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II 

Förord 

Jag vill på denna sida passa på att tacka min mor.  

Tack mamma! 

 

 

Sen vill jag självklart tacka min handledare Per Strömgren på 

Movea Trafikkonsult AB för all hjälp under detta projekt. Jag vill 

också ge ett tack till de som arbetar med NESTA-projektet: Fred-

rik Davidsson och Peter Kronborg, också de på Movea, för den 

hjälp med data, tankar och idéer jag fått löpande under pro-

jektets gång. 

Och såklart ett tack till min bror Emil som inte tvekat att hjälpa 

när jag haft dumma frågor om disposition och innehåll.  
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III 

Nomenklatur  

Här nedan förklaras en del begrepp och förkortningar av vikt för denna rapport. 

AV – Autonomous Vehicles – Autonoma fordon 

ACC – Adaptive Cruise Control – Adaptiv farthållare 

AICC – Autonomous Intelligent Cruise Control – Autonom farthållare. Jfr. ACC. 

Beläggningsgrad – Andel av vägen som är ockuperad av ett fordon. Anges oftast i procent. 

CACC – Cooperative Adaptive Cruise Control – Samverkande adaptiv farthållare 

kf - Körfält 

MCS – Motorway Control System 

MIT – Massachusuets Institute of Technology 

OD – Origin-Destination- Startpunkt-Slutmål  

V2V – Vehicle to Vehicle – Fordon-till-fordon-kommunikation 

V2I – Vehicle to Infrastructure – Fordon-till-infrastruktur-kommunikation 

VHT – Vehicle Hours Travelled – Ackumulerad körtid i timmar  

VKT – Vehicle Kilometres Travelled – Ackumulerad fordonssträcka i kilometer  

  



 

IV 

Sammanfattning 

Det pågår idag försök att introducera autonoma fordon på allmän väg och exempelvis Google 

har kommit längst med ett hundratal fordon i trafik och många miljoner kilometer körda. Den 

autonoma trafiken sägs föra många fördelar med sig som högre kapacitet, högre trafiksäkerhet 

och högre medelhastigheter i vägnätet. I projektet NESTA undersöker Movea Trafikkonsult 

AB, på uppdrag av Trafikverket, hur närvaron av autonoma fordon, AV-fordon, påverkar tra-

fikmiljön i Stockholm. Syftet med denna rapport är att ta fram en metodik för simulering av 

AV-fordon i ett storskaligt nätverk och sedan använda denna metod för att studera AV-fordons 

effekter på kapacitet och flöde. 

Mycket forskning har utförts tidigare om AV-fordons påstådda effekter och studier visar på att 

en stor andel AV-fordon ger effektivitets- och kapacitetsvinster. De juridiska aspekterna har 

också studerats och det finns viss problematik i frågan om vem som bär ansvaret vid en olycka 

där ett AV-fordon är inblandat.  

Simuleringar har utförts på ett nätverk bestående av motorvägar i området runt Stockholm. Ett 

flertal scenarion har skapats för att studera olika parametersättningars effekter på resultatet. 

Scenarierna introducerar olika andel AV-fordon i systemet och vissa scenarier studerar också 

fordonskolonners påverkan på vägnätet vad gäller ovanstående frågeställning. 

Resultaten som erhållits visar alla på svårigheterna att simulera AV-fordons beteende i trafi-

ken. Resultaten visar tydligt att då 100% av fordonen i ett nätverk är AV-fordon ökar kapa-

citeten mycket och fördröjningen minskar till nära noll. Detta pga. AV-fordonens förmodade 

förmåga att kunna hålla mycket korta tidsluckor till framförvarande fordon. Vid mindre andel 

AV-fordon i systemet är effekterna dock inte möjliga att utläsa av de resultat som erhållits i 

rapporten. Dessa resultat visar också på svårigheter vad gäller introduktionen av fordonsko-

lonner i stadsnära motorvägsmiljö med många av- och påfartsramper. Det visar sig att vid 

vissa flaskhalsar kan kolonnerna inte väva in bland resten av trafiken vilket ger stora fördröj-

ningseffekter. Försök att lösa detta genom större tidsluckor nära dessa flaskhalsar har visat sig 

ge förvärrande effekter. 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 

Tänk dig att du är på väg till jobbet. Du går ut genom din ytterdörr och där ute står din bil igång och 

redo för att köra dig till jobbet. På vägen dit läser du ett par rapporter och svarar på ett mail samtidigt 

som bilen säkert tar dig fram genom storstadsdjungeln. Väl framme kliver du ur bilen och bilen kör 

själv och parkerar på en ledig parkeringsplats inom ett rimligt avstånd. När arbetsdagen väl är över står 

bilen och väntar när du kommer ut från kontoret och resan hem sker samtidigt som de sista viktiga 

mailen från dagen kan besvaras bekvämt utan att ditt fokus behöver ligga på att framföra fordonet. Ditt 

enda fokus är på väg mot framtiden. Utan händerna på ratten, i din bästa vän, bilen. 

1.1 Bakgrund 
Dagens fordonstillverkare ser stora möjligheter med den autonoma tekniken och allt mer tid och 

pengar läggs på forskning för att få fungerande AV-fordon i trafik på allmän väg. Dagens fordonsflotta 

blir i allt högre grad beroende av automatiska system som bistår föraren vid körning för att effektivi-

sera körningen och minimera riskerna vid framförandet av fordonet. Denna utveckling har lett till att 

allt fler fordonstillverkare nu experimenterar med helt självkörande fordon – autonoma fordon – som 

i sitt mest extrema tillstånd skall kunna plocka upp en passagerare och själv köra till den destination 

som passageraren önskar utan någon som helst mänsklig kontroll (KPMG 2012).  

Den Nationella trafikledssäkerhetsmyndigheten i USA (NHTSA) har tagit fram en definition av be-

greppet autonoma fordon och klassificerat fordon efter graden av autonomitet. De nivåer de fastställt 

är (NHTSA 2013): 

 Nivå 0 – Ingen automatisering. 

 Nivå 1 – Funktionsspecifik automatisering. 

 Nivå 2 – Funktionskombinerad automatisering. 

 Nivå 3 – Begränsad autonom körning. 

 Nivå 4 – Fullständig autonom körning. 

Det som avses med autonoma fordon i den här rapporten är alla fordon som uppfyller kraven för att 

ingå i nivå 2 eller högre enligt denna definition då denna nivå är den som först möjliggör full autonom 

körning, med begränsningar, då föraren kan släppa både ratt och pedaler.  

Med AV-fordon skulle stora effektivitetsvinster kunna uppnås genom att bland annat minska den 

minsta accepterade tidsluckan till framförvarande fordon för AV-fordon vilket avsevärt skulle kunna 

öka kapaciteten, hastigheten och säkerheten på vägnätet (Bierstedt et al. 2014). En annan fördel med 

de autonoma fordonen är dess möjligheter att kunna samla många fordon i s.k. kolonner där ett for-

don ansvarar för farthållning och uppsikt och ett eller flera fordon samlas bakom med mycket korta 
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tidsavstånd. Detta kan, förutom att ge stora kapacitetsvinster, även ge minskad bränsleåtgång samt 

minskade utsläpp för de fordon som färdas i kolonnen (Janssen et al. 2015).  

Studier har utförts, både internationella (Bierstedt et al. 2014) och svenska (Bohm och Häger 2015) 

som visar att vid 100% autonoma fordon ökar kapaciteten på vägsnitt vid införande av AV-fordon i 

trafiken. Något som saknas verkar vara en standardiserad metodik för att undersöka hur införande av 

olika mängder AV-fordon påverkar ett större nätverk med avseende på genomflöde, medelhastighet 

samt fördröjning. 

1.2 Syfte med rapporten 

Denna rapport syftar till att ta fram en metod för simulering av AV-fordon med olika penetrationsgrad 

i ett storskaligt simuleringsnätverk med skiftande typer av motorvägsmiljöer för att sedan utnyttja den 

framtagna metodiken i syfte att bestämma effekten på genomflödet i fyra olika snitt på Stockholms 

vägnät. 

Rapporten kommer ingå som en begränsad del i projektet NESTA (Nya EffektSamband Till följd av 

utvecklingen av semi-Automatiska fordon till år 2025) där trafikanalysföretaget Movea Trafikkonsult 

AB utreder autonoma fordons inverkan på vägnätet på uppdrag av Trafikverket.  

Rapportens delmål:  

 Ta fram en metodik för att simulera närvaron av AV-fordon i ett storskaligt nätverk.  

