik  
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• AIL = Antal incidenter i lågtrafik  
• OFS = Olycksfrekvens vid större störning (antal olyckor / miljon fkm) 
• OFM = Olycksfrekvens vid mindre störning (antal olyckor / miljon fkm) 

 
• TFH = genomsnittligt flöde på motorvägen under incidenten under högtrafik 

(fordon/timme). 
• TFL = genomsnittligt flöde på motorvägen under incidenten under lågtrafik 

(fordon/timme). 
• SVk = Störningens varaktighet utan information min 
• TVk = Förkortande av varkatighet p.g.a. snabbare rapportering min 
 

där  
 
k = större olycka, mindre olycka, fordonshaveri, andra hinder. 
 
Den nytta som uppstår då tidsbesparing uppstår till följd av störningshantering beräknas 
med det komplexa uttrycket ovan. Uttrycket består i sin tur av ett antal mindre uttryck. 
Tidsbesparing vid oväntad försening har (VTO) har redovisats tidigare i avsnittet. 
Faktorn 3 i uttrycket har samma motivering som tidigare. Uttrycket TOF inom den stora 
parentesen beräknar tidsbesparingen vid oväntad försening per dag. Uttryck är ganska 
komplext och kan enkelt beskrivas som skillnaden mellan den varaktighet av en 
incident då ingen informations ges med den varaktighet då trafikanterna får information 
under en störning. Detta uttryck bygger också till stor del på Cohen och Southworth’s 
modell om den totala fördröjningen som en incident orsakar och som beräknas enligt 
följande uttryck: 
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där 
 
• V = genomsnittligt flöde på motorvägen under incidenten (fordon/timme). 
• C = kapacitet på vägen före incidenten (fordon/timme). 
• r  = reduktionsfaktor för kapacitet; r*C är flödet med viket fordon passerar 

incidenten. Om r = 0 är vägen helt blockerad. 
• g = genomsnittlig avvecklingsvolym från kön efter det att incidenten är avröjd, 

uttryckt som andel av C. Om g = 1 så återfår vägen full kapacitet direkt efter 
avröjning. 

iT  = incidentens varaktighet angivet i timmar där i = typ av incident. 
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Detta uttryck kan jämföras med följande två formler som finns i uttrycket för beräkning 
av nyttovinsten av tidsbesparing vid oväntad försening ovan: 
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Dessa formler beräknar den totala fördröjningen som en större respektive mindre 
incident orsakar. Uttrycket (TOF) i den större parentesen innehåller även formlerna AIH 
respektive AIL som beräknar antal incidenter i högtrafik respektive lågtrafik. Dessa kan 
jämföras med SSH i tidigare uttryck som dock då endast beräknade antal stora 
störningar i högtrafik. Produkten av antal incidenter per vardagsdygn och varje 
incidents fördröjning ger den totala varaktigheten av incidenter per dygn. 
Tidsbesparingen per vardagsdygn multiplicerat med tidsvärderingen vid oväntad 
försening ger således den nyttovinst som uppstår vid störningshantering. 
Uppskrivningsfaktorn ger den totala nytta av tidsbesparing för alla vardagsdygn per år. 
 
 
Vinst av minskade följd olyckor: 
 

( )VEFEVLFLVSFSVDFDAFIUFMFVF ⋅+⋅+⋅+⋅⋅⋅⋅=  
 
där 
 

• VF = Värdet av minskade följdolyckor p.g.a. varning genereras 
(kr/vägavsnitt/riktning/år)  

 
• AFI = Antal följdolyckor/incident 

 
• FD = Förväntat antal dödsolyckor på sträckan per dag 
• VD = värdering av dödsfall (kr/dödsfall) 

 
• FS = Förväntat antal svårt skadade på sträckan per dag 
• VS = värdering av svårt skadad (kr/svårt skadad) 

 
• FL = Förväntat antal lindrigt skadade på sträckan per dag 
• VL = värdering av lindrigt skadad (kr/lindrigt skadad) 

 
• FE = Förväntat antal egendomsskador på sträckan per dag 
• VE = värdering av egendomsskada (kr/egendomsskada) 
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Vinst av minskade miljöutsläpp: 
 

( )VHCUHCVNOUNOVCOUCOUFVM ⋅+⋅+⋅⋅=  
 

• VM = Värdet av minskade miljöutsläpp 
 

• UCO = Minskade CO2-utsläpp (kg/vardagsdygn) 
• UNO = Minsakde NO-utsläpp  
• UHC = Minskade HC-utsläpp  
 
• VCO = Värdet av minskade CO2-utsläpp (kr/kg) 
• VNO = Värdet av minskade NO-utsläpp 
• VHC = Värdet av minskade HC-utsläpp  

 
 
 
I exemplen 5, 6 och 7 beräknas de vinster som uppstår på sträckan mellan Trafikplats 
Lomma och Trafikplats Flädie vid störningshantering. Vinst genom tidsbesparing vid 
oväntad försening kalkyleras i exempel 5, vinst genom minskade följdolyckor i exempel 
6 och vinsten genom minskade miljöutsläpp i exempel 7. 
 
Exempel 5: 
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Exempel 6: 
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Exempel 7: 
 

( ) 346000,03000,05,109,0250 ≈⋅+⋅+⋅⋅≈VM  
 
 
Summan av beräkningarna i exempel 5, 6 och 7 är 572 633 kr/år vilket är nyttovinsten 
på det aktuella avsnittet i en riktning. Den sammanlagd nyttan mellan Trafikplats 
Lomma och Trafikplats Flädie blir således 1 145 266 kr/år. Beräkningar av nyttorna för 
övriga sträckor har utförts på samma sätt och den totala nyttan som 
störningshanteringen bidrar till är förhållandevis stor, 6 099 576 kr/år (tabell 21). Detta 
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jämfört med de vinster, nytta före resan och under resan, som kalkylerats tidigare. 
Nyttan av minskade utsläpp utgör dock endast en minimal del av störningshanteringen. 
 
