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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Idag är Trafikverkets framtagna kunskap inom vägkapacitet fördelad över flera olika 

dokument, handledningar och handböcker. Detta kan göra det svårt att få en överblick över 

vilken information som finns inom området och var den kan hittas. I vissa fall förutsätter de 

befintliga dokumenten att läsaren har mycket förkunskaper och kan därför vara 

svårtillgängliga för de som inte är lika insatta i ämnesområdet. Samtidigt finns det delar i 

analysprocessen som behöver utvecklas och förtydligas. Med anledning av detta så har 

följande beräkningshandledning tagits fram med syfte att samla samt komplettera den 

kunskap som finns inom vägkapacitet idag och genom detta förtydliga stegen i processen för 

att ta fram en kapacitetsanalys. 

1.2. Syfte 

Beräkningshandledningens syfte är att vara ett stöd i planering och genomförande av 

vägkapacitetsstudier. Avsikten med dokumentet är att framförallt komplettera Trafikverkets 

befintliga handböcker och beskrivningar inom vägkapacitet samt förtydliga vissa delar i 

analysprocessen. Målsättningen är att detta ska ge en mer samlad bild av vilken information 

som finns tillgänglig inom området samt förenkla och höja kvaliteten i arbetet med 

framtagandet av kapacitetsanalyser. Handledningen har även som avsikt att ge vägledning i 

val av metod och modell samt vilka verktyg och indata som finns att tillgå dels inom 

Trafikverket, men även via externa källor. Fokus ligger på analytiska modeller, som 

exempelvis Capcal, samt mikro- och mesoskopiska trafiksimuleringsmodeller. Dokumentet 

tar även upp hur vissa typer av indata kan bearbetas för att kunna nyttjas i olika typer av 

modeller samt ger stöd hur prognoser bör hanteras vid användning i kapacitetsstudier. 

Beräkningshandledningen är tänkt att användas av den som vill få en överblick av 

analysprocessen samt för vägledning i val av metod och data. Tanken är att den ska vara ett 

levande dokument där innehållet utvecklas vid behov. På sikt kommer handledningen 

kompletteras med bland annat goda exempel på kapacitetsanalyser. 

1.3. Kapacitetsanalyser 

Med kapacitet menas hur mycket trafik en specifik trafiklösning klarar av att avveckla under 

en viss tidsperiod. Oftast anges kapaciteten i antal fordon per timme men kan ibland anges i 

antal fordon per dygn. Ett begrepp som ofta används för att beskriva en trafiklösnings 

belastning är belastningsgrad, som utgörs av förhållandet mellan ett visst trafikflöde och 

kapaciteten för trafiklösningen. En belastningsgrad på 1 innebär att kapaciteten är uppnådd. 

Vid ett ökat trafikflöde sjunker hastigheten och systemet blir känsligare för störningar, vilket 

sker långt tidigare än när hela kapaciteten är uppnådd. För att upprätthålla ett stabilt 

trafiksystem krävs det därför att belastningsgraden är en bit under 1. Trafikverket har i 

Vägar och gators utformning (Trafikverket, 2021) tagit fram krav på maximal 

belastningsgrad vid nybyggnation, se kapitel 10.1. 

Vägkapacitetsanalyser görs för att utreda hur belastad en korsning eller vägsträcka är 

utifrån dess förutsättningar, t.ex. utformning och/eller reglering. Lösningen som undersöks 

kan till exempel vara en befintlig trafiksituation, ett framtida scenario eller en alternativ 

utformning. Det kan även vara ett hjälpmedel för att beräkna kapacitetspåverkan till följd av 
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vägarbeten eller incidenter. Genom att studera belastningen för olika vägutformningar, 

trafikregleringar och trafikmängder kan man uppskatta konsekvenserna av en viss 

åtgärd/händelse innan den utförs/uppstår. 

Det finns flera olika metoder för att analysera vägkapaciteten. Dessa kan översiktligt delas in 

i två slag: analytiska beräkningsmodeller och trafiksimuleringsmodeller. De analytiska 

modellerna, som exempelvis inkluderar korsningsberäkningsprogrammet Capcal, består av 

deterministiska samband och används för att beräkna olika kapacitetsmått som belastnings-

grad och kölängder för korsningar och länkar. Modellerna är snabba och enkla att använda 

men har också vissa begränsningar. De kan oftast inte ta hänsyn till hur olika delar av 

trafiksystemet påverkar varandra och de kan även vara svåra att använda för att analysera 

objekt som har en komplex utformning. 

Trafiksimuleringsmodeller kan delas upp i mikro- och mesoskopiska modeller efter vilken 

detaljnivå som trafiken modelleras i. Även makromodeller förekommer, men behandlas inte 

i denna handledning. Gemensamt för mikro- och mesomodeller är att de beskriver hur 

fordon rör sig genom ett vägnät som användaren byggt upp för att exempelvis kunna studera 

en viss trafiksituation. De kräver, till skillnad från de analytiska modellerna, mycket indata 

och arbete med uppbyggnad, kalibrering och validering av modellen. Därmed behöver 

utföraren också ha en djupare insikt i att bygga upp modellen i jämförelse med om en 

analytisk modell används. Modellerna har å andra sidan större möjligheter att modellera 

komplexa trafikutformningar och kan också ta hänsyn till hur olika delar av trafiksystemet 

påverkar varandra. 

För en mer utförlig beskrivning av vilka beräkningsmetoder som finns och när de kan 

användas, se kapitel 3. 

1.4. Omfattning 

Beräkningshandledningen är tänkt att vara ett dokument som knyter samman de 

beskrivningar och handböcker som Trafikverket tagit fram inom vägkapacitetsområdet. 

Dessa inkluderar: 

 Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994 

 Trafikverkets metodbeskrivning för kapacitet och framkomlighetseffekter, TRV 

2013/64343 

 Trafikverkets effektsamband för transportsystemet 

Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild av vad som finns framtaget inom 

vägkapacitet i dagsläget samt komplettera de delar som behöver utvecklas eller förtydligas. 

Handledningen berör i dagsläget följande delar: 

 Planering av vägkapacitetsanalyser 

 Val av analysmodell samt insamling och bearbetning av indata 

 Framtagande av modell samt känslighetsanalyser 

 Resultat samt samhällsekonomisk tillämpning 
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Till beräkningshandledningen hör även ett antal bilagor som kan vara till hjälp för att 

planera, genomföra och granska kapacitetsanalyser. I denna version består dessa av ett 

utkast på rapportmall som kan användas som utgångpunkt vid genomförande av 

kapacitetsanalyser. I kommande versioner planeras det läggas till granskningsmall för 

trafikutredningar/kapacitetsanalyser samt goda exempel. 

I handledningen beskrivs vissa delar på en mer övergripande nivå, medan andra redogörs 

för mer ingående. I denna första version ligger fokus främst på planering och förberedelser 

inför kapacitetsanalyser, val av metod och modell samt indatakällor. Ett nedslag görs även 

på framtagande av analysresultat. Beräkningshandledningen är avgränsad till analytiska 

modeller samt mikro- och mesomodeller. Makroskopiska trafikmodeller tas ej upp.  

1.5. Rekommendation för vidare läsning 

För den som är intresserad av att läsa mer om kapacitetsanalyser rekommenderas följande 

litteratur. I listan inkluderas dels några av de dokument och handböcker som använts som 

referenser i denna beräkningshandelning men innehåller även tips på andra källor som kan 

vara av intresse för vidare läsning. 

Trafikverkets källor: 

 TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter, TRV 2013/64343  

 Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994 

 Effektsamband för transportsystemet, framförallt: 

o Bygg om eller bygg nytt – Kapitel 3 Trafikanalyser 

o Bygg om eller bygg nytt – Kapitel 4 Tillgänglighet, samt tillhörande 

bilagor med VQ-samband. 

 Drift och Underhållsåtgärders inverkan på Kapacitet och Trafikföring (DUKAT), 

TRV 2013/72712 

 Handledning – Restidsnyttor mikro- och mesomodeller 

Omvärld: 

 Capcal 4.6 – Användarhandledning, Trivector (2021) 

 Anvendelse af mikrosimuleringsmodeller, Vejdirektoratet (2010) 

 Håndbog for Kapacitet og serviceniveau, Vejdirektoratet 14/04141 (2019) 

 Transport analysis guidance (TAG), Departement for Transport (2019) 

 Traffic Modelling Guidelines, Transport for London (2010) 

 Highway Capacity Manual, Sixth Edition: A Guide for Multimodal Mobility 

Analysis (HCM), Transport Research Board (2016) 

https://www.trafikverket.se/contentassets/32ce05ecc3ac458bb8ecb802e8e2da54/trvmb_kapacitet_och_framkomlighetseffekter.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/32ce05ecc3ac458bb8ecb802e8e2da54/handbok_for_kapacitetsanalys_med_hjalp_av_simulering.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/effektkataloger_hela_rapporten.pdf
https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002601_002700/Publikation_002639/Projektrapport%20DUKAT_ver%201.0.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/a315cfef2b514117a3d66655c8a1dea0/2020/handledning---restidsnyttor-mikro--och-mesomodeller-2020-200615.pdf
http://kls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers/GetFile.ashx?id=3944770&filename=Mikrosimuleringsmodeller.pdf
http://kls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers/GetFile.ashx?id=8099173&filename=Håndbog_Kapacitet%20og%20serviceniveau_juli_2019.docx
https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag
http://content.tfl.gov.uk/traffic-modelling-guidelines.pdf
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 Traffic Analysis Tools, Federal Highway Administration (2020) 

 Dynamic Traffic Assignment – A Primer (2011) 

 TAT Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling 

Software. Washington DC: FHWA (2019) 

https://ops.fhwa.dot.gov/trafficanalysistools/index.htm
https://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/circulars/ec153.pdf
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2. Planering kapacitetsanalyser 

Det här kapitlet tar upp de delar som är bra att tänka på inför kapacitetsanalyser. Det krävs 

en del förarbete för att man ska kunna genomföra en analys på ett bra sätt. 

2.1. När 

I huvudsak genomförs kapacitetsanalyser vid tillfällen som syftar till att lösa eller reducera 

ett kapacitetsproblem som finns idag, identifiera eventuellt framtida kapacitetsproblem 

och/eller testa ny infrastrukturs funktion innan den byggs. 

Inom Trafikverket är det i främst tre skeden där det är aktuellt med kapacitetsanalyser. 

1. Åtgärdsvalsstudie 

2. Planläggningsprocess 

3. Byggskede 

Inom Trafikverket används kapacitetsanalyser även vid trimningsåtgärder, planering av 

vägarbeten, utvärdering av miljöeffekter etc. Andra fall där Trafikverket är mottagare av 

kapacitetsanalyser är bland annat när kommuner planerar för kommande exploateringar. 

