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Sammanfattning 
Trafikmodeller finns av en mängd olika typer. Den här studien skall behandla en av dem 
som avser det sista skedet i fyrstegsmodellen, det vill säga nätutläggningen. Just denna 
trafikmodell avser att fördela trafiken över vägnätet genom att uppnå jämvikt (equilibrium) 
i nätet. Equilibrium används i de två programmen EMME/2 och VISUM, vilka är de två 
program som skall jämföras här.  
 
Målet med detta arbete är att utvärdera och jämföra (både ur resultatmässig och ur 
användarvänlig synvinkel) två, på marknaden dominerande, trafikmodeller för 
nätutläggning i makronivå. Studien syftar till att undersöka följande: 
 
– Principerna för de olika modellerna, såväl deras teoretiska förutsättningar som deras 

praktiska handhavande 
 

– Kontrollera om de båda modellerna ger lika resultat vid nätutläggning 
 

– För- och nackdelar hos de två programmen ur olika perspektiv (beroende på utfall av 
nätutläggningen; se nedan) 

 

– Eventuella åtgärder som skulle förbättra programmen. 
 
Beroende på utfallet vid nätutläggningen i de två programmen så kan uppföljningen bli 
någon av två olika, se figur nedan. 
 
 
 

EMME/2 → 
    

Lika →
Studera 
användbarheten. 

  
Samma 
indata 

→ Utvärdering/Resultat →
   

VISUM → 
    

Olika →
Studera 
modellfunktion. 

 
Figur 1. En schematisk bild för olika tillvägagångssätt vid olika utfall. 
 
Skulle programmen visa sig ge olika resultat genomförs en fördjupad studie, där 
skillnaderna hos de båda modellerna undersöks.  
 
Skulle de båda programmen visa sig ge likvärdiga resultat övergår arbetet i att göra en 
beskrivning och studie av användbarheten hos de båda programmen. Resultatet av denna 
beskrivning skall kunna liknas vid en handbok, då min förhoppning är att denna rapport 
även skall kunna lära ut något om handhavandet av de båda programmen till läsaren. 
 
Genom att först göra en litteraturstudie som teoretiskt klargör hur den här typen av 
program är uppbyggda, kan själva jämförelsen av de två programmen påbörjas. Ett antal 
bestämda moment och dess tillvägagångssätt beskrivs för vart och ett av programmen. 
Dessa beskrivningar ligger sedan till grund för själva utvärderingen av användarvänligheten. 
 
Vid nätutläggningen hos de två programmen visade sig skillnader i utdata. Skillnaderna var 
väldigt små, men ändå märkbara. Hypotesen var att det rörde sig om avrundningsfel. Det 
visade sig att VISUM avrundade värdena i resmatrisen innan nätutläggningen genomfördes, 
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vilket EMME/2 inte gjorde. Genom att avrunda varje enskild cell i ett utdrag ur 
resmatrisen och sedan summera rader och kolumner kunde det konstateras att skillnaderna 
faktiskt låg i just avrundningen. Programmen tros därför ha väldigt lika (om inte samma) 
algoritmer för jämviktsnätutläggning.  
 
I bedömningen av användbarheten hos programmen visade sig VISUM initialt ha en 
snabbare inlärningskurva. Men det grafiska gränssnittet begränsar tempot på utvecklingen 
från nybörjare till avancerad användare. EMME/2 har en initialt svårare inlärningskurva, på 
grund av sitt prompt-gränssnitt, men när grunderna i programmet väl har blivit förankrat 
hos användaren så påskyndas istället utveckling.  
 
Som en lösning för att få en bättre användarvänlighet föreslås att både ett grafiskt och ett 
promptbaserat gränssnitt skall användas parallellt. Helst så att när ett grafiskt kommando 
används så syns samtidigt motsvarande promptkommando. 
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Summary 
There is a vast amount of different traffic models, for many different purposes. This study 
will treat one of them that deal with the last stage in the four-step model, i. e. the traffic 
assignment. This traffic model intends to distribute the traffic over a road network by 
achieving equilibrium throughout the entire network. The method of equilibrium is used 
in both of the two programmes EMME/2 and VISUM, which are the two programmes 
that will be compared in this study.  
 
The objective of this work is to evaluate and to compare two market dominating traffic 
models for traffic assignment in the macroscopic range (both from a result and a usability 
point of view). The study aims to examine the following: 
 
- The principles of the different models, its theoretical conditions as well as its practical 

handling 
 
- Checking whether the results of the two models, after a traffic assignment is performed, 

are alike 
 
- Advantages and disadvantages of the two programmes from different perspectives 

(depending on the outcome of the traffic assignments; see below) 
 
- Possible measures that would improve the programmes. 
 
Depending on the outcome of the traffic assignment in the two programmes, the follow-up 
becomes one of two different possibilities, see the figure below. 
 

EMME/2 → 
  

 
  

Alike → Study usability. 

  
Same data 

entry 
→ Evaluation/results →

   

VISUM → 
    

Un-
alike 

→ Study model function.

 
Figure 1. A schematic picture of the different procedures with its various outcomes. 
 
If the programmes will give different results, a more thorough study will be performed 
where the differences of both of the models will be examined.  
 
Would both of the programmes give equivalent results, the study continues to work on a 
description and study of the usefulness of each of the programmes. The result of this part 
will resemble a user’s manual, and my hopes are that the description of the handling of the 
two programmes may also be of educational interest to the reader.  
 
By starting with a literature study that clarifies how the theories behind the programmes 
were built, the comparison will then be ready to begin. A few predefined operations and 
their procedures are described for each of the programmes. These descriptions will then be 
the foundation for the evaluation of usability.  
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In the traffic assignments by the two programmes, some differences were found in the 
output. The differences were very minor, but still noticeable. The hypothesis was that this 
was a round off error.  It was later shown that VISUM made a round off before the traffic 
assignment was made, which EMME/2 did not do. By doing a round off in every cell in a 
matrix-excerpt and then summarize the rows and columns, it was later established that the 
differences was indeed derived from the round off error. The programs are therefore 
believed to have very similar (if not of the same) algorithms used for the traffic assignment. 
 
In the comparison of the usability, VISUM initially had a faster learning curve. The 
graphical interface however did limit the pace of the progress from beginner to advanced 
user. Initially EMME/2 had a steeper learning curve, because of the prompt interface. 
When the foundations of the program finally rooted, the progress actually speeds up for a 
more advanced user.  
 
As a solution for a better usability, a parallel interface with both the prompt and graphical 
interface should be used. Preferably so that when a graphical command is used, the 
corresponding prompt command is also shown.  
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1 Inledning 
"Trafikmaskineriet i en stad eller annan tätort utgör i våra dagar en komplicerad organism, där 
ett ingrepp på en plats får återverkningar på andra håll."  

Detta är taget ur boken Gatan - handbok i gatubyggnad från år 1969. Påståendet är inte 
mindre sant idag, nästan 40 år senare.  

1.1 Bakgrund 
Att studera hur ett trafiksystem fungerar kan göras på flera olika sätt. Det mest 
grundläggande är att ställa sig och observera trafiken ute vid vägkanten. En skicklig 
trafikingenjör kan få ut mängder med information av denna metod. Det kan dock bli svårt 
att hävda någon vetenskaplighet utan en god dokumentation. Att dokumentera trafik görs 
också, men vid större trafikmängder blir detta tillvägagångssätt snabbt den största felkällan. 
För att ta sig an att beskriva ett mer komplext trafiksystem krävs en enorm arbetsinsats, som 
också den blir väldigt svår och framförallt tidsödande. Redan i detta stadium inser de flesta 
att en modellering skulle förenkla hela arbetssättet.  

Det finns idag en enorm mängd olika varianter av trafikmodeller med en mängd olika 
syften och av lika många olika komplexa funktioner. Den typ av modeller som är av intresse 
för denna studie avser i huvudsak det sista skedet i fyrstegsmodellen1, då fördelningen av 
trafiken över vägnätet skall göras. För detta ändamål finns det ett flertal datorprogram som 
kan göra dessa så kallade nätutläggningar. Två av dessa program är EMME/2 och VISUM. 
Båda är gjorda för att modellera trafik på en makroskopisk nivå, det vill säga på det som 
skall efterlikna ett nationellt eller regionalt trafiknät. 

Som grund i detta arbete användes Skånebasen. Skånebasen är ett modellnät som är skapat 
av Vägverket och har med hela det nationella vägnätet samt en större del av de kommunala 
vägarna i Skåne. Skånebasen är gjord i programmet EMME/2 tillsammans med SAMPERS. 
SAMPERS är i sin tur ett samhällsekonomiskt modellverktyg för att skapa resmatriser.  

Ett konkurrerande program till EMME/2 är det tyska programmet VISUM som används 
främst av konsulter som själva gör sina resmatriser. 
 

1.2 Syfte 
Målet med detta arbete är att utvärdera och jämföra två, på marknaden dominerande, 
trafikmodeller för nätutläggning (både ur resultatmässig och ur användarvänlig synvinkel). 
Studien syftar till att undersöka: 
 
– Principerna för de olika modellerna, såväl dess teoretiska förutsättningar som dess 

praktiska handhavande 
 

– Om de båda modellerna ger lika resultat vid nätutläggning 
 

– För- och nackdelar hos de två programmen ur olika perspektiv (beroende på utfall av 
nätutläggningen; se nedan) 

 

– Eventuella åtgärder som skulle förbättra programmen. 

                                                 
1 Fyrstegsmodellen beskrivs i kapitel 2.1 på sidan 8. 
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Beroende på utfallet vid nätutläggningen i de två programmen kan uppföljningen bli någon 
av två olika, se figur nedan. 
 

EMME/2 → 
    

Lika →
Studera 
användbarheten. 

  
Samma 
indata 

→ 
Utvärdering/ 

Resultat 
→

   

VISUM → 
    

Olika →
Studera 
modellfunktion. 

 

 
Figur 1. En schematisk bild för olika tillvägagångssätt vid olika utfall. 
 
Skulle programmen visa sig ge olika resultat genomförs en fördjupad studie i vari 
skillnaderna hos de båda modellerna ligger.  
 
Skulle de båda programmen visa sig ge likvärdiga resultat övergår arbetet i att göra en 
beskrivning och studie av användbarheten hos de båda programmen. Resultatet av denna 
beskrivning skall kunna liknas vid en handbok, då min förhoppning är att denna rapport 
även skall kunna lära ut något om handhavandet av de båda programmen. 