 
Tabell 21. Nytta av störningshantering i kr/år 

Vägavsnitt Tidsbesparing Minskade 
följdolyckor 

Minskade 
utsläpp 

Nytta 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 250 954 894 244 68 1 145 266 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 299 008 895 554 98 1 194 660 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 224 256 893 516 54 1 117 826 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 395 118 898 174 170 1 293 462 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 448 512 899 630 220 1 348 362 
     

Totalt 1 668 448 4 481 118 610 6 099 576 
 
 

8.4 Kunskapsuppbyggnad  
I metoden antas effektiviteten i vägtrafikledningen öka med 1 % vid användandet av 
detektorer eftersom informationen och åtgärderna får högre kvalitet. Denna nytta antas 
alltså öka med 1 %. Det har framgått tidigare att metoden inte anger vilken information 
som antagandet bygger på och således finns en stor osäkerhet i denna procentsats. 
Procentsatsen 1 % har dessutom antagits för en mindre väg, d.v.s. samma ökning av 
effektivitet gäller säkert inte för en motorväg. Om man bortser från detta och antar att 
samma effektivitetsökning, 1 %, gäller för motorväg uppgår denna nytta till 12 837 kr. 
En procent av 1 283 664 kr vilket är nyttan under resan med information.  
 
 

8.5 Strategisk planering 
Enligt tidigare är det svårt att hitta siffror på vilken nytta som uppkommer till följd av 
att kvaliteten på strategisk och fysisk planering förbättras p.g.a. detektordata. Det krävs 
ytterliggare studier för att uppskatta denna siffra. Det uppstår dock, som tidigare 
nämnts, en vinst då man slipper utföra årliga trafikmätningar till följd av att 
trafikdetektorer implementeras. Som nämnts tidigare utförs trafikmätningar, på den 
aktuella sträckan, vart 4:e år. Kostnaden för varje mätning uppskattas till 6000 kr och 
den årliga kostnaden beräknas till 1500 kr. Denna vinst inkluderas i den totala nyttan, 
med trafikdetektorer för realtidsinformation, trots att siffran är liten jämfört med tidigare 
beräknade nyttovinster. 
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8.6 Resultat 
Summan av bidraget från alla nyttor uppgår till 15 708 839 kr per år (tabell 22). Nyttan 
avser sträckan, på E6, mellan Malmö (trafikplats Lomma) och Landskrona (trafikplats 
Landskrona Södra) i både nordlig och sydlig riktning. Det är dock svårt att få en 
uppfattning om hur mycket eller lite 15 miljoner är eftersom det inte finns några 
liknande studier att jämföra med. Ett sätt att få en uppfattning om storleken på nyttan är 
att justera några av de faktorer som tagits upp i rapporten. Hur förändras den totala 
nyttan om t.ex. tids- eller komfortvärderingarna minskar eller ökar? Känslighets-
analysen i kapitel 10 ger en uppfattning om hur nyttan påverkas då bland annat dessa 
faktorer ökas eller minskas med en procentsats. Slutligen kan nyttan jämföras med de 
kostnader som uppstår i samband med installation, underhåll och drift av 
detektorsystemet. Detta för att få en uppfattning om kostnaderna överstiger nyttovinsten 
eller tvärtom och om det ur ekonomisk synpunkt är värt att investera i ett 
detektorsystem.  
 
 
Tabell 22. Sammanlagd nytta på vägsträckan i kr/år. 

Bidrag till nytta Nyttovinst 
Före resa 7 432 630 
Under resa 2 162 296 
Störningshantering 6 099 576 
Kunskapsuppbyggnad 12 837 
Strategiska studier 1500 
  

Total nytta 15 708 839 
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9 Känslighetsanalys av indata 
Det har tidigare framgått att det inte alltid är lätt att uppskatta vissa variabler vilket kan 
leda till felaktigt resultat om dessa inte uppskattas rätt. Vidare påverkar variablerna den 
totala nyttan olika, en del påverkar mycket medan andra inte har någon större inverkan. 
Avsikten med känslighetsanalysen är att undersöka vilka faktorer som har stor inverkan 
på den slutliga nyttan. En variabel som påverkar resultatet mer jämfört med andra 
variabler kan anses ha en större betydelse. Om viktiga variabler även är osäkra 
variabler, d.v.s. indata som är svåra att uppskatta, ska den kalkylerade nyttan användas 
med stor försiktighet. En osäker variabel som har stor inverkan kan innebära en stor 
felmarginal i det slutliga resultatet.  
 
De faktorer som anses känsligast bör man rimligtvis lägga ner mest tid på att bestämma. 
Disponering av tiden för att göra fördjupade analyser blir på detta vis enklare. På så sätt 
får man möjligheten att minska felmarginalen i det slutliga resultatet. Det bör också 
sägas att de variabler som inte är det minsta osäkra, som t.ex. längden på vägsträckan, 
inte har analyserats. Anledningen är helt enkelt för att den inte är en osäker variabel. 
 