Trafikverket begär ofta av kommunen att inkomma med en trafikutredning för att påvisa 

vilka effekter deras exploateringar har på den statliga infrastrukturen. I de här fallen är det 

bra och viktigt att vara tydliga med vilka krav som ställs på kapacitetsanalysen och 

prognosen för att den ska godkännas. 

2.1.1. Åtgärdsvalsstudier 

Åtgärdsvalsstudier initieras oftast när det finns ett problem att lösa och där kan 

kapacitetsanalyser vara ett bra stöd i framförallt stegen förstå situationen och pröva 

tänkbara lösningar. Dessa ger i sin tur ett bra underlag till faserna forma en inriktning och 

rekommendera åtgärder. 

 

I åtgärdsvalsstudier utgår man från fyrstegsprincipen och där kan kapacitetsanalyser 

användas för att testa de olika stegen när det kommer till att pröva tänkbara lösningar: 

1. Tänk om – Klarar sig dagens infrastruktur om vi får ett förändrat resande? Vilka 

effekter kan det bli med förändrad markanvändning, lokaliseringar etc? 

2. Optimera – Går det att lösa kapacitetsproblem genom att optimera 

infrastrukturen, ITS-lösningar, trafiksignaloptimering, omfördelning av ytor etc.? 

3. Bygg om – Vilka effekter blir det vid begränsade ombyggnationer, planskilda 

korsningar, breddning, ITS-lösningar m.m.? 

4. Bygg nytt – Om det behöver byggas ny infrastruktur, hur behöver den då vara 

utformad för att klara trafikefterfrågan? 
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Åtgärdsvalsstudien ska svara på varför det behövs ett vägprojekt. För mer information om 

åtgärdsvalsstudier, se Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar – 

handledning (Trafikverket, 2015b). 

2.1.2. Planläggningsprocessen 

Om man i åtgärdsvalsstudien kommit fram till att det inte räcker med steg 1- eller 2-

åtgärder för att lösa bristerna går man vidare med steg 3- och/eller 4-åtgärder enligt 

fyrstegsprincipen. Behöver det planeras för ett nytt vägprojekt går man vidare till 

planläggningsprocessen för att ta fram en vägplan (undantaget typfall 1, där ingen vägplan 

krävs). Under utredningsarbetet i planläggningsprocessen tas det fram var och hur vägen 

ska byggas (lokaliseringsalternativ och utformningsalternativ), vilket sedan beskrivs i 

vägplanen. 

Under utredningsarbetet är kapacitetsanalyser ett bra stöd vid utformning och test av olika 

alternativ. De framtagna lösningarna ska förhålla sig till kraven enligt Vägar och gators 

utformning (VGU) och kapaciteter skall beräknas enligt TRVMB Kapacitet och 

framkomlighetseffekter, TRV 2013/64343. Vid mer komplexa situationer kan man med 

fördel använda sig av mikro- eller mesosimulering. Dessa kan även användas för att 

utvärdera lösningen med hjälp av andra effektmått. 

Vid beräkning av samhällsekonomi kan kapacitetsanalyser med hjälp av mikro- och/eller 

mesosimuleringsmodeller också bidra till att få en mer korrekt beräkning av restidsnytta då 

de tar bättre hänsyn till trängsel jämfört makromodeller. Trafikverket har tagit fram Excel-

verktyget Komplettera kalkyl restidsnytta som kan användas för att beräkna restidsnyttor 

som komplement till EVA och Samkalk. För mer information om verktyget se Handledning 

– restidsnyttor mikro- och mesomodeller 2020 (Trafikverket, 2020f). 

För mer info om planläggningsprocessen, se broschyren Nya vägar och järnvägar – så här 

planerar vi (Trafikverket, 2013) och Planläggning av vägar och järnvägar (Trafikverket, 

2014b). 

2.1.3. Byggskede 

När man kommer in i byggskedet ska förutsättningar och utformning av infrastruktur vara 

satta i vägplanen. I byggskedet kan kapacitetsanalyser användas som stöd för när man ska 

titta på om och hur arbetet kan komma att påverka övriga trafiken, om trafikomläggningar 

behövs, framtagande av trafikanordningsplaner, planering av material- och masstransporter 

etc. Analysen kan då nyttjas för att hitta de lösningar som påverkar övriga trafiken så lite 

som möjligt. 

För mer info om byggskedet, se broschyren Vad händer när en väg eller järnväg byggs? 

(Trafikverket, 2012b). 

2.2. Syfte och mål 

Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte kopplat till själva kapacitetsanalysen, d.v.s. varför 

studien behövs och vilket/vilka mål som vill uppnås. Nedan är några punkter som är bra att 

fundera igenom och svara på innan analysen ska genomföras: 

 Syfte – Vad är syftet med studien? Varför behövs den? Vad är det som ska 

lösas/förbättras? 
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 Mål – Vid nybyggnad är både ett mål och krav att den nya anläggningen ska klara 

en viss belastningsgrad. Andra krav som kan ställas är max kölängd och fördröjning. 

Finns det några andra mål, t.ex. för kollektivtrafik som ska uppnås? 

 Vad kan/ska resultatet användas till – Tydliggör vad resultatet kan/ska 

användas till. Om exempelvis lägre krav har ställts på analysen eller om indatat varit 

bristfälligt kanske resultatet inte kan användas till allt, som t.ex. detaljutformning 

av korsning. 

 Vilka förutsättningar gäller för resultatets giltighet – Är det en viss 

markanvändning som ligger till grund för den prognostiserade trafiken eller hur 

infrastrukturen ser ut? Ändras sådana förutsättningar tappar analysen sin giltighet. 

 Mottagare – Vem är mottagare av resultatet? Behöver resultatet presenteras eller 

tas fram på ett visst sätt? Det kan t.ex. vara aktuellt om resultatet behöver 

visualiseras. 

I Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering (Trafikverket, 2014a) görs en 

genomgång av ytterligare frågor som är bra att svara på i framtagande av en 

projektbeskrivning. 

2.3. Frågeställningar och hypoteser 

Vilken eller vilka frågeställningar ska kapacitetsanalysen svara på? I början av projektet är 

det viktigt att definiera upp frågeställningar och eventuellt hypoteser kopplade till 

respektive frågeställning. Exempel på vanliga frågeställningar vid kapacitetsanalyser kan 

exempelvis vara om dagens infrastruktur kommer klara den ökade trafiken på grund av en 

viss exploatering, vilken den bästa lösningen är för att klara trafiken i en korsning och om 

restiden för kollektivtrafiken kan förbättras utmed en sträcka. Vad som är en acceptabel 

trafiksituation är subjektivt. Simuleringsmodellerna svarar inte på det utan de ger ett 

resultat som man sedan jämför med egna uppsatta kriterier. 

Hypoteser ska vara specifika och mätbara påståenden som är kopplade till respektive 

frågeställning. De effektmått som oftast används vid uppställning av en hypotes när det 

kommer till kapacitetsanalyser är restid, kölängd och belastningsgrad. Det är skillnad på hur 

hypotesprövning kan göras mellan olika typer av modeller. För analytiska modeller och 

mesomodeller görs prövningen till större del genom jämförelser av resultat medan det för 

mikrosimuleringsmodeller går att pröva hypotesen med ett statistiskt test, t.ex. Students t-

test. 

För mer information om hypotesprövning se Dataanalys och hypotesprövning för 

statistikanvändare (Grandin, 2003) och Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av 

simulering (Trafikverket, 2014a). 

2.4. Projekt- och influensområde 

Projektområde syftar på området där åtgärder ska testas och influensområde på området 

som kan påverkas av åtgärderna. Det är bra att ha en uppfattning om hur stort område som 

kan komma att beröras då det påverkar val av metod och modell. 
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I Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994, står det mer 

om hur studieområdet kan hanteras. 

2.5. Val av metod och modell 

Det är viktigt att precisera metod innan projektstart då det kan skilja mycket i resursåtgång 

mellan metoderna, i både tid och kostnad. Utifrån bland annat syfte, vilka frågeställningar 

man vill ha svar på samt storleken på projektområde och det bedömda influensområdet får 

man en vägledning i vilken metod och modell man bör välja. 

Man bör företrädesvis välja de metoder som finns att tillgå i TRVMB Kapacitet och 

framkomlighetseffekter (Trafikverket, 2014c) för kapacitetsberäkningar framför att göra 

trafiksimuleringar. Det är först när dessa metoder inte uppfyller de krav som ställts som 

trafiksimuleringar bör bli aktuella. 

Oavsett om man väljer att göra trafiksimuleringar är det en god idé att komplettera med 

kapacitetsberäkningar enligt TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter (Trafikverket, 

2014c). Även om det är en mer komplex infrastruktur än vad de analytiska modellerna är 

gjorda för kan de ge god vägledning vid överslagsräkningar. 

För mer information om metod och modell, se Kapitel 3 - Val av modell. 

2.6. Indata 

Inför projektet behöver det ses över vilken indata som kommer behövas för att genomföra 

analyserna. Man behöver definiera upp vad och hur man ska mäta samt under vilka 

perioder. Detta är avhängigt vilken metod som väljs för att genomföra analyserna. Det är 

viktigt att man har en klar bild av vad det krävs för typ av indata då man kan behöva ta höjd 

för det när det gäller både resurs- och tidsåtgång. Det är också kvalitén på indata som sätter 

begränsningar för hur tillförlitligt själva resultatet blir samt vad analysen kan användas till. 

Det är viktigt att indata och underlag som används beskrivs tydligt och var det kommer 

ifrån. Har t.ex. trafikmätningarna bearbetats på något sätt, exempelvis justerats till något 

år?  Underlaget bör även beskrivas utifrån vilken noggrannhet det har, eventuella brister i 

materialet, gap-analys m.m. 

2.7. Avstämningspunkter 

Vid uppstarten av projektet är det viktigt att ha en tydlig dialog mellan beställare och 

utförare där man går igenom arbetssätt, val av metod, insamling av data etc. Man bör även 

ta fram en plan med tydliga avstämningspunkter, vad som ska gås igenom och vad som ska 

vara klart innan man påbörjar nästa del av projektet. En del av nedanstående 

avstämningspunkter behöver även specificeras vid upphandlingen 

Förslag på avstämningspunkter: 

 Frågeställningar/hypoteser – Gå igenom de olika hypoteserna som ska prövas 

och vilka mått som ska användas – Var överens om när något är okej eller inte. 

 Arbetssätt – Gå igenom hur de olika delarna ska genomföras. 
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 Metod – Gå igenom val av metod för att vara överens om att den valda metoden 

kan svara på frågeställningar/hypoteser.  

 Indata/databehov – Brist på data kan ge osäkerheter eller att analysen inte går 

att utföra på ett tillfredsställande sätt då det skulle bli för stora osäkerheter. 

 Avgränsningar – Finns det några avgränsningar eller något som analyserna inte 

kommer kunna svara på? 

 Osäkerheter – Vilka osäkerheter finns det beroende av bland annat vald metod, 

tillgång till data, trafikprognos etc.? Hur kan de hanteras? Vilket behov av 

känslighetsanalyser finns det? 