1.3 Metod och material 
För att klargöra grunderna i trafikprognoser så har jag gjort en litteraturstudie kring teorin 
bakom trafikmodeller. Den andra och mer tidskrävande delen var själva jämförelsen av de 
två programmen VISUM och EMME/2. Eftersom VISUM tillåter importering av data från 
EMME/2, men inte vice versa, var EMME/2-data bra att börja med. För att kunna jämföra 
på lika grunder måste samma eller likvärdig indata användas i båda programmen. Som 
indata valdes en utklippt del av Skånebasens2 nät. Skånebasen är, i den del som klipptes ut, 
anpassad till verkligheten och väl använd. Hade jag istället skapat ett eget exempelnät hade 
detta medfört risken att nätet hade blivit för enkelt och resultatet i och med detta hade 
blivit bestämt på felaktiga grunder.  
 
Jämförelsen gjordes på grundval av de båda programmens skattade flöden på vägnätet, med 
identiska fördröjningar3 inkodade i båda fallen. Detta gjordes för att kunna utgå från så 
likvärdiga förutsättningar som möjligt. Vidare jämfördes de båda programmens för- och 
nackdelar vad det gäller användarvänlighet och funktionalitet.  
 
Eftersom jag lärde mig programmen under arbetets gång, gav detta insikter i vilka problem 
en ny användare av programmen kan stöta på. Detta utmynnade i några förslag till 
förbättringar hos båda programmen och även tips till framtida användare.  

                                                 
2 Skånebasen är en databas skapad av Vägverket och innehåller hela nationella vägnätet samt merparten av det 
kommunala vägnätet i Skåne. 
3 VD-funktionen i nätet som användes var enbart ”length”. Alltså det kortaste avståndet har det minsta 
motståndet. 
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1.4 Avgränsningar 
EMME/2 inte har en inbyggd funktion för dynamiska nätutläggningar och därför kommer 
detta inte att studeras här. Stokastiska nätutläggningar är inte heller meningsfulla att 
jämföra, då de, per definition, blir olika varje gång de görs. Jämförelsen kommer därför 
baseras på jämviktsnätutläggning (equilibrium-assignment).  
 
På grund av licensstorlekar har en begränsad del av Skånebasen använts, där Lund och de 
nordligaste delarna av Malmö är med. All trafikfördelning är i storheten dygnstrafik 
eftersom det är vad som vanligen används i Skånebasen. Alla jämförelser utfördes med 
hänseende på biltrafik.  
 
Alla kommentarer kring programmens funktioner baseras på den kunskap jag erhållit under 
arbetets gång (men hjälp av respektive programs manual). Det har varit min avsikt att 
påvisa programmens funktioner på ett så rättvist och korrekt sätt som möjligt. Det finns 
dock risk att jag kan ha missat eller missförstått några funktioner, vilket givetvis inte heller 
har varit min avsikt att göra.  
 
Det bör också nämnas vilka versioner av programmen som har använts i studien: 
 
EMME/24  version 9.6 
 
Enif5  version 1.5.0.0 
 
M2Assistant6 version 3.3b  
 
VISUM7  version 9.34   
 
Microsoft Excel version 2002 SP3 
 

                                                 
4 Se kapitel 4 
5 Se kapitel 4.6 
6 Se kapitel 4.7 
7 Se kapitel 5 



  - 8 -
 

2 Allmänt om prognosverktyg 
För att förstå hur användningen av nätutläggningsprogrammen EMME/2 och VISUM bör 
man också ha kunskaper i hur de fungerar och varför man använder dem. Jag har flera 
gånger under arbetets gång fått höra av användare av programmen;  
 
”Vem som helst kan använda de här programmen och få ut resultat, men bara en trafikingenjör 
vet vilka resultat som är värdefulla och vilka som är felaktiga.”  
 
Påståendet ovan har faktiskt mer sanning i sig än jag först trodde. Då programmen i sig 
faktiskt kan användas av en lekman, men för att använda dem professionellt så krävs en 
mycket djupare förståelse för trafikens komplexitet. Men eftersom examensarbetet inte 
handlar om trafikens komplexitet utan programmen, så tänkte jag alltså istället klargöra vad 
programmen faktiskt gör med de indata de får. För att förstå detta finns ett antal 
grundläggande trafiktekniska modeller och teorier att gå igenom. 

2.1 Fyrstegsmodellen 
Fyrstegsmodellen är ett tillvägagångssätt för trafikmodellering, som man av namnet förstår, 
är uppdelat i fyra steg. De fyra stegen är: 
 

1. Trafikgenerering 
2. Områdesfördelning 
3. Färdmedelsfördelning 
4. Nätutläggning 

 
 

Vid fyrstegsmodellen styckas området som skall modelleras upp i mindre delar, till något 
som kallas zoner. Varje av dessa zoner representerar en start- och målpunkt. Antalet zoner 
är till stor del avgörande för noggrannheten för modellen (Holmberg et al. 1996). Den 
högsta noggrannheten hade erhållits om varje bostad hade en egen zon och dessutom att 
varje stopp och mål på resvägen var en enskild zon. För att förenkla detta kan man låta 
områden som delar samma utfart till en huvudgata representeras av en zon. Vanligen har 
makromodeller enbart huvudgator med, för enkelhetens skull. 
 
Ett exempel på principen för en resmatris8 i startskedet visas i tabell 1: 
 

Från/Till Omr. A Omr. B Omr. C   
Omr. A         
Omr. B         

Omr. C         
        0

Tabell 1. Områdena i resmatrisen utgör rader och kolumner, men cellerna är alltså tomma. 

2.1.1 Trafikgenerering 
I detta steg bestäms hur mycket trafik som alstras i prognosområdet. Detta kan göras 
uppskattningsvis eller genom faktiska mätningar. Vanligen görs dock någon av två 
uppskattningar, beroende på tillgänglighet.  
 

                                                 
8 Kallas också för OD-matris (Origin-Destination-matrix) 
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– Genom antagandet att varje individ i ett område gör ett visst antal resor per dag, fås en 
faktor som kan multipliceras med den totala populationen i området. Detta är en linjär 
modell för trafikgenereringen och kan matematiskt beskrivas som: 
 

ii NaT *             Där Ti = antalet genererade resor från området i, a = generitetstal, Ni = antalet 

boende i området i. 

 
Detta kan sedan förfinas till att gälla olika typer av resor och olika klasser av individer. På 
detta vis får man fram en ganska bra anpassning av resandet. Den största svagheten är 
genomfartstrafik, som riskerar att inte komma med på detta sätt (Holmberg et al. 1996).  
 
– Alternativt kan man mäta upp hur mycket resor som görs totalt i området och sedan 
successivt bryta ner den i mindre och mindre delområden, efter den rådande demografin 
(Beser et al. 1996).  
 
Dessa båda alternativ ger en ganska god grund till hur mycket trafik som rör sig i området. 
De resor som erhålles här blir underlaget för de behov av rörelser som modellen skall 
representera. Dessa behov påverkas alltså inte av skatter, avgifter, vägval eller transportsätt 
utan påvisar bara önskan om förflyttning från en nod (Merritt 2003).  
 
Resmatrismässigt har nu summan av resor från varje rad och kolumn erhållits. Alltså antalet 
resor som genereras från varje enskilt område. Men hur resorna mellan de olika områdena 
förhåller sig är ännu okänt. 
 

Från/Till Omr. A Omr. B Omr. C   
Omr. A       15
Omr. B       20

Omr. C       25
  15 20 25 60

Tabell 2. Den totala mängden resor från och till områdena är nu klarlagda och beskrivs som 
summor till raderna och kolumnerna. 

2.1.2 Områdesfördelning 
För att veta vilka resor från en zon som går till vilka av de övriga zonerna måste en 
områdesfördelning göras. Denna del av fyrstegsmodellen kallas ibland även för 
destinationsval, vilket är mer beskrivande för vad som egentligen utförs. Här definieras hur 
många av resorna från en zon som går till alla de andra zonerna (Beser et al. 1996).  
 
Det finns ett antal olika sätt att gå till väga för att få fram denna fördelning. Tidigare 
använde man sig av en gravitationsmodell, som härstammar från Newtons lagar om massors 
dragningskraft till varandra. På detta sätt skulle alltså målpunkter med större massa 
(attraktionskraft) generera fler resor, med begränsning av dess avstånd från startpunkten. 
Gravitationsmodellen har dock fått en mer generell formel (se nedan). (Holmberg et al. 
1996).  
 
Gravitationsmodellen: 
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Där Tij = resor genererade i område i och attraherade i område j 
Ti = trafiken som alstras i område i 
dij = avståndet mellan område i och område j 
Aj = attraktionstalet 
k = alla områden förrutom j 
 
Det går också bra att använda logit-modeller för att bestämma destinationsvalet (se logit-
modellen i nästa kapitel). 
 
När alla noder är bestämda och andelen resor till och från dessa är klarlagda, då har man 
fått en resmatris. Denna resmatris kan senare kalibreras så att den bättre motsvarar 
verkligheten. (Holmberg et al. 1996)  
 
Samtliga kalibreringsmetoder kräver en större kännedom om trafikmängden på viktiga 
vägsträckor av prognosområdet. Ett av dessa sätt att kalibrera matrisen på är genom en så 
kallad gradientjustering. En gradientjustering försöker minimera skillnaden mellan 
observerade och beräknade trafikvolymer genom att fördela om trafiken från olika zoner. 
För att en gradientjustering skall förbättra resmatrisen krävs att modellen i övrigt är närmast 
korrekt, så att inte nya fel uppstår. (Spiess 1990) 
 

Från/Till Omr. A Omr. B Omr. C   
Omr. A   5 10 15
Omr. B 5   15 20

Omr. C 10 15   25
  15 20 25 60

Tabell 3. Den färdiga resmatrisen har nu all information som behövs. 

2.1.3 Färdmedelsfördelning 
Valet av färdmedel beror på utbudet av färdmedel, restid med färdmedlet samt kostnaden 
av att resa med valda färdmedel. För att jämföra de olika alternativen behöver utbud, restid, 
kostnad och liknande parametrar omtolkas till relativa numeriska värden.   
 
För att praktiskt kunna få en uppdelning i färdmedel så finns olika sätt att gå till väga. Den 
vanligaste, och dominerande, metoden är användandet av en logit-modell (Holmberg et al. 
1996).  
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Logit-modeller finns i ett flertal olika versioner. En av de enklare varianterna är den linjära 
logit-modellen, som visas nedan.  
 