 

9.1 Utförande 
Känslighetsanalysen innebar att indata till kalkylerna och dess påverkan på nyttan 
testades. För några av faktorerna testades den gemensamma känsligheten då dessa beror 
av varandra. Alla variabler varierades med -20 %, -10 %, +10 % och +20 % så att det 
gick att utläsa känsligheten eller förändring av nyttan för respektive variabel. Då varje 
faktor testades bibehölls övriga konstanta. Analysen utfördes på en sträcka som inte var 
någon av de fem vägavsnitten utan istället på medellängden av dessa avsnitt. Värdet på 
en del faktorer ändrades för att de skulle respresentera detta vägavsnitt. De variabler 
som analyserades var följande: 
 
• Trafikflöde (fordon/dygn). 
• Trafik under maxtimme. 
• Beläggningsgrad (trafikanter/fordon). 
• Tidsvärde (kr). 
• Komfortvärde före och under resa (kr). 
• Störningsfrekvens (antal olyckor/miljon fordonskilometer). 
• Internetanvändare (%). 
• Radiolyssnare (%). 
• Andel trafikanter som byter rutt under resan med tillhörande ändring i tidsvinst. 
• Andel trafikanter som får information under resan. 
• Förändring av antalet följdolyckor p.g.a. varning. 
• Förkortande av varaktighet p.g.a. snabbare rapportering (min). 
• Antalet följdolyckor per incident. 
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9.2 känslighetsanalys av allmän indata 
Den absolut känsligaste parametern i analysen var trafikflödet. Ökar/minskar 
trafikflödet med 20 % så ökar/minskar den slutliga nyttan med 14 %. Det bör dock 
sägas att trafikflödet på sträckan mellan Malmö och Landskrona är ett relativt säkert 
värde, många mätningar har gjorts på den vägsträcka där nyttan beräknas. För framtida 
nyttoberäkningar är det dock viktigt att lägga betydelsen av trafikflödet på minnet. 
Längden har enligt analysen en väldigt liten påverkan på resultatet. Denna variabel 
anses dock inte vara osäker eftersom vägsträckans längd är lätt att mäta. Därmed testas 
inte känsligheten på längden, d.v.s. den jämförs inte med övriga indata. Vidare är 
vägsträckans kapacitet, 4300 fordon/h, ett konstant mått. Det är därför inte intressant att 
testa känsligheten för denna faktor eftersom den inte kommer ändras. Högtrafiken 
täcker idag sammanlagt en period av 4 timmar/dygn. En förändring av dessa timmar 
påverkar knappt inte den slutliga nyttan. Nyttan ändras endast med ett par kronor då 
antal timmar som högtrafiken täcker ökar/minskar med 20 %. Slutsatsen av detta är att 
variabeln har en försumbar inverkan, d.v.s. resultatet får ingen större felmarginal även 
om denna indata skulle vara osäker. 
 
Antal timmar med hög- och lågtrafik påverkar enligt metoden inte den slutliga nyttan. 
Däremot är känsligheten relativt stor när det gäller trafikflödet/h under högtrafik. En 
förändring med 20 % ger en ökning/minskning av totala nyttan med 8 %. Lågtrafikens 
timmar påverkar resultatet ungefär på samma sätt som högtrafikens antal timmar. 
Nyttan ändras endast med ett par kronor och utgör således ingen större felmarginal i 
kalkylerna. 
 
Fordonsfördelningen är en variabel som inte testats i känslighetsanalysen eftersom man 
där anger procentuell fördelning av olika trafikantgrupper. Summan av dessa blir alltid 
detsamma, d.v.s. 100 %. Variabeln är därmed inte jämförbar med övriga även om den 
kan vara nog så viktig. Självklart ändras nyttan om fordonsfördelningen ändras eftersom 
tidsvärdena är olika stora. I denna utredning antas dock att fordonsfördelningen inte 
kommer att ändras nämnvärt under kommande år. Istället beror nyttan av trafikmängden 
på vägen, d.v.s. ökar trafikflödet består ändå fordonsfördelningen. I känslighetsanalysen 
framgick det att beläggningsgraden har en ganska stor påverkan på den totala nyttan. En 
förändring av variabeln med 20 % ändrar det slutliga resultatet med 13 %. Anledningen 
till att den har en stor påverkan är att både nyttan före och under resan beror av denna 
variabel.  
 
Hur en trafikant värderar tid är väsentligt när man ska ta reda på nyttan som uppkommer 
vid restidsvinster. Tidsvärdets känslighet är dock inte så stor. Vid ökning/minskning 
med 20 % förändras bara nyttan med strax över 4 %. Eftersom det finns många olika 
tolkningar på var ett komfortvärde verkligen är för någonting och lika många tolkningar 
på hur man kommer fram till ett värde är detta verkligen en osäker variabel. 
Komfortvärdet före resa har en relativt stor inverkan på nyttan. En ökning/minskning 
med 20 % ger 10 % ökning/minskning av den slutliga nyttan. Ändras komfortvärdet 
under resa med 20 % så resulterar det bara i en ändring av nyttan med 0,6 %. 
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För alla delar i beräkningarna av nyttan behöver man veta hur ofta störningar sker på 
vägsträckan. Känsligheten av denna parameter är därför viktig att räkna ut. Som nämnts 
tidigare är exakta siffror för olycksfrekvensen för just den aktuella länken svåra att ta 
fram, dels eftersom vi inte är säkra på att alla olyckor rapporteras och dels för att olika 
undersökningar säger olika saker. Denna frekvens är därför en osäker parameter. 
Eftersom värdet är osäkert är det positivt att känsligheten inte är så stor. Vid en 
förändring av olycksfrekvensen med 20 % får vi en förändring av nyttan med 4 %. 
 