 Använda den framtagna metodiken för att ta reda på hur närvaron av AV-fordon påverkar tra-

fiken i fråga om kapacitet och restidseffekter. 

Viss kalibrering av parametersättning i programvaran för simuleringen kommer att ske och de kalibre-

rade värdena kommer förhoppningsvis att kunna stå som grund för framtida arbete med simuleringar 

i andra, liknande, projekt. 

1.3 Avgränsningar  

Projektet kommer omfatta ett nätverk som spänner över fyra avsnitt i Stockholmstrafiken. Avsnitten 

blir: Moraberg-Hallunda, Hallunda-Västberga, Västberga-Pampas samt Södra länken. Restidsdata och 

geografisk data finns tillgänglig för dessa sträckor via Trafik Stockholm och NVDB. Dessa sträckor har 

valts just på grund av de, för varje snitt så typiska, vägmiljöer de besitter. Från Moraberg till Hallunda 

är det ren landsbygdsmotorväg med enbart en trafikplats på 11 kilometer. När motorvägen sedan fort-

sätter från Hallunda mot Västberga är det som en infart till Stockholm och efter Västberga är motorvä-

gen en ren genomfartsled. Anslutningen från Nacka till E4/E20 är också intressant att se på då större 

delen av sträckningen går i Södra länkens tunnel. 

Simuleringen kommer enbart att behandla personbilstrafik i syfte att förenkla simuleringen. Därför 

kommer inte tyngre trafik som lastbilar eller bussar att närvara i systemet. Detta kommer antagligen 

ge vissa effekter på framkomligheten då tyngre trafik är större och långsammare än personbilstrafik. 
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För att undvika svårigheter vid simuleringen av kolonnkörning med autonoma fordon kommer extra 

fordonsklasser att införas i systemet. Dessa fordonsklasser skall motsvara fordonskolonner bestående 

av två till fyra autonoma fordon som håller samma fart och ett lägre medelavstånd mellan de inbördes 

fordonen i kolonnen än AV-fordon som interagerar med annan trafik förväntas göra. 

En förenkling av nätverket har gjorts då nätverket representerar den infrastruktur som finns tillgänglig 

från år 2017 och inte tar hänsyn till exempelvis förbifart Stockholm eller Östlig förbindelse som antag-

ligen är färdigställda år 2030. Trafikmängderna i systemet kommer att motsvara den förväntade 

mängden fordon på vägnätet år 2030 baserat på en trafikprognos för nätverket uträknad för år 2020.  

Alla simuleringar utförs i programvaran TransModeler 4.0 för att testa programmets funktionalitet 

vad gäller simulering av autonoma fordon i stora, komplexa nätverk med många av- och påfarter.  

1.4 Rapportens disposition 

Rapporten kommer att efter detta inledande kapitel följas upp utav en litteraturstudie som kommer att 

befästa den kunskap som resten av rapporten kommer bygga på. Därefter kommer ett metodavsnitt 

som beskriver den metodik som insamlingen av data bygger på. Med ledning av de värden som samlas 

in under simuleringarna kommer resultaten presenteras och en analys genomföras med avseende på de 

värden som anses vara intressanta för slutsatsen. I slutsatsen kommer resultaten av analysen samt dis-

kussionen att presenteras och vidare forskning på området föreslås. Slutsatsen kommer att jämföras 

med delmålen som presenterats i avsnitt 1.2. 
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2 Litteraturstudie 

I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning inom ämnet kapacitetsanalys, autonoma 

fordon samt simulering fördelat på sju rubriker: Trafikteori/Kapacitetsanalys, Vägtrafikdata, Auto-

noma fordon, Trafikprognasmodeller och ruttvalsmodeller, Simuleringsmetoder, Car-following-

modeller samt Andra modeller för trafiksimulering. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet auto-

noma fordon är mycket omskrivet i dagsläget och att den litteratur som används i denna rapport en-

bart är en mycket liten del av all forskning som presenterats under åren, men får anses vara av vikt för 

den inriktning som studien omfattar. 

2.1 Trafikteori/Kapacitetsanalys 
För att kunna beräkna kapacitetsvinster krävs en definition av begreppet kapacitet. Trafikverket 

(2013a) definierar kapacitet som det största stationära flöde som kan passera ett snitt under rådande, 

mättade förhållanden. Kapaciteten är alltså ett mått på hur många fordon ett snitt klarar av att släppa 

igenom, oftast angett i fordon/timme. Mätning av kapacitet sker i flaskhalsar, platser där vägen smal-

nar av som exempelvis en bro eller tunnelmynning eller på platser där en väg t ex. går från att vara tre- 

till tvåfältsmotorväg. Vägen bör även ha en större kapacitet nedströms än i det mätta snittet. Utopin är 

en trefältsmotorväg som smalnar av till två fält där mätningen genomförs och sen breddar ut till tre 

fält igen en bit efter mätpunkten (Per Strömgren1).  

Ett begrepp som används i USA är throughput, genomflöde, som beskriver hur många fordon som pas-

serar ett snitt under en given tidsperiod. Oftast angivet i f/h/kf. Skillnaden gentemot kapacitetsbe-

greppet är att genomflöde snarare beskriver det maximala flödet under en viss begränsad period som 

inte behöver vara under den period då kapacitetsgränsen nås (Per Strömgren1). 

Carlsson et al. (2013) har för VTI:s räkning tagit fram nya hastighetssamband för svenska typvägar där 

typdata från Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) för olika vägtyper i det svenska vägnätet tagits 

fram. I rapporten finns typvärden på olika fordonsflöden vid olika hastigheter. 

2.2 Vägtrafikdata 
När studier om trafik och kapacitet görs behövs ett gott underlag av information om flöde, medelhas-

tighet. Det finns olika metoder för att samla in denna data och i Stockholm finns ett system som kallas 

Motorway Control System (MCS) som med radardetektorer samlar in information om antal fordons-

passager i varje körfält samt hastigheten per fordon som aggregeras till medelvärden per minut över 

hela dygnet (Bång och Nissan 2006).  

Data för hastighet och flöde som har använts för kalibrering har tagits från Business Object (Trafik 

Stockholms databas för MCS-data). Databasen innehåller data på 1-minuts intervall som sedan kan 

aggregeras på timnivå. Vid hög densitet finns det dock brister i detektorteknologin som gör att leve-

rans av hastighets- och flödesdata vid hastigheter av mindre än ca 7 km/h uteblir (Per Strömgren1). 

                                                 

Per Strömgren, Movea Trafikkonsult AB, 2016-06-01 
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Värt att notera är att det typiska flödet i Stockholms trafiknät visar på stora flöden söderifrån under 

morgonrusningen, då fler bor i söderort och fler arbetsplatser finns i norrort, och tvärtom under ef-

termiddagsrusningen med större flöden i södergående riktning (Trafikverket 2015a). 

2.3 Autonoma Fordon 
Den federala trafikledssäkerhetsmyndigheten i USA – NHTSA – har skapat riktlinjer för klassning av 

AV-fordon för att skapa en tydlig gräns för när ett fordon är autonomt och när det inte är det med syf-

tet att förenkla för lagstiftning gällande AV-fordon och skaffa tydliga gränser för om ett fordon är 

autonomt eller inte. De autonoma fordonen delas in i fem nivåer baserat på graden av automation i 

fordonets säkerhetskritiska kontrollsystem som t ex. broms, gas eller styrning (NHTSA 2013).  

Nivå 0 – Ingen automatisering. Föraren har total kontroll över fordonets styrsystem och är fullt an-

svarig för att fordonet framföres på ett trafiksäkert sätt (NHTSA 2013). 

Nivå 1 – Funktionsspecifik automatisering. Automationen på den här nivån involverar automation 

utav en eller flera säkerhetskritiska kontrollfunktioner av fordonet. Är det flera så opererar de obero-

ende av varandra. Föraren har fortfarande övergripande kontroll över fordonet men kan välja att över-

låta kontrollen över en primär funktion. Här ingår system som exempelvis automatisk bromshjälp och 

adaptiv farthållare (NHTSA 2013). 

Nivå 2 – Funktionskombinerad automatisering. Den här nivån innebär automation av minst två pri-

mära kontrollfunktioner som är utformade för att fungera tillsammans för att avlasta föraren vid kör-

ning. Föraren har fortfarande ansvaret för att övervaka vägbanan och förväntas kunna ingripa med 

kort varsel då det krävs men behöver dock inte alltid fysiskt hålla i ratten eller sköta pedalerna 

(NHTSA 2013). 