Logit-modellen: 
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Där Pj = andel av det kända totalvärdet, fördelat på alternativet j 
xi = egenskap (så som tid, kostnad etc) 
ai = vikten av respektive xi 
k = de tillgängliga färdmedlen 
 
 
För att nu få fördelningen i antal resor per färdmedel görs följande beräkning, med 
resultatet av gravitations- och logit-modellerna: 
 

jij
k

ij PTT *  

 
k

ijT = resor mellan i och j med färdmedel k. 

2.1.4 Nätutläggning 
I detta skede fördelas trafiken ut i nätverket. Det finns flera olika modeller över hur 
fördelningen skall gå till. De vanligaste av dessa modeller kommer att förklaras här nedan. 
 
2.1.4.1 Jämviktsmodeller 
På 1950-talet kom John Glen Wardrop med två principer inom trafikbeteende och 
trafikjämvikt. Den första principen säger: 
 
“The journey times in all routes actually used are equal and less than those which would be 
experienced by a single vehicle on any unused route.” 
 
“Restiden i alla faktiskt använda vägval är lika och samtidigt mindre än i dem som av ett 
ensamt fordon skulle upplevas på ett oanvänt vägval.”  
 
Det vanligast sättet att matematiskt lösa en sådan princip görs med Frank-Wolfe-
algoritmen. Denna algoritm försöker minimera restiden över ett helt vägnät, vilket i 
slutändan alltså tillgodoser Wardrops första princip (Merritt 2003). 
 
För att praktiskt kunna nå en jämvikt måste nätutläggningen ske i flera steg med en s k 
iterativ process. Resultatet av den första nätutläggningen kommer alltså att påverka utfallet i 
den nästkommande nätutläggningen.  
 
Med detta menas att jämvikten uppnås då trafikflödena och restiden har stabiliserats.    
Detta är ofta det som används som grunden till hur nätutläggningen skall gå till i 
programmen som testas. 
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2.1.4.2 Stokastiska modeller 
Stochastic User Equilibrium models (SUE-modeller) använder sig av samma OD-matris som 
jämviktsmodellen, men fördelar trafiken på ett annorlunda sätt. Istället för att följa 
Wardrops princip så använder sig SUE-modeller av följande grundsats: 
 
”A traveller displaying Stochastic User (SU) behaviour will select the route which he or she 
perceives to have minimum cost.” (Henzelton 1998) 
 
“En resande som uppvisar ett stokastisk användarbeteende kommer att välja det vägval som 
han eller hon uppfattar ha minimal kostnad.” 
 
Detta betyder att modellen slumpvis fördelar trafiken över vägnätet (Merritt 2003). SUE-
modellerna har dock fördelen att de kan få ut trafik på de mindre länkarna, som en strikt 
jämviktsmodell inte skulle få med (VISUM 2005). Problemet i denna modell är på samma 
gång att en nätutläggning inte är en annan lik, vilket försvårar jämförelser med andra 
modeller.  
 
2.1.4.3 Dynamiska modeller 
Genom att lägga in hur flödesmönstret för trafiken förändras under dygnet så kan en 
simulering av kontinuerlig trafik göras. Denna visar hur vissa resor sammanfaller på samma 
länkar, vilket ger upphov till trafikstockningar som bara förekommer under vissa tidpunkter 
på dygnet. (Merritt 2003) 
 
Genom att OD-matrisen är uppdelad i olika tidsperioder (t ex 24 timmar), kan den 
dynamiska modellen släppa på trafik vid olika tillfällen. Något som bättre efterliknar hur 
det går till i verkligheten (alla trafikanter börjar ju inte sin resa samtidigt). (VISUM 2005) 
 
En nätutläggning (som t ex är gjord med en jämviktsmodell) kan alltså ge sken av att en 
sträcka kan klarar av hela dygnets trafikflöde utan några problem. Detta är ju dock en 
sanning med modifikation, eftersom 15-20 % av ÅDT:n kan passera sträckan under en 
timmes tid på dygnet och som under denna timme kan orsaka t ex köer. Därför kan det 
vara bra med en dynamisk modell släpper inte på all trafik samtidigt, utan låter trafiken 
starta vid olika tillfällen under nätutläggningen. Detta är fördelen med den dynamiska 
modellen. Nackdelen är att den kan bli väldigt svår att verifiera.  
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2.2 Volume/Delay-funktioner  
När trafikflödet på en väg börjar närma sig kapacitetsgränsen så förändras successivt 
hastigheten och det blir plötsligt köbildning. Sådana fenomen måste hanteras på något sätt 
i modellen. 
 
Volume/Delay-funktioner är ett sätt att matematiskt beskriva den effekt på 
framkomligheten som sker då trafikflödena förändras på en väg. Typiskt för VD-funktioner 
är att de är positiva, icke-linjära och icke-avtagande. (Merritt 2003) 
 
Som anat så utgör alltså ofta kapaciteten och trafikflödet viktiga parametrar i VD-
funktioner. Ett exempel på en VD-funktion som utvecklats av Bureau of Public Roads 
(BRP) kan ses nedan. 
 
VD-funktion: 




















C

V
TTf 10  

Där Tf = restid på länk 
T0 = ursprunglig restid (friflöde) 
V = tilldelat trafikflöde 
C = kapacitet på länken 
α, β = kalibreringsparametrar 
 
I jämförelsen av EMME/2 och VISUM så används en mycket förenklad VD-funktion, 
nämligen: 
 
Tf = length 
 
Alltså; längden på en länk avgör fördröjning som trafiken på länken kommer att få. Denna 
enkla VD-funktion kommer alltså att låta den kortaste vägen tillfredsställa Wardrops första 
princip (se 2.1.4.1).  
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3 Bedömningsfaktorer vid jämförelse av EMME/2 och 
VISUM 
För att jämföra de två modellerna valdes metoden att granska resultatet av identisk indata 
för ett nät med samma förutsättningar. Om utdata varierar mycket mellan de två 
modellerna kan det konstateras att modellerna inte består av samma algoritmer, eftersom 
indata bör har samma värden i båda modellerna. Skulle utdata istället vara detsamma i båda 
modellerna antas algoritmerna vara identiska. Vid en liten variation bör eventuella felkällor 
granskas.  
 
Bedömningen kommer att göras kvantitativt genom att jämföra värdena på de utdata som 
de båda modellerna ger.  
 
Det är inte lätt att bedöma om ett program är bra eller dåligt, eller vilket av två program 
som är bäst. Men det finns sätt att systematiskt gå igenom hur väl ett program fungerar 
ihop med en användare. Det som är intressant i det här fallet är hur olika effektivt de två 
programmen kan nå samma resultat. Bedömningsfaktorer som är enkla att jämföra är de 
faktorer som kan anses vara kvantifierbara, så som att bedöma till exempel antalet 
kommandon som behövde göras eller tiden det tog för användaren att utföra dessa 
kommandon. Inom systemvetenskapen brukar detta område kallas användbarhet eller 
usability.  
 
Det har fortlöpande upprättats en ISO-standard för bedömandet av användbarhet hos 
program. Denna heter ISO 9241 och har ett stort antal punkter om vad som är bra 
förfarande för ett programs interaktion med dess användare. Punkterna skall främst vända 
sig till de personer som programmerar och designar datorprogram. Men tanken är att de 
också skall fungerar bra som grund för de som skall utvärdera ett program. Om inte annat 
för att det skall finnas någon gemensam nämnare mellan olika utvärderingar (Göransson 
2001). Tyvärr är den senaste versionen av ISO-standarden under revision och inte färdig 
för att användas fullt ut. Av ISO 9241-11:1998 så framgår dock en definition av Usability 
som följande: 
 
“The extent to which a product can be used by a specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” (Göransson 2001) 
 
“Den grad till vilken en produkt kan bli använd av en specifik användare för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.” 
 
Eftersom ISO 9241-11:1998 har varit svår att få tag på (ISO-standarder kostar en hel del 
pengar), har jag valt att inte följa dess metodik. Programmen kommer därför att bedömas 
utifrån det arbetssätt som jag lyckats lära mig att använda programmen. Jag kommer dock 
att ha definitionen av Usability i åtanke hela tiden. De vanligaste handhavanden som görs i 
de båda programmen kommer att redovisas inom ramen för ett identiskt exempel, utfört 
med båda programmen, på det mest ändamålsenliga och effektiva sätt som programmen 
tillåter (och som jag känner till). På detta vis kan andra följa både mitt och programmens 
arbetssätt.  
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4 EMME/2 

4.1 Inledning 
I början på 1980-talet kom första versionen av EMME/2. EMME är ett akronym av 
”Equilibré Multimodal, Multimodal Equilibrium”. Namnet är alltså en sammanslagning av 
franska och engelska, inte helt oväntat när programmet kommer ifrån Kanada. Att namnet 
har ”/2” efteråt, beror på att det är fortsättningen på EMME. EMME utvecklades på 
Center of Research on Transportation (CRT) vid Montreals universitet i slutet på 70-talet 
(EMME/2 2005).  

4.2 Funktioner 
EMME/2 kan användas till olika typer av trafiknätsanalyser. Två av de vanligare 
funktionerna är nätutläggning för trafik9 och studier av kollektivtrafik. Programmet är i 
grundutförande begränsat till jämviktsutläggning av trafiken. Det går även att göra 
stokastiska nätutläggningar i EMME/2. 

4.3 Gränssnitt 
EMME/2 har sitt gränssnitt i prompt-miljö. Man skriver alltså in merparten av alla 
kommandon med tangentbordet. För nya datoranvändare är detta gränssnitt väldigt 
främmande, speciellt när operativsystem som Windows har gjort det grafiska gränssnittet 
till standard. Man använder sällan musen i EMME/2 förutom i de få grafiska kommandon 
som finns i EMME/2.  
 
Hela EMME/2 är uppbyggt kring 52 stycken program-moduler, varav nästan alla 
representeras av ett menyval. Menyn i EMME/2 består av 49 stycken val indelade under sex 
stycken huvudmenyer. De olika huvudmenyerna är indelade efter vilken del av modellen 
som skall bearbetas.  
 

1. Utilities 
2. Network Editor 
3. Matrix Editor 
4. Function Editor 
5. Assignment Procedures 
6. Results 

 
De resterande tre program-modulerna står för funktionerna visa huvudmenyn, starta en ny 
databank och starta upp programmet. De flesta av program-modulerna har undermenyer 
med fler val som skall göras. För exempel på hur detta fungerar hänvisas läsaren till 4.5 
Demonstrativa exempel längre ner i texten. 