 

9.3 Känslighetsanalys av indata före resa 
Den inverkan på nyttan som Internet har innan resan beror av antal Internetanvändare 
och andel användare som får information innan resan. En procentuell förändring i någon 
av dessa delar ger exakt samma utslag i den slutliga nyttan eftersom de är direkt 
beroende av varandra. En gemensam känslighet redovisas därför för dessa två 
parametrar. Ökar/minskar vi värdet med 20 % i en av delarna ökar/minskar nyttovärdet 
med strax över 9 % vilket är en relativt stor siffra. Nyttan som radiolyssnandet har innan 
resan beror även den av två faktorer, antal radiolyssnare och andel lyssnare som får 
information innan resan. Den gemensamma känsligheten för radiolyssnarna är inte så 
stor. Ändras någon av faktorerna med 20 % ger det en ändring av nyttan med 0,9 %. 
 
 

9.4 Känslighetsanalys av indata under resa 
Effekten av VMS bidrar till nyttan via två variabler, den ena är antal trafikanter som 
ändrar sitt körbeteende till följd av information från skylten och den andra är antal 
trafikanter som uppfattar den omställbara skylten. Nyttan som uppkommer när 
trafikanter byter rutt längs den aktuella länken uppkommer främst som komfortnytta för 
dem som väljer att stanna kvar på den olycksdrabbade sträckan. Andelen som stannar 
kvar är direkt beroende av vilken frekvensen trafikanter byter rutt. Känsligheten går 
därför att testa även för dem som väljer att byta rutt vilket vi föredrar eftersom det i den 
litteratur som studerats oftast uttrycks i fordon som väljer att en omledningsväg 
(svängandelar). Beroende av svängandelarna är också restiden. I de simuleringar som 
utförts av olyckor på länken varierades svängandelarna och olika restider uppmättes. De 
siffrorna användes sedan för att göra en känslighetsanalys. Känsligheten räknas därmed 
ut för den andel trafikanter som byter rutt under resan, med tillhörande tidsvinst. En 
ökning/minskning av svängandelen med 20 % ger endast en ökning/minskning av den 
slutliga nyttan med 1 %. Den andel av trafikanterna som får trafikinformation under 
resan beror till största delen på de som uppfattar VMS-skyltens budskap. Denna indata 
är inte så osäker i förhållande till de andra som studerats litteraturen. Inte heller är 
känsligheten särskilt stor. En ökning/minskning av denna procentsats med 20 % gav 
endast en ökning/minskning av nyttan med 0,5 %. 
 
 

9.5 Känslighetsanalys av indata för störningshantering 
Den totala varaktighetstiden, på en störning, för en olycka kan förkortas om 
trafikinformationscentralen får information snabbt. Med en förkortning av tiden med 7,5 
minuter, enligt tidigare, utfördes en analys av känsligheten där en ändring med 20 % av 
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förkortande varaktighet gav en ändring med 2 % på den totala nyttan. Mycket litteratur 
har studerats för att få fram en tillförlitlig procentsats för förändringen av antalet 
följdolyckor p.g.a. varning eftersom denna siffra visade sig spela en förhållandevis stor 
roll jämfört med andra parametrar. Både vid beräkningen av nyttan av information 
under resan och vid beräkningen av nyttan av störningshanteringen används parametern. 
En ändring med 20 % ger här en nyttoändring med ungefär 7 %. Eftersom värdet spelar 
en relativt stor roll är det lämpligt att avsätta motsvarande tid för att uppskatta den 
siffran i en mer ingående studie. Hur många följdolyckor som inträffar är något som är 
svårt att ta reda på. När en olycka inträffar är det svårt att säga om det sker som följd av 
någon annan olycka eller om den hade inträffat ändå. Därför finns väldigt lite statistik 
över frekvensen av följdolyckor. Här används den parameter som används i WSPs 
rapport. Där har man antagit 0,1 följdolycka per olycka. Siffran är dock relativt osäker. 
Vidare studier av följdolyckor kan ha en stor inverkan på nyttan av trafikdetektorer då 
en ändring av följdolycksfrekvensen med 20 % ger en ändring av nyttan med 6 %. 
 
 

9.6 Jämförelse av känsligheter 
Vid en känslighetsjämförelse mellan de olika variablerna blir det tydligt vilka 
parametrar som väger tyngst och därmed har störst inflytande vid uträkningen av den 
sammanlagda nyttan. Trafikflödet är den indata som har störst känslighet, ändras det 
med 20 % så ändras nyttan med hela 14 %. Stor känslighet har även t.ex. komfortvärdet, 
antal följdolyckor per incident och förändringen av följdolyckor p.g.a. varning. Nyttan 
som uppkommer när trafikanter byter rutt spelar en förhållandevis liten roll av 
totalnyttan. En ändring på 20 % av de som ändrar sitt körbeteende, med tillhörande 
ändring i restid, ger endast 1 % ändring i nytta. Även den andel av trafikanterna som får 
trafikinformation under resan har mycket låg känslighet. Jämförelsen av de olika 
faktorernas känslighet visas i figur 19. Nollan i figuren representerar den ursprungliga 
nyttan för medelsträckan med tillhörande värden på faktorerna. Kurvorna som är linjära 
visar de olika faktorernas känslighet. Ju brantare lutning desto större är känsligheten.  
 
 

Figur 19.Känslighetsanalys av indata 
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10 VMS bidrag till nyttan 
 

10.1 Förutsättningar 
Installation av VMS-skyltar är en kostsam investering. Det är därför intressant att enbart 
studera de effekter som VMS bidrar till i den slutliga nyttan. För att jämföra skillnader i 
nyttan, med VMS i trafiksystemet och utan, beräknas en ny nytta under resan fram, 
d.v.s. en ny nytta kalkyleras då effekten av VMS inte tas med i beräkningar. I dessa 
uträkningar tas endast hänsyn till radions effekter på trafikanternas vägval. Även nyttan 
av störningshantering bör räknas om och jämföras eftersom information om störning 
inte når lika många då endast radio finns att tillgå. Detta kan innebära att t.ex. 
minskning av följdolyckor (20 %) inte är lika stor utan VMS-information samt att 
varkatigheten av en störning inte förkortas (7,5 min) lika mycket. 
 
