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Abstract 
The aim of this work has been to recommend a suitable information strategy to the road-users 
when an incident occurs in the network, depending on the characteristics of the incidents.    
  
The work has consisted of a study of literature, a compilation of the database of the Road 
Assistans and modelling incidents in CONTRAM.  
 
The incidents occurred at two different locations, the first in the outer part of the network and 
the second in the inner part. The duration of the incidents varied between 20 minutes and 40 
minutes, and the degree of blocking varied between 25, 50 and 75 %.  
 
The road-users were informed in three different ways. The first strategy did not inform the 
road-users at all and reflects to the situation today. The second strategy informed the road-
users that an incident had occurred and the location of the incident. The third strategy also 
informed the road-users that an incident had occurred and which trips could be expected to be 
affected by the incident.  
 
There are more roads in the inner network that can be used as alternative roads when incidents 
occur. That means that the analysis in the inner network becomes more complex than in the 
outer network. The positioning of the VMS-signs becomes more important when incidents 
occur close to the center of the city, because it is not desired that if the traffic diverts through 
residential areas. 
 
Incidents with a short duration and a low degree of blocking hardly caused any reduction of 
capacity at all in neither of the locations. It is therefore recommended that no information will 
be given to the road-users, when such incidents occur.  
 
When an incident with a long duration and a high degree of blocking occurs in the outer 
network, it is recommended that the second strategy will be used to inform the road-users. 
The second strategy also proved to be useful when an incident with long durations and low 
degree of blocking occurs in the inner network. 
 
The third strategy is recommended when an incident in the inner network has a high degree of 
blocking and a long duration. The first and the third strategy had similar effects on the traffic 
when an incident took place in the outer network. 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur den störningskänsliga trafiksituationen i Stockholm kan 
förbättras med information till trafikanterna via VMS-skyltar. Med VMS-skyltar menas 
informationstavlor på vilka det är möjligt att variera meddelanden. Vägverket Region 
Stockholm installerar i år (2001) en vägtrafikcentral (VTC) för att underlätta 
störningshanteringen vid incidenter i vägnätet. Inom en snar framtid ska Vägtrafikcentralen 
kunna styra tändningen och släckningen av skyltarna, och för detta krävs handlingsplaner som 
talar om vilken informationsstrategi som är lämpligast. Syftet med examensarbete var att ta 
fram dessa handlingsplaner.  
 
I de utarbetade handlingsplanerna rekommenderas informationsstrategi beroende på 
incidentens placering i nätet, varaktighet och blockeringsgrad. Incidenten har placerats ut i 
nätet på två platser vars trafikmiljöer kraftigt skiljer sig åt. Den ena är placerad i det yttre 
nätet som karaktäriseras av tung infartstrafik och den andra i det inre nätet som har mer 
karaktär av innerstadstrafik. 
 
Modelleringen av incidenten har utförts med programmet CONTRAM som är en dynamisk 
trafikmodell. Genom att variera incidentens varaktighet och blockeringsgrad har 36 
modelleringar genomförts. Varaktigheten har skiftat mellan 20 minuter och 40 minuter, och 
blockeringsgraden har varierats mellan 25, 50 och 75 % nedsättning av incidentlänkens 
kapacitet. Tre informationsstrategier har tillämpats under modelleringarna, den första strategin 
ger ingen information till trafikanterna och är tänkt att motsvara dagens situation. Den andra 
strategin har en allmän information till trafikanterna och den tredje informerar om vilka 
destinationer och därmed resor som påverkas av incidenten. 
 
Genom att undersöka belastningsgraderna för länkar och hur trafiken fördelar sig vid de 
punkter i vägnätet där det finns möjlighet till alternativ väg har rekommendationer getts. 
 
Såväl ett förslag till handlingsplaner för det yttre nätet som för det inre nätet ges. För det yttre 
nätet rekommenderas antingen att ingen information eller att en allmän information ges. 
Modelleringarna visade tydligt att om en incident sker i det yttre nätet, med en varaktighet på 
20 minuter och blockeringsgrader mellan 25 – 50%, får både den allmänna och den riktade 
informationen ingen effekt på trafiksituationen. Detta får anses vara ett väntat resultat 
eftersom incidenterna inte påverkar kapaciteten på incidentlänken och därmed länkarna 
uppströms nämnvärt. Den allmänna informationen visade sig fungera bäst när incidentens 
varaktighet och blockeringsgraden var hög. Den riktade informationen fick nästan samma 
effekt som när ingen information gavs, oavsett att graden av blockering var hög och 
varaktigheten lång. 
 
I det inre nätet finns flera vägar som kan fungera som alternativa vägar vid incidenter, vilket 
betyder att analysen blir mer omfattande än för det yttre nätet. Det bör även påpekas att ju 
längre in mot centrum incidenten sker desto viktigare blir placeringarna av VMS-skyltarna, 
eftersom det inte är lämpligt att trafiken åker genom bostadsområden. Analyserna visade att 
en riktad information till trafikanterna fungerade bäst när både varaktigheten och 
blockeringsgraden var hög. Vid låg blockeringsgrad och kort varaktighet hade incidenterna 
liten inverkan på trafiksituationen och analysen visade att ingen information bör ges, trots att 
den riktade informationen påverkade ett fåtal fordon. Den allmänna informationen fungerade 
bäst när varaktigheten var lång och blockeringsgraden låg.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom Vägverket pågår ett projekt inom väginformatik som kallas Dirigent. Syftet med 
projektet är att lägga grunden för en svensk utveckling och tillämpning av trafikmodeller för 
vägtrafikledning. Med vägtrafikledning menas i huvudsak trafikstyrning, trafikantinformation/ 
resplanering samt vägvisningssystem. Kraven på trafikmodeller styrs av målen för de tre 
tillämpiningsområdena:  

− Trafikstyrning handlar om system för att styra trafiken så att vägarnas kapacitet 
utnyttjas på bästa sätt. Det gäller att undvika att trängsel uppstår både på länkar och i 
korsningar. 

− Trafikantinformation och reseplanering handlar om system för att underlätta att bästa 
resealternativ väljs med avseende på starttidpunkt, färdmedel, resväg och parkerings- 
möjligheter.  

− Elektronisk vägvisning handlar om system för att välja bästa väg till en adress till 
vilken föraren ej känner vägen och att utnyttja alternativa vägar vid störningar på 
grund av olyckor, evenemang och vägarbeten. 

 
I Sverige har statiska trafikmodeller använts under många år och det finns framstående 
kompetens inom detta område. I hårt belastade trafiknät kan dock statiska trafikmodeller ha 
svårt att fungera tillfredställande och det är dessutom inte möjligt att beräkna effekter på 
kortare tidsupplösning än en timme. Svårigheten att modellera interaktioner mellan trafik i 
korsningar är en ytterligare nackdel med statiska modeller, eftersom det då inte är möjligt att 
beräkna effekter av olika utformningar av korsningar och trafiksignalplaner. Därför behövs 
den statiska modellen kompletteras med en dynamisk modell för att kunna visa trafiknätet på 
en mer detaljerad nivå.  
 
En bra dynamisk modell bör ge en korrekt beskrivning av kapacitetsnedsättning, ha en bra 
kömodell samt kunna beräkna effekterna av trafikanternas vägval i samband med att oväntade 
köer uppstår. Ur väghållarsynpunkt är det också viktigt att kunna informera trafikanter, direkt 
eller via andra media, om de nya förhållandena i vägnätet. Denna information kommer även 
till viss del att påverka trafiksituationen, varför en modell måste kunna ta hänsyn till ett 
förändrat beteende hos en del av trafikanterna.  
 
Den dynamiska modellen som Vägverket har valt att använda inom projektet heter 
CONTRAM (Continous Traffic Assignment Model). Med hjälp av en speciell tillämpning 
som finns inbyggd i modellen kan man simulera incidenter och effekter av olika åtgärder, till 
exempel meddelanden på variabla skyltar (VMS) eller ändring av tidssättning i trafiksignaler. 
Simuleringarna kan hjälpa väghållaren att förutse och eventuellt minska effekter av 
störningar. 
 
Vägverket region Stockholm och region Väst utvecklar idag vägtrafikledning (VTL) 
tillsammans med Vägverkets huvudkontor. Vägtrafikcentraler (VTC) byggs för närvarande 
upp i Stockholm och Göteborg.  
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1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram handlingsplaner för scenarier på två olika 
platser i nordvästra Stockholms trafikmiljö, som skall användas av operatörer i 
vägledningscentralen. Handlingsplanerna skall omfatta rekommendationer av tändning och 
släckning för berörda VMS-skyltar beroende på incidentens placering i nätet, incidentens 
varaktighet samt grad av blockering. Handlingsplanerna förväntas skapa ett bättre 
beslutsunderlag för operatörer i vägledningscentralen.  
 
Examensarbetet har avgränsats till att innehålla modelleringar för två punkter i vägnätet där 
en typ av incident sker. Modelleringen har genomförts på CONTRAM-nätet, som täcker 
nordvästra Stockholm. 
 

1.3 Läsanvisning  
Detta examensarbete har utförts på följande sätt. Kapitel 2 bygger på en litteraturstudie och 
resultatet är en redovisning av definitionerna av statiska och dynamiska modeller, en 
programbeskrivning av CONTRAM och dess tillämpningar samt en redogörelse för 
Vägverkets projekt ”Dirigent” och de olika incidentmodelleringar som har gjorts i regionerna. 
En beskrivning av kodning och kalibrering av CONTRAM-nätet i Stockholm finns också 
med, som bakgrund till examensarbetet. 
 
I kapitel 3 har VägAssistansdatabasen analyserats och sammanställts för att ge grunden till 
konstruktionen av scenarierna samt en bild av trafiksituationen för en vägsträcka i 
Stockholmsområdet.  
 
I kapitel 4 och 5 konstrueras incidentscenariot och kritiska punkter i vägnät identifieras. 
 
Kapitel 6 handlar om hur de tre olika informationsstrategierna kan modelleras genom givna 
funktioner i programmet och hur de har använts för att kunna göra jämförelser med dagens 
situation när en incident inträffar.  
 
I kapitel 7 redovisas placeringen av VMS-skyltarna för modelleringarna samt hur incidenterna 
har modellerats. 
 
I kapitel 8 har incidentmodelleringarna analyserats och ligger till grund för resultatet som 
återfinns i kapitel 9, det vill säga rekommendationerna om tändning och släckning av VMS-
skyltarna i handlingsplanerna beroende på incidentens placering i vägnätet, graden av 
blockering samt incidentens varaktighet. 
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2 Teori 
 

2.1 Statiska och dynamiska modeller 
En dynamisk modell kan följa tillfälliga variationer och simulera trafikavvecklingen i ett 
vägnät under ett dygn eller annan tidsperiod. Detta gör att vissa parametrar får en mer fysisk 
innebörd än i en statisk modell som arbetar med genomsnittliga situationer. Man kan därför 
säga att parametrar inte automatiskt är överförbara från en statisk modell till en dynamisk.  
 
Definitionen av kapacitet är ett nyckelproblem när statiska modeller ska översättas till 
dynamiska. I en dynamisk modell är kapaciteten mer definierad av fysisk utformning, 
trafiksituation och beteendelagar. I en statisk modell är kapaciteten definierad av en erfarenhet 
om hur modellen uppför sig. Statiska modeller har inte någon absolut gräns för hur stort flöde 
som kan passera ett snitt. I en statisk modell är det både möjligt och nödvändigt att överskrida 
kapaciteten så länge medelflöde och medelhastighet under simuleringsperioden blir korrekt. 
 
Förhållandet mellan flöde och hastighet är inte kontinuerligt minskande i någon av 
modelltyperna. Det finns två delar av kurvan, den under trängselnivå (kapacitet) och den över. 
För delen i trängsel så skiljer sig statisk och dynamisk modellering åt på ett principiellt sätt. I 
kurvan för den statiska modellen minskar hastigheten men flödet fortsätter att öka. Kurvan 
efter kapacitetsbrytning speglar övermättnad, uppskjuten starttidpunkt såväl som 
köförhållanden. I kurvan för den dynamiska modellen minskar både hastighet och flöde när 
kapacitetspunkten är överskriden och en kö håller på att byggas upp 
 

Statisk modell

Dynamisk modell

Hastighet

Flöde

Statisk modell

Dynamisk modell

Hastighet

Flöde  
Figur 1, Den prinicipiella skillnaden mellan hastighet och flöde i dynamiska och statiska modeller 
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2.2 CONTRAM  
CONTRAM är en dynamisk nätutläggningsmodell som förutspår flöden, köer och rutter under 
tiden som förflyttning sker genom ett nätverk, enligt Leonard et al. (1989). Programmet 
modellerar tillväxten och nedgången på trängsel över tiden vid tillfälligt mättade förhållanden, 
som kan uppstå under rusningstrafik. Fordon fördelas normalt till sin kortaste rutt genom 
nätverket med undantag för fasta rutter där fordonen skickas iväg på sina förutbestämda 
rutter. Exempel på fordon med fast rutt kan vara bussar eller varutransporter. Den kortaste 
restidsrutten tar hänsyn till eventuella fördröjningar i varje korsning längs rutten som kan 
uppstå vid tidpunkten för passerandet. Tre fordonsklasser kan modelleras, vanligtvis bilar, 
bussar och lastbilar. En stor mängd korsningstyper kan modelleras såväl som 
signalkontrollerade korsningar och cirkulationsplatser. 
 
Originalversionen av CONTRAM utvecklades av Transport and Road Research Laboratory 
(TRL) i slutet av 1970-talet. Version 5 släpptes 1989, och version 7 utvecklades i samarbete 
mellan TRL och Mott MacDonald och lanserades i januari 1999. Versionen behöll den 
väletablerade fördelningsmetoden medan en radikal förbättring av programmet och den 
grafiska presentationen gjordes för att ge bättre prestanda och grafikkvalitet, samt en större 
flexibilitet vid användandet av modellen. 
 
 

2.2.1 Allmän struktur 
Indata är reseefterfrågan och nätverksdata tillsammans med en kontrollfil. De grundläggande 
beräkningarna är fördelningsprocessen, som beräknar och lagrar ruttinformation, samt 
beräkningen av variationen över tiden för fördröjningarna på länkar som uppkommer på 
grund av flödet och köer på länkar. 
 
 

2.2.2 Nätverkets uppbyggnad 
Nätverket består av start- och målpunkter, noder och länkar. Noderna motsvarar 
vägkorsningar och länkarna utgörs av vägarna som binder samman korsningarna. En länk är 
alltså en sektion mellan två korsningar eller förbindelsen till en mål- eller startpunkt. En länk 
är alltid enkelriktad, och därför måste flera länkar användas mellan två korsningar för att det 
ska vara möjligt att modellera olika flöden. Det finns tre typer av länkar: oreglerade, 
väjningsreglerade eller signalreglerade. En oreglerad länk kan till exempel vara en huvudled i 
en väjningsreglerad korsning. Genom att kombinera dessa tre typer av länkar kan man skapa 
ytterligare typer av korsningar, som till exempel cirkulationsplatser. 
 
Fordon kommer in i nätverket via startpunkter och lämnar via målpunkter. Start- och 
målpunkterna kan ligga inom nätverket för att visa interna resor eller på gränsen för nätverket 
för att modellera externa och interna resor. En resa från startpunkt till målpunkt kallas OD-
rörelse (origin/destination). Startpunkter förbinds till en eller flera länkars uppströmsdel. 
Eftersom flera startpunkter kan förbindas till en länk är det möjligt att modellera zoner. 
Målpunkter förbinds till länkens nedströmsdel och kan därmed även representera zoner.  
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2.2.3 Tidsvariationer och tidsintervall 
CONTRAM skiljer sig från andra dynamiska nätutläggningsmodeller genom sin förmåga att i 
detalj modellera tidsvariationer i trafikförhållanden. Detta åstadkoms genom att dela upp 
perioden som ska modelleras i tidsintervaller. De uppdelade tidsintervallerna behöver inte ha 
desamma längd. Ett maximum på 13 intervaller är tillåtet i programmet. När längderna för 
intervalltiderna väljs bör man tänka på att: 
 
- De bör vara korta nog för att representera de underliggande tidsvariationerna, men inte så 

korta att de visar tillfälliga toppar eller dalar i flödesmätningarna. 
 
- De bör inte heller vara så långa att medelvärdet för flöden döljer förändringar i de 

underliggande variationerna av flöde 
 
- Framför allt bör tidsintervallen vara lagom långa, vilket betyder att eventuella 

förändringar i flödesmönstret speglas då efterfrågan inom nätverket nästan fyller eller 
överskrider kapaciteten på några länkar. 