 Nuläge – När kalibrering och validering av nuläget av modellen är klart är det bra 

att gå igenom det och vara överens om att det är representativt. Finns det några 

osäkerheter kvar som man behöver ha med sig i det fortsatta arbetet? 
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3. Val av modell 

Kapitlet syftar till att ge en översiktlig bild av vilka typer av trafikmodeller som finns, vad 

skillnaden mellan dem är samt för vilka ändamål respektive typ av modell passar att 

användas för. Fokus ligger på analytiska trafikberäkningsmodeller samt mikro- och 

mesosimuleringsmodeller. 

3.1. Vad finns det för olika typer modeller? 

Det finns flera olika typer av modeller för att beräkna kapaciteten i vägsystemet. 

Trafikmodellerna kan översiktligt delas upp i två slag: analytiska modeller och 

simuleringsmodeller.  

3.1.1. Analytiska modeller 

Analytiska modeller utgörs av samband där bestämda värden för till exempel kapacitet, 

hastighet och tidsavstånd används för att beräkna de trafikala effekterna för ett visst 

scenario, exempelvis skillnad i utformning, reglering eller trafikmängd. Resultatet 

presenteras exempelvis i form av kölängd, resulterande kapacitet och belastningsgrad. Det 

finns ingen slumpvariation mellan resultaten från modellerna, utan för varje set av indata 

finns en specifik lösning. Parametervärdena som används i modellerna baseras vanligen på 

uppmätta genomsnitt och resultatet ges ofta på timnivå. I och med att medelvärden används 

istället för platsspecifika parametrar finns en viss osäkerhet i utdatat som utföraren behöver 

förhålla sig till vid tolkning av analysresultatet. 

Trafikverket har tagit fram analytiska beräkningsmetoder för att bland annat beräkna 

kapacitet, belastningsgrad, kölängd, fördröjning och antal stopp för ett antal typer av vägar 

och korsningar. Dessa finns beskrivna i TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter, TRV 

2013/64343. De delar av metodbeskrivningen som beskriver beräkningsmetodik för 

korsningar (kapitel 4-6) har implementerats i programvaran Capcal (kapacitetsberäkning av 

korsning). Capcal samägs av konsultföretaget Trivector och Trafikverket, där in- och 

utdataprogrammet ägs och förvaltas av Trivector och beräkningsprogrammet ägs av 

Trafikverket. 

3.1.2. Trafiksimuleringsmodeller 

Trafiksimuleringsmodeller kan delas upp i mikro- och mesomodeller efter vilken detaljnivå 

som trafiken modelleras i, se figur 1. Även makromodeller förekommer, men dessa tas ej 

upp i detta kapitel. För mer information om hur Emme och Sampers, Trafikverkets 

makroverktyg för prognoser, fungerar och används hänvisas till exempelvis 

Beräkningshandledning – Trafik- och transportprognoser, TRV 2017/58771 (Trafikverket, 

2020b). 
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Figur 1. Skillnad i skala på modellområde mellan mikro, meso och makromodeller. 

 

Mikro- och mesosimuleringsmodeller beräknar och visualiserar hur fordon rör sig genom ett 

vägnät som användaren byggt upp. Under körningen uppdateras modellen med jämna 

mellanrum för att beräkna hur fordonens position, hastighet, acceleration m.m. förändras 

utifrån ett antal villkor och parametrar. Modellen försöker genom detta efterlikna hur 

trafiksituationen utvecklas under en viss tidsperiod. Exempelvis kan köers uppbyggnad och 

upplösning studeras och visualiseras. Trafiksimuleringsmodeller skiljer sig från de 

analytiska modellerna genom att de generellt sett alltid är stokastiska. Det finns alltså en 

slumpfaktor inbyggd för att efterlikna den verkliga variationen i trafiken. I och med att 

utdata varierar mellan körningarna behöver modellen köras flera gånger för att resultatet 

ska bli statistiskt säkert. 

För en mer utförlig beskrivning av simuleringsmodellers uppbyggnad och egenskaper, med 

fokus på mikro, se Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering, 

TRV2013/79994. 

3.1.2.1. Mikrosimuleringsmodeller 

Mikrosimuleringsmodeller karaktäriseras av att trafiknätet är uppbyggt med en hög 

detaljeringsgrad och att enskilda fordon modelleras. I modellen ges varje fordon ett visst 

antal egenskaper som till exempel fordonstyp, maxhastighet, acceleration och retardation. 

Varje fordon har också en förare med ett visst antal egenskaper som t.ex. önskad hastighet, 

reaktionstid och tidsluckeacceptans. För varje parameter finns en statistisk variation med 

syfte att efterlikna den verkliga variansen mellan fordon och förare. Fordonen interagerar 

därefter med varandra efter ett antal givna regler. Ett exempel på dessa är Wiedemanns 

efterföljemodeller för fordon (Wiedemann, 1974). 

Mikrosimuleringsmodeller är beräkningsintensiva och kräver mycket indata och kodning av 

vägnätet. Modellområdet är därför ofta ganska litet, vanligen ett par korsningar stort. Figur 

2 visar exempel på hur ett mikrosimuleringsprogram kan se ut. 
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Figur 2. Bilder från mikrosimuleringsprogram, överst Vissim (PTV) och nederst Transmodeler 

(Caliper). 

3.1.2.2. Mesosimuleringsmodeller 

Mesosimuleringsmodeller kännetecknas av att trafiknätet är uppbyggt med en lägre 

detaljeringsgrad samt att fordonens egenskaper och beteende är enklare beskrivet än för 

mikroskopiska trafikmodeller. Ofta används mer detaljerade samband för att beskriva 

fordonens beteenden i komplexare trafikmiljöer som t.ex. korsningar och vävningar. På 

länkar där få interaktioner mellan fordon förväntas ske används enklare samband.  

Dynamiska mesomodeller kan ta hänsyn till ruttval inom nätverket. Fordonen i modellen 

väljer den rutt med lägst upplevd restid efter principen att det ska råda jämvikt i nätverket. 

Detta kan vara användbart när trafiksituationer med förekomst av trängsel ska studeras 

eller då man vill analysera effekterna av vägarbeten eller incidenter. 

Mesoskopiska modeller kräver mindre detaljerad indata och kodning av nätverket än 

mikrosimuleringsmodeller. De används därför ofta för att analysera större områden, till 

exempel en stadsdel. Figur 3 visar exempel på hur ett mesosimuleringsprogram kan se ut. 

 

Figur 3. Bilder från mesosimuleringsprogrammet Dynameq (Inro). 
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3.1.3. Vad är det för skillnad mellan modellerna? 

Skillnaderna mellan de analytiska metoderna i TRVMB Kapacitet och framkomlighets-

effekter, mikrosimuleringsmodeller och mesosimuleringsmodeller kan förenklat beskrivas 

enligt tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Jämförelse mellan modelltyperna. 

 
TRVMB Kapacitet- och 

framkomlighetseffekter 

Mikrosimulerings-

modeller 

Mesosimulerings-

modeller 

Tar hänsyn till 

närliggande 

korsningar 

Nej Ja Ja 

Grad av komplexitet 

på trafikutformningar 
Låg Hög Hög 

Grad av komplexitet 

på signalmodellering 
Medel Hög Medel 

Modellerar 

dynamiskt ruttval i 

vägnätet 

Nej Nej* Ja 

Modellerar 

fotgängare och 

cyklister 

Till viss del Ja Nej 

* Mikrosimuleringsmodeller har i vissa fall möjlighet att modellera dynamiska ruttval i nätverket, men 

oftast läggs förutbestämda ruttval in av användaren. 

3.2. När ska man använda respektive modell? 

De analytiska beräkningsmodellerna i TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter 

är enkla och snabba att använda. Modellerna, som bland annat inkluderar Capcal, kräver 

oftast inte mycket indata och är framtagna utifrån svenska förhållanden. De genererar 

också, till skillnad från simuleringsmodeller, värden på olika kapacitetsmått. Metodernas 

svaghet är att de oftast inte kan ta hänsyn till påverkan från närliggande korsningar i 

vägnätet, t.ex. då köer från en korsning påverkar en annan korsning uppströms eller hur 

trafikflöden ankommer från närliggande korsning. Det kan också vara svårt att använda 

dem i fall där en mer komplex trafikutformning ska analyseras.  

Analytiska modeller passar att användas för att beräkna kapacitet och belastningsgrad för  

vägobjekt med standardutformning, t. ex. tre eller fyrvägskorsningar (A-E1), skyttelsignaler, 

raksträckor, på- och avfarter samt växlingssträckor. För mer komplexa objekt som 

inkluderar ett större nät eller som har en mer komplex utformning som trafikplatser, kan 

analytiska modeller användas som ett första steg för att göra inledande bedömningar av 

kapaciteten och framkomligheten. Beräkningarna kan också användas för att jämföra mot 

                                                             
1 Typ A och B – korsning utan resp. med trafikö i sekundärvägen, typ C – korsning med 
vänstersvängficka, typ D – cirkulationsplats, typ E – signalreglerad korsning. 



18 (46) 

resultat från simuleringsmodeller. Några exempel på analytiska modellers 

användningsområden är: 

 Beräkning av kapacitet och belastningsgrad för korsningar och länkar med 

standardutformning. 

 Inledande kapacitetsanalyser av en trafiksituation – innan mer komplexa modeller 

används. 

Mikroskopiska trafiksimuleringsmodeller kräver, till skillnad från de analytiska 

modellerna, mycket indata och arbete med uppbyggnad, verifiering, kalibrering samt 

validering av modellen. De har å andra sidan bättre möjlighet att modellera komplexa 

trafikutformningar och kan också ta hänsyn till hur olika delar av trafiksystemet påverkar 

varandra. De tar också bättre hänsyn till den verkliga variationen i trafiksystemet i och med 

att fordonens och förarnas egenskaper varierar efter statistiska fördelningar.  

Mikrosimuleringsmodeller passar att användas i fall där det finns en trängselproblematik i 

nätverket som påverkar mer än enstaka korsningar. De kan också användas i de fall där 

objektet har en komplex utformning som inte kan återges i analytiska modeller eller 

mesosimuleringsmodeller. Några exempel på användningsområden för 

mikrosimuleringsmodeller är: 

 Komplexa korsningar, både vad gäller utformning och trafiksignaler. 

 Större nätverk som inkluderar korsningar som påverkar varandra. 

 Kollektivtrafikprioritering. 

 Motorvägskorridorer. 

 Objekt där detaljerad modellering av fotgängare och cyklister behövs. 

 Visualisering av resultaten. 