Med VMS uppskattas 80 % av trafikanterna uppfatta trafikinformationen från skylten 
medan av de 32 % som lyssnar på radio så uppskattas alla uppfatta trafikmeddelandet. 
Om man antar att de som uppfattar informationen från VMS också får radiomeddelandet 
kan man vidare göra det antagandet att utan VMS så får endast  32 % av trafikanterna 
trafikinformation. Således betyder detta att 48 % inte får någon information jämfört med 
tidigare. Följden blir att 60 % färre trafikanter får trafikmeddelanden. Vidare görs 
antagandet att minskning av följdolyckor är proportionellt mot andel trafikanter som 
uppfattar trafikinformation. Enligt tidigare så uppskattades följdolyckorna minska med 
20 % då trafikanterna fick information via VMS eller radio. Om antal trafikanter som 
får trafikmeddelande minskar med 60 % ger detta att en minskning av följdolyckor 
endast uppgår till 8 % antaget att ingen VMS finns på vägsträckan.  
 
Utan VMS kan följderna bli mer trafik i störningsområdet vilket bland annat kan  
försvåra undanröjning. Detta kan vidare leda till att varkatigheten inte minskar lika 
mycket jämfört med då omställbara skyltar används. Istället för 7,5 minuter antas i de 
nya beräkningarna varaktigheten endast minska med 5 min (I TOSCA [2] uppskattas 
varaktigheten minska med 5 till 10 minuter tillföljd av trafikinformation). Här antas 
således inte varaktigheten minska proportionellt mot andel trafikanter som får 
trafikmeddelande. 
 
Enligt tidigare lyssnar ca. 32 % av trafikanterna på radio i bilen och av dessa antas 
sedan 15 % ändra sitt körbeteende, d.v.s. byter färdväg. Detta medför i sin tur att andra 
restidsvinster uppstår på vägavsnitten (tabell 23) jämfört med då VMS används. Dessa 
nya restidsvinster har på samma sätt som tidigare uppskattats med simuleringsverktyget 
AIMSUN.  
 
 
Tabell 23. Restidsvinster för de som inte byter och byter rutt vid information om störning via radio.  

Sträcka Byter inte rutt  
s 

Byter rutt  
s 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 33 Ingen vinst 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 46 Ingen vinst 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 29 Ingen vinst 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 41 Ingen vinst 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 34 Ingen vinst 
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10.2 Nytta av VMS 
Med tidigare förutsättningar har en samhällsekonomisk nytta kalkylerats där endast 
effekter av radioinformation har tagits med i beräkningarna. Samma formler som 
tidigare har använts i de nya kalkylerna. De nyttor som har påverkats är nytta under 
resan samt nytta av störningshantering (tabell 24 och 25). Nytta före resan, nytta av  
kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning och nytta av strategiska studier har inte 
påverkats eftersom dessa inte beror av vilken information trafikanterna får under resan. 
I tabell 26 framgår det att effekten av VMS bidrar till en nytta på 4 969 884 kr/år. Detta 
motsvarar ca. 32 % av den totala nyttan 15 708 839 kr/år av trafikdetektorer för 
realtidsinformation. 
 
 
Tabell 24. Nytta av realtidsinformation under resa i kr/år med radioinformation. 

Vägavsnitt Tidsbesparing Komfortvärde Minskade 
följdolyckor 

Nytta 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 3 004 56 638 27 372 87 014 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 5 012 67 482 31 614 105 108 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 2 344 50 612 24 460 77 416 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 5 848 89 174 43 098 138 120 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 5 566 101 224 48 922 155 712 
     

Totalt 21 774 365 130 175 466 563 370 
 
 
Tabell 25. Nytta av störningshantering i kr/år med radioinformation. 

Vägavsnitt Tidsbesparing Minskade 
följdolyckor 

Minskade 
utsläpp 

Nytta 

Tpl Lomma – Tpl Flädie 145 098 357 698 86 502 882 
Tpl Flädie – Tpl Borgeby 172 882 358 222 120 531 224 
Tpl Borgeby – Tpl Löddeköpinge 129 662 357 406 64 487 132 
Tpl Löddeköpinge – Tpl Lundåkra 228 452 359 270 212 587 934 
Tpl Lundåkra – Tpl Landskrona Södra 259 322 359 852 272 619446 
     

Totalt 935 416 1 792 448 754 2 728 618 
 
 
Tabell 26. Skillnaden i nytta med och utan VMS. 

Bidrag till nytta Med VMS Utan VMS Skillnad 
Under resa 2 162 296 563 370 1 598 926 

av störningshantering 6 099 576 2 728 618 3 370 958 
    

Totalt 8 261 872 3 291 988 4 969 884 
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11 Analys av resultat 
Den totala nytta som uppstår vid installation av trafikdetektorer uppgår till ca. 15,7 
miljoner kr per år. Av den totala ekonomiska nyttan utgör ca. 49 % komfortvinst, ca. 31 
% trafiksäkerhetsvinst, ca. 19 % vinst till följd av tidsbesparing och ca. 0,1 % vinst till 
följd av minskade miljöutsläpp, kunskapsuppbyggnad i vägtrafikledning samt 
besparingar av årliga trafikmätningar. 
 