 
 

2.2.4 Fördelning av trafik 
Trafiken för varje OD-rörelse hanteras i grupper som kallas paket. Varje paket består av ett 
antal fordon. Sådana paket är ökningar i det växande flödet på länkar. Paketens förflyttning 
genom nätverket beräknas enligt statistiska teorier och kösambandsteorier mellan 
flödesökningar, kapaciteter i korsningar samt restiden från en punkt till en annan punkt i 
nätverket baserat på vilken rutt som är vald. CONTRAM är därför en tidsberoende modell 
baserad på trafikflödet än snarare en detaljerad simulation av enskilda fordons banor och 
samspel med övrig trafik.  
 
Syftet med fördelning är att alla fordon i ett givet paket fördelas på kortaste restidsrutt med 
hänsyn till fördröjningar som kan uppstå vid varje korsning längs rutten. Flera alternativ till 
vägval är därför möjliga eftersom rutterna för olika paket resande från samma start till samma 
mål kan vara olika. Genom att beräkna fördröjningen vid tidpunkten då varje paket når en 
korsning säkerställer CONTRAM konsistens mellan fördröjningsberäkningarna och 
fördelningsprocessen i tiden, och erbjuder därmed en mer detaljerad definition av trafikens 
uppförande än modeller som är baserade på traditionella transportmodelleringar. 
 
Grupperandet av fordon i paket kan ses, för fördelningssyfte, som en process i vilken 
uppförandet hos ett fordon kan anses vara typiskt för övriga fordon i paketet. Detta speglar 
tendensen att förare, som reser mellan speciella start- och målpunkter och startar resan vid 
ungefär samma tid, tar samma rutt, eftersom de påverkas i sitt val av rutt av samma 
trafikförhållanden. 
 
Hänsyn ska tas till den statistiska bakgrunden till paket. Eftersom ett paket representerar ett 
heltal av medelflöde för flödes- och köberäkningar, ska paketet inte ses som en kedja av 
fordon som rör sig tillsammans genom ett nätverk, speciellt inte vid tolkning av effekterna av 
köbildning och tillbakablockering. Den huvudsakliga anledningen till att paket används är att 
det är möjligt att reducera beräkningstiden. 
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Trafikefterfrågan i ett nätverk består av en uppsättning fasta OD-rörelser. Efterfrågemönstret 
för en speciell OD-rörelse varierar normalt med tiden genom en simuleringsperiod. Indata tar 
därför formen av den tidsvarierande flödesmatrisen för varje OD-rörelse. Efterfrågemönstren 
för varje OD-rörelse skiljer sig från varandra och kan därför ha toppar vid olika tider under en 
simuleringsperiod. Eftersom fler än en startpunkt kan kopplas till en länk, är det möjligt att 
modellera multipla rörelser mellan samma start- och målpunkt genom att använda fler än ett 
startnummer för samma startpunkt, detta gäller givetvis även för målpunkter. Denna 
flexibilitet kan användas för att skilja mellan arbetsresor och nöjesresor. 
 
Det finns två metoder för att dela in fordonen i paket. Den första bygger på fasta 
paketstorlekar för varje given OD-rörelse. Paketstorleken kan givetvis vara olika för olika 
OD-rörelser. Valet av storleken på paketen bestäms av efterfrågegraden för OD-rörelsen och 
på storleken av tidsintervallen. Idealiskt skulle efterfrågan under varje tidsintervall 
representeras av åtminstone 5 paket, men vid lägre efterfrågan krävs kanske ett mindre antal. 
Vid stor efterfrågan kan en paketstorlek på 20 fordon vara lämplig och vid en väldigt liten 
efterfrågan kan en paketstorlek på ett fordon vara lagom. Om möjligt, skall varje paketstorlek 
för varje OD-rörelse väljas så att det är exakt en heltalsrot av den förväntade efterfrågan under 
varje tidsintervall. Detta för att undvika skiljaktigheter mellan antalet fordon som motsvarar 
till det väntade efterfrågan och antalet som faktiskt läggs ut av programmet.  
 
Med den andra metoden övervinns detta problem genom att man använder variabla 
paketstorlekar för varje OD-rörelse. De kan variera både inom ett tidsintervall och från ett 
tidsintervall till ett annat. En algoritm beräknar det minsta antal paket som krävs för att 
säkerställa att paketstorleken är under den övre gränsen och härleder därefter en 
medelpaketstorlek som används för att bestämma tidsluckan mellan paketen. Individuella 
paketstorlekar räknas sedan ut för varje paket som kommer in i ett tidsintervall.  
 
Valet av metod är öppet. Den variabla paketstorleksmetoden ger en mer riktig fördelning men 
metoden med fasta paketstorlekar kan användas med existerande data för att tillåta 
jämförelser med tidigare resultat. 
 
Fördelningsprocessen kräver att alla fordon når sina slutpunkter innan simuleringsperioden tar 
slut. Därför måste ett sista intervall med ingen efterfrågan läggas in för att låta alla köer lösas 
upp och alla trafikrörelser avslutas. 
 
 

2.2.5 Restid längs en länk 
Restiden för ett fordon som åker längs en länk modelleras som summan av två faktorer. Den 
ena faktorn är en så kallad åktid längs länken, som definieras som den oavbrutna eller fria 
tiden som det tar för ett fordon att färdas med trafikens medelhastighet längs hela länken utan 
någon fördröjningstid vid stopplinjen nedströms. Det inkluderar gräns- eller störningseffekter 
som beror av parkering längs länken, vanliga hinder som beror på fordonsrörelser vid 
busshållplatser och fordon som levererar varor, väglutningen och vägkrökningen, samt 
behovet att sakta ner eller stanna vid korsningar. Åktiden för en länk fås bäst genom att låta 
ett fordon resa i samma medelhastighet som övriga fordon på länken i verkligheten vid 
ungefär samma tidpunkt som man önskar modellera, men utan att ta hänsyn till tiden som går 
åt för att köa. Denna metod kan vara svår att använda på länkar där köer ofta bildas. 
Medelhastigheten kan uppskattas genom extrapolation från mätningar som är gjorda på 
länken. För nya länkar (ej byggda) får man anta en rimlig hastighet. Åktiden längs en länk är 
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samma för samtliga fordonsklasser men kan varieras för tunga fordon som rör sig 
långsammare. CONTRAM 5 tillåter att hastighets/flödes samband (vd-funktion) används 
istället för en fast åktid.  
 
Den andra faktorn som bidrar till restiden längs en länk är stopptiden. Den definieras som 
tiden det tar att avveckla kön av fordon som paketet möts av till tidpunkten då paketet når 
stopplinjen nedströms efter att ha färdats hela länken i sin åkhastighet. Stopptiden beräknas 
som en funktion av antalet bilar i kö och länkens genomströmningskapacitet. Antalet bilar i kö 
beror i sin tur på länkens regleringstyp, den initiala kön, genomströmningskapaciteten, en 
slumpmässig ankomstfördelning samt en köuppbyggnadstid. Om restiden för ett paket 
spänner över mer än ett tidsintervall, delas paketets åktid och fördröjning upp mellan 
tidsintervallen. Eftersom fordonsklassen och paketstorleken identifieras i ruttinformationen 
som lagras för varje pakets resa, kan åktiden och stopptiden lagras separat för varje 
fordonsklass under varje tidsintervall. 
 
 

2.2.6 Fördelning och iteration 
Paketen fördelas till sin kortaste restidsrutt i nätverket genom en iterativ process. Efter den 
inledande iterationen är processens gång för att fördela paket följande: 

 

Läs in nätverksdata och efterfrågedata.
Sätt upp paketens ruttfil.
Ladda in trafiken i nätverket.
Första iterationen

Ta första paketet

Minska flödet på länkar, 
orsakade av paket, från 
tidigare rutt

Beräkna på nytt köer på 
länkar som orsakats av 
tidigare rutter

Fördela paket till minsta 
restidsrutten, med hänsyn 
till förseningar som paketet 
möter

Lägg till flödet som beror 
av paketet på länkar på ny 
rutt och beräkna på nytt 
köer som påverkas av den 
nya rutten.

Ta nästa paket

Slut

Fler iterationer?

Fler paket?

nej

ja

ja

nej

Läs in nätverksdata och efterfrågedata.
Sätt upp paketens ruttfil.
Ladda in trafiken i nätverket.
Första iterationen

Läs in nätverksdata och efterfrågedata.
Sätt upp paketens ruttfil.
Ladda in trafiken i nätverket.
Första iterationen

Ta första paketetTa första paketet

Minska flödet på länkar, 
orsakade av paket, från 
tidigare rutt

Minska flödet på länkar, 
orsakade av paket, från 
tidigare rutt

Beräkna på nytt köer på 
länkar som orsakats av 
tidigare rutter

Beräkna på nytt köer på 
länkar som orsakats av 
tidigare rutter

Fördela paket till minsta 
restidsrutten, med hänsyn 
till förseningar som paketet 
möter

Fördela paket till minsta 
restidsrutten, med hänsyn 
till förseningar som paketet 
möter

Lägg till flödet som beror 
av paketet på länkar på ny 
rutt och beräkna på nytt 
köer som påverkas av den 
nya rutten.

Lägg till flödet som beror 
av paketet på länkar på ny 
rutt och beräkna på nytt 
köer som påverkas av den 
nya rutten.

Ta nästa paketTa nästa paket

SlutSlut

Fler iterationer?Fler iterationer?

Fler paket?Fler paket?

nej

ja

ja

nej

Figur 2, Fördelning av paket i nätverket 
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I den första iterationen sätts en ruttfil upp för varje paket. Detta motsvarar efterfrågan och 
ruttinformation lagras för varje paket efter tidpunkten för inladdning i nätverket. Ruttfilen 
innehåller för varje paket tidpunkt för inladdning, start- och målpunkt, fordonsklass och 
paketstorlek samt ruttinformation. Ruttinformationen består av uppgifter om intervallet för 
inladdning samt länknumret för varje länk längs paketets rutt. Varje paket fördelas till sin 
kortaste restidsrutt, eller en fast rutt om det är lämpligare. Processens beräkningar är samma 
för den andra och de efterföljande iterationerna, men i den första iterationen möter inte de 
första paketen höga flöden eller långa köer eftersom nätverket till stora delar är tomt på trafik. 
 
Eftersom paketen fördelas enligt tidpunkten för inladdning i nätverket laddas inte speciella 
fordonsklasser eller fordon på speciella rutter in före de andra paketen. 
 
Uppdateringen av flöden och köer på länkar och omräkningen av förseningar för 
omfördelningen av varje paket görs under de tidsintervall som paketet färdas längs varje länk 
genom nätverket. I detta hänseende anses CONTRAM vara unikt med sin förmåga att bedöma 
aktuella trafikförhållanden längs rutter samtidigt som varje paket färdas genom nätverket. 
Processen för att ladda in och fördela trafiken kombinerar avancerade och stegvis växande 
laddningstekniker. Även om laddningsprocessen för ett enstaka paket är ”all-or-nothing” så är 
det inte ”all-or-nothing” överallt, eftersom olika paket för samma OD-rörelse kan fördelas på 
olika rutter på grund av förändringar i trafikförhållanden under tiden då perioden modelleras. 
 
Den iterativa processen fortsätts till dess en lämplig nivå av konvergens har uppnåtts. 
Idealiskt inträffar detta när alla paket är omfördelade till samma rutter i på varandra följande 
iterationer. Emellertid är inte perfekt konvergens nödvändig för den praktiska tillämpningen 
av programmet. Ungefär 5 – 10 iterationer är lagom för praktiska syften. Den iterativa 
processen liknar till stor del processen för inlärning i trafiken; förare blir bekanta med 
trafikförhållandena i nätverket efter upprepad användning under en tid och väljer därefter sina 
rutter av erfarenhet. 
 
 

2.2.7 Beräkning av köer på länkar 
Kön på en länk vid en given tidpunkt under en dag ändrar sig i verkligheten från dag till dag, 
även om medelflödet och kapaciteten för länken har samma mönster varje dag. Detta gör det 
svårt att skapa en exakt modell av hur köerna växer eller avtar. CONTRAM använder sig av 
en metod som går ut på att flödesvariationer på länkarna representerar statistiska medelvärden 
för varje tidsintervall. Flödesvariationer antas vara konstanta genom varje tidsintervall även 
om det normalt varierar mellan intervallen. Det är viktigt att komma ihåg att det är statistiska 
värden som ligger till grund när man tolkar flödes- eller kövärden på dagsbasis. Vid beräkning 
av kölängden antas det att kön från start på en länk under ett tidsintervall är densamma som 
den slutgiltiga kön från det tidigare intervallet. 
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En viktig parameter för beräkning av kölängder är genomströmningskapaciteten, som 
definieras som medelflödesvariationen vid vilken fordon släpps på från en kö på en länk. 
Genomströmningskapaciteten uttrycks i pcu (passenger car unit equivalent) per timme, vilket 
tar hänsyn till blandningen av olika fordonsklasser. Beräkningsmodeller och mätningar för 
genomströmningskapaciteten beror på vilken typ av reglering länken har: 
 

− Signalreglerade länkar  
Genomströmningskapaciteten är produkten av mättnadsflödet och andelen gröntid som 
signalen har i cykeln. Mätningar på plats av mättnadsflödet görs genom att mäta 
flödeshastigheten vid vilken en kö löses upp över en stopplinje under en grönperiod. 
Mätningar kräver att en tillräckligt lång kö bildas för att hastigheten ska mätas under 
en längre tid. 
 

− Oreglerade länkar 
Mätningar på plats är inte tillämpbara eftersom det sällan bildas köer på oreglerade 
länkar utom om det är en tillbakablockerad situation. Normalt beräknas värdena som 
mättnadsflödet för länken och bredden på länken används som den ekvivalenta 
stopplinjebredden. 
 

− Väjningsreglerade länkar 
Till skillnad från signalreglerade länkar där fordonen har definierade perioder för att 
passera en stopplinje, måste alla fordon sakta in eller stanna vid en väjningsreglerad 
länk. Flödesvariationerna på den oreglerade länken kontrollerar alltså påsläppet av 
fordon från den väjningsreglerade länken. Genomströmningskapaciteten, det vill säga 
påsläppsvariationerna från en varaktig kö, för väjningsreglerade länkar kan mätas i fält 
tillsammans med flödet på den oreglerade länken. Mätningarna måste täcka hela flödet 
på den oreglerade länken samtidigt som det krävs tillräckligt trafik för att bilda kö på 
den väjningsreglerade länken.  

 
 

2.2.8 Tillbakablockering  
I teorin förklaras tillbakablockering som en kö av fordon på en länk som sträcker sig tillbaka 
till den tidigare korsningen och därmed hindrar tillträde till länken från en länk uppströms. 
För att komma till rätta med problemet reduceras genomströmningskapaciteten för länken 
uppströms så länge som tillbakablockeringen pågår. I praktiken kan tillbakablockering 
antingen vara oregelbunden eller uppstå på grund av en incident i vägnätet eller bero på 
långvarigt övermättat flöde på länken. Det är det sistnämnda tillståndet som uppstår under 
dagliga förhållanden. 
 
Rent modelleringstekniskt baseras modellen på vertikalt köande vid en stopplinje och början 
på tillbakablockering på en länk upptäcks genom en jämförelse mellan den ekvivalenta 
längden på kön, som uttrycks i personbilsenheter (pcu), och antalet pcu som får plats på 
länken. Jämförelsen görs omedelbart efter det att ett paket tilldelas sin nya rutt genom att 
räkna baklänges från mål till start för varje länk som ett paket passerar nedströms på sin nya 
rutt. Om den beräknade längden för kön på en länk är större än det som får plats på länken så 
minskas genomströmningskapaciteten för länken uppströms för att motsvara summan den 
befintliga köns längd som redan väntar vid stopplinjen samt längden på kön som fördelats. 
Denna process pågår under resten av tidsintervallet under resten av iterationen. 
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Minskningen i genomströmningskapaciteten förs inte över till nästa iteration, eftersom detta 
kan leda till att en länk uppfattas som full och därmed inte får så mycket trafik som den borde 
ha på grund av att fordon fördelas på andra länkar. 
 
Metoden för att reducera genomströmningskapaciteten uppströms hindrar inte att fordon 
fördelas på den blockerade länken, detta för att simulera verkliga förhållanden där förare 
kanske inte har något praktiskt alternativ till ny rutt och därför är villiga att acceptera 
besvären orsakade av tillbakablockering. Sådana förhållanden uppstår i överbelastade nät med 
begränsade möjligheter att välja en annan rutt. 
 
 

2.3 CONTRAM 8 
Ökande trafikträngsel under längre tidsperioder och över stora områden, mer komplexa 
resvanor och effekterna av reseinformationssystem har ökat kraven på dynamiska 
trafikfördelningsmodeller. CONTRAM8 släpptes i mars 2001 och är alltså den senaste 
versionen av programmet. 
 