4.4 Macron 
För att genomföra repetitiva kommandon i EMME/2 använder man sig av macron. 
Macron i EMME/2 är en textfil som innehåller koderna för det önskade kommandot följt 

                                                 
9 Med trafik menas här all typ av trafik som inte är kollektivtrafik (T ex gång- och cykel, bil etc)  
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av de eventuella svar som krävs för att slutföra kommandot. Macrot är alltså en lista på det 
som annars skulle skrivas in i prompten. 

4.5 Exempel 
För att göra det lättare för en läsare som aldrig tidigare sett programmet tidigare görs här ett 
antal vägledande exempel på hur olika moment och förfaranden i programmet EMME/2 
kan gå till.  
 
Under det första exemplet kommer mycket annat än just de knapptryckningar som görs att 
presenteras, eftersom det är ett bra tillfälle att ta upp vissa värdefulla för- och nackdelar med 
programmet. De återstående exemplen redovisas lite mer rakt på sak, då jag hoppas att 
läsaren har fått insikt i hur programmet fungerar användarmässigt i det första exemplet.  

4.5.1 Starta ett nytt projekt 
Att starta upp ett helt nytt projekt i EMME/2 börjar med att skapa en ny databas. Detta 
görs genom att lägga till kommandot newbank efter startkommandot, som visas i exemplet 
nedan: 
 

C:\EMME2\ETC\ emme2 newbank  
 

Därefter måste formatet och storleken på databasen specificeras (se figur 2). Storleken 
begränsas av den licensen som används. Vissa av dessa val kan modifieras i efterhand, men 
tyvärr inte alla. Så det gäller att veta hur stor databas som skall användas i förväg.  
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Figur 2. Bilden visar ett exempel på vad som specificeras i samband med att användaren skapar 
en ny databas.  

 
Efter detta startar programmet upp med den nyskapade databasen. När någon börjar arbeta 
med en databas i EMME/2 så frågar programmet alltid efter användarens initialer, så att det 
i loggen står vem som har gjort vad. En bra funktion om det är många som delar på samma 
databas. 
 

 
Figur 3. Startfönstret i EMME/2 frågar alltid efter användarens initialer. Här listas dessutom 

licensuppgifterna från hårdvarulåset. 
 

Efter detta presenteras huvudmenyn. Genom att skriva in siffran på någon av rubrikerna, så 
presenteras underrubrikerna. För att i sin tur starta något av kommandona så skrivs återigen 
den siffra som står innan underrubriken in (se figur 4.). De rubriker som presenteras 
påverkar inte åtkomsten av de andra kommandona. Det går alltså bra att redan vid 
huvudmenyn skriva in siffran på en underrubrik för att starta kommandot. På samma sätt 
går det att ifrån listningen av underrubriker för t ex matrishanteringen starta kommandot 
för nätverkshantering. För erfarna användare går det alltså väldigt snabbt att hantera 
menyvalen, då dessa användare tenderar att hålla merparten av rubrikernas siffror i minnet. 
 
 
 
 
 



  - 18 -
 

 
Figur 4. Huvudmenyn med huvudrubrikerna och några underrubriker listade. 

 
I EMME/2 kan varje databas ha ett flertal scenarion. Scenarierna i samma bas använder sig 
alltid av samma uppsättning OD-matriser. Eftersom antalet centroider avgör 
matrisstorleken, samt att all matrisdata lagras som löpande siffror i ASCII-text, måste 
antalet centrioder vara det samma i alla scenarion. Matrisen kopplas alltså endast till 
centroiderna genom den kronologiska turordningen för själva centroidnamnet (i, j)10. Alltså 
kommer den första cellen i matrisen att kopplas till det lägsta värdet för (i, j). Matrisernas 
cellvärden behöver dock inte vara densamma. 
 
Som nämnts i teorin, så krävs det ett nätverk, en matris och ett definierat färdmedel för att 
kunna göra en nätutläggning. I EMME/2 måste modes (färdmedel) definieras innan något 
nätverk kan skapas. Detta görs i modul 2.01 input/modify/output modes. För denna studie 
används bara biltrafik (auto), därför behövs bara ett färdmedel definieras. Här kan dessutom 
kostnad och energiåtgång för färdmedlet definieras (kostnad/tid, kostnad/längd, energi/tid och 
energi/längd). Dessa parametrar är dock inte avgörande för själva nätutläggningen, utan 
används för beräkning av till exempel miljöpåverkan. 
 

                                                 
10 Där bokstaven i syftar till startzonens id-nummer och j på målzonens id-nummer. 
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Nätverket görs i menyn Network Editor och kan skapas på olika sätt. Det går att göra hela 
nätet för hand, men det går också att läsa in ett nät från en annan databas. I detta exempel 
kommer jag att göra ett enkelt nät för hand och startar därför modul 2.12 Input/modify base 
network interactively. De frågor som kommer sedan och de svar som jag ger syns i figur 5. 
nedan. 
 

 
Figur 5. Modul 2.12 med efterföljande frågor. Asterisk (*) betyder att samtliga länkar som finns 

väljs. 
 
Nu startas ett grafiskt gränssnitt där musen används (se figur 6.). Den hierarkiska 
ordningen är sådan att centroider eller noder måste skapas innan länkar, då länkarna alltid 
måste gå mellan två noder eller mellan en nod och en centroid (givetvis går det även mellan 
två centroider, men syftet med det är oftast meningslöst).  
 
För att skapa en centroid så markeras rutorna framför Centroids och Add med hårkorset. 
Efter att ha klickat på den plats i huvudfönstret där centroiden skall placeras, kommer 
programmet fråga efter det id-nummer som den skall döpas till. Därefter kommer 
förfrågningar kring användardata 1, 2 och 3 (UI1, UI2, UI3) samt beteckningen på 
centroiden.  
 
På liknande sätt skapas noder och länkar, fast de efterföljande frågorna är annorlunda när 
det gäller länkar. Indata för länkarna är modes, typ, längd, körfält, VD-funktion och tre 
användardata (UL1, UL2, UL3). Värt att notera är funktionen two-way lines som, när den 
är markerad, automatiskt skapar en motgående länk med samma indata.  
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Figur 6. Det grafiska gränssnittet i nätverks editorn. Notera prompt-fönstret längst till vänster.   

 
Slutligen så måste en OD-matris definieras. Detta görs i huvudmenyn Matrix editor. Även 
här går det att antingen läsa in en matris från en annan databas eller skapa en helt ny 
matris. Jag väljer i detta exempel göra en ny matris för hand genom att starta modul 3.12 
Input/modify matrices interactively (se figur 7.). För att göra en hel, kvadratisk matris (mf), 
skall den namnges med beteckning mfxx (där xx är ett nummer). De övriga beteckningarna 
ms, mo och md står för scalar-, origin- och destinationmatrix.  
 

 
Figur 7. Modul 3.12 med efterföljande frågor vid skapandet av en ny OD-matris. 
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Eftersom det skapade nätet har tre centroider skall vår nya matris vara av storleken [3x3]. 
Det enda som behöver göras nu är att fylla i önskade värden i OD-matrisen. Därefter är 
projektet klart för själva nätutläggningen. För enkelhetens skull valdes samma matris som 
skapades i kapitel 2.1. 
 

 
 

 
Figur 8. Fortsättningen på svaren vid skapadet av OD-matrisen.  
 
Att skapa projektet från början och att nå hit i exemplet tog i praktisk tid ungefär 25 
minuter. Tiden kan säkert kortas ner avsevärt för en mer erfaren användare.  
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4.5.2 Modifiera i projekten 
Själva idén med den här typen av verktyg är att kunna ändra i modellen. Det blir därför 
självklart att påvisa hur detta går till.  
 
För att göra en ändring i nätet som skapades i kapitel 4.5.2 börjar in i menyn Network 
Editor och väljer sedan undermenyn  Input / modify base network interactively. Det går även 
att spara alla ändringar som görs till en separat fil. Denna fil kan sedan läsas in med Input / 
modify base network using batch entry. Detta kommer jag dock inte gå igenom här, men det 
kommer att tas upp som en principiell funktion i jämförelsen senare.  
 

 
Figur 9. Meny 2.12 väljs när man skall skapa ett nytt nät eller om man skall modifiera i ett 
befintligt nät. 
 
Valen under meny 2.12 väljer man input / modify base network och på frågan om vilka 
länkar man vill arbeta med skrivs en asterisk (*) för att välja samtliga länkar.  
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Figur 10. Valen som gjordes under meny 2.12 vid nätmodifiering. 
 
Nu visas nätet med dess länkar, noder och centroider (om allt detta valts att visas). Med 
musen styrs ett hårkors som används för att markera de val som skall göras. Menyn är 
uppdelad i fem kolumner där de tre sista är beroende av valet i den första.  Första 
kolumnen används för att välja vilken typ av nätkomponent som skall bearbetas (länkar, 
noder eller centroider). I andra kolumnen väljs om det skall läggas till en ny, tas bort, 
modifieras eller listas. Med att lista en nätkomponent menas att samtliga parametrar för 
nätkomponenten visas; så som längd, koordinater etc.  
 

 
Figur 11. Bilden visar hur vyn ser ut vid den interaktiva modifieringen. 
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4.5.3 Nätutläggning 
Själva kärnan i ett trafikprognosprogram är nätutläggningen. Denna genomförs i menyn 
Assignment procedures. För att kunna göra en nätutläggning måste vissa förutsättningar 
definieras. Undermenyn Prepare scenario for assignment (meny 5.11) gör just detta.  
 

 
Figur 12. Meny 5.11 måste köras innan en nätutläggning kan göras. 
 
Eftersom endast biltrafik används i detta exempel så körs nätutläggningen med fixed 
demand auto assignment, vilket syftar till biltrafik med ett statiskt flöde. Nätutläggningen 
skall endast vara för biltrafik och använda de fördefinierade parametrarna för biltrafik 
(singel class assignment on auto mode). Ingen övrig trafik skall tas med, eftersom vi inte 
skapat någon matris för annan trafik; därav valet no additional volumes11.  
 
Matrisen som skall användas hette i detta fallet mf01, vilket är den enda matris som skall 
anges, då den är kvadratisk. De kommande tre frågorna ifrån programmet är valfria och 
hoppas över genom att trycka ENTER.  
 
På frågan om antalet iterationer bör den vara så många att jämvikten i modellen uppnås. I 
de flesta fall räcker 15 iterationer gott och väl. Vad som vanligen avgör antalet iterationer är 
storleken på stoppkriteriet, som avser differensen mellan varje iteration. Detta stoppkriterie 
är antingen i procent eller i medeltid (minuter). Enligt programmet är 0.5 standard både 
för den relativa (procent) och för den normaliserade (minuter) differensen.  