Nivå 3 – Begränsad autonom körning. På den här nivån tillåts föraren helt överlåta kontrollen av de 

säkerhetskritiska funktionerna till fordonet. Föraren förväntas inte ständigt ha ögonen på vägen utan 

bilen skall i god tid varna för förändringar och ge föraren tillräckligt med tid att skapa sig en överblick 

av läget för att säkert kunna ta tillbaka kontrollen (NHTSA 2013). 

Nivå 4 – Fullständig autonom körning. Fordonet är utformat för att sköta alla säkerhetskritiska 

funktioner och övervaka vägförhållanden under en hel resa. Föraren förväntas enbart bistå med desti-

nationsval eller ruttval (NHTSA 2013).  

SAE (International Society of Automotive Engineers)  Har tagit fram en egen standard för definitionen 

av AV-fordon då de anser att NHTSA:s definitioner blir för snäva främst vid klassning av full autono-

mitet. Ett fordon kan vara fullt autonomt i vissa miljöer som exempelvis motorvägsmiljö men fortfa-

rande kräva mänskligt ingripande i exempelvis stadstrafik där många interaktioner ingår. Deras nivåer 

beskriver mer ingående än NHTSA:s definitioner hur fordonet delar upp ansvaret mellan förare och 

fordon (OECD 2015). I den här rapporten används dock uteslutande NHTSA:s definition vad gäller 

AV-fordon även om SAE:s definition är värd att beakta då andra forskningsrapporter, exempelvis Bi-

erstedt et al. (2014) utgår från den mer flexibla definitionen.  
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Figur 1. Definition av autonoma fordonsklasser enligt SAE (OECD 2015). 

Möjligheten till effektiv kolonnkörning är något som speciellt utmärker AV-fordon. Fordonen kan med 

hjälp av exempelvis CACC, en adaptiv farthållare som kommunicerar med andra fordon för att anpassa 

hastigheten efter dem, hålla mycket korta tidsavstånd inom kolonnen, vilket skulle möjliggöra stora 

tidsvinster i tät trafik samt möjliggöra för kapacitetsvinster då kortare tidslucka betyder fler fordon på 

samma segment över en viss tidsperiod. Janssen et al. (2015)  skriver att kolonnkörningen har stor 

potential för att reducera transportkostnader genom exempelvis minskade bränslekostnader till följd 

av minskat luftmotstånd inom kolonnen och minskade krav på uppmärksamhet från förare i kolonnen. 

Detta möjliggör att de förare som inte är längst fram kan ägna sin tid åt annat som exempelvis arbeta 

istället för att koncentrera sig på att framföra fordonet.  

Hur farthållare påverkar kapaciteten är ett område det forskats mycket kring tidigare och exempelvis 

Davis (2005) visar att en effektivare trafik kan uppnås vid 50% användning av CACC och Minderhoud 

(1999) har visat att vid 100% användande av AICC (Autonomous Intelligent Cruise Control) kan kapa-
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citeten öka med upp till 16%. Schladover et al. (2011) visar att upp till 50% användning av CACC ökar 

kapaciteten linjärt från 2018 f/h/kf vid 0% till ca 2300 f/h/kf vid 50% CACC därefter ökar kapaciteten 

till 3970 f/h/kf vid 100% CACC. De fann också att vid införande av enbart ACC stannade ökningen av 

kapaciteten vid ett tal någonstans mellan 2030 och 2100f/h/kf oavsett andel ACC. 

En stor skillnad mellan AV-fordons påverkan på trafiken jämfört med vanliga personbilar kommer 

förmodligen att bero på dess försiktiga inställning till icke-autonoma fordon. Som det ser ut idag kom-

mer tillverkarna av AV-fordon, när de introduceras på marknaden,  vara ansvariga vid olyckstillbud 

som AV-fordonen är orsak till (NHTSA 2013; Bierstedt et al. 2014). Detta, i kombination med att en 

förare av ett AV-fordon förväntar sig en mjuk åkupplevelse för att kunna exempelvis arbeta under färd, 

gör antagligen att AV-fordonens inställningar vad gäller tidslucka till framförvarande fordon och 

minsta accepterade tidslucka vid filbyte kommer att vara avsevärt högre än motsvarande icke-

autonomt fordons faktiska. Detta betyder också att då AV-fordon finns närvarande i blandad trafik 

kommer antagligen kapacitetsförluster kunna noteras (Jenssen et al. 2015). Däremot så tror Bierstedt 

et al. (2014) att vid stor andel autonoma fordon kommer dessa att kunna ställas in med en högre has-

tighet och kortare tidsluckeavstånd vilket kan påverka kapaciteten positivt. 

 

Figur 2. Effekter på kapaciteten av a: en kortare tidslucka och b: en större tidslucka till framförvarande fordon enligt Bi-

erstedt et al. (2014). 

Bohm och Häger (2015) har i sitt examensarbete undersökt hur närvaron av AV-fordon i ett nätverk 

påverkar kapaciteten givet vissa ändringar i parametersättningen och deras slutsats är att vid stora 

mängder AV-fordon ökar kapaciteten. Vid låg andel AV-fordon är dock resultatet osäkert och det går 

inte att säga huruvida kapaciteten ökar eller minskar. 

Både Google och Volvo har i nuläget initierat projekt där de kör autonoma fordon på allmän väg. 

Framförallt Google har kommit långt med totalt 2,34 millioner kilometer körda i autonomt läge fram 

till i slutet av februari 2016 (Google 2016). I projektet DriveMe samarbetar fordonstillverkaren Volvo 

Car Group med Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs stad med 

syftet att studera samhällsfördelarna med autonoma fordon på allmän väg (Test Site Sweden 2016). 

Ett problem som ofta tas upp när det handlar om AV-fordon är det juridiska ansvaret vid olyckor. En-

ligt den nuvarande svenska Trafiklagstiftningen är alltid föraren  juridiskt ansvarig vid olyckstillbud 

men vid autonomt läge finns det ju möjlighet att ingen person fysiskt befinner sig i bilen vilket skapar 

en del problem med lagstiftningen som den ser ut idag (Transportstyrelsen 2014). Ravid skriver i en 



 

10 

kommentar att biltillverkaren bör vara juridiskt ansvarig vid all autonom körning och nämner som 

exempel att när annan säkerhetskritisk elektronik som exempelvis airbag eller bromssystem inte fun-

gerar som det ska så ersätts detta som oftast av tillverkaren. Detsamma torde gälla de autonoma sy-

stemen som är inbyggda i bilen (Ravid 2014). 

2.4 Trafikprognosmodeller och ruttvalsmodeller 
För att prognosticera hur trafiken ökar över ett visst tidsintervall används s.k. trafikprognosmodeller 

som med olika indata som exempelvis framtida markanvändning, nyttofunktioner, logitmodeller osv. 

kan förutse ökningar eller minskningar av resandet under givna förhållanden. 

Sampers är en trafikmodell som beräknar resande och är speciellt framtagen för att utföra trafikpro-

gnoser i samband med samhällsekonomiska analyser (Trafikverket 2015b). Modellen tar hänsyn till 

framtida markanvändning, befolkningsändringar osv. för att beräkna en ändring i trafikflöden vid en 

viss, framtida, tidpunkt.  

CONTRAM (CONtionious TRaffic Assignment Model) är en datorbaserad ruttvalsmodell framtagen av 

Transport and Road Research Laboratory (TRRL). Genom att ange efterfrågan på resor i en O-D-

matris som sedan matas in i programmet beräknar modellen mängden resor per länk i ett angivet nät-

verk. Modellen tar hänsyn till kapaciteten på länkarna i nätverket och tar hänsyn till interaktiva effek-

ter mellan noder i nätverket. Den utdata som erhålls kan användas för att göra samhällsekonomiska 

kalkyler och jämföra effekter av olika infrastrukturåtgärder i nätverket eller användas som indata i en 

simuleringsmodell av begränsade delar av nätverket (Leonard et al. 1989). 
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2.5 Simuleringsmetoder 
Vid analys av rådande och framtida trafiksituationer är simulering 

den metod som är att föredra då simuleringarna kan göras i dator 

under kontrollerade förhållanden. Att simulera trafiken ger en god 

överskådlig bild av hur en viss åtgärd kan påverka trafiksituationen 

under givna förhållanden och är en metod som är mycket enkel att 

anpassa till de krav som ställs på svaret (Trafikverket 2013b). Andra 

fördelar som simulering kan föra med sig kan vara goda möjligheter 

att visualisera resultaten för extra tydlighet samt att fånga dynami-

ken i trafiksystemet (Olstam och Tapani 2004).  

