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Att förutspå framtidens trafik 

 

Många ser idag cykeltrafiken som en 
lösning på flera av de problem som 
motortrafiken genererar. Kommuner 
och samhällsplanerare arbetar aktivt 
för att öka andelen cyklister, något som 
också ser ut att lyckas. För att kunna 
svara på frågor som rör utformningen 
och planeringen av infrastruktur för 
fordon kan beräkningsmodeller 
användas för att försöka förutspå hur 
trafiken på en plats kommer se ut om 
förutsättningarna ändras genom ändrad 
utformning på gatunätet eller ändrade 
förutsättningar för trafikanterna. Till 
exempel kan frågor som hur kommer 
restiden för en trafikant att ändras om 
en korsning byggs om till rondell? eller 
när hastigheten sänks? 

De matematiska sambanden I 
mikrosimuleringsmodeller försöker att 
efterlikna varje fordon för sig vad 
gäller både dess rörelse och beteende. 

Beteendet påverkas i hög grad av andra 
fordon och trafikanter som när 
möjlighet till omkörning finns och när 
det är bättre att lägga sig bakom 
framförvarande fordon och anpassa 
hastigheten. Hur nära det 
framförvarande fordonet lägger sig då 
det upphinnande fordonet och hur väl 
kan det anpassa hastigheten till 
framförvarande fordon? Det finns  

 

 

otroligt många frågor som dessa som i 
mer eller mindre utsträckning kommer 
att påverka fordonet på olika sätt. 

Dessa matematiska samband är 
härledda från data insamlat på 
motorfordon i Tyskland under 1970 
talet. Genom att ändra värden på olika 
parametrar kan modellen anpassas så 
att olika typer av fordon kan simuleras. 

Modeller som syftar till att studera 
cykeltrafik är inte speciellt vanliga och 
det är få som har försökt att bestämma 
de värden som behövs för att 
modellerna ska fungera ungefär som 
verklighetens trafik gör. Den mest 
grundläggande information som 
modellen behöver är den som beskriver 
cyklisters rörelser i form av hastighet, 
acceleration och inbromsning. 

Eftersom det finns många olika 
människor som cyklar med olika 
fysiska förutsättningar men också med 
olika anledning till cykelturen kommer 
deras rörelser att skilja sig åt. För att 
fånga upp alla typer av cyklister så har 
hastigheten mätts på hundra cyklister 
för att en fördelning ska kunna plockas 

fram och visas i diagrammet nedan. 

Liknande fördelningar har plockats 
fram för acceleration och inbromsning. 
Fördelningarna har matats in i 
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Ett trafiksimuleringsprogram kör en
simulering. 
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modellen för att få den att bättre 
efterlikna cyklisters rörelser. 

Det är dock mycket annat som skiljer 
cyklister från motortrafik som den 
ursprungliga modellen utgår från. Det 
finns mer än 190 parametrar som kan 
justeras för att få modellen att bättre 
efterlikna verkligheten. Många av 
dessa parametrar har mycket liten 
effekt på modellen och det är därför 
onödigt att lägga mycket arbete på att 
mäta eller beräkna fram värden som är 
lämpliga för dessa utan att istället 
inrikta arbetet på de parametrar som 
har större betydelse. 

Arbetet har därför inriktat sig på att 
studera en metod som hjälper till att 
identifiera de parametrar som har stort 
genomslag för den situation som 
studeras. Eftersom alla modeller som 
byggs upp är olika vad gäller geometri 
på vägarna, antal fordon och olika 
samansättningar av fordon kommer 
olika parametrar att ha olika stort 
genomslag i olika modeller och det 
behövs därför en metod som mer 
automatiskt gör tester för att se vilka 
parametrar som man bör fokusera på i 

just den modellen.  Genom att köra 
modellen två gånger och ändra en 
parameter mellan de två 
simuleringarna kan man ta fram 
skillnaden mellan dem. Den skillnaden 
ger en uppfattning om hur stor 
påverkan den parametern har på 
resultatet. Under försöken som gjorts i 
detta arbete har tio olika parametrar 
testats och för att få tillförlitlig data 
behöver varje parameter testas hundra 
gånger med olika värden. Det stora 
antalet simuleringar gör att det är en 
tidskrävande process då det tar 
programmet ca en minut att ändra 
parametern som studeras och göra en 
simulering. Det tar alltså mer än 15 
timmar effektiv tid att testa dessa tio 
parametrar och för att det ska vara 
användbart krävs det att ett 
datorprogram gör det automatiskt. Av 
de parametrar som testades under 
försöken var det hastighet som hade 
störst effekt på modellen följt av tiden 
ett fordon eftersträvar att ha till 
framförvarande fordon. Accelerationen 
var den tredje viktigaste indatan att 
studera enligt den analys som gjorts.            

	