I CONTRAM antas det i en normal fördelningsprocess att resenärerna har perfekt kunskap om 
förhållandena i nätverket och kan välja den optimala resrutten, under en normal dag, enligt 
Mott McDonald (2001). Men i händelse av en incident, till exempel en olycka som reducerar 
kapaciteten under en viss tidsperiod, gäller inte teorin om att resenärerna har full kunskap och 
agerar utifrån det i sina val av rutter utan det är nödvändigt att göra andra antaganden om hur 
resenärerna väljer rutt. Perfekt kunskap om nätet kan inte antas och förare kommer bara att 
avvika från sina ordinarie rutter vid extern information. 
 
ITS-tillämpningen i CONTRAM tillåter användaren att modellera effekterna av en incident 
när resenärernas ruttval ändras på grund av externa informationskällor som VMS-skyltar eller 
observation av kölängder. Denna tillämpning kan användas till exempel för att testa ett antal 
strategier för VMS-skyltar i mening att undersöka vilken strategi som är den mest lämpliga 
för att minska den extra förseningen för resenärerna som orsakas av incidenten. 
 
För att köra ITS-tillämpningen krävs ytterligare två indata, förutom vanliga nätverksdata: 

1. en fil med fordonens ruttinformation, från en normal modellering utan incidenter 
2. data om incidenten och de olika informationskällor som kan påverka förarnas beteende 

 
I ett givet scenario, beroende på om skyltarna eller andra informationskällor är aktiverade 
samt om de klassberoende reaktionsgrader är specificerade, kommer några paket att svara på 
informationen genom att avvika från sin rutt. Eftersom vissa fordonsslag, som tunga fordon, 
kanske är mindre villiga att ta en annan rutt, är det möjligt att minska informationens 
påverkan på dessa trafikanter.  Detta kan göras med hjälp av klassberoende reaktionsgrader. 
Dessa rutter som används för att undvika incidenten kan antingen bestämmas av modelleraren 
eller genom att använda kostnaderna för att åka på en viss länk. De paket som inte svarar på 
informationen som ges blir kvar på sina vanliga rutter. 
 
Förutom att några paket leds om, kan alla pakets restider ändras på grund av ändringar i nätet 
som till exempel incidenter med reducerad kapacitet på vissa länkar under vissa tidpunkter. 
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I den nuvarande versionen av ITS svarar förarna på två typer av extern information; VMS-
skyltar och oväntade köer. Detta kombinerar funktionerna hos CONTRAMI och 
MCONTRAM som fanns som tillägg till CONTRAM5. 
 
Incidenter är länkbaserade, vilket normalt karaktäriseras av en minskning i mättnadsflödet 
eller kapaciteten under en kortare tidsperiod inom tidsramen för modellering. Detta kallas ett 
scenario och det är möjligt att koppla ihop flera scenarios. Detta ger till exempel möjlighet att 
modellera köolyckor när en incident redan har hänt. 
 
Placeringen av VMS-skyltar är länkspecifika, och placeringen på själva länken är nära 
nedströmsnoden. Detta är viktigt att tänka på när man bestämmer placeringen av skylten, då 
en länk kan vara lång och därmed även avståndet mellan noderna. Det är även möjligt att 
modellera under vilka tidsperioder skylten är tänd och när den släcks. Inte alla VMS-skyltar är 
relevanta för alla resenärer, detta modelleras genom att man väljer vilka resor som påverkas. 
Meddelanden på VMS-skyltar kan vara destinationsbetingade (”Mot Centrum välj E4”) eller 
gälla en specifik länk (”E4 avstängd Järva krog”). Det är även möjligt att i förväg definiera 
omledningsrutter som fordonen tvingas att ta. Andelen fordon som svarar på skyltens budskap 
och då ändrar sin rutt, definieras från gång till gång. Det är även möjligt att ge de olika 
fordonsklasserna olika grader av acceptans för skyltens budskap, dvs. det är troligare att en 
bilist kanske letar alternativa vägar än en stor långtradare. 
 
Köscenarier liknar scenarier med VMS-skyltar men en skillnad är att alla resor antas påverkas 
lika mycket samt att det inte tillåts någon omledningsrutt. Två variabler avgör huruvida en kö 
orsakar att fordon väljer en annan väg; hur lång siktsträckan i meter är för fordonen som 
närmar sig en kö samt hur full länken (beläggningsgraden) är innan fordon väljer ny väg. 
 
 

2.4 Dirigentprojektet 
Sedan några år tillbaka drivs ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom området 
”Trafikmodeller för vägtrafikledning”, där Vägverkets huvudkontor samt Region Stockholm 
och Region Väst har varit engagerade från start. Projektets namn är Dirigent och sedan år 
2000 deltar även Region Skåne i projektet.  Tidigare har region Skåne formellt inte varit med i 
Dirigent (med det menas att regionen inte tilldelats FoU-pengar) utan följt arbetet för att 
därigenom få värdefulla erfarenheter. Projektet omfattar en förstudie för att kartlägga behovet 
av trafikmodeller och aktiviteter som vägnätsomfattning för testområde, nätkodning, 
områdesindelningar etcetera för att lägga grunden för arbetet med trafikmodeller. Inom ramen 
för projektet har man även tagit fram en kodningsmanual, se Aakre et al. [2000]. 
 
De olika plattformar och trafikmodeller som utvecklas i projektet tjänar som en modellteknisk 
bas för de förädlade funktioner som krävs i vägtrafikledningen. För närvarande byggs 
vägtrafikcentraler (VTC) upp i Stockholm och Göteborg. Nya funktioner installeras successivt 
i syfte att förbättra trafik- och transportsystemen i dessa storstadsregioner genom att utnyttja 
informationsteknik inom trafikområdet, så kallad väginformatik. Det huvudsakliga syftet för 
att utveckla väginformatik är att generellt försöka förbättra miljön och trafiksäkerheten samt 
att möta de höga säkerhetskraven som krävs för att ha trafik i tunnlar eller långa broar. 
 
I projektet har man valt att använda sig av trafikmodellen CONTRAM för att bygga upp ett 
vägnät och analysera vilka konsekvenser till exempel incidenter eller ökad trafikvolym ger. 
Projektet har även finansierat utbyggnaden av ITS-tillämpningen. 
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Eftersom examensarbetet är utfört på Region Stockholms nät följer en mer ingående 
beskrivning av arbetet med att ta fram nätet. För de två andra regionerna som ingår i projektet 
finns en beskrivning av syftet med nätet, kodningen av nätet samt incidentmodelleringar som 
är gjorda inom respektive region.  
 
 

2.4.1 Region Stockholm 

2.4.1.1 Vägnät 
Enligt Davidsson el al. [2000] konverterades i slutet av 1997 en mindre del av 
Stockholmsmodellens trafiknät från ett detaljerat kodat EMME/2-nät till CONTRAM. 
CONTRAM-modellen kräver mer detaljerad indata och är samtidigt mer detaljerad bland 
annat i sin hantering av korsningar och tidsperioder. Man har därför valt att begränsa området 
till att omfatta drygt 2200 väglänkar, cirka 1000 noder och 110 områden. Normalt tillämpas 
CONTRAM på betydligt mindre nät varför detta begränsade nät anses mycket stort. 
Väglängden i nätet uppgår till ca 740 kilometer.  
 
Området som idag är inkodat är markerat i bilden nedan och utanför detta modellområde ses 
en buffertzon. En enklare och mer generell kodning har tillämpats i denna zon eftersom nätet 
är generaliserat och områdena är aggregerade. Givetvis påverkar trafiken i buffertzonen 
trafiken i modellområdet men analyser bedöms enligt Schmidt el al. [2000] inte ge pålitliga 
resultat eftersom nätet inte liknar verkligheten tillräckligt mycket. 
 

 
Figur 3, Karta över området som är inkodat 

 
Det finns cirka 1750 stycken oreglerade länkar, 260 stycken väjningsreglerade och 170 
stycken signalreglerade, och kodningsprinciperna har varit olika för länkarna. 
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Alla oreglerade länkar i nätet har kodats med ett mättnadsflöde på 1800 fordon/timme och 
körfält, samt med vd-funktion som valts med avseende på skyltad hastighet och antal körfält 
på vägen som utgångspunkt enligt kodningsmanualen. Oreglerade länkar påverkas inte av 
konflikterande länkar men kan ha en flaskhals nedströms på grund av att följande länk har 
lägre kapacitet. Definitionen för mättnadsflöde är det antal fordon per timme som passerar vid 
en trafiksignal då en stoppsignal slår om till grönt. 
 
De länkar som är väjningsreglerade har kodats med mättnadsflöde och vd-funktion beroende 
på skyltad hastighet och antal körfält. Gradienten för beroendet av konflikterande 
trafikströmmar valdes enligt kodningsmanualen. 
 
För de signalreglerade länkarna har restiden på länken antagits vara den skyltade hastigheten 
delat med längden på länken och ingen vd-funktion har kodats in. Mättnadsflödena sätts 
generellt höga på den här typen av länkar eftersom man vill försäkra sig om att all fördröjning 
sker på grund av stoppet i signalen och ingenting annat. 
 
I nätet finns 28 signalreglerade korsningar, alla har modellerats med 3-4 faslägen. De flesta 
fordonsaktiverade signalerna har modellerats med fasta omloppstider och optimerade fastider. 
Fasta fastider har emellertid kodats in för några anläggningar nära matningspunkter, för att få 
ut trafiken i nätet.  
 
Man har valt att tillämpa en enklare och mer generell kodning i buffertzonen eftersom 
området är kraftigt aggregerat. En kombination av fasta hastigheter och vd-funktion har 
kodats in för länkarna samt både oreglerade och reglerade korsningar och trafikplatser. 
 
 

2.4.1.2 Matriser 
17 OD-matriser för en normalmedelvardag har tagits fram. De är indelade i överlappande 
tidsperioder som i sin tur är indelade i ett antal kortare perioder, så kallade timeslices, för 
CONTRAM-simulering. För varje period finns en uppbyggnadsfas (timeslice 1 och 2) där 
nätet fylls med trafik samt en avvecklingsfas (timeslice 5) där ingen ny inmatning av trafik 
sker, utan nätet töms.  Dessa faser är skuggade i figuren nedan. Under timeslice 3 och 4 som 
inte är skuggade, återskapar CONTRAM verkliga förhållanden och analyser kan göras.  
 

Tabell 1, perioder under vilka simulering sker 

06.55 – 07.15 07.15 – 07.35 07.35 – 07.55 07.55 – 08.15 08.15 – 08.35 
Timeslice 1 Timeslice 2 Timeslice 3 Timeslice 4 Timeslice 5 

  
Nät och OD-matriser finns beskrivna för samtliga 17 tidsperioder mellan klockan 06.00 och 
21.00. För att få fram variationer för året har man också tagit fram med 80, 90, 100, och 110 
procent av normaltrafiken med hjälp av en säsongsvariationskurva. 
 
Matriser för varje intervall generades med utgångspunkt från förmiddagens och 
eftermiddagens maxtimmesmatriser och dygnsmatrisen från EMME/2 samt trafikens 
fördelning över dygnet från trafikräknepunkter. Naturligtvis ligger flera av de 341 
räknepunkterna utanför det område som modelleras i CONTRAM. 
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2.4.1.3 Kalibrering av nätet 
För att kunna återskapa verkliga flöden och restider genom vägnätet har man jämfört 
funktionerna i det kodade vägnätet med verkliga funktioner och därefter har parametrar i det 
kodade vägnätet justerats. Eftersom man vill använda modellen för att ta reda på effekter av 
förändringar av utgångsläget är det extra viktigt att modellen överensstämmer med 
verkligheten.  
 
Under arbetet med att kalibrera nätet kontrollerades matrisnivån genom en jämförelse av 
flöden vid infarter och totalt över snitt där man kan bortse från ruttvalseffekter. Maxtimmen i 
EMME/2 jämfördes med 20-minutersperioden (en timeslice) i CONTRAM för att säkerställa 
kvaliteten i utgångsmaterialet. Givetvis motsvaras inte tidsperioderna i matrisen i CONTRAM 
av de ursprungliga matriserna med timtrafik, men det bör inte finnas några stora skillnader 
eftersom maxtimmen i CONTRAM har konverterats från EMME/2 med tillägg för variation 
under tidsperioderna. Genom att jämföra flöden i mätpunkter som ligger i anslutning till 
inmatningspunkter i nätet kan man se att den påförda trafiken ligger på rimlig nivå i 
förhållande till EMME/2. Det är även viktigt att ha samma nivå i det övriga nätet för att 
hindra att onormala tillbakablockeringar förkommer. Matrisen justerades och resultatet visar 
att nivån på OD-matrisen i CONTRAM överensstämmer bra. 
 
Ett ytterligare sätt att kontrollera nivån på OD-matrisen är att jämföra den sammanlagda 
trafiken över flera snitt. Nätet har kontrollerats i tre snitt, två snitt skär igenom modellområdet 
medan det tredje ligger i buffertzonen. De två modellerna har olika fördelningsmetoder när 
trafiken läggs ut och därmed är det osäkrare att jämföra mellan modellerna än att jämföra vid 
matningspunkterna.  Resultatet visar att summan över snitten överensstämmer bra och man 
har därmed hittat en nivå på matrisen som stämmer. Genom att EMME/2 är verifierad mot 
verklighetens flöden så visar det att matrisen i CONTRAM kan förbättras ytterligare. 
 
Givetvis föreligger det en risk att fel som är inbyggda i EMME/2 automatiskt överförs till 
CONTRAM-modellen. Därför har man utfört ytterligare en kvalitetskontroll där man 
kontrollerade överensstämmelsen av uppmätta och beräknade flöden på enskilda länkar. 
Trafikräkningarna från 1996 genomfördes under en tidsperiod som resmatrisen inte har 
kalibrerats mot och som därmed har ett högre trafikflöde än motsvarande matris i EMME/2. 
För att CONTRAM-matrisen bättre ska motsvara trafiknivån vid räkningstillfället har 
matrisen nivåjusterats. Resultatet av jämförelsen är ojämnt, i flera avsnitt finns en 
tillfredsställande överensstämmelse medan det finns relativt stora avvikelser i andra punkter. 
Av 50 jämförelsepunkter har ungefär hälften en avvikelse på under 10 %, vilket anses vara 
acceptabelt. Några punkter har en så stor avvikelse som 30 – 50 %, vilket inte kan anses vara 
bra. 
 
För att förbättra nätets kvalitet var det nödvändigt att göra vissa justeringar och omkodningar. 
Först undersöktes hur ruttvalet fungerade i lågtrafik där kapaciteten inte har någon betydelse 
och man hittade länkar som inte hade någon trafik utlagd eller länkar som verkade vara 
flaskhalsar. Man upptäckte även logiska fel i nätet, som signaler som alltid hade rött eller att 
nätet inte hängde ihop. Efter åtgärder för att rätta till de fel som upptäckts kontrollerades hur 
nätet betedde sig vid högre belastningar. Man ska vara speciellt uppmärksam på länkarnas 
belastningsgrader och de ruttfördelningar som gjorts. Därefter justerades kapacitetsparametrar 
som mättnadsflöde, väjningskoefficienter och vd-funktioner. 
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Eftersom nätet fungerade någorlunda bra gjordes en matrisestimering med Comest. Detta 
innebar att en matematisk anpassning mellan OD-par och länkflöden gjordes. En 
matrisestimering bör utföras efter det att man försäkrat sig om att det inte är brister i 
nätkodningen som orsakar de eventuella avvikelser som finns mellan uppmätta och verkliga 
flöden. Resultat av matrisestimering visade en tydlig förbättring och ytterligare estimeringar 
utfördes. 
 
När man arbetar med kalibrering är tillgång och kvalitet på mätdata av största betydelse. Det 
fanns ett stort antal flödesmätningar även om kvaliteten var något varierande. Givetvis kan 
tillfälliga störningar i trafiken, fel på mätutrustningen eller att definitionen av mätpunktens 
läge har blivit fel eller missuppfattad påverka kvaliteten på flödesmätningarna. Bortsett från 
enstaka restidsmätningar har man i projektet inte haft tillgång till uppmätningar av andra 
parametrar än flödet. 
 
 

2.4.1.4 Incidenter och VMS i Stockholm 
Tidigare inom projektet har incidentmodelleringar med variation på skyltarnas inverkan på 
trafikanterna genomförts och analyserats med CONTRAM-I och MCONTRAM. 
 