Med mikrosimuleringar avses väl avgränsade simuleringar som si-

mulerar de enskilda fordonens färd genom systemet (Trafikverket 

2013b).  

Makrosimuleringar används främst vid stora nät där trafiken inte 

styrs enskilt utan styrs av samband mellan olika aspekter så som 

flöde och densitet i olika länkar (Trafikverket 2013b).  

Mesoskopiska simuleringar är ett mellanting mellan de makro- och 

mikroskopiska simuleringsmetoderna som exempelvis kan använ-

das för att beskriva och studera enskilda fordon men som styrs av 

den makroskopiska modellens trafikflödessamband (Trafikverket 

2013b). 

En mindre inventering av tillgängliga simuleringsprogram har ut-

förts och visar på ett stort urval av programvaror från ett flertal till-

verkare. Exempel på programvara vid simuleringar som nämns av 

Trafikverket (2013b) samt i senare avsnitt i denna rapport är VIS-

SIM och VISUM från den tyska utvecklaren PTV, TransModeler och 

TransCAD från amerikanska Caliper, Emme och Dynameq från ka-

nadensiska Inro samt MITSIM som utvecklats av forskare vid MIT. 

För att kunna simulera trafik på ett verklighetstroget sätt krävs ett 

flertal inbyggda modeller som beräknar varje fordons individuella körmönster enligt vissa givna förut-

sättningar. Dessa modeller skall kunna beräkna ett flertal aspekter så som exempelvis hur fordonen 

interagerar med framförvarande fordon (car-followingmodeller), om och hur fordon byter fil (filby-

tesmodeller) osv. Modellerna appliceras på varje fordon givet vissa villkor, tröskelvärden, och där de-

finieras exempelvis om fordonet befinner sig i fritt tillstånd, om det är i ett följtillstånd eller ett nöd-

läge, om fordonet är i behov av ett filbyte pga. en kommande avramp o dyl.  

Figur 3. Flödesschema som beskriver 

arbetsgången vid simuleringar (Trafik-

verket 2013b). 
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2.6 Car-followingmodeller 
Olstam och Tapani skriver i sin rapport Comparison of Car-Following Models (2004) om de vanlig-

aste car-following-modellerna och delar upp dessa i tre olika klasser beroende på vilka parametrar som 

påverkar hur bakomliggande fordon interagerar med framförliggande fordon. De modellklasser de 

nämner är: 

1. Gazis-Herman-Rotherymodeller (GHR) som antar att fordonets acceleration är proportioner-

lig mot hastigheten på det följande fordonet, hastighetsskillnaden mellan bakom- och framför-

liggande fordon samt avståndet de två fordonen emellan. Dessa modeller kan vara symmet-

riska eller osymmetriska. Symmetriska modeller använder samma parametervärden för acce-

leration och retardation medan osymmetriska modeller har olika parametervärden för dessa 

olika fall.  

2. Säkerhetsavståndsmodeller som antar att följande fordon alltid håller ett visst säkerhetsav-

stånd till fordonet framför.  

3. Psyko-fysiska modeller som baseras på vissa minsta accepterade skillnader fordonen emellan, 

exempelvis en minsta tillåten hastighetsskillnad hos bakomvarande fordon eller ett minsta ac-

cepterat tidsavstånd.  

Den ursprungliga car-followingmodellen framtagen av Gaziz, Herman och Rothery (1960) är den som 

simuleringsprogrammet TransModeler använder sig av (Caliper 2014). Även MITSIM använder sig 

utav en GHR-modell medans VISSIM istället använder sig av en Psyko-fysisk modell utarbetad av Ro-

bert Wiedemann (1974)(Olstam och Tapani 2004). Wiedemanns modeller, Wiedemann 74 (som pas-

sar för simuleringar av tätortstrafik) och Wiedemann 99 (som passar för motorvägssimuleringar), pla-

neras att implementeras i nästa version av TransModeler (Caliper 2014). 

2.7 Andra modeller för trafiksimulering 
Som nämnts tidigare i avsnittet är det inte enbart car-followingmodeller som används för att beräkna 

fordonens beteende i simuleringen utan även filbytesmodeller som t ex. appliceras på fordonet om de 

behöver byta fil pga. att de har för låg hastighet eller råka hamna i en avfartsramp där de inte har för 

avsikt att avvika från huvudleden, gap-acceptancemodeller som, när fordonet bestämt sig för att byta 

fil, säger hur stor luckan till framförvarande och bakomvarande fordon skall vara för att filbytet skall 

äga rum, omkörningsmodeller som bestämmer om det finns en vinst för ett fordon att göra en omkör-

ning, kort sagt, för varje val fordonet gör finns en eller flera metoder som avgör hur och när det ge-

nomförs. (Caliper 2014). 
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3 Metod 

3.1 Vägtrafikdata 
För att kunna utföra simuleringar behövs kvalitativ data för vilka fordonsmängder som kommer att 

befinna sig i nätverket vid ett givet tidsintervall. I det här fallet har Movea tagit fram en OD-matris för 

E4/E20 Hallunda – Karlberg samt för Södra Länken med hjälp av trafikanalysverktygen Sampers och  

CONTRAM som tillhandahållits för detta projekt. Denna OD-matris är beräknad för år 2020 men då 

beräkningarna kommer att ske för år 2030 kommer detta värde att behöva räknas upp enligt en skal-

faktor som erhålls enligt tabell 1 som tagits fram av Trafikverket (2016) och som beskriver prognosen 

för hur andelen fordonskilometrar kommer att öka mellan år 2014 och 2040 (Trafikverket 2016). Då 

prognosen visar ökningen över 26 år behöver värdets räknas om för att kunna appliceras på den här 

rapporten.  

3.1.1 Moraberg – Hallunda 

För avsnittet Moraberg trafikplats till Hallunda trafikplats finns inte data från Moveas CONTRAM-

modell att tillgå. Istället utnyttjas Trafik Stockholms databas där data från de MCS-portaler som sitter 

uppsatta över motorvägarna med täta intervall lagras. Denna data sammanställs för fyra separata ons-

dagar i maj och september under 2015 för att få så typiska värden som möjligt. Ett medelvärde räknas 

sedan ut per timme per dygn och sedan ett medelvärde för en typisk onsdag under 2015. Sammanlagt 

sammanställs data för åtta MCS-portaler med jämna intervall som täcker en sträcka mellan trafikplat-

serna Moraberg-Fittja/Slagsta. För data från dessa MCS-portaler: se bilaga II.  

Tabell 1. Uppräkningsvärden fordonskilometer Stockholm (Trafikverket 2016). 

PERSONBIL 

fordonskilometer 

Prognos 

2014-2040 

Prognos 

2014-2060 

Grupp Grupp_namn Alla vägar Alla vägar 

10 Stockholm 1,43 1,58 

 

Med hjälp av denna data kan sedan värden för antalet fordon som åker av och på vid varje trafikplats 

beräknas och den data som då erhålls kan sedan med ledning av tabell 1 räknas upp till 2030 års vär-

den. Dessa värden jämförs efter detta med de värden som beräknas ankomma till Hallunda trafikplats 

söderifrån enligt Sampers prognos. 

3.1.2 Kalibrering av OD-matrisen 

Eftersom den OD-matris som tillhandahållits av Movea varit beräknad för maxtimmen under morgon-

rusningen måste en del handpåläggning utföras innan matrisen kan användas i simuleringarna. Hand-

påläggningen utförs med hjälp av MCS-data genom att plocka ut värden per timme och jämföra dessa 

med maxtimmen. En skalfaktor kan tas fram för ett antal tidsintervall samt matriser på timnivåer där 

matriserna multipliceras med skalfaktorn baserat på timmen de gäller för jämfört med maxtimmen. 
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Maxtimmen i det här fallet antas vara den timme som har störst flöde i norrgående riktning i MCS-

portal E4N 39/865 vid trafikplats 147, Fittja/Slagsta. Maxtimmen får sedan skalfaktorn ett och bero-

ende på medelvärdet av flödet under de förutbestämda tidsintervallerna viktas intervallen mot max-

timmen och ett skalfaktorvärde erhålls som sedan kan appliceras på matrisen absolut för att få matriser 

för vardera tidsintervall. 

Tidsintervallen tas fram genom studier av flödesdiagrammet där en utjämning görs för att få så jämna 

tidsintervall som möjligt avseende flödet. Tanken är att med detta fånga dynamiken över dygnet med 

matriserna samtidigt som mängden indata minimeras. För att sedan få jämförbara och mätbara värden 

skapas en tom matris med syftet att helt tömma systemet på bilar. Denna får starttid 22:00 och sluttid 

klockan 23:59. 