Eftersom metoden som utredningen bygger inte kan jämföras med andra liknande 
studier är det svårt att avgöra om resultatet är relevant. Vidare bidrar en del indata till att 
resultatet kan ha en större felmarginal d.v.s. om någon faktor har uppskattats fel med 
några procent kan detta betyda att den totala nytta är mycket större eller mindre än den 
borde vara. Felmarginalens storlek beror dock på faktorernas känslighet. I 
känslighetsanalysen framgår det att trafikflödet är den variabel som utan tvivel påverkar 
den slutliga nyttan mest. Anledningen är att trafikanterna får störst behållning av 
trafikdetektorernas insamling av trafikdata. Detta eftersom dessa data till stor del 
förädlas och används för att informera om trafikförhållandena. Det positiva med att 
trafikflödet har den största inverkan på nyttan är att dessa indata ofta finns tillgänglig 
samt att de är tillförlitliga. Den eventuella storleken på nyttans felmarginal beror således 
inte på trafikflödet.  
 
Andra indata som har stor påverkan på resultatet är beläggningsgrad i fordon, 
komfortvärdet, antal följdolyckor per incident och förändringen av följdolyckor p.g.a. 
varning. Detta är kan tänkas vara oroväckande eftersom dessa variabler är förenade med 
stora osäkerheter, vilket framgår i rapporten. Om dessa indata är dåligt uppskattade 
betyder det att det slutliga resultatet kan innehålla ett stort fel. Komfortvärdet och 
beläggningsgraden påverkar komfortvinsten i både före och under resan. Komfortvinst 
uppstår då trafikanterna får information från antingen Internet eller VMS. Detta kan 
innebära problem då komfortvinsten utgör 51 % av den totala nyttan. Om komfortvärdet 
och beläggningsgraden är fel uppskattade kan felmarginalen i det slutliga resultatet bli 
väldigt stort. Komfortvärdet, före och under resan, har varit svåra att uppskatta och 
dessa värden bygger på grova antaganden. Värdena är dock inte så stora, endast en till 
två kronor per resa. Det som istället kan bidra till det stora felet är antalet uppskattade 
resenärer som får information via  Internet och radio innan resan - där den största 
komfortvinsten uppstår (95 % av totala komfortvinsten). Detta kan förklara varför 
nyttan före resan är väldigt mycket högre än nyttan under resan vilket är förvånande. 
Normalt sätt kan det tyckas att den största nyttan borde uppstå då trafikanterna redan 
färdas på vägen och får trafikinformation om en aktuell störning. Anledningen till att 
detta inte inträffar är att komfortvinsten före resan beräknas utifrån den andel av alla 
resenärer, som  färdas på länken under ett dygn, som får information via Internet eller 
radio. Vidare så beräknas komfortvinsten under resan endast utifrån den andel resenärer 
som reser på länken under störningens varaktighet och som får trafikinformation. 
Skillnaden är således att informationen innan resan ger ett komfortvärde oavsett om 
olycka skett eller inte medan trafikanterna under resan endast får ett komfortvärde om 
olycka har skett. Dessutom är andelen resenärer som får information innan resan 
betydligt fler än de som får under resan. Tolkningen av allt detta  kan vara att man 
känner en viss trygghet att få reda på trafikläget innan resan. Under resan är man 
förmodligen endast intresserad av information om störning skett. Dessutom kan ingen 
nytta uppstå om trafikanterna inte har fått något trafikmeddelande. Visserligen kan det 
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tolkas som att trafikförhållandena är bra men föraren uppmärksammar förmodligen inte 
detta varför ingen komfortvinst uppstår.  
 
Trafiksäkerhetsvinster utgör 34 % av nyttan och beror på antal följdolyckor per incident 
och förändringen av följdolyckor p.g.a. varning. Dessa två variabler är som nämnts 
osäkra. Det finns en del studier om hur följdolyckor minskar med ITS-åtägrder men 
antal följdolyckor per incident går dock inte att hitta i litteraturen. Siffran har som 
använts i beräkningarna har uppskattats av författarna till metoden. Det finns dock inte 
någon motivation till den siffra och den kan således utgöra ett fel i beräkningarna. 
Enligt känslighetsanalysen så innebär en justering med 20 % av denna variabel till att 
nyttan ändras med cirka 6 %. 

 
Inga fördjupade studier av effekterna av kunskapsuppbyggnad och strategiska studier 
har genomförts. Det kan i en mer omfattande studie visa sig att dessa två områden 
bidrar till en större nytta. I metoden nämner författarna att strategiska studier, på hårt 
belastade vägnät, kan bidra till en nytta mellan 50 000 kr till 1 000 000 kr per dag. För 
motorväg är denna siffra förmodligen mindre än för vägar inne i städer. 
 
Avslutningsvis har även avsikten med denna utredning varit att studera vilken effekt 
VMS har på den totala nyttan. Enligt beräkningar uppgår nyttan av VMS till nästan  
5 000 000 kr per år, vilket motsvarar ca. 32 % av den totala samhällsekonomiska nyttan. 
Det finns dock en viss risk för missvisande resultat eftersom minskningen av 
följdolyckor antagits proportionellt mot antal trafikanter som uppfattar meddelanden. 
Detta är ett förenklat antagande men bör ändå inte helt uteslutas eftersom antal 
följdolyckor borde bero på hur trafikanterna har uppmärksammats om en störning.  
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12 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Att beräkna effekter i olika trafiksystem är alltid förenade med stora osäkerheter. 
Trafiksystemen och människors val och preferenser är komplexa vilket innebär att 
osäkerheter i beräkningarna är ofrånkomliga. Dessutom innebär ITS-åtgärder studier av 
system som ofta är oprövade och därmed begränsade kunskaper. Denna utredning har 
endast behandlat Internet, radio och VMS. Omställbara skyltar har funnits under en 
längre tid och inom området finns en del studier att finna. Effekten av VMS är dock 
lokal vilket innebär att VMS för det aktuella systemet bör prövas. Internet som 
informationssystem för trafikförhållanden är ett ganska nytt område som ständigt växer. 
I Sverige finns exemplet Trafiken.nu. Problemet med denna ITS-åtgärd är att effekterna 
ännu inte har utretts i någon större utsträckning vilket gör att information är svår att 
finna. I takt med den ökade tillgången till Internet samt ökade fordonsflödet på vägarna 
kommer förmodligen efterfrågan på dessa tjänster öka. Således kan det vara viktigt att i 
framtiden göra ingående studier inom detta område.  
 