Den första incidenten avser en mindre upphinnandeolycka i norrgående riktning på 
Essingeleden under morgonrusningen. Incidenten blockerar ett körfält och efter 20 minuter 
når Vägassistansbilen fram och kan börja arbeta. Efter ytterligar 20 minuter är olycksplatsen 
rensad och framkomligheten normal. Genom restidsmätningar på plats och skattningar från 
helikopter beräknades att incidenten gav upphov till cirka 1500 förseningstimmar. I 
CONTRAM- modelleringen finns motsvarande kösituation men restiden och köernas 
varaktighet är mindre. Detta beror på att i verkligheten finns köerna kvar i den sista 
simuleringsperioden men i CONTRAM används den för att tömma nätet på trafik. 
 
Ett flertal placeringar och utformningar av skyltar har prövats i modelleringen och det visade 
sig att den naturliga alternativvägen över Västerbron var svår att utnyttja och därmed gav liten 
förbättring. Detta beror på kapacitetsbegränsningar i Lindhagens plan och Hornstull.  
 
Den andra modelleringen avser en olycka under morgonen vid trafiksignalen på Roslagsvägen 
mitt emot universitet. Innan bärgningen påbörjas har båda körfälten varit helt blockerade 
under 20 minuter. Under röjningsarbetet kan ett körfält hållas öppet och 40 minuter efter 
olyckan är det normal framkomlighet. 
 
Genom att informera trafikanterna som kommer norrifrån på E18 före Stocksundsbron ges 
trafikanterna möjlighet att välja att köra Bergshamraleden mot E4. Effekterna blir givetvis 
olika vid variationer på trafikanternas förmåga att tillgodogöra sig informationen och 
efterlevnaden. Modelleringen visade att om 50 % av trafikanterna som passerar 
Stocksundsbron väljer att ta alternativvägen minskar fördröjningen med 150 timmar. Detta 
innebar dock att E4 Uppsalavägen fick ytterligare framkomlighetsproblem  men om fler 
trafikantgrupper delar på problemet minskar de riktigt stora förseningarna. 
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2.4.2 Region Väst 

2.4.2.1 Vägnät 
Den plattform som idag finns för vägtrafikledning i Göteborg är en databashanterare med ett 
antal datamängder inlagda. Plattformen utvecklades under namnet OBSERVER och det 
huvudsakliga syftet med att skapa ett CONTRAM-nät i Göteborg var att komplettera 
plattformen.  
 
Enligt Davidsson et al. [2000] ska resultatet av CONTRAM-körningarna kunna användas för 
att operatörer i vägtrafikledningscentralen ska kunna göra studier av olika trafiksituationer.  
Den kan användas till exempel för att ta fram åtgärdsplaner vid planerade förändringar eller 
förväntade störningar i vägnätet.  Systemet skall också kunna användas mera operativt för att 
kunna informera och styra trafikanterna när det inträffar incidenter.  
 
I en databas hos Stadsbyggnadskontoret finns Göteborgs vägnät noggrant beskrivet. Det är 
dock för stort att direkt utnyttja i en trafiksimuleringsmodell eftersom nätets detaljeringsgrad 
består av cirka 30 000 länkar. Ett speciellt anpassat vägnät skapades för trafikmodellen 
CONTRAM som omfattade regionala genomfarts- och infartsleder samt huvudleder, 
huvudgator och en del matargator inom Göteborgsområdet. Totalt kodades drygt 3 000 länkar. 
Detta omfattande nät var fortfarande mycket stort och ledde till många praktiska hanterings- 
och simuleringssvårigheter. Ett vägnät med tämligen hårt aggregerade väglänkar är dessutom 
svårt att använda för att mer detaljerat beskriva restider, köbildning och framkomlighet. 
 
Ett delvägnät, som i projektet kallades för Zon 12, skapades för studier under Dirigent. Detta 
utgörs av ett begränsat, mindre område i östra Göteborg som sträcker sig från Gårda- och 
Ullevimoten i söder genom Tingstadstunneln till Brunnsbo- och Tingstadsmoten i norr och 
innebär cirka 3 km stadsmotorväg där E6, E20 samt riksväg 45 möts i stora trafikplatser. 
Faktumet är att ungefär mellan var fjärde och var tredje bilresa under ett vardagsdygn berör 
Zon 12, vilket gör att området har stor betydelse för trafikavvecklingen. Flera av vägavsnitten 
är under högtrafik belastade över sin kapacitet med omfattande köbildning som följd. Zon 12 
har ett begränsat antal entréer, totalt 13 centroider, och området saknar inre trafikgenerering. 
 
Dygnsresandet genom Zon 12 omfattar totalt cirka 235 000 resor under ett normalt 
vardagsdygn (1996-04) varav drygt 100 000 resor går genom Tingstadstunneln. Under de tre 
senaste åren har trafikökningen varit cirka 4 % årligen. 
 
Kodningsarbetet blev betydligt svårare och var mer tidskrävande än förväntat. Principerna för 
kodning har varit olika i Stockholm och Göteborg, vilket till stor del beror på att 
kodningsmanualen tagits fram parallellt med kodningsarbetet.  
 
I Göteborg har man i startskedet valt att koda genomsnittliga medelhastigheter enligt 
skylthastigheter för länkar. Om man väljer att koda enligt ovanstående princip får man vara 
medveten om att man begränsar möjligheterna att beskriva medelhastigheter under fria 
förhållanden i simuleringen. Kodning enligt hastighetsbestämmelser ger ett obalanserat 
körfältsutnyttjande därför att körtiden för två parallella länkar är den samma, oberoende av 
trafikbelastningen, så länge kapaciteten inte överskrids. Medelhastigheten har en tendens att 
glida uppåt och ibland även över tillåten hastighetsgräns för avsnittet när fordonsförarna inte 
påverkas av andra trafikanter, det vill säga när de har möjlighet att själv välja hastighet.  



Teori  Kapitel 2 

17 

För att göra simuleringen mer noggrann kan man använda funktionen 
hastighets/flödessamband (vd-funktion) som styr hastigheten och därmed tillåter en högre 
hastighet vid låg trafikbelastning och ger en mer realistisk fördelning av trafiken i ett 
länkavsnitt.  
 
Genom att starta modellsimuleringen med ett mindre område och efterhand utvidga det får 
man fördelar vid felsökningsprocessen. Ett stort nät kan lätt bli svåröverskådligt och 
svårgreppbart vilket medför komplicerade felsökningar. Det finns därför en stor risk att man 
missar primära felorsaker vid kalibreringsarbetet och rättar till sekundära effekter som 
trängseleffekter.  
 
 

2.4.2.2 Incidenter och VMS i Göteborg 
Vägverket region Väst har diskuterat uppsättning av variabla meddelandeskyltar för 
vägkorridoren längs Göta Älvdalen mot Göteborg (E6 och riksväg 45) i höjd med Kungälv, 
för att informera trafikanterna framför allt om förväntade köförhållanden in mot 
Tingstadstunneln längs E6 samt eventuellt förslag till alternativ färdväg över riksväg 45. 
 
Simuleringarna kunde bara utföras i schabloniserad form eftersom zon 12 inte ger en 
fullständig bild av hela den aktuella vägkorridoren. Givetvis blir effekterna begränsade men 
de kan ändå ge en fingervisning om hur trafiksystemet skulle reagera på omdirigeringar av 
infartstrafiken norrifrån. 
 
I modellsimuleringar för maxtimmarna under morgon och eftermiddag testades nio scenarier 
med olika antagna skyltmeddelanden. Omdirigeringar under förmiddagen respektive 
eftermiddagen ger olika effekter i viss utsträckning på trafiksituationen i Zon 12, vilket alltså 
skulle kunna ge anledning till olika strategier vid trafikledning/trafikinformation. 
 
Om trafikanterna som åker söderut under morgonen på E6 får ett generellt meddelande om att 
istället välja riksväg 45 försämras trafiksituationen relativt kraftigt. Ju bättre effekt 
meddelandet har, det vill säga större överflyttning till riksväg 45, desto sämre blir 
trafiksituationen söder om Tingstadstunneln. 
 
En allmän uppmaning till trafikanterna som tar E6 mot centrala Göteborg om att välja riksväg 
45 ger en marginell försämring, men kan uppmaningen riktas till dem som använder sig av 
Mårten Krakow-leden mot centrum kan trafiksituationen förbättras. 
 
Om trafiken mot östra Göteborg kan förmås att välja riksväg 45 i ökande utsträckning i stället 
för E6 genom Tingstadstunneln kan en positiv effekt uppnås. Ett maximalt positivt scenario 
fås då man kombinerar denna effekt med en överflyttning av trafikanterna, som använder 
Mårten Krakow-leden mot centrum, från E6 till riksväg 45. Båda reseströmmarna ger då en 
positiv inverkan på trafiksituationen söder om Tingstadstunneln.  
 
Under eftermiddagens maxtimme får inte en generell uppmaning att välja riksväg 45 istället 
för E6 någon egentligen positiv inverkan men den ger ändå inte en lika negativ inverkan som 
under morgonen. De positiva effekterna består i stort sett uteslutande av att man i största 
möjliga mån får trafiken mot östra Göteborg att välja alternativet längs riksväg 45. En viss 
positiv inverkan kan även märkas om en begränsad andel av trafiken mot centrum flyttar men 
blir andelen för stor fås en negativ effekt. 
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Davidsson et al. [2000] har funnit att för att trafikledning genom VMS-skyltar verkligen ska 
ge en enbart positiv inverkan på trafiksituationen längs Göta Älv mot Göteborg bör 
meddelandena riktas till specifika trafikanter. Man får inte någon positiv effekt vid 
användande av allmänna meddelanden vare sig under morgontrafiken eller under 
eftermiddagstrafiken. 
 
 

2.4.3 Region Skåne 

2.4.3.1 Vägnät 
 
Enligt Karlsson et al. (2001) tog Vägverket region Skåne under 1998 ett system som kallas 
ASS i drift. ASS står för Aktivt SkyltSystem och innehåller funktioner som gör det möjligt att 
leda om trafiken till alternativa vägar, om störningar skulle inträffa, med variabla 
meddelandeskyltar.  Systemet är placerades mellan Malmö och Lund och i samband med att 
Yttre Ringvägen färdigställdes i juni 2000 tillkom ytterligare VMS-skyltar. 
 
När Trafikantinformationscentralen (TIC) leder om trafiken med hjälp av ASS, uppstår 
problemet att man inte vet hur trafiksituationen ser ut på de vägar som berörs av en omledning 
samt i det övriga trafiknätet. Visserligen har en operatör på TIC tillgång till rådata från 
trafikdetektorer men rådata anses inte vara lämpliga att använda som beslutsunderlag. Man 
anser att det behövs ett datorstöd som kan hjälpa operatören att inse konsekvenserna av en 
incident i vägnätet eller omledning av trafiken samt få en överblick av trafiksituationen. 
 
Den stora skillnaden för detta projekt, jämfört med Region Stockholms och Region Västs 
projekt, är att vägnätet helt eller delvis är av landsbygdskvalitet, vilket gör projektet mer 
hanterligt och lättare att genomföra och utvärdera. Region Skånes projekt är även unikt i det 
avseendet att det kombineras med ett befintligt omledningssystem, som idag inte finns i vare 
sig Stockholm eller Göteborg.  
 
1999 startade man arbetet med att skapa ett CONTRAM-nät över Malmö genom att man 
detaljkodade ett befintligt EMME/2-nätet innan det transformerades till ett CONTRAM5-nät. 
Ur EMME/2 skapades också en OD-matris där områdena representerar till- och frånfartsvägar 
i det aktuella området. Region Skåne valde att använda CONTRAM5 trots att versionen har 
sämre grafikkvalitet än CONTRAM7, för att kunna simulera incidenter och VMS-skyltar på 
vägnätet. Under år 2000 blev region Skåne med i Dirigentprojektet och det befintliga nätet 
konverterades till version 7 och kodades mer noggrant med vd-funktioner, kapaciteter och 
trafiksignaler. 
 
 

2.4.3.2 Incidenter och VMS i Malmö  
Region Skåne har genomfört två incidentmodelleringar. Den första incidentmodelleringen gav 
en begränsad framkomlighet med 30 % av den normala kapaciteten på grund av ett vägarbete 
på E22 mellan Lund och Malmö. VMS-skylten vid Lund tänds och ungefär 30 % av 
trafikanterna uppmärksammar skylten och väljer en annan bättre väg. Jämförelser mellan 
incidentmodellering där skylten inte är tänd och samma incidentmodellering med skylten tänd 
visar att 295 stycken trafikanter väljer annan väg.  



Teori  Kapitel 2 

19 

Restiden på E22 mellan Lund Södra och trafikplats Sege tar normalt 5 minuter, men under 
incidentmodelleringen utan information till trafikanterna tar resan 25 minuter. Om 
trafikanterna får information om incidenten via VMS-skyltar och därmed kan välja annan väg, 
sjunker restiden till ca 12 minuter  Restiden på den alternativa vägen ökar givetvis något när 
skylten med omledningsbudskapet tänds och fler väljer att använda vägen. 
 
I den andra incidenten inträffar en upphinnandeolycka strax före avfarten mot trafikplats Sege 
på E22 in mot Malmö. Räddningstjänsten når platsen efter 15 minuter och efter 45 minuter är 
framkomligheten normal. Under dessa 45 minuter minskar kapaciteten till 25 % av den 
normala. VMS-skyltarna som tänds efter 15 minuter är placerade vid Alnarp och Lund Södra. 
På grund av incidenten skapas en kraftig kö, och de som fastnar i köerna kan bli sittande i upp 
till en timme innan de kommer förbi olycksplatsen. Bästa resultat fås då båda skyltarna tänds 
så snabbt som möjligt, i den här modelleringen tändes de efter 15 minuter efter det att 
incidenten hade inträffat, och 128 förare klarar sig från att fastna i köerna. Precis som i förra 
incidentmodelleringen får trafikanterna på alternativvägen en ökad restid, när skyltarna tänds. 
Trots att den totala vinsten i restid blir 323 fordonstimmar så ökar den ackumulerade sträckan 
som fordonen tillryggalägger med 1066 kilometer. 
 
Efter att ytterligare incidentmodelleringar har gjorts där förarna leds runt incidentplatsen på 
fördefinierade rutter, har man funnit att det är bättre att leda trafiken än att låta den spontant 
leta alternativa vägar och därmed trafikera lokalgator.  
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3 VägAssistansdatabasen 
För att förbättra störningshanteringen av trafikincidenter under rusningstrafik i 
Stockholmsregionen påbörjades arbetet 1996 med hjälp av två VägAssistansfordon. Tjänsten 
utökades i juni 1998 med ytterligare två fordon. Sedan augusti 1997 har en av Vägassistans 
bilar varit i drift även utanför rusningstid (vardagar mellan ca 05.00-19.00). Man hade ett två 
månader långt avbrott i registreringen av utryckningar i databasen under augusti och 
september 1998. 
 
Totalt har cirka 10 530 larm inrapporterats och dokumenterats i Vägassistans databas under en 
treårsperiod. Insats har utförts i 75 % av fallen och resterande har varit så kallade 
bomkörningar (då hindret varit borta när assistansfordonet anlänt) eller då vägassistansstyrkan 
haft förhinder på grund av annan olycka eller dylikt. 
 
Antalet larm och insatser under verksamhetsåren har ökat markant i takt med utökningen av 
tjänsten. Under de fyra första månaderna av 1999 uppgick det totala antalet utryckningar till 
ca 16 per dag, varav 12-13 resulterade i en insats av Vägassistans. 
 
Den klart dominerande vägen när det gäller antalet insatser under åren 1996-1999 är E4, delen 
Arlanda trafikplats – Södertälje södra trafikplats. Antalet inrapporterade störningar för 
sträckan står för drygt 45 % av det totala antalet. Motsvarande siffra för sträckan från 
Klarastrandsleden till Gullmarsplan, är ca 20 %. Dessa två vägsträckor är dominerande i fråga 
om inrapporteringar och insatsåtgärder av Vägassistans. 
 
Det bör även tilläggas att en viss felmarginal finns vad gäller indata till denna analys då 
inrapporterade incidenter i flera fall innehållit ofullständiga uppgifter. Analysen är baserad på 
åren 1996-1999. Utvecklingen av Vägassistanstjänsten med ytterligare fordon, utökade tider 
samt en bättre allmän kännedom om tjänsten medförde ett större antal larm och insatser de 
kommande åren och uppgifterna från 1996 som var ett inkörningsår får ses som en viss 
felkälla i resultatet. 
 