3.2 Simulering i TransModeler 
TransModeler är en programvara från den amerikanska mjukvaruutvecklaren Caliper som är utveck-

lad för trafiksimuleringar på såväl makro- som meso- och mikronivå. Fördelen med att använda 

TransModeler framför andra programvaror som exempelvis VISSIM är den höga graden av frihet i pa-

rametersättningen som tillåter användaren till en rad justeringar av körbeteende och fordonsvariat-

ioner som inte är möjliga i VISSIM. Detta är också den stora svårigheten med programvaran i och med 

att den fria parametersättningen kräver både bred och djup kunskap kring den ingående parameter-

sättningens påverkan på slutresultatet. 

3.2.1 Nätverket 

TransModeler är ett GIS-baserat program och själva byggandet av nätverket sker direkt i kartfönstret 

vilket gör det enkelt och intuitivt att direkt bygga både små- och storskaliga nätverk utan allt för myck-

et kunskap om hur programvaran fungerar (Caliper 2014).  

En del av nätverket tillhandahålls av Movea men det motorvägsavsnittet som är från Moraberg till Ny-

bohov är tvunget att modelleras för projektet. Nätverket modelleras efter rådande förhållanden med 

hjälp av Google Inc.s satellitkarttjänster som finns inbyggda i programvaran. Data om hastigheter 

hämtas ifrån Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, där uppgifter om hastigheter och annat som 

påverkar trafiken finns lagrad (Trafikverket 2015c). Hänsyn tas inte till vägbanans bredd utan ett 

standardmått på 3,5 meter körfältsbredd och 2 meter vägren används då vägnätet konstrueras.  

Ungefär mitt på varje snitt som skall jämföras i simuleringarna placeras sensorer ut som mäter hur 

många fordon som passerar snittet varje timme, vilken hastighet dessa har samt vägens beläggnings-

grad. Syftet med denna detalj är att kunna jämföra flöden under simuleringsperioden för att upptäcka 

eventuella problem i trafikmiljön eller med fordonsklassernas interaktion med varandra.  

3.2.2 Parametersättning i TransModeler 

Simuleringarna i TransModeler baseras på ett antal modeller som var och en beräknar sannolikheten 

för varje fordon i nätverket att göra ett speciellt val (Caliper 2014). Dessa modeller aktiveras automa-
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tiskt givet att de enskilda fordonen uppfyller vissa tröskelvärden som anges i programmets parameter-

inställningar. 

De standardinställningar som TransModeler tillhandahåller för simuleringarna är anpassade till en 

amerikansk trafikmiljö och inte helt lika de förhållanden som existerar på svenska vägar. Movea har i 

en tidigare rapport tagit fram parameterinställningar som speglar svenska förhållanden för bl. a stor-

lek på fordon, fordonskraft, vikter o dyl. (Movea 2016). Inställningarna är anpassade för innerstadstra-

fik och inställningar av car-followingmodellen eller filbytesmodellerna har inte behandlats i den tidi-

gare rapporten vilket är något som justeras utefter vad som framkommit i litteraturstudien. Dessutom 

bör inställningar av minsta accepterad tidslucka ses över då andra typer av tidsluckor kan förväntas i 

motorvägsmiljö. 

Parametersättning sker i en iterativ process där först grundinställningarna körs genom systemet. Se-

dan skall Moveas tidigare parameterinställningar införas och ett antal simuleringar köras och utvärde-

ras med avseende på flöde när hastigheten i nätet sjunker. Denna data skall jämföras med de typvär-

den som återfinns i Hastighetsflödessamband för svenska typvägar (Carlsson et al. 2013), där ett typ-

värde som fastställs är 1800 f/h/kf när hastigheten sjunker från friflödeshastighet. 

Tabell 2. Samband enligt Carlsson et al. (2013). 

70 MV 3 kf Flöde 

f/h 

Hastighet Km/h 

Alla typsekt. pb lbu lbs 

Brytpunkt 0 0 77,0 74,5 73,0 

Brytpunkt 1 2750 77,0 74,5 73,0 

Brytpunkt 2 4455 73,8 71,4 70,0 

Brytpunkt 3 5400 52,7 52,7 52,7 

Brytpunkt 4 6600 10,0 10,0 10,0 

För att kunna studera detta utnyttjas de sensorer som placerats ut i nätverket och som känner av när 

ett fordon passerar. Med den data som erhålls från dessa sensorer kan denna data jämföras med det 

teoretiska värdet per körfält vid brytpunkt 3 (52,7 km/h) och jämföra det faktiska flödet med det som 

bör uppnås enligt tabellen.  

3.2.3 Autonoma fordon 

Fyra nya fordonsklasser skall läggas in i programmet som skall simulera autonoma fordon. Dessa klas-

ser skall simulera ett enskilt AV-fordon i motorvägsmiljö samt två, tre och fyra AV-fordon i kolonn. 

Möjligheten till kolonnkörning är något som utmärker AV-fordonen och kommer antagligen till stor del 

påverka kapaciteten på motorvägar där kolonnbildning är möjlig.  
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Skillnaden mellan AV-fordon och vanliga personbilar är annars dess minsta accepterade tidslucka till 

framförvarande fordon. Som det ser ut idag är det enligt Trafiklagstiftningen oklart vem ansvaret vilar 

på vid olyckstillbud som AV-fordonen är orsak till men gissningsvis faller det på tillverkarens ansvar att 

fordonet under autonomt läge framförs trafiksäkert (Transportstyrelsen 2014; Ravid 2014). Detta gör 

antagligen att AV-fordonens interaktion med andra fordon till en början kommer att vara mycket för-

siktig vilket bör tas hänsyn till vid parameterinställningen i programmet. Tas dessutom hänsyn till möj-

ligheten att föraren av fordonet skall ha möjlighet att utföra arbetsuppgifter etc. krävs antagligen ett 

mycket försiktigt accelerations-/retardationsbeteende vid eventuella händelser nedströms, vid ankomst 

till köslut samt vid körning med många start och stopp som i en kö för att undvika obehag under färd. 

Klasserna som införs redovisas nedan och beskriver  

 Ensamma AV-fordon (AV1) 

 Två AV-fordon i kolonn (AV2) 

 Tre AV-fordon i kolonn (AV3) 

 Fyra AV-fordon i kolonn (AV4) 

Fördelningen av de olika AV-klasserna kommer att vara som följer: 

 AV1 52% av totala antalet AV-fordon. 

 AV2 32% av totala antalet AV-fordon. 

 AV3 8% av totala antalet AV-fordon. 

 AV4 8% av totala antalet AV-fordon. 

Sammanlagt kommer 70% av alla AV-fordon befinna sig i kolonn. 

För att undvika problem med vävning och köbildning då dessa kolonner skall introduceras i systemet 

antas att alla kolonner större än två fordon ankommer systemet vid Moraberg samt Nacka. Enbart ko-

lonner med två fordon kommer att kunna anlöpa från resterande påfartsramper i systemet. Alla kolon-

ner kommer dock att kunna nyttja alla avfartsramper som är tillgängliga för resterande fordonstrafik.  

En nackdel med TransModeler är att en stor del av parametersättningen för fordonsflottan är global 

och värdet för accepterad tidslucka går inte att ställa in separat för ett AV-fordon. Det som däremot går 

att ställa in för respektive fordonsklass är  car-followingmodellen vilket möjliggör för ett försiktigare 

beteende vid upphinnande av framförvarande fordon. Parametersättningen för denna funktion är av 

vikt och för att förstå hur denna parametersättning påverkar bilens accelerationsegenskaper är det 

nödvändigt att skapa en modell i MATLAB som simulerar ett upphinnande fordon och dess interaktion 
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med fordonet framför för att vidare undersöka hur olika parametersättningar påverkar fordonens acce-

lerations- och retardationsbeteende. Mer om detta i avsnitt 3.3. 

3.2.4 Scenarier 

Sju scenarier körs igenom 1-10 gånger styck vardera. De scenarier som skapas beskriver olika penetrat-

ionsgrad av AV-fordon och de ser ut som följer: 

a. 0% AV-fordon. 

b. 25% AV-fordon. 

c. 50% AV-fordon. 

d. 50% Enskilda AV-fordon, där testet består i att en global tidslucka sätts till 1,5 sek och ”van-

liga” personfordon förlängs med 19,44 m (1 sek i 70 km/h) för att på så vis testa om det går att 

simulera AV-fordons längre tidsluckor genom denna metod. 

e. 100% AV-fordon. 

f. 100% Enskilda AV-fordon. 

g. 100% AV-fordon men med en större tidslucka, 3,0-3,5 sek, ca 1,5 km innan vävning vid Hall-

unda tpl samt nedfarten till Södra länken.  