                                                 
11 Additional Volumes kan vara allt annat än det som är biltrafik (Auto Volumes). T ex taxi, gång- och cykel etc. 
Bara en Auto Volumes kan finnas, men många olika Additional Volumes.  
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Figur 13. Valen som gjordes i undermeny 5.11 innan en nätutläggning. 
 
För att verkställa själva nätutläggningen körs meny 5.21 Auto assignment. Det går då att 
välja om själva rapporten av nätutläggningen skall presenteras på skärmen eller om den skall 
skickas till skrivaren. Vilket av valet som väljs spelar ingen större roll. Dock redovisas en 
kortversion av rapporten på skärmen vid utskrift till skrivaren.   
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Figur 14. Efter 5.11 kan själva nätutläggningen aktiveras genom kommandot 5.21. 
 

 
Figur 15. Ett exempel på en nätutläggningsrapport när den visas på skärmen. 
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4.5.4 Presentation av resultat 
Som ett tillbehör till EMME/2-licensen har det släppts ett program som heter Enif. Detta 
har förbättrat presentationsdelen för EMME/2 avsevärt. Dock tänkte jag ta upp Enif 
separat, då det trots allt inte är EMME/2. Mycket av de delarna som ingår i Enif kommer 
att vara inbakade i efterträdaren EMME3. 
 
Hela presentationsdelen i EMME/2 finns i meny 6 (Results). Det går här att visa restider, 
trafikflöden och jämförelser emellan olika scenarion. Här går även att presentera resultatet 
av trafikflödena i korsningar, om sådana har kodats i modellen.  
 
I detta exemplet skall trafikflödet presenteras, vilket görs i undermenyn 6.12 Plot auto times 
and volumes. Det går att välja att redovisa resultatet på nätet med både band (som har en 
tjocklek relativt resultatet) och som siffror längs med länkarna.   
 
 

 
Figur 16. De val som kan göras vid redovisning av resultat i EMME/2. 
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Figur 17. Trafikflöde med både band och siffror väljs att visas på samtliga länkar (därav 
asterisken i sista valet). 
 

 
Figur 18. Resultatbilden med band och siffror. Notera skalan i högra hörnet. 
 
 



  - 29 -
 

  
 

4.6 Enif 
Det finns ett tilläggsprogram till EMME/2 som är gjort enbart för att förbättra 
presentationsmöjligheterna. Detta program heter Enif och tillåter användaren att göra all 
form av presentation, förutom just att ändra i själva databasen. Det går till och med att göra 
jämförelser mellan olika scenarion i det. Programmet går att använda utan själva 
hårdvarulåset, något som gör det möjligt för andra än licensägare en möjlighet att titta på 
resultatet från en nätutläggning. 
 

 
Figur 19. Enif är ett grafiskt styrt program som förstärker presentationerna i EMME/2. 
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4.7 M2Assistant 
Det finns ett externt skapat program som gör det möjligt att mycket enklare använda 
EMME/2. Programmet är skapat av Ian Bakker och förmedlas via hans företag Calido 
Software Inc. Med M2Assistant kan man grafiskt skapa och modifiera både matriser och 
nätverk. Den största fördelen är att det går att se länkarnas parametrar i något som liknar 
ett Excel-dokument, samtidigt som man ser själva nätverket av länkar och noder. Även 
matriserna går att editera i Excel-liknande miljö. Även detta program fungerar, till stora 
delar, utan en EMME/2-licens. 
 

 
Figur 20. M2Assistant tillåter användaren att göra allt, utom själva nätutläggningen, i en 
grafisk miljö. 
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5 VISUM 

5.1 Inledning 
VISUM är ett, i förhållande till många andra trafikprognosprogram, ganska nytt program. 
Det kom i slutet av 1980-talet och har under tiden skaffat fler funktioner bl a genom 
företagsköp. Ett exempel på detta är det svenska företaget VIPS AB (som utvecklade 
programmet VIPS12) som köptes upp. Numera är funktionerna ifrån VIPS implementerade 
i VISUM (VIPS). 

5.2 Funktioner 
Den huvudsakliga funktionen i VISUM är att simulera trafik, både privat (bilism) och 
offentlig (kollektivtrafik) på en makroskopisk nivå. Det är möjligt att göra flera olika sorters 
nätutläggningar i VISUM. Utöver jämviktsutläggning så går det bland annat att göra 
stokastiska och dynamiska nätutläggningar. PTV arbetar aktivt med att låta externt 
utvecklade modeller att fungera som insticksmoduler i VISUMs grafiska arbetsmiljö. Vissa 
av dessa insticksmoduler möjliggör att VISUM även kan modellera trafik på en 
mesoskopisk nivå.  
 
PTV har ett trafikmodelleringsprogram för mikroskopisk nivå, kallat VISSIM. Export och 
import av data mellan VISSIM och VISUM skall vara möjlig. Tyvärr är det inte studerat 
inom ramen för detta arbete.  

5.3 Gränssnitt 
VISUMs gränssnitt är helt och hållet grafiskt, likt Windows-miljön. Kommandon och 
modifikationer sker med muspekaren. Detta är numera den vanligaste formen av gränssnitt 
i Windows-miljö och känns för de flesta användare enkelt och välbekant. Menyerna i 
VISUM är placerade i en list i överkanten av fönstret. Många av de val som går att göra i 
menyn är kopplade till knappar som sitter på en list längs vänsterkanten. Menyn är 
uppdelat enligt följande ordning: 
 
- File 
- Edit 
- Select 
- Listings 
- Calculate 
- Graphic 
- Network 
- Demand 
- Extras 
- Scripts 
- Window 
- ? 
 
Genom att klicka på dem med muspekaren så öppnas en undermeny. Det är först i denna 
undermeny som aktiva val kan göras.  
                                                 
12 VIPS var ett svenskt trafikmodelleringsprogram som hade sitt ursprung i Volvo. (SIKA 1999) 
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5.4 Script 
De vanligare momenten i programmet kräver att vissa kommandon skall göras om från 
början igen. För att slippa göra alla dessa kommandon om och om igen använder man sig 
av script. Dessa script är programmerade moment som utförs automatiskt utan att 
användaren behöver genomföra något annat än att starta själva scriptet.  
 
VISUM använder sig av ett koncept som de kallar för COM (Component Object Model) för 
att åberopa rätt kommando i rätt program. Det är alltså möjligt att via COM starta Excel 
och hämta data åt VISUM, eller vice versa. COM kan styras genom ett antal olika större 
programmeringsspråk, men Visual Basic for Applications (VBA) är klart fördelaktigt för detta 
koncept. VBA används vid realtidsprogrammering och är skapat med hänseende för tabeller 
och grafer. Detta programmeringsspråk kommer med Excel, vilket finns på de flesta datorer 
idag.  
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5.5 Exempel 
För att göra det lättare för en läsare som aldrig tidigare sett programmet tidigare görs här ett 
antal vägledande exempel på hur olika moment och förfaranden i programmet VISUM kan 
gå till. Återigen kommer mer allmänna förklaringar kring VISUM att finnas i det första 
exemplet. 
 

5.5.1 Starta ett nytt projekt 
VISUM startar upp, som de flesta Windows-program, med ett nytt, tomt fönster. I 
VISUM definieras inte någon specifik databas innan ett projekt kan påbörjas, vilket måste 
göras i EMME/2. Det går alltså bra att börja tillverka ett nätverk med noder och länkar 
redan från början. Antalet noder och länkar man kan lägga till begränsas givetvis av 
gällande licensstorlek, precis som i EMME/2. 
 
I VISUMs nätverkshanteringen finns tre huvudval. Antingen lägga till, markera en eller 
markera flera komponenter. Dessa val görs genom de tre knapparna, som kan ses i figur 21, 
nedan. Dessa tre val avgör den funktion som resterande knappar i nätverkshanteringen 
kommer att få.  
 

 
Figur 21. Plus-tecknet lägger till nytt, den ensamma pilen markerar ett objekt åt gången och de 
tre pilarna markerar många objekt. 
 
Efter att man valt någon av de tre funktionerna så väljer man vilken typ av komponent man 
vill påverka. För att t ex lägga till noder så måste man alltså först trycka på plus-tecknet och 
sedan på knappen för noder. 
 

 
Figur 22. Bilden visar inställningen för att lägga till noder i nätverksmodellen. 
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Figur 23. Tre noder och nod-fönstret för den senaste skapta noden. 
 

Nu är det bara att klicka ute i arbetsfönstret för att skapa noder. Efter varje klick kommer 
ett Create node-fönster upp där man kan specificera namn, exakta koordinater och andra 
liknande preferenser för noden. Se figur x. nedan för hur fönstret ser ut. Efter att ha gett 
första noden en siffra n så kommer nästa nod som skapas att få värdet n+1. Detta går 
givetvis att ändra i nod-fönstret vid senare tillfälle om så önskas. 
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Figur 24. Create zone-fönstret samt två zoner med polygoner runt. 
 
VISUM kallar sina centroider för zoner, som annars fungerar på samma sätt som 
centroiderna i EMME/2 gör, förrutom att zonerna i VISUM kan tilldelas en polygon. 
Denna polygon som är ritad runt zonen är tänkt att visa vilket upptagningsområde den de 
facto skall representera. Polygonen finns endast med för syns skull, den påverkar inte 
modellen på något vis.   
 
För att skapa en zon skall plus-tecknet vara markerat samt knappen för zoner intyckt. 
Därefter är det bara att klicka på den plats där en zon skall skapas. Då kommer Create zone-
fönstret upp (se figur 24). Efter att fönstret stängs, sätts automatiskt 
polygonritningsverktyget igång (det går att ignorera denna ritfunktion genom att direkt 
trycka ENTER) där det åter igen bara är att klicka ut polygonkanterna.  
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Figur 25. Create link-fönstret. Notera boxen med texten opposite direction som automatiskt 
skapar en länk i motsatt riktning. 
 
Efter att ha satt ut tre noder och tre zoner, på motsvarande plats som i exemplet med 
EMME/2, är det dags att lägga till länkar. Detta görs genom att ha plus-tecknet market 
samt välja knappen för länkar. Därefter skall de båda noderna, som länken skall kopplas 
emellan, klickas på. Då kommer ett Create link-fönster upp (se figur 25). Värt att notera 
här är att programmet automatiskt kan göra en länk i motsatt riktning. Detta kan ignoreras 
genom att klicka ur den lilla boxen brevid texten opposite direction (se figur 25). 
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Figur 26. Skapandet av konnektorer mellan zoner och noder.  
 