I mesoskopiska trafiksimuleringsmodeller modelleras trafiken med en lägre 

detaljeringsgrad än mikroskopiska modeller. Detta innebär att trafiksituationen inte kan 

studeras lika noggrant som i mikromodeller, men modellnätverken kan å andra sidan 

enklare göras större då de kräver mindre beräkningskapacitet. De är användbara i 

situationer när stora områden ska simuleras, t.ex. en hel stadsdel. Dynamiska mesomodeller 

har också egenskapen att fordonen själva kan välja rutt genom nätverket utefter principen 

att det ska råda jämvikt med avseende på upplevd restid. 

Mesomodeller passar att användas för att studera större nätverk med trängselproblematik 

och där ruttvalseffekter är av betydelse, samt där det inte finns ett behov av att beskriva 

nätverket på samma detaljnivå som i mikromodeller. Några exempel på 

användningsområden är följande: 

 Större nätverk med trängselproblematik och där ruttvalseffekter är av betydelse. 

 Motorvägskorridorer med alternativ rutt. 

 Ruttvalseffekter till följd av ITS-åtgärder. 



19 (46) 

 Ruttvalseffekter till följd av vägarbeten/incidenter. 

 Korttidsprognoser. 

3.3. Val av effektmått 

De olika modellslagen genererar generellt olika typer av resultat. Innan analysen påbörjas 

bör man därför ta reda på vilka effektmått som är av intresse för studien för att därefter 

kunna välja den bäst lämpade metoden. Exempelvis beräknas normalt inte kapaciteten i 

form av belastningsgrad i simuleringsmodeller, utan finns ett behov av att beräkna denna 

bör man även använda sig av de analytiska metoderna som beskrivs i TRVMB Kapacitet och 

framkomlighetseffekter TRV 2013/64343 och/eller Capcal. 

En lista med effektmått som vanligtvis genereras från respektive typ av modell visas i tabell 

2 nedan. 

Tabell 2. Jämförelse av effektmått från de olika modelltyperna. 

 
Analytiska 

trafikmodeller 

Mikrosimulerings-

modeller 

Mesosimulerings-

modeller 

Belastningsgrad Ja Ja* Nej 

Antal stopp Ja Ja Nej 

Fördröjning Ja Ja Ja** 

Geometrisk fördröjning Ja Ja** Nej 

Kölängder Ja Ja Ja 

Restider Nej** Ja Ja 

Hastigheter  Nej Ja Ja 

* Går att räkna fram kapacitet per tillfart men tidskrävande. 
** Behövs handpåläggning efteråt. 

Belastningsgrad, i vissa fall uttryckt som servicenivå, är förhållandet mellan ett visst 

trafikflöde och kapaciteten på en raksträcka eller korsning. Vid nybyggnad finns krav på 

maximal belastningsgrad, dessa kan hittas i Krav – VGU, Vägar och gators utformning 

(Trafikverket, 2021). 

Antal stopp är ett mått på hur ofta fordon behöver stanna i anslutning till en korsning och 

kan användas för att ge en indikation på framkomligheten. 

Fördröjning är ett mått på hur mycket längre tid det tar för fordon att köra en viss sträcka 

jämfört med om inga hinder fanns. Fördröjning kan uppstå på grund av konflikter med 

andra fordon, exempelvis vid väjning, s.k. interaktionsfördröjning. Det uppstår också i 

samband med att fordon behöver sakta in och passera korsningar, s.k. geometrisk 

fördröjning. 

Kölängder är ett annat vanligt mått för att beskriva framkomligheten på en viss vägsträcka 

eller korsning. Mäts antingen i antalet fordon eller i meter. 
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Restider och hastigheter är vanliga mått för att jämföra hur lång tid det tar för fordon 

att köra en specifik sträcka i två eller flera scenarier. Dessa kan även användas för att 

identifiera flaskhalsar i systemet. 

3.4. Indata 

I tabell 3 nedan visas en generell sammanställning av vilken indata och kalibreringsdata 

som kan behövas för respektive typ av modell. En mer utförlig lista där indatabehovet till 

simuleringsmodeller beskrivs finns i Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av 

simulering, TRV 2013/79994. För mer information kring insamling av indata samt vilka 

indatakällor som finns, se kapitel 4 Databehov och indatakällor.  

Tabell 3 - Översiktlig sammanställning av indata- och kalibreringsdatabehov beroende på modelltyp. 

Indata 
Analytiska 

trafikmodeller 

Mikrosimulerings-

modeller 

Mesosimulerings-

modeller 

Vägutformning  Ja Ja Ja 

Reglering Ja Ja Ja 

Trafiksignalschema Ja Ja Ja 

Trafikvolym och 

fordonssammansättning 
Ja (timvolym) 

Ja (rek. 5-15 min 

intervall) 

Ja (rek. 10-15 min 

intervall) 

Gång- och cykeltrafikflöden Ja Ja Nej 

Resmönster (O-D-

matris/svängandelar) 
Ja Ja Ja 

Förarbeteende Nej Ja Ja 

Fordonsegenskaper Nej Ja Ja 

Kalibreringsdata    

Restid Nej* Ja Ja 

Hastighet (uppmätt) Nej* Ja Ja 

Kölängd Nej* Ja Ja 

Antal fordon per 

gröntidsperiod 
Nej* Ja Nej 

Körfältsfördelning Ja Ja Nej 

* Avser Capcal men finns analytiska modeller där det går att justera parametrar. 
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4. Databehov och indatakällor 

Behovet av indata styrs av kapacitetsanalysens syfte och omfattning. Även val av modell 

spelar in när det gäller vilken typ av data som behövs för att kunna genomföra studien. Det 

är viktigt att komma ihåg att resultatets kvalitet och noggrannhet beror på kvaliteten på 

indata som används i beräkningarna. Analysen bör därför anpassas efter vilken tillgång till 

data som finns inom projektet. 

Avsikten med följande kapitel är inte att vara heltäckande, utan målsättningen är istället att 

förtydliga och utveckla vissa delar inom datainsamling och datahantering. I Handbok för 

kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994, finns en utförlig beskrivning 

av vilken data som krävs för uppbyggnad, kalibrering och validering av simuleringsmodeller. 

Beskrivningen kan även användas som utgångspunkt för mindre datakrävande 

beräkningsmetoder som t.ex. Capcal. 

4.1. Platsbesök 

Inför varje kapacitetsanalysprojekt bör om möjligt ett platsbesök genomföras för att få en 

förståelse för trafiksituationen som ska analyseras samt, i ett senare skede, om resultaten 

från analysen verkar vara rimliga. Om både beställare och utförare är med vid platsbesöket 

får man en bra samsyn på trafiksituationen. Det är också ett bra tillfälle att studera andra 

parametrar än de som normalt mäts vid trafikräkningar. Förutom att dokumentera platsen 

med foton och video bör man även kontrollera att utformning och geometri stämmer med 

tillgängligt kartmaterial. Man bör även notera hur trafikanterna beter sig på platsen. Detta 

kan till exempel vara hur körfälten används, vilket väjningsbeteende som uppvisas, 

eventuella siktproblem och på vilka platser som inbromsning och acceleration sker. 

Vid platsbesöket bör man om möjligt också observera hur eventuella köer bildas och 

avvecklas samt hur långt de sträcker sig. Det är även bra att notera om det finns in- eller 

utfarter som riskerar att blockeras av långa köer. 

4.2. Trafikmätningar 

Trafikmätningar genomförs på plats för att samla in trafikdata som underlag för att dels 

kunna bygga upp men också kalibrera och validera en trafikmodell. Det finns flera olika 

metoder för att mäta trafiken. För längre tidsperioder används ofta automatiska 

trafikräknare eller videofilmning. För kortare tidsperioder, t.ex. vid mätning av 

svängandelar under maxtimmen, kan manuella trafikräkningar genomföras. Vilka 

trafikmätningar som behöver genomföras beror på analysens omfattning och val av modell. 

För att resultatet ska vara representativt krävs att de data som ska användas för att kalibrera 

och validera modellen är tillräckligt omfattande och håller en hög noggrannhet. 

För trafikräkningar som genomförs i områden med trängselproblematik är det viktigt att 

säkerställa att det är själva trafikefterfrågan som mäts och inte trafiklösningens kapacitet, 

vilket kan bli resultatet om det är kö under hela mätperioden. För att runda detta krävs att 

det är den inkommande trafiken till studieområdet som mäts, annars är risken att det är 

kapaciteten som mäts. 

Trafikräkningar och mätningar av t.ex. restider, köer och svängandelar bör om möjligt 

genomföras vid samma tillfälle för att indata ska vara konsistent vid kalibrering och 

validering. 
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4.2.1. Databehov 

I kapitel 2.4 i Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994, 

beskrivs vilket databehov som finns för att kunna bygga upp, kalibrera och validera en 

trafiksimuleringsmodell. Listan är omfattande och tar även upp exempel på data inom 

respektive datatyp. För enklare trafikanalyser som till exempel kapacitetsberäkningar i 

Capcal, är databehovet mindre. 

Vid val av vilken trafikdata som ska samlas in bör man ha i åtanke att måtten man ska 

utvärdera mot i analysen helst också ska kunna mätas. Väljer man till exempel att utvärdera 

kölängder bör det alltså helst finnas kölängdsdata att jämföra med, så att de effektmått man 

väljer att använda sig av är validerade. 

4.2.2. Tidsperiod 

Det är av stor vikt att välja en representativ tidsperiod för trafikräkningen. I 

Effektkatalogen, Bygg om eller bygg nytt, kapitel 3 trafikanalyser (Trafikverket, 2020c), 

finns månads-, veckodags- och timindex för personbils- och lastbilstrafik som ger en 

överblick hur trafiken fördelar sig över året. Indexen kan vara till hjälp för att välja vilken 

månad och veckodag som är intressant för analysen om ingen annan information finns att 

tillgå. De är dock för generella för att identifiera under vilken tidsperiod som trafiktopparna 

varar under dygnet. För att ta reda på dessa bör istället trafikmätningar som utförts i 

området användas.  

Hur mycket som behöver mätas beror på vilken typ av analys som ska genomföras och 

vilken noggrannhet som eftersträvas. En tumregel kan vara att man för enklare analyser 

behöver mäta tre dagar för att få ett bra underlag. Det är dock viktigt att dessa dagar är 

representativa för trafiksituationen som ska studeras. I mer omfattande analyser kan längre 

tidsperioder behöva mätas. 

Ofta dimensioneras ett trafikobjekt av förmiddagens maxtrafikflöden i ena riktningen och 

eftermiddagens maxtrafikflöden i andra riktningen. I vissa fall kan dock den ena 

trafiktoppen vara helt dimensionerande. För att kunna avgöra vilka tidsperioder som 

behöver mätas behöver en kontroll göras av vilken eller vilka tidsperioder som är 

dimensionerande på platsen. För de tidsperioder som bedöms vara dimensionerande bör 

minst två timmar mätas. I områden där topparna förväntas pågå under en längre period, 

t.ex. i storstadsområdena, anpassas längden på trafikräkningarna efter detta. En tumregel är 

att mätningarna ska påbörjas innan det är trängsel i systemet och avslutas när det inte råder 

någon trängsel längre. Detta görs för att kunna beskriva hela högtrafikperioden, inkl. 

uppbyggnad och avveckling av trafiken, se figur 4. 
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Figur 4. Exempel på förmiddagens och eftermiddagens högtrafikperioder, inkl. uppbyggnad och 

avveckling av trafiken. 