Till Ekerö

Till Björknäs

Till RosenkällaTill ArlandaTill Kungsängen

Till Södertälje

Lidingö

Till BollmoraTill Västerhaninge Till Tullinge  
Figur 4, Karta över VägAssistans utryckningsområde 
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3.1 Haga Södra – Kista trafikplats 
Enligt VBB Viak (2000) har nästan 90 % av de inrapporterade incidenterna på E4 mellan 
1996 och 1999 främst skett på sträckan Västberga trafikplats – Kista trafikplats, har sträckan 
Haga Södra – Kista trafikplats valts att studeras för att ta fram underlagsmaterial till 
scenarierna. Av alla incidenter på sträckan mellan Västberga trafikplats – Kista trafikplats, 
sker nästan var femte olycka på sträckan Haga Södra – Kista trafikplats. Sträckan är även 
utrustad med Motorway Control System (MCS)-skyltar som är motorvägsstyrning i form av 
ett kövarningssystem där detektorer i asfalten registrerar den faktiska hastigheten på trafiken. 
På grundval av detta uppmanas trafikanterna att öka uppmärksamheten och sänka hastigheten 
via skyltar som sitter i portaler ovanför vägbanan. Skyltarna kan dessutom styras manuellt 
från Vägtrafikcentralen vid exempelvis trafikomledningar eller då körfält måste stängas av på 
grund av havererat fordon eller vägarbeten. 
 
Ur Vägassistans databas har uppgifter om incidenter på sträckan Haga södra – Kista 
trafikplats sammanställts. Totalt har det inträffat 765 incidenter under tidsperioden 1996-
1999. Uppgifterna i databasen baseras på formulär som förarna av Vägassistansfordonen 
fyller i när de fått larm. 
 

Kista trafikplats

trafikplats Haga Södra
 

Figur 5, Karta över sträckan Kista trafikplats - trafikplats Haga södra 
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3.2 Underlag för att fastställa scenarios 
Ur VägAssistans databas valdes uppgifter ut, som ansågs vara viktiga för att kunna skapa 
scenarios: 
 

3.2.1 Månadsfrekvens 
Första kvartalet 1996 samt sista halvåret (juli-dec) 1999 saknar inrapporterade incidenter 
vilket beror på att databasen inte har uppdaterats sedan juni 1999. Trots detta kan man säga att 
det i medeltal sker 57 incidenter/månad. Mars, september och november visar sig vara mer 
incidentdrabbade än övriga månader. Färre incidenter sker uppenbarligen under 
sommarmånaderna (industrisemestern). Logiskt bör det vara mindre infarts- och utfartstrafik 
under morgon respektive eftermiddagsrusningarna och därmed mindre risk att en incident 
inträffar, men samtidigt ökar genomfartstrafik på semester och jämnar ut flödena över dygnet. 
Även de som arbetar på Vägassistansstyrkan har semester, så det kan också vara en förklaring 
till att antalet rapporterade incidenter sjunker under sommarmånaderna. 
 
Tabell 2, Frekvens 
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3.2.2 Tidpunkt under dygnet 
Precis som förväntat visar grafen ett högt antal incidenter vid rusningstrafiken under 
morgonen och eftermiddagen. För att mer noggrann undersökning hur incidenterna fördelar 
sig tidsmässigt väljs tider som både täcker in rusningstrafiken men som även fångar upp de 
som arbetar natt eller deltid. Morgontrafiken definieras som trafik under tidsperioden 05.00 – 
12.00 och eftermiddagsperioden sträcker sig från 12.00 – 19.00. För trafiken under resten av 
dygnet har en sammanställning gjorts där perioden motsvarar 19.00 – 05.00. Ungefär 73 % av 
incidenterna sker mellan 06:00 – 10:00 och 15.00 – 19.00. Av de 764 incidenterna på sträckan 
hade 9 incidenter ingen tidsangivelse. Under perioden 06.00 – 19.00 inträffar 90 % av 
incidenterna. 
 

Tabell 3, Incidenternas fördelning under dygnet 
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Morgonrusningstrafiken visar upp ett stort antal incidenter 07-09, som motsvaras av ungefär 
en tredjedel av det totala antalet incidenter. Antalet incidenter klingar av rätt snabbt efter kl. 
9.00 och når periodens lägsta siffra under den sista timmen. 
 

Tabell 4, Incidenternas fördelning under morgontrafiken 
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Under rusningstrafiken på eftermiddagen finns en klar topp mellan kl. 15.00-19.00. Av det 
totala antalet incidenter sker cirka 40 % under eftermiddagstrafiken. Intressant att notera är att 
andelen incidenter på E4 är högre på eftermiddagarnas högtrafiktimmar jämfört med 
förmiddagarnas. Olycksstatistik visar också att olycksrisken är större på eftermiddagarna. 
 

Tabell 5, Incidenternas fördelning under eftermiddagstrafiken 
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3.2.3 Riktningar 
Under tidsperioden 1996-1999 är det ingen större skillnad på i vilken riktning incidenterna 
sker. Endast tre procent av de inrapporterade incidenterna saknar uppgift om i vilken riktning 
på sträckan som incidenterna inträffat. För att få en bättre bild över hur riktningsfördelningen 
beror av tidpunkt på dygnet används samma tidsindelning som i kapitel 3.2.2. 
 
Under morgontrafiken sker det fler incidenter i södergående körfält och under 
eftermiddagstrafiken sker det fler incidenter i norrgående riktning. Detta stämmer bra överens 
med hur trafikströmmarna är riktade, under morgonen reser fler söderut på sträckan än norrut 
och tvärtom på eftermiddagen.  

Tabell 6, Incidenternas riktning på sträckan under dygnet 
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3.2.4 Varaktighet 
I 10 % av incidenterna har Vägassistansstyrkan inte utfört någon åtgärd när de har kommit till 
platsen. Detta kan bero på att bilisten själv har åtgärdat felet eller har fått annan hjälp. I 20 % 
av fallen har det inte angetts hur lång tid Vägassistansstyrkan varit på platsen. För att 
noggrannare undersöka incidenternas varaktighet delas de in i intervall på fem minuter. 
Varaktigheten definieras här som tiden från det att Vägassistansstyrkan når platsen för 
incidenten till dess att de har arbetat klart. 
 
Figuren nedan visar tydligt att drygt 70 procent av incidenterna har en varaktighet mellan 1 – 
10 minuter. 85 % av incidenterna åtgärdas på mindre än 20 minuter. Noterbart är att det har 
skett fem incidenter som har haft en varaktighet på mer än 1 timme, under april 1996-1999. 
Av de fem incidenterna som varade längre än en timme berodde 4 stycken på havererad bil 
med förare och en av olycka. Blockeringsgraden låg mellan ½ - mer än 1 körfält. Tre 
incidenter skedde i norrgående körriktning och alla utom en skedde under morgontrafiken. 
 
Tabell 7, Incidenternas varaktighet i 5-minuters intervaller 
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Den tid det tar för utryckningspersonalen att ta sig till platsen från det att larmet inkommit 
kallas ledtid. I drygt 20 % av incidenterna har Vägassistansstyrkan fått larm på plats eller 
själva upptäckt incidenten. Uppgift saknas i cirka 15 % av fallen.  
 
Drygt 60 procent av de åtgärdade incidenterna nås efter 10 minuter och inom 15 minuter efter 
larm är 95 % av de tidsangivna åtgärderna nådda. För alla åtgärdade incidenter finns således 
en total åtgärdstid på i medeltal 20-25 minuter. Givetvis beror åtgärdstiden dock starkt på 
vilken typ av blockering det rör sig om. 
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Tabell 8, Tiden det tar från larm till VägAssistans når fram till incidenter, i 5-minuters intervall 
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3.2.5 Orsak till incident 
 
Tabell 9, Orsaker till inrapporterade incidenter 
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Den vanligaste orsaken till utryckning med Vägassistans är ett havererat fordon (55 %) och 
näst vanligast är trafikolycka inklusive fordonsbrand (20 %). Därefter kommer föremål på 
vägbanan som kan orsaka en hel del incidenter och därmed också förseningar beroende på 
föremålen mängd, storlek och placering på vägbanan. 
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3.2.6 Blockeringsgrad 
Den klart dominerande blockeringsgraden är ett stopp i ett av körfälten. Mindre än 1% av 
incidenterna orsakade blockering av vägens samtliga körfält.  
 
Av de fyra incidenterna som orsakade stopp i alla körfält orsakades tre incidenter av föremål 
på vägbanan och den fjärde av brand. Den totala åtgärdstiden var ca 50 minuter för tre av 
incidenterna medan den fjärde klarades av på snabba nio minuter. Intressant att nämna kan 
vara att alla fyra incidenterna inträffade i norrgående körfält, men bara en i rusningstrafiken 
under eftermiddagen. 
 
Tabell 10, Blockeringsgrad av körfält vid incidenter 
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3.2.7 Beräkning av ungefärlig stoppfrekvens för sträckan Haga södra – 
Kista tpl 

I medeltal inträffar 230 stycken incidenter per år på sträckan. Cirka 210 incidenter sker under 
dygnstrafik (06 – 19) och under rusningstrafiken (06 – 10, 15 – 19) sker cirka 160 incidenter. 
Fördelat på 245 aktiva dagar per år för Vägassistans inträffar ungefär en incident varannan 
dag under rusningstrafiken  
 
Ca 30 % av alla störningsinsatser medför en avstängning av ett körfält och har i genomsnitt en 
åtgärdstid på ca 20 minuter från larm till flyttat hinder. Givetvis får man räkna med att under 
rusningstrafik kan tiden bli längre och under övrig dagtid kortare. Detta innebär ungefär 1 
avstängning var femte dag av ett körfält under vardagars rusningstrafik. En avstängning i mer 
än ett körfält har visat sig ta i genomsnitt mellan 30 och 35 minuter att åtgärda för 
Vägassistans, (det högre värdet vid högtrafik) och beräknas ske ungefär sex gånger per år. 
 
En total avstängning av samtliga körfält någonstans på sträckan uppskattas ske en gång per år.  
 
Till åtgärdstiden bör dessutom läggas en köavvecklingstid. Den varierar med trafikens storlek 
samt störningens storlek och varaktighet. 
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4 Konstruktion av incidentscenario 
Genom att konstruera ett incidentscenario och låta det gälla för de tre olika 
informationsstrategierna blir det möjligt att jämföra strategiernas effekter av trafikstyrning. 
Jämförelserna görs under maxtimmen på förmiddagen, då effekterna av en incident kan få 
stora konsekvenser. Med bakgrund av den information som VägAssistans Databasen gav för 
sträckan Haga Södra – Kista tpl, konstrueras ett godtyckligt scenario där vissa variabler 
kommer att varieras för att senare kunna analysera. Det konstruerade scenariot kan anses gälla 
för alla kritiska punkter i vägnätet. Ett scenario skapas där incidenten sker under 
morgonrusningen, eftersom många incidenter sker under den tidsperioden, se tabell 4. 
Beroende på att fler incidenter sker i riktningen in mot centrum under morgonrusningen än 
från centrum konstrueras incidenten så att den sker i södergående riktning, se tabell 6. Då de 
vanligaste orsakerna till incidenter är havererat fordon samt olyckor, blir det orsaken i det 
scenariot, enligt tabell 9. För att modellera de fallen där många resenärer i hela nätet och inte 
bara på den aktuella länken påverkas av incidenter, varieras graden av framkomlighet mellan 
25-75 %, se diagram 10. En incident som sker under en kortare tidsperiod kanske inte ger så 
stora effekter för andra bilister än de som färdas på den aktuella länken och i dess närhet, så 
varaktigheten för incidenten varieras mellan 20 eller 40 minuter. Diagram 7 visar att det inte 
är så vanligt med incidenter som har långa varaktighet, men i rusningstrafik kan även en 
incident med kort varaktighet orsaka stora förseningar och köer på de länkar som berörs.  
 
 

4.1 Incidentscenario 
Riktning: mot centrum (södergående) 
Varaktighet: 20 respektive 40 minuter 
Tidpunkt: 7.35 
Orsak till blockering: havererat fordon 
Grad av blockering: 25, 50 och 75 % 
 
En nedsättning av framkomligheten med 25 % motsvaras av en blockering på nästan ett 
körfält. Vid en ökning till 50 % nedsättning motsvaras av en blockering av 1½ körfält och 75 
% betyder en avstängning av lite drygt 2 körfält. 
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5 Kritiska punkter i vägnätet  
För att ge en överblick av det känsliga trafiksystemet som idag finns i Stockholm har ett antal 
punkter i vägnätet där incidenter kan orsaka ordentliga förseningar och köer undersökts. 
Dessa punkter har valts för att en incident skulle få stor inverkan på trafiksituationen för både 
de resenärer som använder länken och de som befinner sig på närliggande länkar.  Effekterna 
av en incident sprider sig som ringar på vattnet. Anledningarna till att så många punkter har 
undersökts är att Stockholms trafiksystem är oerhört känsligt för störningar samt för att få ett 
underlag för val för placeringen av incidentmodelleringarna. 
 

Plats Siffra 
Väg 261, Nockebyhov 1 
Väg 275 mellan Brommaplan och Ulvsunda 2 
Kvarnbäcksvägen 3 
E 18 mellan Hjulsta och Tensta 4 
E 18 Bergshamravägen 5 
E4 Norrskogen 6 
E4 Frösunda 7 
E4 tpl Linvävartorpet 8 
E4 Järva krog 9 
Tpl Frescati, Roslagsvägen  10 
Västerbron 11 
Centralbron 12 
Fredhällstunneln 13 
Essingebroarna 14 
Väg 275 Tranebergsbron  15 

Tabell 11, Punkter i Stockholms vägnät som är känsliga för störningar 

 
För att ge en bättre överblick, har platserna försetts med nummer och därefter markerats 
på kartan nedan. 
 

 
Figur 6, Störningskänsliga punkter i Stockholms vägnät 
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5.1  Val av 2 kritiska punkter i vägnätet  
För incidentmodelleringarna valdes två punkter i nätet som har olika trafikmiljöer. De båda 
valda punkterna ligger på samma väg, men representerar olika trafikmiljöer; infartstrafik och 
innerstadstrafik. Detta val gör det möjligt att undersöka hur samma incident i det inre nätet 
påverkar trafiken jämfört med samma incident i periferin, med eller utan yttre 
informationskälla. 
 
På E4 förbi Järva krog passerar trafikanter som antingen ska vidare söderut på E4 eller mot 
Norrtull, västerut på E18 mot Enköping samt österut mot Norrtälje och östra delen av 
Stockholm (Roslagstull, Östermalm). Bilden nedan visar en karta över Järva krog med 
omnejd. 
 

 
Figur 7, Järva krog 

Bilden nedan visar sträckan mellan trafikplats Rotebro och trafikplats Häggvik på E4: an 
ligger i det perifera nätet och karaktäriseras av tung infarts- och utfartstrafik, främst från 
Uppsala, Arlanda, Märsta, men även viss trafik från Stäket och Enköping. 
 

 
Figur 8, E4 Norrskogen mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik
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6 Informationsstrategier  
De tre VMS-skyltarna har placerats med hänsyn till hur många de påverkar och avståndet till 
incidenten. Om avståndet från vägvalspunkten till incidenten är långt är det viktigt att 
informationen om incidenten inte fördröjs eftersom fordon då hinner passera vägvalspunkten 
innan informationen når fram och förarna har därmed inte möjlighet att välja annan väg. 
Skyltarnas placering och budskap är avgörande för antalet som väljer att avvika från sina 
normala rutter, och varje skylt ger en unik andel. Givetvis har även andra faktorer som 
resärende och den alternativa vägens egenskaper stor betydelse för andelen som väljer att 
svänga av.  
 
Det är mycket stor infartstrafik på både E4 från Uppsala och E18 från Enköping, och om man 
placerar skyltar vid dessa naturliga ”infarter” så har man möjlighet att informera ett antal 
bilister som påverkas av incidenter i nätet längre söderut. Den tredje skylten som används i 
modelleringarna vid incidenten vid Järva krog är placerad med tanken att de som kommer på 
E4 från Häggvik och Sollentuna blir informerade om incidenten. Det är ett flöde på drygt 5 
000 fordon på länken nedströms tpl Tureberg under timeslice 3 och beläggningsgraden är 
0,91, det vill säga att länken är till 91 % fylld med fordon. Så där finns det en möjlighet att 
leda över trafik på alternativrutter.  
 
De olika informationsstrategierna används vid incidentmodelleringarna är: 
 
- Informationsstrategi A motsvarar dagens situation som resenärerna i vägnätet ställs inför 

när en incident sker och där resenärer väljer en annan rutt på grund av att de upptäcker kö 
nedströms. 

 
- Informationsstrategi B talar om på vilken länk/väg som en incident har inträffat och 

överlåter därefter till bilisterna att välja sin egen snabbaste väg. 
 