Dessa scenarier har valts med hänsyn till den tidsåtgång varje simulering kräver samt den relativt goda 

spridningen av input-variabler. Dessa scenarier torde kunna svara på frågan huruvida metodiken läm-

par sig för mätning av autonoma fordons effekter på kapaciteten och restiden, eller inte, samt ge rele-

vant information om hur vissa parameterändringar påverkar resultatet.  Vid 100% autonoma fordon 

antas en tidslucka som varierar mellan 0,5 och 1 sekund för alla fordon samt att alla fordon framförs 

10-16 km/timme snabbare än vad nuvarande hastighetsgräns tillåter i enlighet med de spekulationer 

om autonoma fordons inställning till minsta accepterad tidslucka och hastighet som framkommit i lit-

teraturstudien. 

Insamlingen av data kommer att fokusera på 4 st parametrar. Dessa parametrar är antal resor, medel-

hastighet, restid samt fördröjning. Dessa parametrar redovisas separat för avslutade resor, ej avslu-

tade resor samt köade resor utanför systemet. Dessutom sammanställs data om beläggningsgrad i fyra 

sensorer på var och ett av de fyra vägsnitten som definierats tidigare i rapporten. Sensorerna benämns 

och placeras som följer: 

150. Mellan Salem och Hallunda. 

151. Efter Skärholmen. 

152. Södra länken vid Globen. 

153. Essingebron innan Lilla Essingen. 
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3.3 Parametersättning av TransModelers car-followingmodell 
Car-followingmodellen i TransModeler är den som ursprungligen togs fram av Gaziz et al. (1960) och 

tar hänsyn till parametrar som bakom- och framförvarande fordons hastighet, avstånd mellan de två 

fordonen samt skillnad i hastighet de två fordonen emellan. Modellen är osymmetrisk och har olika 

parametersättning för acceleration och retardation. Nedan redovisas den modell som används för car-

followingbeteende i TransModeler. 

𝐴𝑖[𝑡]
± = 𝛼± ∗

𝑉𝑖[𝑡]
𝛽±

𝐷𝑖,𝑖−1[𝑡]
𝛾±

∗ (𝑉𝑖−1[𝑡] − 𝑉𝑖[𝑡])
𝜃± + 𝜀[𝑡]± 

Formel 1. TransModelers car-followingmodell (Caliper 2014). 

där  

Ai Accelerationsfaktorn hos fordon i [m/s2] 

Vi Hastigheten hos fordon i [m/s] 

Vi-1 Hastigheten hos fordon i-1 [m/s] 

Di,i-1 Avståndet mellan fordon i och i-1 [m] 

 Felterm 

, , ,  Modellparametrar 

Plus- och minustecknen betecknar huruvida modell används vid acceleration eller retardation vilket, 

för de två fallen, ger olika parametersättningar i programvaran. 

Tabell 3. Standardinställningar för car-followingmodellen i TransModeler. 

 + + + + - - - - 

Default-

värde 

2,81 -1,67 -0,89 1,00 4,65 1,08 1,65 1,00 

Scenariot som MATLAB kommer att simulera är ett AV-fordon som färdas på en väg i 19,44 m/s (70,0 

km/t) när det kommer ikapp ett vanligt fordon som håller en hastighet av 14,97 m/s (53,9 km/t). AV-

fordonet kommer att ha en minsta accepterad tidslucka som slumpas enligt hur fördelningen av tids-

luckevärden ser ut i TransModeler och när den faktiska tidsluckan de två fordonen emellan blir mindre 

än denna kommer AV-fordonet att retardera för att hålla tidsluckan korrekt. Denna retardation är den 

som kommer att analyseras med avseende på skillnaden mellan maxvärde av hastighet vid start av re-

tardation och minimivärde av hastighet då retardationen är klar och fordonet börjar accelerera igen 

samt tidsskillnaden dessa extremvärden emellan. Av detta kan en medelretardation beräknas och pa-

rametervärdet kan optimeras för att hamna så nära det önskade resultatet som möjligt. 
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AV-fordon väntas ha ett mindre aggressivt körsätt vilket bör återspeglas i car-followingmodellen. En-

ligt Trafikverket (2012) bör en mjuk retardation motsvara ett medelvärde på cirka 0,4 m/s2 vilket är 

det värde som då bör uppnås i MATLAB-simuleringen. Vidare kommer simuleringen att fokusera på 

att ändra parametervärdet för  vid retardation (-) vilket är en avgränsning som är satt för att minska 

arbetsbördan och förenkla ett iterativt arbetssätt.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Datainsamling 
Den data som fås av Moveas Sampers- och CONTRAM-analys har sammanställts och data från MCS-

portalerna söder om Hallunda tpl har adderats och anpassats till denna. Det visade sig att det värde 

som erhölls ur MCS-portalerna var för högt vid uppräkning till 2030 års siffror jämfört med det värde 

som Sampers/CONTRAM-analysen angav så ett medelvärde mellan Trafik Stockholms MCS-data och 

Sampers/CONTRAM-värdet angavs som gällande värde av flöde från söder om Hallunda tpl. Fullstän-

dig OD-Matris för maxtimmen redovisas i bilaga III.  

 

Figur 4. Dygnsflöde för portal E4N 39/865 för fyra dygn under 2015 samt medelvärde. 

Tabell 4. Skalfaktorer för tidsmatriserna i TransModeler. 

Intervall 4-5 5-6 6-7 7-9 9-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-22 

Medel f/h 411 2660 4213 3260 2496 2895 3458 4075 3788 2694 2001 1367 

Skalfaktor 0,10 0,63 1 0,77 0,59 0,69 0,82 0,97 0,90 0,64 0,48 0,32 

 

Skalfaktorerna som togs fram med hjälp av MCD-värdena ger en bild av trafikflödet under dygnet men 

vid jämförelser av fler portaler uppvisar de variationer och vissa av portalerna har sin peak under ef-

termiddagen. 
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4.2 Parametertester i MATLAB 
Följande tabell visar de värden som testats för - och vad de gett för genomsnittligt retardationsvärde 

vid tio stycken körningar av MATLAB-simuleringen för vardera --värde. 

Tabell 5. --värden samt genomsnittlig retardation dessa genererat. 

- Genomsnittlig retardation Max Min Standardavvikelse 

5,65 0,754 m/s2 0,92 0,58 0,1166381 

4,65 0,641 m/s2 0,77 0,51 0,0988208 

3,65 0,592 m/s2 0,72 0,52 0,0635610 

2,65 0,435 m/s2 0,51 0,37 0,0474342 

1,65 0,354 m/s2 0,41 0,29 0,0403320 

 

Figur 5. Exempel på resultat från MATLAB-simuleringen av car-followingbeteende för hastighet som funktion av tid. 

 
Figur 6.  Exempel på resultat från MATLAB-simuleringen av car-followingbeteende för avstånd som funktion av tid. 
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Värt att notera är att ju lägre --värdet är desto lägre blir också standardavvikelsen. Det taggiga utseen-

det på figur 5 som visar hastigheten för det AV-fordon som kommer ikapp det långsammare fordonet 

beror på feltermen som i det här fallet antagits till att variera mellan ett värde av 0,01 och 0,51 och det 

relativt långa tidssteget i simuleringen som varierar mellan 0,5 sekunder (vid retardation) och 1 sekund 

(vid acceleration).  

Då simuleringen av car-followingbeteendet enbart kretsat kring en parameter,  vid retardation, har 

värdet - = 2,65 bestämts vara det värde som kommer närmast en genomsnittlig retardation på 0,4 

m/s2.  

4.3 TransModelersimuleringarna 
Den data som erhållits vid simulering i TransModeler har här sammanställts för de olika scenarier som 

körts. Först presenteras data för antal resor, medelhastighet, restid samt fördröjning för varje scenario. 

Efter det så redovisas genomflödesdata från de fyra portaler i varje snitt där mätning pågått. Även 

denna data redovisas per scenario. De siffror som presenteras är insamlade mellan klockan 04:00 och 

22:00 i nätverket.  

Tabell 6. Antal simuleringar per scenario 

Scenario Antal simuleringar 

0 % AV-fordon 10 

25% AV-fordon 10 

50% AV-fordon 10 

50%  Enskilda AV-

fordon 

1 

100% AV-fordon 5 

100% AV-fordon (inga 

kolonner) 

10 

100% AV-fordon (större 

tidlucka vid vävning) 

1 
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Figur 7. Resultat av medelhastighet per scenario. 