 

När trafikmätningar genomförs bör räkningen delas upp i kortare intervall för att kunna se 

hur trafiksituationen förändras under tidsperioden. Vilken aggregeringsperiod som behövs 

för analysen beror bland annat på val av analysmetod. För enklare analytiska verktyg kan 

det räcka med att ha resultatet på timnivå, medan det för simuleringsverktyg krävs kortare 

tidsperioder. En rekommendation är att dela upp räkningen i minst 15-minutersintervall. 

4.3. Trafikverkets datakällor 

Trafikverket har tillgång till samt tillhandahåller en rad olika datakällor som kan användas 

för att bygga upp, kalibrera och validera trafikmodeller. Nedan presenteras ett urval av 

dessa. Källorna är avgränsade till trafikflödesdata samt geometriska data, men det kan vid 

vissa tillämpningar även vara av intresse att ha tillgång till händelse- eller incidentdata som 

exempelvis kan hämtas via STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) eller NTIS 

(Nationellt trafikinformationssystem).  

Datakällorna som listas nedan kan vara till god hjälp för att samla in grunddata för ett visst 

objekt. Däremot innehåller de vissa begränsningar som gör att man ofta behöver göra 

kompletterande mätningar på plats. Platsbesök är i många fall även nödvändigt för att få en 

bra förståelse för hur trafiksituationen ser ut och trafikanters beteende på platsen.    

4.3.1. Trafikdata 

4.3.1.1. Trafikmätningar 

Trafikverket ansvarar för att genomföra mätningar av ÅDT, årsmedeldygnstrafik, och ett 

antal andra vägtrafikrelaterade parametrar på det statliga vägnätet. Det statliga vägnätet 

delas in i drygt 34 000 avsnitt (Trafikverket, 2015a). Drygt 22 000 av dessa mäts 

regelbundet genom stickprovsmätningar, där huvudvägar mäts vart 4:e år och resten vart 

12:e år. För de övriga ca 12 000 avsnitten görs bedömningar av ÅDT. Dessa består till största 

del av cirkulationsplatser, ramper till motorvägar och korta vägavsnitt. Resultatet från 

trafikmätningarna lagras i systemet Tindra, där de bland annat räknas om till ÅDT. 

Årsmedeldygnstrafiken publiceras sedan publikt i Trafikflödeskartan, TFK, och Klickbara 
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kartan, TIKK. Resultatet levereras också till flera databaser, t.ex. Nationella Vägdatabasen, 

NVDB. 

I Trafikflödeskartan presenteras ÅDT-mätningarna för totalttrafik, tung trafik och MC-trafik 

grafiskt i form av linjer med relativ tjocklek. Till varje segment finns även mätår och 

osäkerhetstal utskrivet. I Klickbara kartan presenteras mer detaljerad information om 

respektive mätpunkt och mätning. Dels redovisas ÅDT för totaltrafik, lastbilar och axelpar, 

uppdelat på riktning, och dels ges även medelantal axlar för lastbilar. Det går även att få ut 

trafikflöden och hastigheter uppdelade på fordonsslag och timme från trafikmätningarna 

som genomförts. Förutom Trafikverkets stickprovsmätningar finns även t.ex. 

specialmätningar, cykelmätningar och i vissa fall kommunala mätningar inlagda i kartan. 

Ovanstående datakällor kan ofta ge en bra bild av hur stora trafikflöden det är längs med en 

vägsträcka, men det finns också begränsningar. Bland annat är flödena aggregerade på 

dygns- eller timnivå och det saknas information om svängandelar i korsningspunkter. Ofta 

saknas även information om gång- och cykelflöden. Detta innebär att man i många fall 

behöver göra kompletterande trafikmätningar på plats för att fånga all flödesdata som 

behövs för analysen.  

4.3.1.2. STRESS-systemet 

Trafikverket äger och förvaltar även STRESS-systemet (Storstädernas Trängsel och 

REStidsSystem) som samlar in data från detektorer och GPS med syfte att tillhandahålla 

trafikdata och restider i realtid och historiskt. Datainsamlingen sker delvis med fasta 

detektorer som mäter flöde och hastighet (till exempel från MCS-systemen). Beroende på 

typ av detektor samlas även fordonsklass, avstånd mellan fordon och fordonslängd in. Man 

samlar även in och redovisar restids- och hastighetsdata som köps in från GPS-leverantörer 

via ramavtal. I regel presenterar både de fasta detektorerna och GPS-datan resultat på 

minutnivå. Totalt sett finns i dagsläget ca 2 900 detektorer och ca 18 000 restidssegment 

från externa leverantörer inlagda i STRESS. 

STRESS är uppdelat på en karta, Stress-kartan, där tillgängliga detektorer, rutter och 

segment visas samt en databas, Stress-rapporter, där uttag av data sker. Datauttaget består 

dels av mätpunktsrapporter där flöde och hastighet från enskilda detektorer genereras för 

en vald tidsperiod och aggregeringsintervall, och dels i form av restidsrapporter där restid 

och hastighet presenteras för fördefinierade rutter för vald tidsperiod och aggregerings-

intervall. Datainsamlingen är främst koncentrerad till regionerna Stockholm, Väst och Syd, 

men det är vid behov möjligt att beställa restidsdata från platser som inte ingår i dagens 

avtal (2021-11-30). STRESS-systemet är för tillfället inte öppet att använda för externa 

användare. 

4.3.1.3. Realtidsinformation 

För Göteborgs- och Stockholmsområdet finns realtidsinformation för restider på vägarna 

tillgänglig via Trafiken.nu, där Trafikverket medverkar som samarbetspartner. Förutom att 

se en grafisk representation för det aktuella trafikläget går det bland annat även att hitta 

information om nuvarande och kommande trafikstörningar samt bilder från trafikkameror. 

Trafikinformation för hela landet går även att hitta på trafikverket.se (se länk i kap. 4.3.4). 

4.3.1.4. Trafikschabloner 

I Trafikverkets effektkatalog, Bygg om eller bygg nytt, kapitel 3 Trafikanalyser 

(Trafikverket, 2020c), finns trafikschabloner som kan användas om andra datakällor 

saknas. Bland annat finns värden för lastbilsandelar, axelpar samt riktningsfördelning för 
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olika vägtyper. Det finns även schabloner för cykeltrafik uppdelat på tätort och landsbygd. 

Vid användning bör det säkerställas att schablonvärdena är representativa för den 

trafiksituation som analyseras. Resultaten bör också tolkas restriktivt.  

För mer information kring vilka schabloner som finns tillgängliga och vart de går att hitta, se 

kapitel 5.1 Schabloner. 

4.3.2. Geometriska data 

Trafikverket levererar, tillsammans med ett antal andra myndigheter, information om det 

svenska vägnätet till NVDB (Nationell vägdatabas). Från NVDB-vägnätet kan man bland 

annat utläsa information om länklängder, antal körfält, vägbredder, hastighetsgränser och 

tillåtna körriktningar. Informationen kan ses i en kartapplikation på webben, NVDB på 

webb, men kan även hämtas i olika GIS eller XML-format från Trafikverkets system 

Lastkajen. Om det är icke-statliga vägar är det beroende av vad respektive väghållare har 

levererat in till NVDB. 

Lastkajen tillhandahåller data om väg och järnväg. Från systemet kan man välja att antingen 

hämta färdiga produktpaket med data eller sätta ihop en egen beställning. I 

databeställningen väljs filformat och geografiskt område i form av län eller kommun och 

resultatet fås ut i form av NVDB-vägnät samt den väginformation man är intresserad av.  

Inom Trafikverket finns även tillgång till kartverktyget Stigfinnaren, som ger samlad 

information från flera olika datakällor, bland annat från NVDB. Förutom väg-, järnväg- och 

trafikdata går det till exempel även att hitta olika bakgrundskartor, årsvist uppdelade 

ortofoton, fastighetsinformation och mycket annan geografisk information. Det finns även 

möjlighet att rita och mäta avstånd direkt i kartan samt att exportera vald information till 

bland annat Excel. 

4.3.3. Parametersättning 

I trafiksimuleringsmodeller används parametrar för att beskriva förarbeteende och 

fordonsegenskaper, till exempel tidsluckeacceptans, avstånd mellan fordon och 

acceleration- och retardationsegenskaper. I Parametersättning – En manual för inställning 

av mikrosimuleringsmodeller (Archer, Lord, & Persliden, 2008) har ett antal parametrar 

studerats. Manualen togs fram i uppdrag av Vägverket, Malmö gatukontor, Göteborgs 

trafikkontor samt Stockholms trafikkontor och innehåller bland annat rekommenderade 

värden för minsta accepterade tidsluckor och köavstånd för vissa trafikmiljöer. 

För ytterligare rekommendationer på parametervärden, se avsnitt 4.4.5. 
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4.3.4. Sammanfattning av Trafikverkets datakällor 

Nedan presenteras en sammanfattning av Trafikverkets datakällor som nämnts tidigare i 

kapitlet. 

Tabell 4 - Sammanfattning av Trafikverkets datakällor. 

Namn Länk 

Trafikflödeskartan, Klickbara kartan http://vtf.trafikverket.se 

Stresskartan och databas http://stressweb-pt/portal 

Lastkajen https://lastkajen.trafikverket.se 

NVDB på webb https://nvdb2012.trafikverket.se 

Stigfinnaren http://stigfinnaren-p.trafikverket.local 

Trafiken.nu https://trafiken.nu 

Trafikinformation på trafikverket.se https://www.trafikverket.se/trafikinformation 

ATK-kuben Fordonsflöden från hastighetskameror. 

4.4. Externa källor 

Förutom de datakällor som Trafikverket tillhandahåller finns många externa källor som kan 

användas som indata i trafikanalyser. 

4.4.1. Trafikmätningar 

Många kommuner gör egna trafikmätningar som inte finns representerade i Trafikverkets 

trafikflödeskarta. Dessa finns ibland tillgängliga på respektive kommuns hemsida eller 

genom att kontakta kommunen. 

4.4.2. GPS- och mobildata 

GPS-data är data som kommer från GPS-utrustning som bland annat finns installerad i 

fordon. Datat består av punkter som registreras längs med färdvägen. GPS-leverantörerna 

samlar in, anonymiserar samt paketerar dessa data för att därefter erbjuda den till 

tredjeparter. Vilken typ data som finns att tillgå beror på leverantör men en vanligt 

förekommande dataprodukt är restider och hastigheter som är uppdelade på kortare 

sträckor. Det finns ibland även möjlighet att få ut punkter som registrerats för enskilda 

anonymiserade fordon. I vissa fall kan data även fås uppdelad efter olika typer av 

fordonsegenskaper, till exempel vikt. Eftersom data samlas in automatiskt från en stor 

fordonsflotta innebär det att stora delar av vägnätet täcks. För att resultatet ska blir 

tillförlitligt krävs dock att tillräckligt många GPS-uppkopplade fordon rör sig på den aktuella 

sträckan och tidsperioden man studerar. 