- Informationsstrategi C ger resenärerna upplysning om att resor till en viss destination 

berörs av incidenten. Denna typ av meddelande kallas destinationsspecifik och det är 
viktigt att man väljer naturliga och allmänt kända start- och målpunkter. I nätet finns idag 
naturliga start- och målpunkter i tullarna, Fridhemsplan, Rosenkälla, Arlanda, Stäket och 
Ekerö för att nämna några.  
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7 De två olika incidentmodelleringarna  
Själva programmeringen av en incident går till så att den länk som incidenten inträffar på 
väljs ut. Därefter kan ett scenario skapas genom att mättnadsflödet sätts ner med en viss 
procentsats under en eller flera timeslices. VMS-skyltarna definieras även för aktuell länk, får 
ett specifikt namn för att särskilja de skyltar som används, under vilka timeslicar skylten ska 
vara tänd, vilka resor som påverkas och meddelandets effekt på trafikanterna. I 
modelleringarna inom examensarbetet har en siffra på 30 % använts. 
 
Det är även möjligt att modellera köscenarier, där trafikanter väljer annan rutt för att de ser en 
kö framför sig. Scenariot definieras med parametrar som anger under vilken tidsperiod det 
gäller, hur långt framåt trafikanterna kan se och precis som tidigare meddelandets effekt, som 
även här är satt till 30 %.  I bilaga 1 ses indatakorten som använts samt aktuella siffror för 
examensarbetet. 
 
Totalt har 36 incidentmodelleringar genomförts. Under varje scenario varierades tiden för 
incidentens varaktighet mellan 20 eller 40 minuter, samt graden av blockering mellan 25, 50 
eller 75 %. För att särskilja de olika modelleringarna gavs varje modellering ett namn som 
baserades på informationsstrategin, varaktigheten samt graden av blockering. Ett exempel på 
detta är B2050, vilket betyder informationsstrategi B där varaktigheten är 20 minuter och 
graden av blockering 50%.  
 

Tabell 12, Förklaring till beteckningar på modelleringar 

Informationsstrategi A Informationsstrategi B Informationsstrategi C 
20 – 25 20 – 25 20 – 25 
20 – 50 20 – 50 20 – 50 
20 – 75 20 – 75 20 – 75 
40 – 25 40 – 25 40 – 25 
40 – 50 40 – 50 40 – 50 
40 – 75 40 – 75 40 – 75 

 
Vid de modelleringar där varaktigheten motsvarade 20 minuter (under en timeslice) tändes 
berörda VMS-skyltar i den efterföljande timeslicen och släcktes efter en timeslice. I de 
modelleringarna där varaktigheten motsvarade 40 minuter tändes VMS-skyltarna i den 
efterföljande timeslicen och släcktes efter två timeslices.  
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Nedan ses det aggregerade nätet av Stockholm, som visar VMS-skyltarnas placering samt 
incidentlänken som är markerad med ett rött streck. Skyltarnas placeringar i båda bilderna 
nedan är naturligtvis identiska för både informationsstrategi B och C. Skyltarna vid Stäket och 
Rotebro riktades i informationsstrategi C för Norrskogen till resenärer som ska till Häggvik, 
Tureberg och Kista, vilket ses i bilden till vänster. I bilden till höger visas modelleringen av 
incidenten vid Järva krog, och där skyltarna vid Stäket, Rotebro och Häggvik riktades till 
resenärer mot Bergshamra, E18 Ursviksvägen, Haga Norra samt Norrtull i 
informationsstrategi C. 
 

   
Figur 9, Incidentlänkar och VMS-skyltar för Norrskogen till vänster och Järva krog till höger 
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8 Analys av modelleringarna 
Vid analyseringen av modelleringarna har tre olika metoder använts. Med den första metoden 
analyserades, med hjälp av en funktion i CONTRAM som heter Route analysis, hur fordonens 
rutter fördelade sig. Genom att välja en eller flera länkar visades antalet fordon som passerade 
den valda länken eller länkarna samt hur de därefter fördelade sig i nätet. Därefter valdes de 
länkar som fungerade som möjliga alternativa vägar för fordonen ut och gjorde det möjligt att 
undersöka ökningar eller minskningar som de olika informationsstrategierna gav upphov till. 
De alternativa vägar som ingick i analysen för modelleringarna i Norrskogen var avfarten från 
E4 vid Rotebro samt påfarten från E18 vid Stäket mot Rotebro samt i de fall där en minskning 
av trafiken som åkte mot Rotebro från Stäket sågs, har vägvalet hos dem som inte valde att 
svänga vid Stäket analyserats. 
 
Eftersom incidenten vid Järva krog ligger längre in mot Stockholm än incidenten vid 
Norrskogen finns fler alternativa vägar för fordonen att söka sig till. De punkter i vägnätet 
som ansågs mest intressanta var de ovan nämnda för Norrskogen samt avfarten från E4 vid 
trafikplats Tureberg och avfarten från E4 vid trafikplats Kista. 
 
Med den andra metoden undersöktes utvalda länkar i nätet närmare genom att jämföra rho-
värde för varje länk för de olika informationsstrategierna. Metoden visade lättare de små 
skillnaderna i rho-värdet som kanske inte var möjliga att se på länkanalysen. Rho-värdet 
definieras som förhållandet mellan antalet fordon som passerar länken under en timeslice och 
länkens kapacitet, det vill säga belastningsgraden. Ett värde som är större än ett betyder att 
trafiken står stilla på länken och det högsta acceptabla värdet är 0.70. Bilaga XX visar 
länkarna och deras placering i nätet. 
 
Den tredje metoden gav en bättre överblick och en grafisk presentation över hur hela nätet 
påverkades av en incident samt de ändrade ruttval som en incident gav upphov till. I analysen 
studerades först och främst länkar runt respektive incidentlänk samt de länkar som får ta emot 
ett högre antal fordon, men även resterande nät. Med funktionen länkanalys visades rho-
värdet i färg för varje länk i nätet och gränsvärdena valdes så att det tydligt framgick vilka 
länkar som har en kritisk belastningsgrad. I tabellen nedan visas gränsvärdena samt 
motsvarande färg. Den gröna och gula färgen inramar värden som är acceptabla för 
länkbelastningar, men värden som motsvaras av den röda färgen anses vara kritiska. Värden 
som inramas av blå färg är inte godtagbara, utan ska försöka att undvikas i möjligaste mån. 
 

Tabell 13, Gränsvärden för belastningsgrader 

0.00 - 0.39 

0.40 - 0.64 

0.65 - 0.98 

0.99 - 5.00 
 
Det är naturligtvis nästan omöjligt att skapa en acceptabel situation för alla fordon vid en 
incident, men däremot går det att förbättra för några fordon.  
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8.1 Informationsstrategi A 
Som tidigare definierat i kapitel 5, betyder informationsstrategi A att en incident sker i nätet 
men trafikanterna får inte information via VMS-skyltarna. Fördelningen av trafik vid Stäket 
och Rotebro är densamma för incidenter både i det yttre och det inre nätet när 
belastningsgraderna och varaktigheten är låga. Vid en varaktighet på 40 minuter och 
blockeringsgrader på 50 % och 75 %, minskar antalet som väljer att svänga vid Kista 
trafikplats, vilket beror på att incidenten i det inre nätet i stor utsträckning påverkar trafiken 
uppströms och köerna gör det svårt att svänga av.  
 
De fyra följande bilderna visar fördelningen av antalet fordon som väljer att svänga av vid 
trafikplats Rotebro när varaktigheten och belastningsgraderna inte påverkar trafiken 
uppströms incidenten.  
 
Vid Rotebro svänger 154 av, varav 56 fortsätter mot Stäket och 85 tar Norrviksleden, se figur 
7. Av de 85 som åker Norrviksleden tar 51 Häggviksleden mot E18 Roslagsvägen.  
 

 
Figur 10, Ruttanalys vid trafikplats Rotebro 

 
Vid Stäket väljer 391 att fortsätta rakt fram på E18 Enköpingsvägen, se figur 8. Av dessa 
väljer 68 stanna kvar på E18 på Ursviksvägen mot Järva krog. 75 trafikanter tar väg 279 mot 
Stockholm eller andra målpunkter. Ruttanalysen för trafikplats Stäket ses nedan. 
 

 
Figur 11, Ruttanalys trafikplats Stäket 
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I modelleringen av det inre nätet undersöks även trafikens fördelning vid trafikplats Tureberg 
och Kista trafikplats. Vid trafikplats Tureberg, se figur 9, är fördelningen densamma för alla 
modelleringar oavsett varaktighet och blockeringsgrad. 105 trafikanter svänger av vid 
Tureberg. Därefter fördelar sig trafiken med 3 trafikanter som tar Akallavägen, 62 har Husby 
som mål och 41 åker mot sin målpunkt Kista. 
 

 
Figur 12, Ruttanalys trafikplats Tureberg 

 
Trafikens fördelning vid Kista trafikplats, se figur 10 varierar beroende på varaktigheten och 
blockerings-graden, vilket även kommer att ses vid jämförelse mellan länkanalyser. 
Ruttanalyser visar att vid alla modelleringar utom 4050 och 4075 så har trafiken följande 
fördelning. Det är 319 trafikanter som svänger av vid Kista trafikplats. Av dem så har 186 sin 
målpunkt i Ärvinge och 133 fortsätter på Kymlingelänken. Därifrån tar sig 100 personer 
vidare på väg 279 och 7 stycken väljer E18 för att nå sin målpunkt någonstans i Solna eller 
Sundbyberg. 
 

 
Figur 13, Ruttanalys Kista trafikplats 
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Eftersom modelleringarna med varaktighet på 40 minuter och blockeringsgrad på 50 – 75 % 
påverkar trafiken uppströms incidenten, blir fördelningen inte densamma som bild 10 ovan. 
På bilderna i figur 11 nedan ses en minskning med 30 fordon i den vänstra och nästan en 
halvering av antalet trafikanter i den högra, jämfört med övriga modelleringar. En skillnad 
mellan de två bilderna nedan är att det inte finns trafik med målpunkter i Solna och 
Sundbyberg. 
 

  
Figur 14, A4050 Järva krog till vänster och A4075 Järva krog till höger 

 
 

8.1.1 Norrskogen 2025 och 2050 
Både vid Rotebro och Stäket är fördelningen av trafiken densamma.  
 
Eftersom fördelningen är lika för alla informationsstrategier i båda modelleringarna fås 
varken förbättringar eller försämringar av nätets rho-värden. Informationsstrategi B och C har 
alltså inga effekter på förarna. 
 
De rho-värden som ligger över gränsen återfinns på E4 söder om Tureberg, påfarten till E4 
vid Tureberg samt söder om trafikplats Kista. E18 Ursviksvägen mot E4 samt påfarten till E4 
från E18 har för höga värden. 
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8.1.2 Norrskogen 2075 
Vid Rotebro är fördelningen av trafiken densamma för alla tre informationsstrategier.  
 
Vid Stäket har A och C samma fördelning men i B däremot ökar antalet som fortsätter rakt 
fram på E18 Enköpingsvägen med ett trettiotal fordon, se figur 12. De trafikanter som väljer 
att stanna kvar trafikerar först och främst E18 mot Järva krog. På Bergshamraleden ökar 
trafiken med 15 fordon och E4 får ett tillskott på nästan ett tiotal fordon. I B finns även 
trafikanter till Danderyd och Djursholm, som inte återfinns i de övriga modelleringarna. I C 
och A men inte i B finns trafik via Akallavägen till målpunkt i Ärvinge samt till målpunkt 
Sollentuna. 
 

   
Figur 15, B2075 till vänster och C2075 till höger 

 
Informationsstrategi B har överlag en positiv effekt på de undersökta länkarna. Påfarterna på 
E4 vid Rotebro, Tureberg och Kista samt sträckan söder om Kista trafikplats får alla lägre 
rho-värden. Påfarten på E4 från E18 vid Järva krog får dessvärre ett ökat rho-värde. 
 
Tabell 14, rho-värde för Norrskogen 2075 

Rho-värden Norrskogen 2075

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2745 2699 2690 2682 2816 2817 1857 3110 2663 1845

länknummer

rh
o Informationsstrategi A och C

Informationsstrategi B
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På grund av det ökande antalet fordon på E18 Enköpingsvägen kan förhöjda rho-värden ses i 
figur 13. Mellan Tensta och Rinkeby ändrar länken färg från grön till gul. Även 
Bergshamraleden och E4 söder om Järva krog ändrar länkarna färg. Vid trafikplats Stäket ser 
man att eftersom antalet fordon som svänger minskar, ändrar en länk färg från röd till gul. 
 

  
Figur 16, A2075 till vänster och B2075 till höger 

 
 

8.1.3 Norrskogen 4025 
Vid Rotebro har A och C samma fördelning av trafiken, men i B väljer ett fåtal fordon att 
svänga av och de trafikerar därefter Norrviksleden. 
 
Vid Stäket har däremot C inte densamma fördelning som A. I B väljer 30 förare att fortsätta 
på E18 och i C stannar 40 stycken fler än i A kvar på E18. I båda strategierna är det E18 som 
fångar upp trafiken och vid Järva krog väljer ett tiotal i varje strategi att öka på trafiken på 
E18. På bilderna nedan är det möjligt att se att C har ett högre antal fordon på E18 genom att 
den röda linjen är lite tjockare än i B. På Bergshamraleden ökar trafiken med cirka tio fordon i 
båda strategierna. Bilderna nedan visar att strategi B har trafikanter mot Danderyd medan 
strategi C har trafikanter mot Täby och E18 Norrtäljevägen. Precis som tidigare modelleringar 
har B trafikanter via Akallavägen till Ärvinge och Kista, men inte C. 
 

   
Figur 17, B4025 till vänster och C4025 till höger 
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Länken där incidenten sker har i alla strategier ett rho-värde runt 0.80, vilket betyder att det 
inte är igenkorkat på platsen utan att trafiken flyter i ett lägre tempo. Rho-värdet för 
påfarterna vid Tureberg och Kista minskar eftersom det blir lättare att ta sig ut då trafiken 
uppströms flyter saktare på grund av incidenten. E18 Ursviksvägen får ett lägre rho-värde och 
påfarten till E4 vid Järva krog får högre värden i både B och C. 
 
Tabell 15, rho-värde 4025 

Rho-värden Norrskogen 4025

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2229 2745 2746 2734 2699 2690 2682 2816 2817 1857 3110 2663 1845

länknummer

rh
o

Informationsstrategi A
Informationsstrategi B
Informationsstrategi C

 
 
Nedan ses att strax efter Tenstakorset i riktning in mot Stockholm har länken ett högre rho-
värde i C än i B, genom att den ändrar färg från gul till röd. Bergshamraleden och E4 söder 
om Järva krog får även de ett högre rho-värde i C än i B. 
 

   
Figur 18, B4025 till vänster och C4025 till höger 
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8.1.4 Norrskogen 4050 
Vid Rotebro svänger i fall B 225 fler fordon än i A och dessa tar Norrviksleden. Antalet 
fordon som väljer att ta Häggviksleden mot E18 Norrtäljevägen ökar inte med mer än 5 
fordon. De flesta av trafikanterna som svängde av vid Rotebro väljer att köra på E4 vid 
trafikplats Häggvik, som ligger söder om incidenten. En del trafikanter väljer även att köra 
genom Sollentuna mot trafikplats Tureberg för att där ta sig vidare via E4. 
 
På bilderna nedan ses klart att i C väljer endast cirka 70 fordon att svänga av vid Rotebro för 
att åka Norrviksleden. Dessa 70 trafikanter åker mot trafikplats Häggvik för att ta sig upp på 
E4 eller för vidare färd på Akallavägen. I C kommer inga fordon från Sollentuna via 
Turebergs trafikplats upp på E4. 
 

   
Figur 19, B4050 till vänster och C4050 till höger 

 
Vid Stäket väljer i B 40 fler fordon och 13 fler fordon i C att fortsätta rakt fram istället för att 
svänga mot Rotebro, än i A. Bilden nedan visar att E18 Enköpingsvägen och E18 
Ursviksvägen har fler trafikanter i B än i C. I B ses att några trafikanter väljer att köra E18 
och sedan via Kymlingelänken åka på E4 vid Kista trafikplats på bilden nedan. I C, men inte i 
B, finns trafik mot Täby och B har trafikanter mot Danderyd medan C saknar detta. 
 

   
Figur 20, B4050 till vänster och C4050 till höger 
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Diagrammet nedan bekräftar resultaten som visats ovan. På avfarten från E4 vid Rotebro ökar 
i B rho-värdet markant och även i C höjs rho-värdet för länken. Detta i kombination med att 
rho-värdet sjunker för länkarna vid påfarten mot E4 vid Stäket, gör att påfarten till E4 vid 
Stäket får lägre rho-värden i båda strategierna. Informationsstrategi B sänker värdena mer än 
C. Informationsstrategi B bidrar även till att sänka rho-värdet för incidentlänken. Nedströms 
incidentlänken sänks rho-värdena i båda strategierna. Påfarten till E4 och strax nedströms 
trafikplats Kista har högre rho-värden i B än i C, vilket beror på trafikanter som tar vägen via 
Kymlingelänken till E4. Påfarten till E4 vid Järva krog får högre rho-värden i både B och C, 
som beror på ökade trafikmängder från E18. 
 