Det finns ett tydligt samband mellan medelhastigheten och andelen AV-fordon i systemet vilket gör 

den här grafen missvisande. Ju högre andel AV-fordon desto högre medelhastighet. Däremot gäller 

detta bara avslutade resor. Jämförs denna graf med den uppmätta beläggningsgraden syns tydligt att 

vid hög beläggning söder om Hallunda minskar restiderna inne i nätverket, helt enkelt på grund av att 

alla fordon inte kommer in. Däremot blir det långa köer med låg hastighet in mot flaskhalsarna. 

 

Figur 8. Resultat av genomsnittlig restid per scenario. 

Den låga restiden i scenario e för avslutade resor beror på att det i scenariot var många fordon köade 

utanför systemet vid simuleringens slut och fram till de två flaskhalsarna var det mycket tät trafik. Inne 

i själva systemet var det dock mycket lättflytande trafik eftersom de långa kolonnerna inte hade möjlig-

het att ta sig in pga. flaskhalsarna. Detta illustreras tydligast genom att se på scenario g där en större 
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tidslucka inför dessa vävningar gjorde att fler av de långa kolonnerna kom igenom och då syns det att 

resultatet av genomsnittlig restid ökar. 

 

Figur 9. Antal resor per scenario. 

Av antalet köade resor utanför systemet vid mätperiodens slut ses tydligt effekterna av införandet av 

kolonnerna. Redan vid 25% AV-fordon så uppnås höga värden. Vid 100% AV-fordon i nätverket, allt 

annat lika, minskar andelen köade fordon men detta beror nog enbart på de kortare tidsluckor till 

framförvarande fordon som AV-fordonen väntas ha. Bara två scenarier är utan köade fordon i systemet 

vid simuleringstidens slut. Det är scenario a, inga ändringar, samt scenario f, 100% AV utan närvaro av 

kolonner. Scenario f har visat sig vara det effektivaste ur alla synpunkter vilket inte är förvånande då 

tidsluckorna är mycket korta och medelhastigheten är högre. Scenario d har ungefär lika många köade 

fordon som avslutade resor.  
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Figur 10. Genomsnittlig fördröjning per scenario. 

Den genomsnittliga fördröjningen per scenario visar nedslående siffror för alla scenarier utom scenario 

a och f. Många köade fordon är den gemensamma nämnaren och i scenario d:s fall så bröt systemet 

ihop då hälften av fordonen blev 20 meter längre. I scenario g beror den stora fördröjningen på de ex-

tra långa tidsluckor som infördes inför Hallunda trafikplats och nedfarten till Södra Länken vilket ger 

stora fördröjningseffekter för fordon längre upp i fordonsströmmen, antagligen på grund av att de 

längre tidsluckorna ger chockvågseffekter bakåt. 

 

Figur 11. Beläggningsgrad per sensor per scenario. 

Vad ovanstående tabell kan visa är bland annat hur närvaron av kolonner påverkar beläggningen på 

olika sträckor i systemet. När kolonner finns i systemet och inga ändringar av tidslucka genomförts, 

dvs. scenario b, c och e, så minskar beläggningen på vägsträckorna efter de stora flaskhalsarna vid 

Hallunda och Södra länken.   
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Att antalet simuleringar varierar beror främst på att simuleringarna tar mycket datorkraft och tid. Då 

programmet har tagit tid att lära sig och sätta sig in i och dessutom inte hade vissa förväntade funkt-

ioner så har vissa scenarier tillkommit sent i processen vilket försvårat för ett större antal. Det är svårt 

att säga hur färre simuleringar påverkar resultatet. Då syftet med studien är att ta fram en fungerande 

metodik för simuleringar av AV-fordon är det antagligen bättre med många scenarier med få simule-

ringar än tvärtom. 

Vad gäller redovisade resultat av medelhastigheten kan grafen vara missvisande vid första anblick. Då 

antalet AV-fordon ökar ökar också hastigheten för de, vid simuleringstidens slut, avslutade resorna. 

Vad som också händer är att andelen köade fordon och andelen oavslutade resor ökar och de oavslu-

tade resornas medelhastighet minskar ju fler AV-fordon som förs in i systemet. Det syns tydligast ge-

nom att titta på grafen som visar genomsnittlig restid per resa där den genomsnittliga restiden för oav-

slutade resor växer med fler AV-fordon vilket antagligen visar på en flaskhals i systemet. 

Ett problemområde är framförallt vid tunnelmynningen till Södra länken samt vid Hallunda trafikplats 

där två stora flaskhalsar uppträder. Innan Hallunda består E4/E20 av tre körfält men strax innan tra-

fikplatsen övergår det högra körfältet till att bli en avfartsramp vilket kräver att fordon som skall vi-

dare på E4/E20 tvingas till ett körfältsbyte. Detsamma inträffar i Nacka där tre körfält blir ett vid 

mynningen till Södra länken. Och därmed skapar stora flaskhalseffekter då det i programmet inte 

finns några möjligheter att bryta upp kolonner. Att lösa detta genom att som i scenario g öka tidsluck-

or mellan fordonen nära inpå en komplicerad vävning har visat sig  vare en olämplig metod då detta 

istället skapar chockvågseffekter bakåt och dessutom täpper igen det inre av nätverket med nästan 

femdubblad restid till följd. 

5.2 Metoddiskussion 

Ett problem vid skalning av OD-matrisen med hjälp av MCS-data är att den data som Sampers beräk-

nat är efterfrågan medan den data som MCS-portalerna visar är det faktiska flödet per timme. Detta 

betyder att det kan finnas en underkapacitet i nätet då full efterfrågan finns, exempelvis under max-

timmen, vilket då inte tas hänsyn till då matrisen skalas om. Ett annat problem kan vara att matriserna 

i det här fallet har ganska stora intervall och ett mer korrekt flöde skulle antagligen kunna uppnås med 

kortare tidsintervall i vissa perioder kring rusningstiden. 

Något som kan vara problematiskt i det simuleringsnätverk som byggts upp kan vara det faktum att de 

trafikmängder som beräkningarna utgår ifrån är 2030 års trafikmängder och efterfrågan med en infra-

struktur som återger 2017 års vägnät. Hänsyn har inte tagits till en färdigställd förbifart och inte heller 

till en eventuell Östlig förbindelse vilka, om de är färdigställda till år 2030, kan ge avsevärda minsk-

ningar på trafiken främst i de centrala delarna av nätverket.  
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Då det inte gick att ändra modellen för avstånd till framförvarande fordon annat än globalt har det 

autonoma beteenden fått uppnås med hjälp av andra indirekta modeller och då framförallt genom 

ändringar i car-followingmodellen för de autonoma fordonsklasserna. Då det i manualen och från 

Calipers sida har varit knapphändiga uppgifter om de olika parametrarnas inverkan på körbeteendet 

har denna process varit både tidskrävande och osäker.  

Vid simulering av car-followingmodellens inverkan på acceleration och retardation har vi inte från 

Calipers håll fått någon information om hur de dimensionerat feltermen i slutet av ekvationen utan 

den har vi godtyckligt satt till att variera mellan 0,01 och 0,51 vid varje körning vilket självklart påver-

kar slutresultatet, men det gör det tillräckligt lite för att det skall vara trovärdigt ändå.  

Ett annat problem vad gäller AV-fordonen är kolonnernas beteende. Det visar sig att vid införandet av 

fordonskolonner, även om det bara är tvåfordonskolonner, täpper dessa lätt igen alla påfartsramper 

med ett stort antal fordon köade utanför systemet till följd. Det finns ingen möjlighet i TransModeler 

att bilda eller lösa upp kolonner med vanliga fordon som grupperar sig automatiskt utan kolonnerna 

är fix när de kommer in i systemet.  

Då kolonnerna är införda i programmet som ett fordon blir den utdata som erhålls svårhanterlig. Allt 

måste viktas och värden som medelhastighet och fördröjning måste räknas om för att justera för ko-

lonner med fler än ett fordon i sig.  

Utdata i TransModeler är ett kapitel för sig. Vid kontroll av sensordata går det inte att fördela flöden 

per fordonsklass vilket gör det omöjligt att få rätt värden när kolonner närvarar i systemet, då kolon-

nerna räknas som ett fordon, detta är en brist Caliper bör se över.  
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6 Slutsats och fortsatt arbete 

Det går inte, att med de resultat som erhållits,  säkert att säga exakt hur olika mängder AV-fordon på-

verkar kapaciteten i vägnätet. Att 100% AV-fordon, utan kolonner, ger kapacitetsökningar syns tydligt 

i resultatet från scenario f samt utifrån det som framkommit i litteraturstudien. Vid lägre procentsat-

ser än 100% visar det sig dock att simuleringsprogramvaran TransModeler får problem, främst pga. att 

parametersättningen för minsta accepterade tidslucka inte går att ställa in för enskilda fordonsklasser 

utan enbart globalt för hela fordonsflottan.  