Nu återstår att koppla ihop zonerna med nätet. Detta görs genom att skapa konnektorer. 
Markera åter igen plus-tecknet samt knappen för konnektorer. Klicka sedan på zonen som 
avses och därefter på den nod som skall sammankopplas. Fönstret connector öppnas då. Det 
visas också en pil, som visar i vilken riktning konnektorn går (se figur 26). När samtliga 
zoner är inkopplade är grundnätet klart. Nu återstår en matris. 
 
För att skapa en resmatris i VISUM går man in i menyraden under demand och klickar på 
’demand data..’. Med detta öppnas fönstret OD demand data, vilket kan ses i figur 29. 
Genom att klicka på knappen create så skapas en ny tabellrad i fönstret. Markera den nya 
raden och tryck på knappen edit, så öppnas matris-editorn. Det skapas automatiskt en 
kvadratisk matris med så många rader och kolumner som det finns zoner i modellen. 
Samtliga värden i matrisen är dock noll vid starten. Det är nu bara att tryck på den cell som 
skall editeras och sedan skriva in önskat värde. I detta exempel har jag valt att använda 
matrisen som skapades i kapitel 2.1. När matrisen är klar så sparas den genom att välja Save 
matrix under File i menyraden.  
 
För att återgå till nätet som skapades tidigare går det att använda en rullmeny som växlar 
mellan de interna fönstren i VISUM. Väl tillbaka går det att öppna fönstret OD demand 
data igen. Denna gången skall fliken Demand segments öppnas (i överkanten) och matrisen 
som skapades skall där knytas till färdmedlet biltrafik (här kallad Car, alternativt PrT13) som 
visas i figur 27 nedan. Nu är modellen redo för nätutläggning. 
 
                                                 
13 PrT står för Private Traffic, vilket vanligen avser biltrafik. 
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För att nå så här långt tog det ungefär 15 minuter.  
 

 
Figur 27. OD demand data-fönstret med flikar i överkanten. 
 

 
Figur 28. Matris-editorn. 
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Figur 29. Biltrafiken väljs att kopplas samman med matrisen som skapades. (Rull-lista under 
kolumnen Matix.) 

5.5.2 Modifiera i projekten 
För att modifiera näten i VISUM väljer man markeringsverktyget (pilen, brevid plus-
tecknet). Därefter väljs den typ av komponent som önskas modifieras (t ex länkar). Genom 
att sedan dubbelklicka en länk så öppnas fönstret Edit link (på motsvarande sätt för nod 
och zon). I detta fönster kan i princip alla parametrar ändras för det valda objektet (se figur 
30). 
 

 
Figur 30. Edit link-fönstret med de parametrar som går att ändra.  
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5.5.3 Nätutläggning 
VISUM kan göra flera olika sorters nätutläggningar, bland annat stokastiska och dynamiska 
sådana. Men även olika varianter av jämviktsnätutläggningar. För att det skall vara så lika 
förutsättningar gentemot EMME/2 har jag valt att visa hur en vanlig jämviktsnätutläggning 
går till i VISUM.  
 

 
Figur 31. Procedures väljs i menylisten under Calculate. 
 
I menyn väljs ’Procedures..’ som finns under Calculate (se figur 31). I fönstret som öppnas 
kan olika nätutläggningar och dess förutsättningar sparas i en tabell. Genom att trycka på 
knappen Create så skapas en ny rad i denna tabell. Därefter trycks knappen ’Selection Dseg..’ 
som öppnar en ruta där det färdmedel som skall påverkas väljs (i detta fallet Car eller PrT), 
vilket ses i figur 30 nedan. Nu är alltså färdmedlet och indirekt också vilken matris som 
skall användas vald14. 
 
 
 

                                                 
14 se sista stycket i 5.5.1 om ni inte kommer ihåg hur matrisen kopplades ihop med ett färdmedel. 
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Figur 32. Car väljs som transporttyp att påverkas av denna nätutläggning. 
 
Nu återstår bara att välja vilken typ av nätutläggning som skall användas, och i detta fallet 
är det Equilibrium vi har för avsikt att använda. Detta väljs i rull-listan bakom texten 
Procedur. Genom att trycka på knappen Parameters kan inställningar för hur 
jämviktsnätutläggningen skall gå till. Till exempel så kan antalet iterationer väljas samt 
stoppkriterium. Det går även att välja hur stor andel av trafiken som det skall fyllas på per 
iteration (se figur 34). 
 

 
Figur 33. Rull-listan med de olika varianterna av nätutläggningar. 
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Figur 34. Parametrarna för jämviktsnätutläggningen. 
 
Det enda som behövs göras nu är att kryssa i den lilla boxen framför den nyskapade raden i 
tabellen. Detta aktiverar de inställningar som precis gjorts så att de skall gälla för nästa 
nätutläggning. Se till att inga andra raders boxar är ikryssade innan knappen Execute trycks. 
Nu sätter nätutläggning igång. 
 

 
Figur 35. Den ikryssade boxen som aktiverar just denna inställning för nätutläggningen. 
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5.5.4 Presentation av resultat 
VISUM kan visa sina resultat på samma sätt som EMME/2, med band och siffror längs 
länkarna. Allt som rör det grafiska utseendet av modellens olika delar kan ställas in under 
menyn Graphic. Undermenyn ”parameters..” öppnar ett fönster som heter Edit graphic 
parameters. I detta fönster finns alla modellens olika delar listade (se figur 37).  
 

 
Figur 36. Genom Parameters, under menyn Graphic, nås fönstret Edit graphic parameters. 
 

 
Figur 37. I fönstret Edit graphic parameters listas alla modellens objekt. 
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För att visa text och staplar på länkarna öppnas katalogstrukturen för Links. Därefter väljs 
Link bar - Display, för att få fram inställningarna för staplar. Genom att trycka på knappen 
(med standardinställningen TypeNo) går det att välja vilken typ av attribut som bandet skall 
representera. Biltrafikflödet kallas här VolVehPrT. Det finns två val för VolVehPrT, 
antingen AH (analysis horizon) eller AP (analysis period). För att representera ÅDT väljs AP. 
 

 
Figur 38. Analysis Period väljs som attribut på staplarna. 
 
Därefter måste kryssrutan framför Draw bar kryssas i, för att banden skall visas.  
 
För att visa text väljs Link bar – Bar labels i den högra sidolistan, därefter kryssas rutan 
framför Bar label layer i. För att inte visa titeln (VolVehPrT, i detta fallet) på varje länk, 
måste titeln stängas av. Detta görs i vyn Link bar – Display, fast genom att klicka på Label, 
mellan Width och Fill style (se figur 39). Kryssrutan Show titles skall nu kryssas ur.  
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Figur 39. Texttitlarna stängs av under Link bar – Display. 
 

 
Figur 40. Resultatet med band och text. 
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5.6 Importera från EMME/2 
Delar av arbetet krävde att data från EMME/2 skulle föras över till VISUM. Detta var en 
process som inte var helt utan komplikationer och jag vill därför även delge mina 
erfarenheter av detta.  

5.6.1 Förutsättningar 
För att kunna genomföra en export från EMME/2 till VISUM krävs att data som skall 
överföras från EMME/2 finns lagrat på ett visst sätt. Det är de så kallade batch-filerna som 
skall användas. Dessa är uppdelade på modes, network, turns, vehicles och transit lines. När 
dessa batch-filer väl är skapade i EMME/2 kan importen till VISUM börja. 

5.6.2 Genomförande 
Under menyn File i VISUM finns undermenyn Import, med en expanderande meny där 
EMME/2 väljs. Ett fönster som heter EMME/2 – Import Parameters öppnas nu (se figur 
nedan).  
 

 
Figur 41. Fönstret för import av EMME/2-data. 
 
Genom att klicka på ”…” i varje tabell, så kan varje batch-fil väljas. När en modes-batch är 
vald går det även att ladda in en matris under fliken Demand matrices. När allt som önskas 
vara med är valt och inställt, trycks knappen OK. Skulle några problem uppstå kommer en 
varningsruta upp som talar om varför felet uppstod. 

5.6.3 Tips 
Det är viktigt att datorn är inställd på att använda decimalpunkt (.) och inte 
decimalkomma (,). Om det inte används decimalpunkt, kommer det att bli fel i läsningen 
av batch-filerna. 
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VISUM kan inte läsa in modes från EMME/2 som har parametrar som består av variabler 
(så som timau, volau etc). Batch-filen för modes måste redigeras först om den består av 
sådana parametrar. Detta går att göra i en vanlig text-editor i efterhand, eller under meny 
2.01 i EMME/2. 
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6 Resultat 
Arbetet innebar två olika delfrågor. Den ena var skillnaden i de två programmens 
nätutläggningar och om de båda var olika så skulle en djupare studie av programmens 
funktioner göras. Var nätutläggningarna likvärdiga så skulle en studie av programmens 
användbarhet och användarvänlighet göras. Resultatet av nätutläggningarna visade på klara 
likheter och därför studerades också det senare alternativet. Först skall en presentation av 
nätutläggningen göras. 

6.1 Nätutläggning 
För att kunna göra en korrekt jämförelse så bör preferenserna för indata vara densamma i 
båda programmen. Här kommer en genomgång av resultaten av EMME/2 och VISUMs 
nätutläggningar. 
 
Färgkodningen i bilderna är indelade enligt följande: 
 

  blå 0-2500
  grön 2500-5000
  gul 5000-10000
  röd   10000- 

Tabell 4. Färgkodningen som representerar trafikvolymen i olika intervall. 
 

6.1.1 EMME/2 
 

 
Figur 42. Nätutläggning av EMME/2, dock visad i M2-assistant. 
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Figur 43. Detaljområde i EMME/2. Centroiden i övre vänstra hörnet är den som det hänvisas 
till i analysen(kap 6.1.3). 

828839 
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6.1.2 VISUM 

 
Figur 44. Nätutläggning i VISUM med samma färgkodning som i EMME/2. 
 

 
Figur 45. Detaljområde i VISUM. Zonen i övre vänstra hörnet är den som hänvisas till i 
analysen nedan. 