Tabell 16, rho-värde 4050 

Rho-värde Norrskogen 4050

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

27
40

22
29

27
45

27
46

27
34

27
09

26
99

26
90

26
82

28
16

28
17

18
57

31
10

26
63

18
45

länknummer

rh
o

Informationsstrategi A
Informationsstrategi B
Informationsstrategi C

 

Genom att 225 fordon i B väljer att svänga av vid trafikplats Rotebro fås en markant bättre 
trafiksituation för dem som sitter kvar nära incidentlänken. Strax norr om incidenten ändrar 
länken färg från blå till gul, vilket får anses vara positivt. Ovan sågs att den största delen av 
trafiken som svängde av, valde att åka på E4 vid trafikplats Häggvik, och därför fås en ökning 
av rho-värdet vid en kort sträcka på Norrviksleden. Den ökade trafikmängden orsakar inga 
höjningar av rho-värdet nedströms trafikplats Häggvik, och anses därmed vara lyckad. I 
informationsstrategi C svänger ett betydligt mindre antal fordon av, och det ger inte lika stora 
effekter på trafiknätet som B gjorde. Det som skiljer dem åt är att sträckan på Norrviksleden 
inte får ett högre rho-värde. 
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Även vid Stäket minskar trafiken så mycket i båda strategierna att på vägen mot Rotebro 
sjunker rho-värdet så att en länk ändrar färg från röd i A till gul. Eftersom B har ett större 
antal fordon som stannar kvar på E18 vid Stäket än i C, så får några länkar längs E18 ett 
högre rho-värde. Bergshamraleden får ett högre rho-värde och därmed en blå färg i B och C, 
jämfört med den röda i A. På E4 vid incidenten bidrar B till att minska belastningsgraden från 
blå i både A och C till gul. 
 

   
Figur 21, B4050 till vänster och C4050 till höger 

 

8.1.5 Norrskogen 4075 
Vid Rotebro svänger 232 fler fordon i B av jämfört med i A. Anmärkningsvärt är att i B väljer 
ytterligare 2 fordon att åka mot Stäket. Detta är enda modelleringen i hela examensarbetet där 
antalet fordon som väljer att köra mot Stäket efter att de svängt av vid trafikplats Rotebro 
ökar. De flesta trafikanter som väljer att svänga av kör först och främst mot trafikplats 
Häggvik för att köra på E4, men även Sollentunavägen upplever en mindre ökning av 
trafikmängden. Denna ökning består av trafikanter som åker genom Sollentuna mot 
målpunkterna Edsvik och Helenelund. Även genom Kista ökar trafiken. 
 
 I C väljer ytterligare 67 fordon att svänga av vid Rotebro jämfört med i A. Sollentunavägen 
och Häggviksleden får ingen ökning av antalet fordon utan de som valde att svänga åker 
Norrviksleden mot trafikplats Häggvik och E4.  
 

   
Figur 22, B4075 till vänster och C4075 till höger 
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I B ökar antalet som åker rakt fram vid trafikplats Stäket med ett femtontal fordon mot 
Rotebro med 7 fordon och i C med ett trettiotal fordon. Skillnaden mellan de två strategierna 
ses i den högra bilden nedan genom att E18, E4 och Bergshamraleden har tjockare linjer än i 
den vänstra. I den vänstra bilden ser man även trafikanter som åker Akallavägen via 
trafikplats Tureberg och Kymlingelänken via Kista trafikplats för att ta sig upp på E4. Fem 
fordon med Ärvinge som målpunkt väljer i B att åka Akallavägen dit, medan i trafikanterna i 
C väljer att åka Kymlingelänken. 
 

   
Figur 23, B4075 till vänster och C4075 till höger 

 
Informationsstrategi B höjer rho-värdet ordentligt på avfarten från E4 vid Rotebro. Samtidigt 
förmår skylten vid Stäket trafikanterna att inte svänga mot E4, vilket leder till att 
påfartslänken till E4 vid Rotebro samt länken nedströms trafikplatsen får lägre rho-värden. 
Informationsstrategi C har samma effekt, om något blygsammare. 
 
Tabell 17, rho-värde 4075 

Rho-värde Norrskogen 4075

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2750 2740 2745 2746 2734 2709 2699 2690 2682 2816 2817 1857 2663

länknummer

rh
o

Informationsstrategi A
Informationsstrategi B
Informationsstrategi C
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Vid trafikplats Rotebro ses en skillnad mellan de båda strategierna, i B så är länken genom 
trafikplatsen röd och i A och C så är den gul. Precis som i tidigare modelleringar minskar 
trafiken från Stäket till Rotebro i B och C, och därmed sjunker belastningsgraden från röd till 
gul. E18 Enköpingsvägen får i C längre sträckor med högre rho-värde än A och B efter 
Barkarby trafikplats och vid Tensta korset. Bergshamraleden får högre rho-värde i C än i B, 
eftersom trafiken från E18 mot trafikplats Stocksund ökar. B förbättrar faktiskt 
belastningsgraden på Bergshamraleden jämfört med A. Strax norr om Järva krog har en 
höjning av belastningsgraden till blå färg jämfört med den röda i A och B. 
 

  
Figur 24, B4075 till vänster och C4075 till höger 

 
 

8.1.6 Järva krog 2025 
Informationsstrategi B har densamma fördelning av trafiken i hela modelleringen som A. 
 
Vid Rotebro påverkar alla tre informationsstrategier trafikanterna på samma sätt. 
 
Informationsstrategi C påverkar ungefär 45 trafikanter att fortsätta rakt fram på E18 vid 
Stäket. Trafiken ökar därmed på E18 för att sedan ansluta till E4 vid Järva krog, vilket ses 
nedan att i bilden till höger är linjerna på E18 och E4 tjockare än i bilden till vänster. I bilden 
till höger ser man att det finns trafikanter mot E18 Norrtäljevägen, vilket tyder på att några av 
trafikanterna från Stäket har svarat på informationen. 
 

   
Figur 25, B2025 till vänster och C4025 till höger 
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Vid trafikplats Tureberg är fördelningen av trafiken nästan densamma förutom att i C väljer 
sex färre förare att inte svänga av.  
 
Vid trafikplats Kista väljer i C fem färre trafikanter att svänga av jämfört med A och B. 
Minskningen ses främst på väg 279 mot Stockholm. 

 
Enligt datamängderna så minskar informationsstrategi C rho-värdet på flera länkar, vilket ses i 
diagrammet nedan. Eftersom minskningarna inte är så stora så behåller flera länkar sitt rho-
värde över 0.70. På två länkar ökar rho-värdet under informationsstrategi C.  
 
Tabell 18, rho-värde 2025 

Rho-värden för Järva krog 2025

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

22
29

27
45

27
46

27
06

27
09

26
82

26
77

26
69

28
16

28
17

30
30

18
59

18
57

18
55

26
63

18
87

länknummer

rh
o Informationsstrategi A och B

Informationsstrategi C

 
 
Genom att minska trafiken från Stäket mot Rotebro åstadkommer strategi C en färgförändring 
från gul till röd. Samtidigt som trafiken på E18 ökar höjs även belastningsgraden, och på vissa 
avsnitt av E18 ses i bilden till höger nedan att länkar ändrar färg. Även E4 söder om Järva 
krog får sämre framkomlighet i strategi C. 
 

   
Figur 26, B2025 till vänster och C2025 till höger 
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8.1.7 Järva krog 2050 
Informationsstrategi A och B har densamma fördelning på trafiken i hela modelleringen.  
 
Vid Rotebro ger strategi C densamma fördelning som A och B.  
 
Under C väljer ungefär ytterligare 10 förare att inte ta vägen mot Rotebro vid trafikplats 
Stäket.  På bilderna nedan ses tydligt att den nytillkomna trafiken fördelar sig på E18 och 
därefter E4 vid Järva krog. 
 

   
Figur 27, B2050 till vänster och C2050 till höger 

 
Trafiken på Akallavägen minskar litet på grund av att 4 trafikanter väljer att inte svänga av 
vid trafikplats Tureberg. Trafiken minskar därför till målpunkten Husby. 
 
I C skiljer sig fördelningarna åt mellan strategierna med endast ett fordon vid Kista trafikplats, 
vilket naturligtvis inte har någon större påverkan på trafiksituationen. 
 
I tabell 9 nedan ses att strategi C ökar rho-värdet på flera länkar jämfört med strategi A och B. 
Rho-värdet ökar till exempel på länkarna söder om trafikplats Kista och trafikplats Sörentorp 
samt påfarten till E4 från E18 vid Järva krog och Kymlingelänken efter trafikplats Ärvinge. 
Strategi C åstadkommer även en sänkning av rho-värdet på några länkar, bland annat påfarten 
mot Rotebro från Stäket och på väg 279 mot Stockholm. 
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Tabell 19, rho-värde Järva krog 2050 
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Vid Stäket väljer fler trafikanter att stanna på E18 Enköpingsvägen och i bilden nedan ses att 
rho-värdet sänks på en del av väg 267. Den ökade mängden fordon på E18 blir tydligt genom 
att Hjulstakorset får högre belastningsgrad. Vid Kista trafikplats ses inga tecken på någon 
förändring av rho-värdena. Bergshamraleden får sämre rho-värden eftersom trafiken mot 
Roslagstull ökar något. 
 

  
Figur 28, B2050 till vänster och C2050 till höger 
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8.1.8 Järva krog 2075 
A och B har densamma fördelning i modelleringen. 
 
Vid Rotebro har de tre strategierna densamma effekt på trafikanterna.  
 
Ungefär 45 fler trafikanter väljer att stanna kvar på E18 vid Stäket. I bilderna nedan ses att 
trafiken på Bergshamraleden och E4 söder om Järva Krog ökar, och det är på grund av att 
trafiken från Stäket ökat.  
 

   
Figur 29, B2075 till vänster och C2075 till höger 

 
Vid trafikplats Tureberg är fördelningen för alla tre informationsstrategier densamma. 
 
Vid trafikplats Kista väljer 8 stycken fordon att inte svänga av som i A och B, utan fortsätter 
på E4. Trafiken på väg 279 minskar på grund av detta. 
 
Effekten av att fler väljer att köra rakt fram vid Stäket ses i diagrammet nedan. Rho-värdet för 
påfartslänkarna vid E4 och länken till väg 267 mot Rotebro minskar, samtidigt som rho-värdet 
stiger på länken för dem som väljer att stanna kvar på E18. På påfarten till E4 från E18 vid 
Järva krog ökar rho-värdet drastiskt, vilket inte är önskvärt. Detta beror förmodligen på att 
incidenten påverkar trafiksituationen även söder om olycksplatsen. Kymlingelänken vid 
trafikplats Ärvinge får ett högre värde eftersom korsningen nedströms är signalreglerad och 
den ökade trafikmängden från E18. De som svänger från Kymlingelänken har en gröntid på 
22 sekunder. De som kommer uppströms korsningen har en grön tid på över 40 sekunder. 
Eftersom antalet fordon på E18 ökar så hinner fler fordon igenom korsningen under 
grönperioden och orsakar köer nedströms. Precis som förväntat minskar rho-värdet på 
påfarten till E4 vid trafikplats Rotebro, samt nedströms trafikplatserna Rotebro, Tureberg och 
Kista.  
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Tabell 20, rho-värde Järva krog 2075 
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På väg 267 från Stäket till Rotebro minskar rho-värdet för ett avsnitt eftersom färgen ändras 
från röd till gul. Längs E18 Enköpingsvägen blir det få förbättringar och fler försämringar av 
rho-värdena. Det ökade antalet trafikanter på E18 lämnar ett spår efter sig genom att en 
sektion av Kymlingelänken ändrar färg från röd till blå. Även trafikanterna på 
Bergshamraleden får försämrade förhållanden när en länk ändrar färg från röd till blå. 
 

  
Figur 30, B2075 till vänster och C2075 till höger 
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8.1.9 Järva krog 4025 
Vid trafikplats Rotebro svänger i informationsstrategi B ytterligare 5 fler förare fler än i A och 
i C påverkas 15 stycken fler förare att svänga av jämfört med A. I alla tre modelleringarna 
fördelas trafiken mot Stäket lika och den ökade trafikmängden tar Norrviksleden och 
Häggviksleden.  
 
Vid Stäket ökar trafiken på E18 Enköpingsvägen med cirka ett tjugotal i både B och C jämfört 
med A. En intressant skillnad, jämfört med de modelleringar som gjorts med lägre 
kapacitetsnedsättning samt strategi A i den här modelleringen, är att i båda strategierna finns 
trafikanter som åker via Akallavägen till trafikplats Tureberg för att sedan nå sitt mål i 
Helenelund. 
 
I B och C ökar antalet som kör av E4 vid trafikplats Tureberg med ett fåtal fordon. I båda 
strategierna minskar trafiken på Akallavägen. Skillnaden mellan strategierna är att i B åker 5 
fordon mot målpunkten Ärvinge och att i C ökar antalet fordon som åker till målpunkten 
Akalla.  
 
Vid Kista trafikplats ökar antalet svängande fordon med 15 i B och 27 i C, vilka tar 
Kymlingelänken mot E18. Trafiken på väg 279 ökar därmed. I C ses på bilden nedan att det 
finns trafik som åker Bergshamraleden, men inte i B. 
 

   
Figur 31, B4025 till vänster och C4025 till höger 

 
För de flesta länkar så sänks rho-värdet med någon av de två informationsstrategierna medan 
Kymlingelänken och påfarten på E4 från E18 vid Järva krog får högre rho-värden i båda 
strategierna. På vissa av de länkar som har ett rho-värde över 0.70 i informationsstrategi A ser 
man att även om de andra informationsstrategierna sänker rho-värdet något, så blir det ändå 
inte en tillfredsställande situation.  
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Tabell 21, rho-värde Järva krog 4050 
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Eftersom de båda strategierna inte skiljer sig så mycket från varandra, är även länkanalyserna 
näst intill kopior av varandra. Den enda synbara skillnaden är att i B så har E18 
Enköpingsvägen bitvis högre rho-värden än i A och C. På bilderna nedan ser man även att 
incidenten nu har dragit på sig köer, eftersom den blåa linjen sträcker sig längre norrut. 
 

   
Figur 32, B4025 till vänster och C4025 till höger 
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8.1.10 Järva krog 4050 
Vid jämförelse mellan B och C så får B ett tiotal fler trafikanter att svänga av vid Rotebro. De 
som svänger av åker mot Häggviksleden. 
 
Informationsstrategi B lockar ett tiotal fler trafikanter att fortsätta sin färd på E18 
Enköpingsvägen. En intressant skillnad mellan de två är att i B så finns det trafikanter med 
målpunkt i Danderyd och Djursholm men i C bara trafikanter till Danderyd. 
 
Vid Tureberg lockar informationsstrategi B fler fordon att svänga än i C. Faktum är att i C 
väljer faktiskt ett mindre antal förare att svänga av vid Tureberg än när ingen information ges.  
I bilden nedan till vänster ses klart och tydligt att några trafikanter väljer att svänga av vid 
Turebergs trafikplats för att via Helenelund åka på E4 vid trafikplats Sörentorp. Detta tyder på 
att några trafikanter har en målpunkt där den snabbaste vägen för dem är att köra via 
Helenelund. En ytterligare effekt som informationsstrategi B har på trafikanterna är att några 
väljer att åka av E4 för att via Kymlingelänken ta sig vidare mot väg 279.  
 

   
Figur 33, B4050 till vänster och C4050 till höger 

 
Vid Kista trafikplats ses i C en tydlig ökning av antalet som svänger av, när man jämför med 
B. Jämfört med A svänger ett femtiotal av i B och ett sextiotal i C. Vid en jämförelse mellan 
bilderna nedan ses att fler fordon väljer väg 279 och E18 i C än i B. I C finns det trafikanter 
med mål i Roslagstull och trafikplats Haga Norra, vilket inte finns i B. I B väljer däremot 
några trafikanter att åka på E4 mot sin målpunkt Frösundavik, men inte i C. Därmed kan det 
konstateras trafikanterna svarar på informationsstrategi C.  
 