Den utredning som genomförts på vägsträckan mellan Malmö (Trafikplats Lomma) och 
Landskrona (Trafikplats Landskrona södra) är gjort efter utgångspunkten att det är en 
motorväg som avses. Effekterna av ITS-åtgärder för dessa vägar skiljer sig förmodligen 
från andra mindre vägar. Det kan tänkas att det finns andra viktiga ITS-åtgärder som 
man ska ta hänsyn till inne i städerna. Således behöver dessa utredas och tas med i 
kalkylerna. För att vidare kunna möjliggöra förfinade analyser krävs mer omfattande 
studier om t.ex. komfortvärderingar, olycksfrekvenser och följdolyckor Även de indata 
som inte har större känslighet bör behandlas noggrant. Metoden beskriver översiktligt 
hur förfinade analyser av indata kan utföras. Det är dock mycket upp till användaren hur 
analyserna praktiskt ska utföras. Av analysen framgår det vilka indata som bör 
behandlas mer ingående eftersom dessa har en stor påverkan på den 
samhällsekonomiska nyttan av trafikdetektorer. Under insamling av indata har det också 
framgått vilka andra data som är svåra att uppskatta och som man i framtiden bör 
studera närmare. Något som bör studeras mer omfattande i framtida beräkningar är 
effekterna av kunskapsuppbyggnad i vägledningscentralen samt strategiska studier. 
Dessa bidrar förmodligen till mer nytta än vad som framgår i denna rapport. De kalkyler 
som har utvecklats i samband med metoden bör användas med stor försiktighet. Dessa 
innehåller endast överslagsmässiga beräkningar och tar därmed inte hänsyn till 
trafiksystemens komplexitet. För framtida studier kan dessa med fördel studeras och 
utvecklas. Dessutom kan man även studera de kalkylblad som utvecklats av Science 
Application International Corporation [6]. Som avslutning bör det nämnas att det 
förmodligen aldrig går att uppskatta nyttan helt korrekt. Trafiksystemet är komplext och 
det är alldeles för tidskrävande att studera samtliga indata och beräkningar ingående. 
Kalkylerna är ofta överslagsmässiga och ska endast ge en riktlinje om vilka nyttor som 
kan uppstå. Om marginalen för att investera i detekterings- och informationssystem är 
tillräckligt stora kan det vara värt att överväga framtida investeringar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Trafikplatser på E6 mellan Malmö och Landskrona 
 
Trafikplats Lomma – Trafikplats Flädie 
 

 
 
 



Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på E6 i västra Skåne 

71 

Trafikplats Flädie – Trafikplats Borgeby 
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Trafikplats Borgeby – Trafikplatsplats Löddeköpinge 
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Trafikplats Löddeköpinge – Trafikplats Lundåkra 
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Trafikplats Lundåkra – Trafikplats Landskrona Södra 
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Bilaga 2 Uppdatering av Tidsvärden 
De tidsvärden som används bygger på värden i SIKAs rapport [9], framtagna med den 
s.k. Hersheransatsen. Enligt denna ansats uppdateras värdena dels med hjälp av 
Konsumentprisindex (KPI) men även med hjälp av Bruttonationalprodukten (BNP). Det 
KPI som används uppdaterades senast 1999 och den BNP som används uppdaterades 
1995. För att räkna ut aktuella tidsvärden för denna rapport behövs därför justeringar 
utföras. Vissa tidsvärden uppdateras också efter hur den totala genomsnittslönen i 
Sverige har ökat de senaste åren. 
 
 
Persontrafik 
För de värden där privatpersontrafik ingår görs en indexjustering som bygger på 
konsumentprisindex (KPI). En ökning av KPI med 7,98 % har skett sedan 1999, det år 
Hersheransatsens tidsvärden bestämdes.  
 
(278,7 - 258,1)/258,1 = 7,98 % 
 
 
Persontrafikvärdena beror dessutom av BNP. Denna har ökat under varje år sedan 1995, 
det års BNP som SIKA använt sig av i sin rapport. Nya tidsvärden är därmed viktigt att 
räkna fram. Med uppdateringar av KPI och 10 års procentuell förhöjning av BNP 
resulterar ökningen av Hersheransatsens värde med 40,98 %.  
 
(1,0798) * (1,041*1,013*1,024*1,036*1,046*1,043*1,009*1,021*1,016*1,022) = 
1,4098 % 
 
Procentsatsen multiplicerat med redan framtagna tidsvärden för privattrafikanterna: 
 
1,4098 * 26 = 36 kr/h (Regionala arbetsresor) 
1,4098 * 35 = 49 kr/h (Regionala tjänsteresor) 
1,4098 * 70 = 98 kr/h (Regionala fritidsresor) 
 
 
Tjänsteresor 
När tidsvärden för tjänsteresorna räknas ut delar man in denna i en företagsdel och en 
del som är ”privat”. Den senare räknas ut på samma sätt som tidigare medan 
företagsdelen räknas ut med hjälp av att den procentuella förändringen i total 
genomsnittslön i Sverige används. Denna förändring sedan 1995 är en ökning med 
41,75 %. 
 