Den viktigaste slutsatsen är att det krävs en möjlighet till inställning av tidslucka för respektive for-

donsklass för att korrekt kunna simulera AV-fordons trafikpåverkan.  

Att kolonner inte går att bryta och bilda i programmet skapar stora problem främst vid flaskhalsar på 

motorvägen där vävning är nödvändigt. De långa kolonnerna kan helt enkelt inte byta fil pga. de korta 

tidsluckeavstånd som hela trafiken globalt är inställd med. Att försöka lösa detta genom att ange 

sträckor innan trafikplatser med en avsevärd högre tidslucka skapar enbart större problem då detta 

ger chockvågseffekter nedströms. 

Simuleringarna visar att kolonnbildning i en trafikmiljö som den i Stockholm med många av- och på-

fartsramper är mycket komplicerat och förmodligen är detta inte något som är möjligt med den tekni-

ken som existerar idag.  Kolonner på motorväg utan trafikplatser är bevisat effektivt ur effektivitets-

synpunkt . 

Det är inte möjligt att använda TransModeler i det syfte som avsetts med den här rapporten.  

6.1 Behov av fortsatt arbete 
En viktig aspekt är parametersättningen i TransModeler. Ett fullgott beteende hos fordonsflottan har 

kalibrerats för det här projektet men för utökad användning av programmet bör en separat rapport 

behandla enbart parametersättningen och de inställningar som behöver göras. Detta skulle underlätta 

framtida simuleringsarbete då en färdig parametersättning för svenska förhållanden avsevärt skulle 

korta arbetstider vid simuleringar med många timmar. Utöver detta bör utvecklaren se över huruvida 

det skall vara möjligt att parametersätta tidsluckevärden även för enskilda fordonsklasser då detta får 

anses vara en nödvändighet vid simulering av autonoma fordons beteende i trafiken, vilket framgått 

genom litteraturstudien. 

Det bör studeras djupare om vilka effekter kolonnkörning på stadsnära motorväg med många av- och 

påfartsramper skulle kunna ge ur kapacitets- och effektivitetssynvinkel. Hur kolonner interagerar i 

sådana miljöer är också något som bör ses över då vävning har visat sig vara ett stort problem i simule-

ringarna. 
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Bilaga I – MATLAB-kod för simulering av car-
followingmodell 

clc 
format short 
%hastighet per fordonsklass [m/s] 
vAV = 19.44444444; 
vPC = 14.97222222;  

  
%starttidtid [s] 
t = 0; 
%fˆrsprÂng PC [m] 
startPC = 90; 
%kˆrd str‰cka per fordonsklass [m] 
distAV = vAV * t; 
distPC = (vPC * t) + startPC; 
%kritisk tidslucka fˆr AV [s] 
Dkritisk = 

(5*(rand+0.8)+20*(rand*0.7+0.8)+50*(2*rand+1)+20*(rand*2+1.5)+5*(rand*2+2.5)

)/100; 
DkritiskM = vAV * Dkritisk; 
%Grundparametrar 
alfaplus = 2.81; 
alfaminus = 2.65; 
betaplus = -1.67; 
betaminus = 1.08; 
gammaplus = -0.89; 
gammaminus = 1.65; 
%car-followingmodellen 
Aplus = alfaplus*((vAV^betaplus)/(DkritiskM^gammaplus))*(vPC-vAV); %+felterm 
Aminus = alfaminus*((vAV^betaminus)/(DkritiskM^gammaminus))*(vPC-vAV); %-

felterm 
%tidssteget 
h = 1; 
%avstÂnd mellan de tvÂ fordonen [s] 
distSAVPC = (distPC - distAV)/vAV; 

  
%matriser som jag sparar data i 
vA = []; 
vP = []; 
tid = []; 
distansen = []; 
resaAV = []; 
resaPC = []; 

  
N = 1; 

  
%while-slinga dÂ AV ‰r pÂ v‰g ikapp 
while distSAVPC > Dkritisk; 
    t = t + h; 
    distAV = distAV + vAV * h; 
    distPC = (vPC * t) + startPC; 
    distSAVPC = (distPC - distAV)/vAV; 
    %sparar data till matris 
    vA(1,N) = vAV; 
    vP(1,N) = vPC; 
    distansen(1,N) = distSAVPC; 
    resaAV(1,N) = distAV; 
    resaPC(1,N) = distPC; 
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    tid(1,N) = t; 
    N = N + 1; 
end 
%while-slinga med villkoret att AV ‰r fˆr n‰ra 

  
while abs(distSAVPC - Dkritisk) > 0.000001 && t < 60 && abs(vAV - vPC) > 

0.000001; 
    if distSAVPC > Dkritisk; 
        vAV = vAV + (Aplus * h); 
        h = 1 

  
    else 
        vAV = vAV + (Aminus * h); 
        h = 0.5 
    end 

        
    %ˆkar ett tidssteg 
    t = t + h; 

     
    %ny kritisk tidlucka 
    DkritiskM = vAV * Dkritisk; 

     
    %nya accelerationsfaktorer 
    Aplus = alfaplus*((vAV^betaplus)/(DkritiskM^gammaplus))*(vPC-

vAV)+(rand*0.5+0.01); 
    Aminus = alfaminus*((vAV^betaminus)/(DkritiskM^gammaminus))*(vPC-vAV)-

(rand*0.5+0.01); 

     
    %stegar framÂt 
    distAV = distAV + vAV * h; 
    distPC = (vPC * t) + startPC; 
    distSAVPC = (distPC - distAV)/vAV; 

     
    %sparar data till matris 
    vA(1,N) = vAV; 
    vP(1,N) = vPC; 
    distansen(1,N) = distSAVPC; 
    resaAV(1,N) = distAV; 
    resaPC(1,N) = distPC; 
    tid(1,N) = t; 
    N = N + 1; 
end 
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Bilaga II – MCS-värden medelflöde/portal E4N31/515-40/190 

Tabell 7. Medelflöde per MCS-portal. E4N 31/515-40/190. 

 MCS-portaler E4N 

Tidsintervall 31/515 31/875 32/375 33/355 35/765 37/860 39/865 40/190 

00-01 379 314 310 302 322 261 359 364 

01-02 249 190 192 190 196 178 232 243 

02-03 239 182 177 180 176 159 200 212 

03-04 234 189 182 191 196 176 240 248 

04-05 382 332 330 344 357 296 463 492 

05-06 2014 1919 1909 2068 2092 1665 2660 2733 

06-07 2889 2734 2727 3039 3215 2663 4213 4089 

07-08 2706 2468 2464 2764 2937 2325 3540 3254 

08-09 2307 2101 2106 2247 2403 1909 2981 2798 

09-10 1942 1776 1789 1892 2006 1608 2572 2574 

10-11 1675 1548 1550 1646 1766 1424 2395 2483 

11-12 1843 1680 1669 1732 1814 1403 2406 2439 

12-13 1868 1700 1689 1769 1878 1476 2510 2497 

13-14 1920 1756 1757 1822 1927 1543 2600 2647 

14-15 2256 2033 2024 2100 2223 1765 2895 2853 

15-16 2858 2538 2558 2599 2743 2160 3458 3420 

16-17 3615 3126 3185 3237 3430 2657 4075 3861 

17-18 3216 2817 2861 2888 3096 2510 3788 3608 

18-19 2160 1881 1898 1973 2123 1708 2694 2617 

19-20 1555 1344 1348 1418 1507 1200 2001 2008 

20-21 1228 1053 1055 1099 1185 920 1533 1568 

21-22 956 828 818 849 904 715 1202 1301 

22-23 748 662 652 639 692 549 853 960 

23-00 497 433 435 427 460 344 530 585 
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Bilaga III – OD-matris med värden från Sampers/CONTRAM  

Tabell I. OD-matrisen som tillhandahölls av Movea. 
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Bilaga IV – Nya parametersättningar för TransModeler 4.0 

 

Figur I. Nya parametrar för antal passagerare AV. 

 

Figur II. Nya parametrar för tidslucka. 
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Figur III. Inställningar för AV för att klassa de som ”lastbilar”. 

 

Figur IV. Inställningar för lastbilar hastighetsfördelning. 