   
Figur 34, B4050 till vänster och C4050 till höger 
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Överlag kan man säga att informationsstrategierna sänker rho-värdet på de flesta länkar och 
att i flertalet fall så sänker informationsstrategi B rho-värdet mer än C. 
Informationsstrategierna orsakar även ökningar av rho-värdet och som tidigare ser vi att både 
Kymlingelänken och påfarten på E4 från E18 vid Järva krog får ökade belastningar. Intressant 
att notera är att informationsstrategi C orsakar en ökning av rho-värdet jämfört med A för 
sträckan nedströms trafikplats Kista medan informationsstrategi B sänker rho-värdet jämfört 
med A.   
 
Tabell 22, rho-värde Järva krog 4075 
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Trots att skyltarna vid Stäket inte lockar så många att ta en annan väg, så ändrar 
belastningsgraden färg från röd i A till gul i B och C. På E18 Enköpingsvägen finns ett avsnitt 
söder om Hjulstakorset som får en högre belastningsgrad i B än i både A och C. De trafikanter 
som i informationsstrategi B valde att svänga av vid trafikplats Tureberg ger ingen större 
förändring av länkarnas rho-värden förutom Hanstavägen som sänker rho-värdet från blå till 
röd färg. I båda strategierna ändrar en bit av Bergshamraleden färg från rött till blått. Hela 
Bergshamraleden är röd i A. Även på E4 strax söder om Häggvik sänker båda strategierna 
belastningsgraden från röd i A till gul. 
 

   
Figur 35, B4050 till vänster och C4050 till höger 
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8.1.11 Järva krog 4075 
De båda strategierna visar inte upp någon större skillnad i antalet som svänger av från E4 vid 
trafikplats Rotebro. Informationsstrategi C får 4 stycken fler att svänga av än i B. 
 
Vid Stäket ses heller ingen direkt skillnad på antalet trafikanter som fortsätter på E18 
Enköpingsvägen. Informationsstrategi B påverkar ungefär 10 trafikanter fler än i C att inte 
köra mot Rotebro.  En intressant skillnad mellan de två modelleringarna är att i B finns 
trafikanter som har Danderyd som målpunkt. 
 
Vid en jämförelse mellan B och C vid trafikplats Tureberg ses i C en klar ökning av antal 
fordon. C har ett femtontal fler fordon än B som i sin tur har ett trettiofemtal fler fordon än A. 
Den ökade fordonsmängden i C tar vägen genom Kista för att ansluta till Kymlingelänken och 
därefter åka mot väg 279. Anmärkningsvärt är att det finns fordon som svänger av vid 
Tureberg, åker genom Kista för att därefter vid Kista trafikplats åka på E4. Två stora 
skillnader mellan de båda informationsstrategierna är att C har trafikanter mot 
Bergshamraleden, vilket inte B har, samt att i B men inte i C väljer trafikanter att åka via 
Akalla mot E18 Enköpingsvägen. 
 

   
Figur 36, B4075 till vänster och C4075 till höger 

 
I C ses en ökning med ett tiotal fordon jämfört med B och med ett fyrtiotal fordon jämfört 
med A, som svänger av i Kista. Det ökade mängden fordon trafikerar väg 279 mot Stockholm. 
I båda strategierna åker trafikanter via E18 Ursviksvägen för att åka på E4 vid Järva krog 
samt genom Sundbyberg för att åka på E4 vid trafikplats Haga Norra. 
 

   
Figur 37, B4075 till vänster och C4075 till höger 
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Då trafiken från Stäket minskar, sjunker även rho-värdet för påfarten på E4 vid Rotebro. Detta 
i kombination med att fler väljer att svänga av vid Rotebro får till följd att rho-värdet minskar 
strax söder om trafikplats Rotebro. Det ökade antal fordon som svänger av från E4 vid 
trafikplats Tureberg gör att rho-värdet ökar i båda strategierna, vilket även avspeglas på 
länken strax nedströms trafikplats Tureberg där rho-värdet minskar. Incidentens långa 
varaktighet och allvarliga grad av kapacitetsnedsättning gör att köerna växer bakåt, vilket ger 
de höga rho-värdena söder om trafikplats Tureberg. Rho-värdet minskar även på E18 
Ursviksvägen, vilket ses som ett steg i rätt riktning.  
 
Tabell 23, rho-värde Järva krog 4075 
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Två skillnader mellan strategierna är att strax innan Rinkebykorset ändras en länk till blå i B 
men är röd i A och C samt att Akallavägens blåa färg i A och B byts ut mot rött i C. De båda 
informationsstrategierna bidrar även till att minska belastningen ovanför trafikplast Tureberg, 
som är röd i A men gul i B och C. Strax söder om Hjulstakorset fram till Tensta försämras 
belastningsgraden i B och C jämfört med A. Även Bergshamraleden får uppleva en 
försämring när de båda strategierna används. 
 

   
Figur 38, B4075 till vänster och C4075 till höger 
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9 Resultat 
För en incident i det yttre nätet är det ingen idé att tända skyltarna om incidenten har en 
varaktighet på 20 minuter och kapacitetsnedsättning på 25 – 50 %. Eftersom kapacitets-
nedsättningen inte påverkar trafiken i någon större utsträckning, är detta ett väntat resultat. 
 
Om kapacitetsnedsättningen ökas till 75 % svarar trafikanter vid Stäket på 
informationsstrategi B men inte på C. Vid Rotebro sker inga förflyttningar till alternativa 
vägar, och därför rekommenderas att skylten inte tänds. Eftersom trafikanterna svarar på 
informationen och situationen i nätet förbättras, vilket framgick av både länkanalysen och 
modellsiffrorna, rekommenderas att informationsstrategi B tänds på skylten vid Stäket. 
 
När incidentens varaktighet ökar till 40 minuter och har en kapacitetsnedsättning på 25 % ses 
att ett fåtal trafikanter svarar på informationsstrategi B men inte på C vid Rotebro. Vid Stäket 
reagerar trafikanterna både på B och på C. Strategi C lockar fler att stanna kvar på E18. 
Incidenten är inte så allvarlig, eftersom belastningsgraden ligger något över den acceptabla 
gränsen men ändå inte tillräckligt högt för att trafiksituationen ska bli övermättad. Trots att 
fler trafikanter väljer i C att åka på E18, så rekommenderas att informationsstrategi B tänds på 
båda skyltarna eftersom B ger lägre belastningsgrader än C i det övriga nätet. 
 
Med en kapacitetsnedsättning på 50 % är det betydligt fler trafikanter som i B svarar på 
informationen som ges vid Rotebro, jämfört med antalet som gör det i C. Trenden håller i sig 
även för Stäket, men där är skillnaden inte fullt lika stor. Enligt modellsiffrorna är båda 
strategierna mycket lämpliga för att förbättra trafiksituationen uppströms och nedströms 
incidenten, men B är mest effektiv. Precis som modelleringen med lägre kapacitetsnedsättning 
rekommenderas att skyltarna tänds med informationsstrategi B, på grund av att 
alterntivvägens kapacitet klarar den ökade trafikmängden och trots att vissa avsnitt av E18 får 
högre belastningsgrader. 
 
När incidentens blockeringsgrad ökar till 75 % ses densamma utveckling vid Rotebro som för 
incidenten med 50 % blockeringsgrad. Vid Stäket lockar informationsstrategi C fler fordon att 
inte svänga än vad B gör. Båda strategierna förbättrar trafiksituationen runt incidenten, och B 
är effektivare än C. På grund av detta samt att C ger sträckor på E18 med högre rho-värden 
och försämrar framkomligheten på Bergshamraleden, rekommenderas att informationsstrategi 
B används på båda skyltar.  
 
I lathunden nedan sammanfattas rekommendationerna för incidenter i det yttre nätet. 
 

Blockeringsgrad  
resp. varaktighet 25 % 50 % 75 % 

20 minuter A A B 

40 minuter B B B 
Tabell 24, Rekommendation för det yttre nätet 
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Det inre nätet är lite mer komplicerat på så sätt att det finns flera alternativ till rutter samt att 
placeringen av skyltarna är viktigare.  
 
När en incident sker med en varaktighet på 20 minuter och en blockeringsgrad på 25 % svarar 
endast trafikanter på informationsstrategi C, men inte på B. Informationstrategi C förmår 
trafikanter vid Stäket att välja annan rutt, och åstadkommer genom detta en minimal 
förbättring på E4 som är incidentlänken. Detta medför även att trafikanterna på E18 får en 
försämrad trafiksituation. Därför rekommenderas att antingen tända skyltarna med 
informationsstrategi A eller B, eftersom trafiksituationen förvärras för fler trafikanter i 
vägnätet om C tänds. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så är det naturligtvis billigare att inte 
tända skylten. 
 
Om varaktigheten för incidenten behålls samtidigt som blockeringsgraden ökar till 50 %, är 
det ett fåtal trafikanter som svarar på informationen som ges i C. Informationsstrategi B har 
densamma effekt på trafikanterna. Strategi C försämrar för fler än den förbättrar för, och 
därför rekommenderas med densamma motivering som ovan att strategi A skall gälla. 
 
När incidentens blockeringsgrad ökar till 75 % är det bara informationsstrategi C som 
trafikanterna svarar på. Precis som tidigare modelleringar inom det inre nätet är det bara vid 
Stäket någon större förändring sker, och därmed har liknande effekt på trafiksituationen som 
övriga modelleringar. Informationsstrategi A rekommenderas därför. 
 
Om incidentens varaktighet ökar till 40 minuter med en blockeringsgrad på 25 %, har både 
informationsstrategi B och C effekt på trafikanterna. I jämförelse med modelleringar med 
kortare varaktighet ser man att vid alla möjliga val till alternativ väg, väljer trafikanter att ta 
en ny rutt. Skillnaden mellan strategiernas effekter är inte så stora, och enligt modellsiffrorna 
är B lite effektivare när det gäller att minska rho-värdena. Samtidigt visar länkanalysen inte 
upp så stora skillnader, utan snarare att strategierna nästan är likvärdiga förutom några få 
undantag. Så även om B lockar färre trafikanter att ta en annan väg, så blir situationen bättre 
överlag. 
 
Vid en ökning av blockeringsgraden till 50 % ses större skillnad mellan strategiernas effekter 
på trafiksituationen och trafikanterna. Ett exempel på detta är Kista trafikplats där 
trafikanterna som väljer att svänga har olika vägval och målpunkter. Informationsstrategi B 
inspirerar trafikanter att via E18 ta sig ut på E4 vid Järva krog där det redan är i princip stopp, 
för att nå sin målpunkt Frösunda. Detta beror på att den allmänna informationen som ges i B 
inte är tydlig nog. Informationsstrategi C visar att den snabbaste vägen för dem med målpunkt 
i Frösunda hade varit att stanna kvar på E4. När det gäller modellsifforna så är B är snäppet 
bättre än C på de utvalda länkarna. Länkanalysen visar att trots att C har fler fordon på väg 
279 så klarar de valda alternativa vägarna en ökad trafikmängd. Om en incident har 
varaktigheten 40 minuter och en blockeringsgrad på 50 % rekommenderas att skyltarna tänds 
med informationsstrategi C.    
 
Med en blockeringsgrad på 75 % påverkas givetvis trafiksituationen i det övriga nätet av 
incidenten. De båda strategierna har nästan densamma effekt på trafikanterna som passerar 
skyltarna. Modellsiffrorna visar att informationsstrategi C är effektivare på att sänka rho-
värdena. Länkanalysen är i stort sett identisk förutom några små skillnader som väger över till 
strategi C: s fördel. Därför rekommenderas informationsstrategi C till handlingsplanen. 
 



Resultat  Kapitel 9 

63 

Nedan ses en sammanfattning över rekommendationer av vilken informationsstrategi som ska 
väljas beroende på varaktighet och blockeringsgrad. 
 

Blockeringsgrad  
resp. varaktighet 25 % 50 % 75 % 

20 minuter A A A 

40 minuter B C C 
Tabell 25, Rekommendation för det yttre näte 
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10 Diskussion och slutsats 
När modelleringar utförs i ett kraftigt aggregerat nät, är det självklart att nätet inte alltid liknar 
verkligheten tillräckligt mycket.  Ett tydligt exempel på detta är länkarna som egentligen 
motsvaras av Hanstavägen. På vägen genom Kista förekommer trafiksignaler som inte är 
programmerade i nätet, och därmed blir det enklare för fordon att ta sig fram i modelleringen 
än vad det är i verkligheten.  
 
I modelleringarna har även några osäkerhetsparametrar förekommit.  En av parametrarna är 
meddelandeeffekten som har satts som ett schablonvärde på 30 %. Det finns idag inga studier 
i Sverige som visar hur många som följer en uppmaning från en VMS-skylt. Det kan ju även 
vara så att meddelandeeffekten stiger ju längre tid som skyltarna sitter uppe, precis som att 
antalet utryckningar ökade markant för VägAssistansstyrkan efter deras första år.   
 
En annan osäkerhetsparameter är hur kraftig kö det ska vara nedströms för att få trafikanter att 
svänga av. Även i detta fall finns inga studier inom området. I modelleringen har ett värde på 
1 % använts för minsta beläggningsgraden för att ta en annan väg. 
 
VMS-skyltarnas placeringar har naturligtvis en viktig funktion när det gäller att informera 
trafikanter på bästa sätt. I modelleringarna som har kort varaktighet och låga 
blockeringsgrader har skyltarna påverkat bara några få trafikanter. Eftersom incidenterna har 
sådan låg påverkan på trafiksituationen så vinner trafikanterna inget tidsmässigt på att ta en 
annan väg.    
 
Resultaten är annars förväntade, de incidenter med stor påverkan på trafiksituationen har bäst 
effekt när en riktad uppmaning tänds på skyltarna. Resultaten pekar också på att det är vid de 
allvarliga incidenterna som information via VMS-skyltar är användbar för att förbättra 
trafiksituationen. De mildare incidenterna inverkar litet på den omgivande trafiken, och i 
några fall är det ingen idé att informera om incidenten.  
 
Det har visat sig att trafikanterna väljer att fortsätta på sina rutter om det sker en olycka på 20 
minuter och med 25 – 50 % blockeringsgrad, oavsett vilken informationsstrategi som an-
vänds. Eftersom det är vid de incidenter som har längre varaktighet och högre 
blockeringsgrad det finns chans att göra förbättringar för de trafikanter som drabbas, kan det 
därför vara lämpligt med studier där varaktigheter och blockeringsgrader varieras ytterligare 
för att ge en signal om vilken strategi som lämpar sig bäst. Exempel på intressanta 
kombinationer är varaktighet = 40, 45, 50, 55, 60 minuter och blockeringsgrad = 50, 60, 70, 
80, 90, 100 % 
 
Ett annat alternativ som skulle vara intressant för vidare studier är att kombinera skyltar och 
meddelanden beroende på skyltens placering i nätet. I det yttre nätet skulle kanske en skylt 
med informationsstrategi B ”incident E4 Järva krog” tändas vid en incident och i det inre nätet 
en skylt som har informationsstrategi C som meddelade ”Om du ska till Haga Norra, välj 
E18” eller en informationsstrategi med direkt omledning: ”trafik till Haga Norra, sväng höger 
mot E18 om 200 m”. Resultaten ovan tyder på att kombinationer av olika meddelanden kan 
ha en bättre effekt när det gäller att förbättra trafiksituationen. 
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Det finns ytterligare en intressant möjlighet till att informera trafikanterna. På grund av 
tidsbegränsning har detta inte modellerats i detta examensarbete. Omledning av trafiken till en 
fast rutt där skylten säger: ”Incident på E4, sväng höger 800 meter.” Ett antal fordon som 
passerar skylten slussas in på de fördefinierade rutterna. CONTRAM leder då av trafiken och 
låter därefter trafikanterna hitta sin egen snabbaste väg till sitt mål. Man bör vara uppmärksam 
på att detta kan leda till u-svängar för att ta sig tillbaka till E4 vid de incidenter som har liten 
påverkan på nätet. Visserligen antar CONTRAM att alla trafikanter i nätet har perfekt 
kunskap om sina rutter, men i verkligheten är ju så inte fallet. Genom att modellera omledning 
kan man närma sig verkligheten eftersom många i Stockholms trafiknät kanske inte har full 
kunskap, till exempel turister. 
 
Under arbetet med modellering av incidenterna har jag utgått från att operatörerna på 
Vägtrafikcentralen kommer att mata in de parametrar som har varierats under detta 
examensarbete tillsammans med ytterligare parametrar som till exempel var i vägnätet 
incidenten har skett. För att detta så småningom ska fungera i skarpt läge bör man försöka 
hålla antalet parametrar nere, helst inte fler än fem, samtidigt som ett väl fungerade 
användargränssnitt arbetas fram. Utdata, det vill säga val av meddelande, till operatörerna bör 
göras så enkelt att operatören blir medveten om vilka konsekvenser ett visst meddelande får. I 
slutskedet är det operatören, baserat på erfarenhet samt utdata, som bestämmer skyltens 
budskap till trafikanterna. 
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