6.1.3 Analys 
Eftersom trafikflödet ut från zonerna/centroiderna är snarlika men ändå olika, trots att 
matrisen är densamma i båda programmen, måste en liten analys av felet göras. Hypotesen 
var att skillnaden kunde förklaras av hur avrundningen skede under nätutläggning. VISUM 
varnade nämligen för att det vid nätutläggningen inte gick att hantera decimaler i den 
lagrade trafikmängden (se figur 46). Så för att klarlägga om avrundning faktiskt kan ha varit 

828839 
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orsaken till felet studerades en utvald zon i båda programmen. Valet föll på zonen med 
namnet 828839.  
 

 
Figur 46. VISUM varnar att decimalerna i resmatrisen inte kommer att tas med. 
 
I EMME/2 var, för zon 828839, det totala ingående trafikflödet 212 fordon och utgående 
216 fordon. I VISUM hade samma zon ett trafikflöde på 208 respektive 211 stycken 
fordon. Raden och kolumnen i matrisen som representerade denna zon klipptes därför ut 
och klistrades in i ett Excel-ark för en djupare studie.  
 
Genom att beräkna det avrundade värdet av varje cell och sedan summera dem (se bilaga 1) 
kunde det konstateras att de 212 fordonen ifrån EMME/2 var ett värde som var avrundat 
efter en summering av hela kolumnen. Det visade sig dessutom att när värdet i varje cell 
avrundades innan summering så blev resultatet endast 208 stycken fordon. På samma sätt 
blev 216 fordon endast 211 stycken.  

6.1.4 Slutsats 
Som kan ses ovan så skiljer sig de båda nätutläggningarna mycket lite åt. De skillnader som 
fanns kunde genom en noggrannare analys förklaras med att decimalerna i matrisens 
cellvärden blev avrundade vid nätutläggningen i VISUM. Så skillnaderna är väldigt små 
totalt sett, men fördelningen på nätet är annars precis densamma i de båda programmen. 
Jag anser det därför troligt att EMME/2 och VISUM inte bara fördelar trafiken enligt 
samma princip, utan att de också har samma (eller väldigt snarlika) algoritmer för att 
beräkna jämviktsfördelningen.  
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6.2 Användbarhet 
Resultatet från nätutläggningen visade likvärdigt resultat och därför gjordes en studie kring 
användbarheten hos programmen. Resultaten av denna studie kommer att vara i mångt och 
mycket subjektiv. Ändå är min förhoppning att läsaren skall tycka att genomgången har 
varit tillräckligt saklig angående de för- och nackdelar som tas upp.  
 
För att bättre tillgodogöra sig kommande genomgång är det bra om kapitel 4 och 5 har 
studerats i förväg.  
 
Det bör påpekas att funktionerna inte bedöms ha lika värde gentemot varandra. Det går 
alltså tyvärr inte att summera för- och nackdelarna och få en kvantifierbar 
helhetsbedömning av programmen. 
 
Utanför den bedömning som är gjord nedanför så förtjänar manualerna till de båda 
programmen att lovordas. De är rejäla dokument som med tydliga exempel förklarar hela 
arbetsförloppet. Dessutom förklarar de ofta detaljerna kring hur algoritmerna är 
strukturerade. EMME/2-manualen är på ungefär tusen sidor, medan VISUM-manualen är 
på nästan det dubbla.  
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6.2.1 EMME/2 
Funktion Fördel Nackdel Motivering 

Gränssnitt x x 

Prompt-styrt. Det har fördelen att det går 
snabbt för en erfaren användare att utföra 
kommandon. Å andra sidan så är det svårare att 
lära sig. 

Makron/script x Enkla att lära sig och att skapa (bl a genom att 
logga de inmatningar man gör). 

Flera användare x  
Att varje ändring registreras med initialerna av 
den som gjort ändringen är utmärkt då flera 
användare finns.  

Menyer x  

Menyerna är snabba att komma åt och i vissa 
fall även snabbare än de som finns i den 
grafiska standard som används i andra program 
idag. 

Starta ett nytt projekt  x 

Det är omständligt och förutsätter att 
användaren skall ha full vetskap om hur stor 
modellen kan komma bli. Föråldrat system. 
Utrymmesbrist är inte längre aktuellt problem 
på datorer. 

Skapa ett nät x x 
Enkelt att skapa nätet men det är svårt och 
otympligt att kontrollera vyn som arbetet utförs 
i. 

Skapa en matris  x 

Matrishanteringen är svår att hantera, vilket 
främst beror på den dåliga överblick som 
användaren har av matrisen. Kräver att 
användaren håller mycket siffror i huvudet då 
det ej går att bläddra mellan nät och matris 
enkelt. 

Modifiera i nätet  x Svårt att hantera vyerna och arbetsytan. Valda 
objekt får annan färg. 

Nätutläggning x  

Går väldigt fort att göra förberedelserna för en 
nätutläggning. En klar brist att andra typer av 
nätutläggningar inte går eller är komplicerade 
att göra. 

Resultatpresentation  x 
Svårt och krångligt att ändra utseendet på 
nätet. (dock löst genom tilläggsprogrammet 
Enif). 

Scenarion x  
Enkelt och effektivt system för att hantera och 
jämföra olika scenarion i samma bas. 

Funktionshantering x  
Det går att själv skriva funktioner (t ex VD-
funktioner), vilket är ganska enkelt. Många 
färdigdefinierade parametrar. 

Nätverkskalkylator x  
Genom att använda attribut eller andra 
parametrar kan både filtrering och beräkningar 
göras. Kraftfullt! 

Tabell 5. EMME/2 bedömning.  
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6.2.2 VISUM 
Funktion Fördel Nackdel Motivering 

Gränssnitt x x 

Grafiskt styrt. Går väldigt lätt att komma igång 
för de som känner till window-miljön. 
Repetitiva kommandon blir dock lätt jobbiga 
att genomföra. 

Makron/script x x 

Kan styra mängder med data-inhämtning och 
fungerar ihop med program som t ex Excel. 
VBA-programmering är windowsstandard. 
Dock svårt för en användare att lära sig. 

Flera användare x  Har en funktion för flera användare som kan 
använda projektet samtidigt.  

Menyer  x 

Enkla menyer att hantera för den som är van 
att arbeta i Windows-miljö. Dock för många 
undermenyval, där dessutom namnet inte 
beskriver dess funktion.  

Starta ett nytt projekt x  
Väldigt enkelt att start ett nytt projekt. 
Databasen växer efterhand som projektet blir 
större. 

Skapa ett nät x  Enkelt att skapa nätet. Bra funktioner för att 
förflytta sig på arbetsytan och att ändra vyn. 

Skapa en matris x  Överskådlig och lättarbetad matrishantering. 

Modifiera i nätet x  

Enkelt att klicka på de delar som skall ändras. 
Bra med funktion för att välja en eller många 
komponenter i nätet. Valda objekt markeras 
synligt. 

Nätutläggning x x 

Det är svårt för en oerfaren användare att 
hantera alla funktionsval. Valen behöver oftast 
bara göras en gång dock. Bra att det finns 
många olika nätutläggningsmetoder. 

Resultatpresentation x x 

Kan snyggt visa den information som är 
önskvärd. Dock är det alldeles för svårt att 
ställa in utseendet på resultaten. Möjligheten 
till GIS-stöd är bra. 

Scenarion x  
Det går att skapa ett Super Network som är 
differensen av två nästan identiska nätverk. 
Men varje scenario är ett separat projekt. 

Funktionshantering x  

VISUM har ett enkelt sätt att ändra 
parametrarna på vissa standardfunktioner. Det 
går också att göra egna funktioner.  Många 
fördefinierade parametrar. 

Nätverkskalkylator x  
Det går bra att göra egna filter med s k logiska 
operander baserade på attribut och parametrar.  

Tabell 6. VISUM bedömning. 
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6.2.3 Slutsats 
Det bör åter igen påpekas att funktionerna inte bedöms ha lika värde gentemot varandra. 
Det går alltså tyvärr inte att summera för- och nackdelarna och få en kvantifierbar 
helhetsbedömning av programmen.  
 
Det framgår att EMME/2 fick fler kryss på nackdelar än vad VISUM fick. EMME/2 har 
bristen att inte kunna ha en enkel och lättstyrd kontroll över arbetsytan då nätverket skall 
editeras. Detta påverkar alltså både skapandet av ett nät, samt vid modifieringen av 
detsamma (det är samma modul som används). EMME/2 upplevs också vara svårt att 
använda för matrishanteringen. Att inte kunna se och bearbeta matriser i cellform (likt 
Excel) är väldigt svårt när matriserna blir stora (större än att den får plats på skärmen i sin 
helhet).  
 
Det blir ju en klar nackdel att storleken på projekten i EMME/2 måste definieras i början, 
innan något annat är skapat. Den storlek man väljer går faktiskt att ändra i efterhand, men 
själva principen med en så upplåst databas försvårar i slutändan arbetet för den avancerade 
användaren. 
 
När det gäller resultatpresentationen så är det lättare att få ut band och text i EMME/2 än 
vad det är i VISUM. Ingen av dem imponerar dock. De två externa programmen till 
EMME/2 (Enif och M2Assistant) 
 
VISUM fick fem kryss på nackdelar. Den första nackdelen är väldigt mycket en smaksak, 
då den syftar till styrningen av programmet. Det grafiska sättet att hantera (nästan) alla 
kommandon med musen är både bra och dåligt. Vid upprepningar av vissa kommandon 
blir styrningen med musen ett långsamt och ansträngande arbetsredskap.  Å andra sidan 
känns den grafiska miljön igen ifrån alla andra Windows-program, vilket kan underlätta 
uppstarten för många nya användare. Den långa kedjan av menyer och val för att komma åt 
vissa funktioner gör dessvärre den grafiska styrningen svårare än vad den hade behövt vara. 
Det sista stycket på sidan 45 kan fungera som ett bra exempel på hur rörig den långa 
menykedjan faktiskt är. 
 
Att göra nätutläggning i EMME/2 kräver två steg. I första modulen ställer man in 
preferenserna för nätutläggningen, som startar då den andra modulen åberopas. VISUM 
har principiellt samma upplägg, men kan dessutom göra en handfull andra typer av 
nätutläggningar.  
 
Manualerna till båda programmen är klart välgenomarbetade. Båda har med tydliga 
exempel och en gedigen beskrivning på programmens algoritmer så väl som deras 
funktioner. Den enda nackdelen med båda manualerna är att de är så stora till omfånget att 
de blir otympliga att bläddra och hitta i.  
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Funktion EMME/2 VISUM Motivering 

Gränssnitt 
(prompt/grafiskt) x x x x 

Den svåraste bedömningspunkten för båda 
programmen är sätten de styrs på. Båda sätten har sina 
för- och nackdelar.  