(24 675 – 17 407)/17 407 = 41,75 % 
 
För långväga tjänstetrafik såväl som för regional tjänstetrafik är indelningen: ”privat” 
del, 110 och företagsdel, 80 av de 190 som är utgångspunkten för tidsvärderingen per 
timma för denna trafik i SIKA. Från följande erhålls en ny tidsvärdering som är 289. 
 
(110 * 1,4098) + (80 * 1,4175) = 289  kr/h (Långväga tjänsteresor) 
 
 



Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation på E6 i västra Skåne 

76 

Lastbil 
Lätt och tung lastbil har en last som gör att tjänstetrafikens tidsvärden adderas med 10 
resp. 50 till det värde som just räknades ut. Effektsamband 2000 [10] presenterar 
lastbilarnas tidsvärden. (Övrig yrkestrafik räknas in under lätt lastbilstrafik.) 
 
289 + 10 = 299 kr/h (Lastbil lätt) 
289 + 50 = 339 kr/h (Lastbil tung) 
 
 
Buss 
Tidsvärdet för regionala bussresor räknas ut på samma för andra privata resor medan de 
långväga bussresornas tidsvärdering består av en företagsdel på 4 % och 96 % ”privat” 
del. Långväga busstrafik får härmed en tidsvärdering som är 99. 
 
(67 * 1,4098) + (3 * 1,4175) = 99 kr/h (Buss långväga) 
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Bilaga 3 Planerings- och simuleringsverktyg 
 

EMME/2 
Emme/2 är ett datorprogram som är uppbyggt genom kodning av stora trafiknätverk. 
Det går att operera i programmets matriser för att få fram olika förhandsutsikter för 
framtida t.ex. troliga trafikflöden eller restider. Förändringar, så som flödesminskningar, 
gör att anslutande flöden och restider påverkar varandra på ett växelverkande sätt. 
Resultaten av analyserna presenteras grafiskt i ett trafiknätverk där det är möjligt att se 
hur en länks förändring påverkar alla andra länkar. Figuren nedan visar hur EMME/2 
visualiserar ett vägnät. De olika tjocklekarna på linjerna representerar här storleken på 
trafikflödet. Ju tjockare kontur desto större flöde. 
 

 

SAMPERS 
SAMPERS är ett nationellt modellsystem för analyser inom persontransportområdet. 
Syftet med systemet är att man ska kunna analysera och förutsäga vilka effekter som 
eventuella förändringar i transportsystemet får. Modellutvecklingens underlag är 
uppgifter om faktiskt resande och befolkningsstruktur m.m. Det som modelleras är bl.a. 
hur ofta folk vill resa, hur gärna de väljer att resa till en viss destination, vilket 
färdmedel de föredrar, hur de reagerar på förändringar av priser och restider m.m. 
Genom att prova förändringar i modellen är det möjligt att med hjälp av resultaten 
analysera vad förändringarna skulle få för effekt på resandet i verkligheten. 
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AIMSUN 
AIMSUN är ett mjukvaruinstrument som kan ge en bild över ett trafiktillstånd via en 
dator. Programmet ger en animerad presentation av nätverket samt fordon i detta, se 
figuren nedan. Det kan användas t.ex. till att testa nya trafikkontrollsystem men också 
som ett hjälpmedel att försöka förutsäga framtida trafiksituationer då en väg står inför 
en förändring, av flöde eller av en ITS-applikation. Då AIMSUN är ett s.k. 
mikrosimuleringsprogram är det möjligt att uppfatta varje fordons enskilda uppträdande 
genom att programmet tar hänsyn till flera olika beteendemodeller så som car following, 
lane changing och gap acceptance. Detta kan göras för olika förutsättningar som 
motorvägstrafik, landsvägstrafik och stadstrafik. Som indata går det att använda sig av 
O-D matriser, skapade i TEDI, där trafiken är fördelad stokastiskt i 
simuleringssystemet. Det går också att använda sig av fasta trafikflöden för länkarna 
med svängandelar och fördelningar för olika korsningar i systemet, också de skapade i 
TEDI. Genereringen av trafik anges också med olika sorters fördelningar t ex 
normalfördelning eller exponentialfördelning. Det är också möjligt att definiera sin egen 
fördelningsmodell. Modelleras kan alla sorters fordon göras, bilar, bussar, lastbilar m.m. 
För bussar kan man även lägga in busshållplatser. Vid simulering av en olycka är det 
möjligt att lägga in denna när man så önskar, innan eller under simuleringen. 
Omledning och hastighetskontroll går att lägga in m.h.a. VMS-skyltar. För att få mer 
tillförlitlig data kan simuleringen ske upprepade gånger för att sedan räknas samman. 
Data som man får fram efter simuleringen av nätverket är flöde, hastighet, restid, 
föroreningar m.m. 
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TEDI  
TEDI är den grafiska grunden till trafiknätverket i vilket simuleringen sker. Dess 
huvudfunktion är att konstruera trafikmodellen som simuleringsprogram likt AIMSUN 
kan använda som nätverksgrund i simuleringen. Denna bakgrund är en användarvänlig, 
animerad bild av nätverket enligt figuren nedan. Det går att bygga upp alla olika typer 
av vägar och korsningar. Runt vägarna kan trafikljus uppföras, vägrenar och på och 
avfarter byggas m.m. Användaren kan även lägga till vägvalsmodeller och 
kostnadsfunktioner som kan användas till kortaste-väg-beräkningar. I TEDI utformas O-
D matriserna, alternativt de svängandelar och fördelningar, som sedan importeras och 
används i simuleringen i AIMSUN. 
 
 

 
 

 
 
 
 