Även teleoperatörerna samlar i olika grad in information om vårt resande. Mobildata samlas 

in när mobiltelefoner kommunicerar med telemaster. Man kan på så sätt lokalisera 

telefonerna till celler av olika storlek. Signalen kan däremot inte ges en exakt placering, utan 

färdvägen approximeras och mappas därefter till den mest troliga rutten. Cellstorleken 

beror på hur många master det finns i området. Detta innebär att signaler som fångas upp 

inom tätbebyggda områden ofta kan positioneras med högre noggrannhet än på 

http://stressweb-pt/portal/
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landsbygden. Mobildatas styrka är främst att identifiera resmönster över dygnet. Datat är 

inte heller begränsat till enbart motorfordonsrörelser i och med att telefonen ofta bärs med 

under en stor del av dygnet. 

Både GPS- och mobildata anonymiseras för att skydda användarnas integritet. 

Anonymiseringsprocessen ser olika ut beroende på leverantör och dataslag. Gemensamt är 

att reseid:t eller motsvarande återställs med jämna mellanrum. För viss typ av data finns 

också villkor för minsta antal personer som måste röra sig i ett specifikt område för att det 

ska tas med i statistiken. Sammantaget innebär detta att informationen som kan erhållas om 

rörelsemönster skiljer sig beroende på datatyp, leverantör och anonymiseringsprocess. Det 

kan också leda till att felkällor uppstår i vissa typer av data. 

GPS- och mobildata är relativt nya datakällor i trafiksammanhang och mycket forsknings- 

och utvecklingsarbete pågår inom området för att utvärdera datakällornas potential att 

komplettera och ersätta traditionella trafikmätningar.  

4.4.3. Videoanalys 

Videoinspelningar kan användas för att studera trafikbeteende och som hjälp för att 

exempelvis ta fram svängandelar. Filmningen kan göras genom att antingen placera ut en 

kamera på plats eller att använda sig av en drönare. Traditionellt sett analyseras filmerna 

manuellt genom att titta på dem i efterhand och räkna på exempelvis avstånd mellan fordon 

och svängandelar. Detta kan vara ett tids- och resurskrävande jobb, speciellt om det är ett 

stort videomaterial och korsningar med mycket trafik som ska analyseras. Detta arbete kan 

automatiseras med hjälp av programvaror som använder sig av bildigenkänning. 

Programmen identifierar varje fordon i videon och beräknar därefter exempelvis 

hastigheter, avstånd mellan fordon, acceleration och svängandelar. Ofta har de även 

möjlighet att identifiera olika fordonstyper och gång- och cykeltrafik samt ta fram OD-

matriser för den studerade platsen. Viktigt att vad som gäller med GDPR och vilka 

restriktioner det kan finnas för filmning med drönare. 

4.4.4. Geometriska data 

Förutom Trafikverkets interna kart- och GIS-verktyg finns många externa tjänster som kan 

användas. Många karttjänster erbjuder satellit eller flygfoto samt möjlighet att få fram 

gatuvyer för stora delar av vägnätet. Förutom kartbilder erbjuder webbsidorna även annan 

information kopplat till vägnätet. Det kan till exempel vara att se hur den aktuella 

trafiksituationen ser ut på en viss plats eller hur lång tid det tar att ta sig från en plats till en 

annan vid en specifik tidpunkt. 

Det finns också externa tjänster för att hämta GIS-data som kan bearbetas för vidare analys. 

Vissa tjänster erbjuder data som inhämtats från leverantörerna själva medan andra är mer 

av open-sourcekaraktär. Den senare varianten utvecklas genom att användarna själva bidrar 

med tillägg till kartan och kan därför få med sådant som ibland inte syns på andra kartor, 

exempelvis mindre gång- och cykelvägar. Det finns dock en risk att informationen innehåller 

brister varför man bör stämma av mot andra källor. 

4.4.5. Parametersättning 

I de fall där svenska källor och rekommendationer för en parameter saknas kan utländska 

källor användas som utgångspunkt. Man bör dock tänka på att parametervärdena ska 

kalibreras för att motsvara den trafiksituation man vill studera. I Handbok för 
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kapacitetsanalys med hjälp av simulering (Trafikverket, 2014a) listas ett antal rapporter 

där förslag på parametervärden presenteras. Utöver dessa finns till exempel den 

australienska organisationen Austroads som bland annat tagit fram parametervärden för 

tung trafik för mikrosimuleringsmodeller (Espada, Li, Petsos, & Andjic, 2019). I Danmark 

har vägmyndigheten Vejdirektoratet tagit fram en manual för användning av 

mikrosimuleringsmodeller där förslag till parametervärden listas (Vejdirektoratet, 2010). 

  



29 (46) 

5. Bearbetning av data 

5.1. Schabloner 

Ibland har man inte tillgång till trafikmätningar eller så är det inte möjligt att utföra under 

just de tidsperioder man är intresserad av att studera. Det kan ibland även finnas andra 

orsaker till att det inte går att få tag på indata eller göra mätningar. I dessa fall kan man 

använda sig av schabloner, men det bör då framgå vilken/vilka osäkerheter dessa kan ge. 

Det innebär också det finns en större anledning till att genomföra känslighetsanalyser. 

I effektkatalogen för steg 3 och 4 enligt fyrstegsprincipen, Bygg om eller bygg nytt, finns två 

kapitel som är till hjälp för att ta fram schabloner: kapitel 3 Trafikanalyser  (Trafikverket, 

2020c) och kapitel 4 Tillgänglighet (Trafikverket, 2020d). 

Kapitel 3 Trafikanalyser: 

 Trafikvariationer beroende på månad, dag och klockslag 

 Riktningsfördelning 

 Lastbilsandelar 

Kapitel 4 Tillgänglighet: 

 Beräkning av svängande trafik - 3- och 4-vägskorsning 

 Friflödeshastigheter 
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6. Uppbyggnad av modell 

Idag saknar Trafikverket handledningar i hur de olika modellerna ska byggas upp och 

parametersättas. Istället hänvisas till respektive modelltillverkares manual. I Handbok för 

kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994, finns en generell beskrivning 

av uppbyggnad av modell och några exempel på hur kodning kan göras i 

mikrosimuleringsverktyget Vissim. Det viktigaste är att utföraren har god kunskap om den 

modell som används samt dess möjligheter och begränsningar. 

Nedan beskrivs kortfattat några delar vid uppbyggnad av en nulägesmodell som sedan skall 

användas för kalibrering och validering. 

6.1. Indata 

6.1.1. Trafikflöden 

Trafikflöden läggs in för de vägar som leder trafik in i modellområdet. Det kan även vara 

flöden från parkeringar eller andra interna vägar i modellen. Trafikflödena skall vara 

opåverkade, d.v.s. trafiken skall räknas vid en punkt innan de är påverkade av en korsning 

som är med i modellen. Flödena läggs in så att upp- och nedbyggnaden av maxtimmen är 

med samt skall vara uppdelade på intervaller, 15 minuter eller kortare. Uppvärmnings-

perioden i modellen skall vara så lång tid som det tar att köra den längsta, i tid, rutten. Se 

figur 5. 

 

Figur 5. Exempel på upp- och nedbyggnad av maxtimme samt hur trafikflöden skiljer sig på kvartsnivå. 

6.1.2. Fordonsfördelning 

Trafikflödena ska vara uppdelade på till exempel personbil, lätt lastbil, tung lastbil utan släp 

och tung lastbil med släp. Storleken på fordon har inverkan på kapaciteten samt att tunga 

fordon har andra egenskaper så som hastighetsfördelning och acceleration. Det finns även 

skillnader i körbeteende och regleringar som påverkar den tunga trafiken. 
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6.1.3. Svängandelar/ruttval  

Helst ska respektive fordons ruttval beskrivas i modellen då till exempel tidiga körfältsval 

kan påverka kapaciteten. Oftast är det inte möjligt i realiteten utan man samlar in 

svängandelar för respektive korsning. Ruttval inför korsningar ska komma så tidigt som 

möjligt för att möjliggöra körfältsbyten. Även svängandelar bör vara uppdelade på 

fordonsklass. 

6.1.4. Hastighetsfördelning 

I modellen ska fördelningarna för friflödeshastigheten läggas in. Denna ska vara uppdelad 

på respektive fordonsklass som till exempel personbil, lätt lastbil, tung lastbil utan släp, tung 

lastbil med släp. Fordon bör komma in i modellen med hastigheten som råder på länken. 

6.1.5. Utformning 

Det är fördelaktigt att lägga in vägutformningen efter ritningar alternativt ortofoton. Det är 

viktigt att stopp-/väjningslinjer hamnar på rätt ställen och att längder på körfält blir 

korrekta. 

6.1.6. Trafiksignaler 

Trafiksignalerna programmeras enligt signalscheman. I de flesta mikrosimuleringsverktyg 

går det att ha trafikstyrda trafiksignaler. Om simuleringsprogrammet enbart stödjer 

tidsstyrda trafiksignaler bör man lägga in maxtiderna men att de sedan ses över när 

modellen körs. 

6.1.7. Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken ska läggas in som ett eget trafikslag enligt tidtabell. Det är fördelaktigt med 

en stokastisk variation av avgångstid. Är det specifikt kollektivtrafiken som ska studeras bör 

man även lägga in hållplatstid beroende av antal av- och påstigande. 

6.2. Parametersättning/kodning 

Parametrar som ligger som standard i respektive programvara bör inte anses vara 

representativa utan behöver verifieras. Under kapitel 4 Indata beskrivs var det går att hitta 

referenser på parametrar som kan användas som utgångspunkt. De kan skilja sig åt mot de 

som använts vid framtagande av parametrar i t.ex. andra länder. 

6.2.1. Vägar 

Beskrivning av hur trafiken använder sig av vägen, t.ex. körfältsbeteende. På vilket sätt 

nyttjas körfälten? Håller sig trafiken till höger på vägen eller används körfälten beroende av 

vart man ska? Finns det omkörningsförbud för tung trafik etc.? 

6.2.2. Korsningar 

Vid uppbyggnad av en korsning är exempelvis beteende, tidsluckeacceptans, antal 

vänstersvängande efter omloppstidens slut etc. av betydelse. 
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6.2.3. På- och avfarter 

Parametrarna behöver ofta justeras för att få bättre överensstämmelse med kapaciteter 

enligt TRVMB kapacitet och framkomlighetseffekter (Trafikverket, 2014c). Det är också 

viktigt att kontrollera att inga fordon felaktigt stannar eller fastnar i anslutning till på- och 

avfarter. Detta är oftast ett resultat av att modellen är felaktigt inställd vad gäller 

beteendeparametrar samt inställningar relaterade till fordonens val av körfält. 