Makron/script x 

 

x x 

Båda programmen har sätt att hantera automatisering. 
Båda är bra. EMME/2 har ett enkelt makrosystem. 
VISUM har ett script som är Windows-standardiserat - 
svårare, men mycket mer avancerat. 

Flera användare x  x  

EMME/2 har funktionen att se vilka som arbetat i 
samma fil. VISUM går steget längre och har en 
avancerad funktion för att låta flera användare arbeta i 
samma nät samtidigt. 

Menyer x   x 

Funktionerna för menyn är i princip densamma i båda 
programmen. Huvud- och undermeny utgör grunden 
för dem. VISUM har en meny som är svårare att 
orientera sig då namnen på undermenyerna kan vara 
vaga. 

Starta ett nytt 
projekt  x x  

Att starta ett nytt projekt i EMME/2 är svårt och 
tvingar användaren till att göra val som är tidsödande 
att korrigera efteråt. VISUM hanterar projekten 
löpande vartefter användaren lägger till mer data.  

Skapa ett nät x x x  

I båda programmen är det enkelt att skapa länkar, 
noder och zoner/centroider. EMME/2 har bristen med 
att hantera arbetsytan och vyn över modellen, så som 
att zooma in och ut, vilket går utmärkt i VISUM. 

Skapa en matris  x x  

En klar brist i EMME/2 är att det inte går att ha hela 
överblicken av matrisen när den bearbetas. VISUM 
hanterar matrisen med celler, likt Excel. Intuitivt och 
väldigt bra. 

Modifiera i nätet  x x  EMME/2 har bristen med vy och arbetsytan även här. I 
VISUM är det väldigt enkelt att modifiera. 

Nätutläggning x  x x 
Enkelheten i att göra inställningarna är fördelen för 
EMME/2 medan avsaknaden av enkelhet är nackdelen 
för VISUM (som dock sparar inställningarna). 

Resultatpresentation  x x x 

Svårt att göra en snygg presentation i EMME/2. 
VISUM är också krånglig att göra snygga 
presentationer. Men har GIS-stödet som utökar 
möjligheterna en hel del. 

Scenarion x  x Båda programmen kan jämföra scenarion. 

Funktionshantering x  x  
Båda har en stor uppsättning fördefinierade parametrar, 
vilket gör det möjligt att skapa avancerade funktioner.  

Nätverkskalkylator x  x  
Båda programmen har funktioner som tillåter filtrering 
av nätverket.  

Tabell 7. Sammanslagen bedömning. 
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Det går snabbt för en användare att lära sig använda VISUM. Programmet har dock så 
mycket avancerade inställningar och krångliga meny-kedjor, att det blir svårt att utvecklas 
till en avancerad användare. EMME/2 å andra sidan är svårt att lära sig till att börja med, 
men när den initiala tröskeln väl är passerad utvecklas användaren snabbare mot att bli en 
avancerad användare. Detta tack vara att programmet i sin grundform inte har allt för 
många alternativ (till skillnad från VISUM som har flera olika sorters 
nätutläggningsmetoder t ex). 
 
Utifrån detta har jag valt att illustrera min uppfattning om hur inlärningskurvan hos 
respektive program skulle kunna se ut (se figuren nedan).  
 

 
Figur 47. Inlärningskurvorna för EMME/2 och VISUM. 
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7 Diskussion och slutsats 
 
Det skulle givetvis ha varit mycket intressant att få möjlighet att jämföra ett större och mer 
komplicerat trafiknät i de båda programmen. Hade det då dessutom funnits en resmatris 
med enbart heltal hade förutsättningarna varit ännu bättre för att säkerställa resultatet. 
 
EMME/2 borde försöka förbättra sina inlärningskurvor så att en ny användare snabbt 
kommer in i programmet. Men det räcker inte bara där, utan användaren utav VISUM 
skall intuitivt kunna gå mot att bli en avancerad användare så snabbt och smärtfritt som 
möjligt. Detta kräver att menyer och funktioner i programmet skall vara överblickbara. Det 
skall inte råda några som helst tvivel om i vilken huvudmeny en sökt undermeny skall 
finnas. Ur den synvinkeln tycker jag att EMME/2 har en bra upplagd meny-struktur (som 
kan ses på sidan 16). Den är kort, med namn som är informativa för innehållet.  
 
Ett mål för VISUM borde alltså vara att se över hur EMME/2-användare på en avancerad 
nivå arbetar med programmet och sedan försöka skapa ett liknande, parallellt gränssnitt till 
sitt nuvarande. EMME/2 borde istället försöka anpassa gränssnittet så att de nyare 
användarna direkt skall känna sig hemma i programmets arbetsmiljö. På detta vis skulle 
inlärningskurvan för både VISUM och EMME/2 bli ungefär som den streckade linjen i 
figuren nedan. Något som borde vara eftersträvansvärt för både PTV och INRO att 
åtgärda, enligt min åsikt. 
 

 
Figur 48. Den streckade linjen är det mål som båda programmen borde eftersträva. 
 
Mitt förslag på åtgärd vad det gäller styrningen, i EMME/2 och VISUM, är alltså att 
använda både prompt och grafisk styrning parallellt. Det har visat sig fungera utmärkt i 
program som till exempel AutoCAD. Användaren ges då möjlighet att själv anpassa sin 
arbetsstil vart eftersom dennes erfarenhet och kunskap kring programmet ökar. Därtill 
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skulle det också vara bra om det skriftliga kommandot faktiskt syntes i prompten, då den 
grafiska motsvarigheten användes, så att en oerfaren prompt-användare successivt skulle 
kunna se och förhoppningsvis lära sig textkommandona med tiden. 
 
Jag har precis i slutfasen av detta arbete haft möjligheten att få en genomgång av EMME3 
och kan konstatera att viss av den kritik jag haft gentemot användarvänligheten hos 
EMME/2 är åtgärdat i EMME3. Där finns bland annat möjligheten att få prompten med i 
det grafiska gränssnittet. Tyvärr verkar man inte kunna använda prompten parallellt med 
det grafiska gränssnittet. Möjligheten att använda GIS-objekt har införts och 
presentationsmöjligheterna är alltså nästan identiska med dem som finns hos Enif.  
 
I den här studien har jag alltså inte funnit någon entydig vinnare bland de två programmen. 
Snarare är det så att de båda programmen har mer att lära av varandras styrkor.  
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Bilaga 1 
 
Avrundade värden med formeln: AVRUNDA(*värde*;0) 
 
(Första kolumnen är direkt kopierat ur matrisen. Andra kolumnen är en rad ur matrisen som är transponerad till kolumn.) 
 

828839   828839 (transp.) 

ursprung. avrundad ursprung. Avrundad

1.208 1 0.795 1

0.000 0 0.000 0

0.081 0 0.056 0

0.000 0 0.000 0

0.000 0 0.000 0

10.950 11 7.230 7

0.349 0 0.235 0

1.193 1 0.802 1

0.469 0 0.397 0

0.594 1 0.348 0

0.438 0 0.216 0

0.550 1 0.373 0

0.560 1 0.385 0

0.158 0 0.106 0

9.072 9 5.645 6

3.307 3 4.086 4

6.550 7 6.636 7

2.504 3 3.209 3

0.223 0 0.255 0

0.171 0 0.195 0

0.369 0 0.273 0

0.194 0 0.222 0

0.136 0 0.156 0

0.289 0 0.331 0

0.000 0 0.000 0

0.000 0 1.089 1

0.000 0 0.000 0

0.000 0 0.000 0

0.853 1 0.534 1

0.922 1 0.439 0

0.031 0 0.026 0

14.470 14 9.197 9

1.638 2 0.844 1

0.110 0 0.056 0

0.197 0 0.102 0

0.000 0 0.000 0

2.888 3 2.888 3

2.021 2 2.021 2

3.924 4 4.463 4

3.282 3 3.734 4

1.881 2 1.737 2
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0.647 1 0.647 1

2.292 2 2.292 2

0.398 0 0.398 0

2.997 3 3.322 3

6.732 7 6.928 7

1.510 2 1.728 2

1.355 1 1.548 2

0.551 1 0.629 1

0.157 0 0.579 1

0.871 1 0.821 1

2.024 2 1.908 2

0.937 1 0.937 1

0.684 1 0.717 1

4.904 5 5.137 5

0.154 0 0.163 0

0.123 0 0.123 0

0.707 1 0.718 1

1.854 2 1.957 2

2.806 3 3.253 3

1.346 1 1.405 1

0.595 1 0.756 1

0.084 0 0.107 0

5.307 5 7.388 7

8.165 8 8.915 9

1.073 1 0.751 1

0.000 0 0.394 0

4.076 4 5.303 5

0.300 0 0.350 0

1.351 1 1.543 2

0.372 0 0.426 0

7.466 7 8.526 9

0.330 0 0.189 0

0.032 0 0.019 0

0.392 0 0.365 0

19.970 20 26.810 27

0.075 0 0.050 0

11.750 12 11.390 11

0.091 0 0.085 0

0.045 0 0.043 0

0.000 0 0.000 0

2.402 2 2.394 2

0.309 0 0.346 0

0.004 0 0.003 0

0.545 1 0.543 1

0.063 0 0.060 0

0.117 0 0.124 0

1.085 1 1.014 1

0.346 0 0.375 0

1.812 2 2.039 2

0.137 0 0.155 0
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1.599 2 1.516 2

0.359 0 0.427 0

0.086 0 0.086 0

0.120 0 0.127 0

0.189 0 0.263 0

0.250 0 0.298 0

0.473 0 0.500 1

0.059 0 0.062 0

0.020 0 0.021 0

1.578 2 1.655 2

0.291 0 0.210 0

0.191 0 0.198 0

9.798 10 6.598 7

0.118 0 0.080 0

0.000 0 0.000 0

1.488 1 1.002 1

0.146 0 0.146 0

2.922 3 2.922 3

0.220 0 0.148 0

0.581 1 0.613 1

0.245 0 0.259 0

1.857 2 2.361 2

0.207 0 0.263 0

0.593 1 0.626 1

0.934 1 0.986 1

0.038 0 0.040 0

8.546 9 11.780 12

3.110 3 3.954 4

0.034 0 0.045 0

0.049 0 0.063 0

0.788 1 1.002 1

0.269 0 0.342 0

0.568 1 0.728 1

1.675 2 2.018 2

212.326 208 216.093 211

 