6.3. Verifiering 

I uppbyggnad av modell ingår att verifiera att modellen fungerar som den ska. Kodningsfel 

ska inte behöva korrigeras när man går in i kalibreringsfasen av modellen. Ett sätt för att 

förbereda modellen för ökad trafik, prognosticerad, är att göra stresstest för att hitta 

svagheter, t.ex. bortplockning av fordon som fastnar, vilket behöver ses över och bör ej 

uppstå när modellen är verifierad. 
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7. Kalibrering och validering 

Kalibrering och validering bör göras vid alla analyser som innefattar mikro- och/eller 

mesosimulering. Detta för att säkerställa att modellen ger ett representativt resultat med 

avseende på kapacitet. Kalibrering och validering görs först efter att det säkerställts att 

modellen inte innehåller några kodningsfel. Vid kalibrering beaktas bland annat lokala 

beteenden och förhållanden för att kapaciteterna ska bli korrekta. 

För att kunna genomföra kalibrering och validering är det viktigt att samla in trafikflöden 

och effektmått, så som restider, hastigheter, kölängder m.m., vid samma tidpunkt. Man 

behöver även samla in data under fler tidpunkter då kalibrering och validering kräver minst 

ett dataset vardera. 

Kalibrering – Avser att justera modellen så att den återspeglar verkligheten på ett 

representativt sätt. Kalibreringen görs mot trafikflöden och effektmått som är insamlade 

under samma tidsperiod. Trafikflöden är oftast indata, d.v.s. det är inget som kalibreras in. 

Eventuellt kan trafikflöden behöva justeras vid större mesomodeller. Parametrar justeras 

sedan så att effektmått som restider, hastigheter, kölängder etc. överensstämmer med det 

som uppmätts. Under kalibrering beaktas lokala förhållanden och förutsättningar när man 

justerar parametrar för att återspegla den rådande situationen. Då belastningen av trafik-

systemet skiljer sig åt under olika tidpunkter kan kalibrering behöva göras mot fler 

tidpunkter än exempelvis bara förmiddagens maxtimme. 

Validering – Avser att verifiera att kalibreringen har blivit korrekt. Valideringen görs mot 

ett annat dataset än kalibreringen. Även här ska trafikflöden och effektmått vara insamlade 

under samma tidsperiod. Kalibrering kan t.ex. göras för förmiddagens maxtimme och 

validering mot eftermiddagens maxtimme. 

Det som specifikt skiljer kalibrering och validering åt är att under kalibrering ändras 

parametrar för att de insamlade effektmåtten ska återspeglas i modellen. Under validering 

sker enbart jämförelse av effektmått. Justeras parametrar under validering är man åter i 

kalibreringsfas och ett nytt dataset för validering bör användas. 

Vid nybyggnation är det svårt att göra kalibrering/validering då infrastrukturen inte 

existerar. Vid tillfällen kan det också finnas brist på tid och resurser för att samla in 

tillräckligt med trafikdata. Då behöver man använda sig av tidigare erfarenhet, annan 

liknande infrastruktur och/eller beskriva kapaciteten i objektet utifrån TRVMB Kapacitet 

och framkomligheteffekter, TRV 2013/64343. Det är dock viktigt att det framgår vilka 

begränsningar analysen har. Vid de här tillfällena är det också viktigare att göra 

känslighetsanalyser som beskrivs nedan. 

I Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering, TRV 2013/79994, beskrivs 

processen för hur kalibrering och validering bör göras. 
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8. Trafikprognoser 

Trafikprognoser behöver tas fram i samband med kapacitetsanalyser där man vill ta hänsyn 

till en framtida trafiksituation. Vid analyser som gäller i närtid, t.ex. kortare avstängningar, 

behöver en trafikprognos dock inte tas fram. Istället går det oftast att använda sig av dagens 

uppmätta trafik. Trafikprognoser syftar till att förutsäga hur resandet bedöms bli för ett 

prognosår utifrån de antaganden som vi idag kan göra om framtiden, t.ex. befolknings-

tillväxt, sysselsättning, ekonomisk utveckling. I Trafikprognoser – förklarat på ett enkelt 

sätt (Trafikverket, 2020e) finns det beskrivet hur Trafikverket arbetar med trafikprognoser 

och vad de utgår ifrån. 

Vid framtagande av prognoser i projekt inom Trafikverket bör utgångspunkt ske från 

Trafikverkets gällande basprognos. Det finns framförallt två stycken riktlinjer att ta hänsyn 

till: 

o Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser, TDOK 2011:465/rev2021 

o Dimensionerande prognoser - användning av prognoser vid 

dimensionering av infrastrukturen, TDOK 2016:0245 

Som komplement finns det förtydliganden av riktlinjerna i dokumenten nedan, t.ex. hur de 

bör användas och tolkas: 

o Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser, 2016 

o Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser – kortversion, 2016 

o Dimensionerande prognoser – Vilka prognoser ska användas för 

dimensionering inom Trafikverket?, 2016 

Vid studier av hur kommande exploateringar kommer påverka bör man använda sig av två 

trafikprognoser. En övergripande och en för själva objektet, exploateringen, som t.ex. kan 

vara en detaljplan. I jämförelsealternativet (JA) ska den övergripande prognosen ingå som 

tar hänsyn till den övriga utvecklingen som kan påverka utredningsområdet medan den för 

objektet ingår i utredningsalternativet (UA). Detta för att kunna bedöma vad en 

exploaterings konsekvenser blir. 

I många fall när det kommer till vägkapacitetsanalyser är man nere på enstaka korsningar, 

vilket kan göra att mer övergripande prognoser från t.ex. Sampers kan behöva justeras och 

kvalitetssäkras lokalt. Generellt tas trafikprognoser fram på dygnsnivå, vilka då behöver 

brytas ner till kortare tidsperioder, som t.ex. kvartsnivå. Om trafiken beräknas öka i en 

framtida situation kan trafiken också behöva fördelas om i rum och tid. Exempel på detta 

kan vara att man behöver göra en meso-simulering innan en mikrosimulering för att fördela 

om trafiken på ett bättre sätt jämfört med en nätverksutläggning på makronivå. Andelen 

trafik under maxtimme/-arna kan behöva justeras ned men totala trafikmängden är dock 

högre. 
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Figur 6. Exempel på justering av trafik under maxtimme. 

 

Nedan gås några exempel igenom på vanliga metoder vid framtagning av trafikprognoser 

och vad som är bra att tänka på vid användning av respektive. För mer stöd i val av metod se 

Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser (Trafikverket, 2012a) och Dimensionerande 

prognoser - användning av prognoser vid dimensionering av infrastrukturen 

(Trafikverket, 2016) 

Sampers – Sampers är ett modellsystem på regional nivå. Det är olämpligt att ta 

trafikflöden direkt ur Sampers utan att ha validerat modellen för det aktuella området. Vid 

användning av prognoser från Sampers behöver man också göra anpassningar av 

trafikflödena. Dels behöver de beskrivas under maxtimmesperioden och dels kommer de 

inte alltid ut på vägnätet på ett representativt sätt jämfört med verkligheten. Det kan 

exempelvis saknas trafik på lokalgator. Trafik som startar och slutar i samma zon läggs 

heller inte ut på vägnätet. Många faktorer spelar in så som områdesindelning, skaftning 

m.m. 

Trafikuppräkningstal – Uppräkningstalen som används inom Trafikverket härrör från 

basprognosen och tas fram länsvis. Då de bygger på ett helt läns trafikutveckling och inte tar 

hänsyn till lokala avvikelser inom länet går det inte att studera utvecklingen på enskilda 

vägar utan att göra en rimlighetsbedömning för respektive väg. Det kan också bli orimliga 

resultat om uppräkningstalet används för alla svängar i en korsning och ingen hänsyn tas till 

om det verkligen blir någon trafikutveckling in på t.ex. en lokalväg. Metoden har en del 

brister då den kan ge stora fel lokalt vilket det bör upplysas om. Metoden bör undvikas då 

den är alltför generell. 

Trafikalstringsverktyget – Verktyget bygger på den samlade kunskapen om 

trafikalstring (år 2011). Det är inte heller tänkt att användas som ett prognosverktyg då det 

bygger på dagens trafikalstring och inte tar hänsyn till andra framtida förutsättningar som 

t.ex. Sampers gör. Verktyget ger resultat på dygnsnivå och ger heller ingen information om 

hur trafiken fördelar sig på ett vägnät. För bostäder ger det en bra uppskattning av antal 

resor medan det för både verksamheter och anläggningar finns stora osäkerheter. 

Externa prognoser – Med externa prognoser menas i det här fallet trafikprognoser som 

kommuner eller andra aktörer tagit fram. I de fall som externa prognoser används för 

kapacitetsanalyser på de statliga vägarna bör de relateras till basprognosen enligt Riktlinjer 
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för framtagande av trafikprognoser (Trafikverket, 2012a). Det ska dokumenteras vad det 

är för skillnader mellan de olika prognoserna, befolkningstillväxt, sysselsättning, 

lokalisering, alstring etc., så att det går att jämföra och göra en rimlighetsbedömning av den 

externa prognosen, se Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser (Trafikverket, 2012a). 

Vid kapacitetsanalyser för väg kan det vara okej att använda externa prognoser om 

befolkningsprognos, sysselsättningsprognos och alstringstal inte är lägre än i basprognosen 

eller att det går att verifiera att den externa prognosen har bättre överensstämmelse. Oftast 

ska de dock ses som en känslighetsanalys då basprognosen är utgångspunkten. 
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9. Känslighetsanalyser 

Känslighetsanalyser kan användas till att hantera faktorer som det råder osäkerhet kring. 

Gjordes exempelvis trafikmätningarna under representativa dagar, är prognosen 

underskattad, är kapaciteten korrekt i modellen etc.? Det vill säga om vi har rätt 

förutsättningar för nuläget, vilka osäkerheter som finns i prognosen och om kalibrering och 

validering visat på någon parameter som det råder osäkerhet kring. Syftet är att skapa en 

trygghet i att de eventuella osäkerheterna är hanterade. 

Det är främst vid simuleringar som känslighetsanalyser görs av parametrar som påverkar 

kapaciteten i trafikanläggningar. Känslighetsanalyser kan dock användas för andra typer av 

modeller, så som Capcal. Då är det främst robustheten av objekt som kan vara bra att testa 

om det finns osäkerhet kring trafikflöden, svängandelar, trafikprognos etc.. 

Trafikmängd – Test av vilken trafikmängd som systemet tål. Kan ge svar på hur mycket 

mer man kan exploatera och/eller hur mycket genomfartstrafiken kan öka. 

Svängandelar – Test av hur det påverkar om t.ex. andelen vänstersvängande ökar. Vid 

insamling av trafikflöden kan det visat sig att svängandelarna varierar kraftigt. 

Parametersättning – Har det visat sig att justering av någon parameter kan ge ett ändrat 

resultat bör det göras en känslighetsanalys av parametern. Exempel på parametrar kan vara 

kritiska tidsluckor och hastighet i svängar. 

Tidpunktsval – Trafikflöden är inte konstanta under maxtimmen utan de varierar och kan 

vara mer toppiga periodvis. Oftast antas att fördelningen är densamma under maxtimmen 

för prognosåret som för nuläget vilket då kan leda till att det blir kapacitetsproblem som 

eventuellt inte kommer uppstå. Vid ökad trafik har man sett att maxtimmen blir längre och 

mer utplattad vilket kan bero på att det sker en anpassning av avresetiden. För att veta hur 

fördelningen under maxtimmen kan justeras kan man t.ex. titta på hur fördelningen av 

trafiken under maxtimmen ser ut i områden med en högre belastning. 

Trafikprognoser – Vid trafikprognoser har en mängd antaganden gjorts och en del av 

dem har större osäkerhet än andra. En stor osäkerhet kan t.ex. vara markanvändningen – 

kan det tillkomma fler och/eller förändrad lokalisering av bostäder/verksamheter som kan 

komma att påverka trafikflödena? Som nämnts tidigare är det osäkerheter vid beräkning av 

alstring med Trafikalstringsverktyget när det kommer till framförallt verksamheter och 

anläggningar. 
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10. Rapport/Resultat 

Resultatet från kapacitetsanalyser används ofta som beslutsunderlag. Det är då viktigt att 

veta vem mottagaren är för att kunna redovisa resultatet på rätt nivå och att det är konkret. 

Resultatet som presenteras i rapporten ska kunna förstås av mottagaren samtidigt som det 

ska finnas så pass detaljerad information i rapporten så att andra kan återskapa resultatet 

med hjälp av den framtagna modellen. 

Några punkter att lyfta fram: 

 Sammanfattat och lättolkat resultat – presentera det viktigaste resultatet i 

punktform. Resultaten behöver dock även presenteras på en detaljerad nivå. 

 Svara på frågeställningar/hypoteser som ställts. 

 Bedömning av om resultaten är rimliga och acceptabla. 

 Hur förhåller sig resultatet till nuläge och jämförelsealternativet. Tydliggör 

skillnader mellan alternativ samt vad det beror på. 

 Utöver själva resultaten behöver antaganden och beräkningar redovisas – 

Antaganden bör ha referenser och/eller tydligt motiveras. 

I bilaga 1 redovisas ett förslag på rapportstruktur med lämpliga rubriker. Finns även 

tillhörande mall där de olika rubrikerna beskrivs. 

10.1. Analytiska modeller 

Analytiska modeller ger i regel ett värde på trafiklösningens kapacitet och belastningsgrad. 

Trafikverket har i Krav – VGU, Vägars och gators utformning 2021:001 (Trafikverket, 

2021) tagit fram krav på högsta tillåtna belastningsgrad vid nybyggnation av vägsträckor, 

korsningar, busskörfält m.m. Vid analys av ett objekt ska det därför kontrolleras om kraven 

på servicenivåerna/belastningsgraderna uppfylls. VGU tillåter dock att undantag från 

kraven görs om investeringen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam och det samtidigt 

anses finnas särskilda skäl. 

10.2. Trafiksimuleringsmodeller 

För att resultatet från trafiksimuleringsmodeller ska vara användbart krävs att modellen 

körs flera gånger. De flesta mikrosimuleringsmodeller men även några mesoskopiska är 

stokastiska. Det finns med andra ord en slumpfaktor inbyggd som gör att resultatet 

differentierar mellan varje körning. Det är därför nödvändigt att köra modellen tillräckligt 

många gånger för att resultatet ska bli statistiskt säkert. Även mesosimuleringsmodeller 

behöver köras flera gånger för att resultatet ska konvergera. 

10.2.1. Mikrosimuleringsmodeller 

Resultat från mikrosimuleringsmodeller är ett genomsnitt av ett antal simulerings-

upprepningar. 
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 Simuleringsupprepningar – Är modellen körd med tillräckligt många 

upprepningar för att ge ett tillförlitligt svar? Beroende av effektmått och typ av 

infrastruktur krävs olika antal simuleringsupprepningar för att uppnå tillräcklig 

noggrannhet. Oftast krävs det minst 20 simuleringsupprepningar. 

 Signifikanta resultat – Är resultaten statistiskt säkerställda, d.v.s. har de olika 

alternativen jämförts statistiskt. Är hypotesen sann – t.ex. har restiden minskat med 

åtgärden. 

 Kö ut från modell – Finns det fordon som väntar på att komma in i modellen 

indikerar det att det kan finnas låsningar i modellen och/eller att efterfrågan är för 

stor. En modell med många fordon som väntar utanför är inte valid. 

För mer information om hur man kan beräkna hur många simuleringsupprepningar som 

bör göras se Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering. För hypotesprövning 

se Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare (Grandin, 2003). 

10.2.2. Mesosimuleringsmodeller 

Resultatet från mesosimuleringsmodeller kan liknas vid resultat från makromodeller, d.v.s. 

den återger en lösning, ett resultat per alternativ. 

 Konvergens – Viktigt att modellen har konvergerat och att det inte är stor 

variation mellan de sista körningarna. 

 Väntetid – Ett mått som används i t.ex. Dynameq visar om trafiken kommer in i 

modellen eller ej. Är väntetiden större än 0 under simuleringen indikerar det att det 

kan finnas låsningar i modellen och/eller att efterfrågan är för stor. En modell med 

många fordon som väntar utanför är inte valid. 
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11. Användningsområden 

11.1. Samhällsekonomisk analys 

11.1.1. Beräkning av restidsnyttor från en mikro- eller mesomodell 

Vid användning av resultatet från mikro- och mesomodeller finns det ett kalkylblad, 

handledning och exempel framtaget som stöd vid beräkningarna, se Handledning - 

Restidsnyttor mikro- och mesomodeller (Trafikverket, 2020f). Det finns ett antal saker som 

är viktiga att tänka på för att restidsnyttoresultatet ska bli representativt, varav mycket finns 

beskrivet i ovanstående handledning och exempelsamling. Nedan presenteras några 

punkter.  

 Trafikflöden – I många fall behöver de prognostiserade trafikflödena justeras för 

att trafiksituationen inte ska bli överbelastad i prognosåret. Tillvägagångssätt för 

justering av prognos finns bland annat beskrivet i handledningen för restidsnyttor 

mikro- och mesomodeller med bilagor (Trafikverket, 2020f). Justeringen kan leda 

till att trafikmängderna skiljer sig åt mellan jämförelsealternativet och 

utredningsalternativet då den sistnämnda ofta har en högre kapacitet. För att ta 

hänsyn till detta antas att skillnaden i trafikmängd mellan jämförelsealternativ och 

utredningsalternativ är överflyttad trafik och restidsnyttan för tillskottet beräknas 

därför enligt principen rule-of-the-half. Detta innebär att restidsnyttan för den 

tillkommande trafiken halveras. 

 Dygnsfaktor – Generellt bör man inte räkna på restidsnyttor för tidsperioder som 

man inte har simulerat. Det är ofta svårt att säga att ett resultat för en viss 

tidsperiod motsvarar en annan tidsperiod, exempelvis att förmiddagens 

högtrafikperiod skulle motsvara eftermiddagens högtrafikperiod, eller att en timme 

under högtrafikperioden kan räknas upp med en faktor för att motsvara hela 

perioden. I och med att reseefterfrågan i de flesta fall varierar, och därmed även 

trängseln, är det svårt att dra några slutsatser utan att ha bra data till hands som 

kan styrka denna typ av antaganden. I stället rekommenderas att simulera alla 

tidsperioder som man avser räkna restidsnyttor på. Undantag kan dock göras för 

lågtrafikperioden om denna ser ut att ha en jämn reseefterfrågan. Man ska dock 

kunna motivera att de antaganden man gör ger ett representativt resultat. 

 Årsfaktor – För att kunna räkna upp dygnets restidsnyttor till ett helt år så finns 

det schablonvärden som kan nyttjas, se Handledning - Restidsnyttor mikro- och 

mesomodeller (Trafikverket, 2020f). I de fall man endast förväntar sig nyttor under 

vardagar är standardvärdet 230 dagar. Det är viktigt att man gör en 

rimlighetsbedömning i varje enskilt fall då det inte alltid passar att använda 

schablonvärdena. Exempelvis kan det se annorlunda ut för objekt som leder till en 

kortare resväg eller objekt som ligger i anslutning till köpcenter med mycket 

helgtrafik.  

11.1.2. Användning av Capcal för beräkning av samhällsekonomiska nyttor 

Korsningsberäkningsprogrammet Capcal kan också användas för att beräkna 

samhällsekonomiska effekter. Det finns dock några saker som är bra att tänka på vid 
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beräkning av effekter på årsnivå som beskrivs mer i detalj nedan. Se även Capcals 

användarhandledning för mer information om hur programmet gör beräkningarna. 

 Maxtimmar – Capcal antar att timflödena som skrivs in i programmet utgör en av 

två maxtimmar under dygnet. Med utgångpunkt från denna beräknas resterande 

timmar under dygnet, som i sin tur används för att beräkna resultatet för ett helt år. 

Detta innebär att den timme som används som utgångspunkt för beräkningen bör 

väljas med omsorg. Om det är en stor skillnad mellan förmiddagens och 

eftermiddagens maxtimme kan detta ha en betydande påverkan på resultatet. Det 

här är därför någonting som behöver beaktas när man tar fram kalkylen, antingen 

genom att ta hänsyn till den andra maxtimmen i analysen eller genom att 

motivera/visa på att Capcals metod ger rimliga resultat. 

 Trafikflöden – I normalfallet, då kalkylperioden bedöms vara 40 eller 60 år, bör 

prognostiserade trafikflöden för prognosår 1 användas som utgångspunkt för 

beräkning av effekter, se ASEK-rapporten för vilket år som för nuvarande är 

prognosår 1 (Trafikverket, 2020a). En av anledningarna till att de prognostiserade 

flödena bör användas är att ju högre trafikflöden det är desto mer fördröjd blir 

trafiken. Om exempelvis nulägesflödena används kommer detta leda till att 

effekterna blir underskattade då diskonteringsberäkningen bara tar hänsyn till 

trafikökningen och inte den resulterande ökningen i fördröjning som trafikökningen 

medför. I undantagsfall, exempelvis där den ekonomiska livslängden förväntas vara 

kortare än 30 år, kan det vara lämpligt att använda sig av ett avvikande prognosår 

för att analysen ska ge ett representativt resultat.  
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Bilaga 1 – Rapportstruktur 
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