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Simuleringsmodeller av gående 

effektiviserar kollektivtrafiken 
Busshållplatser idag genererar olika typer av beteenden beroende på var på plattformen den 

blivande passageraren befinner sig. Hur nära varandra är passagerarna beredda att stå? 

Med vilken hastighet rör de sig? Med hjälp av svaren på dessa frågor kan vi definiera olika 

typer av beteendezoner på en hållplats. 

En hållplats kan delas in i tre olika typer av zoner: Transportzon, väntzon och lastzon. 

Transportzonen är den yta som används primärt för att förflytta sig av bussen och/eller till en 

annan typ av zon. Lastzonen används också för transport men till skillnad från transportzonen 

är denna kopplad till var den främre dörren (primär lastdörr) hamnar då bussen står stilla på 

hållplatsen. De som skall gå på bussen kommer att dra sig mot den plats där pålastningsdörren 

kommer vara. Denna effekt ökar då avgångstiden närmar sig. Väntzonen är de ytor på 

hållplatsen som endast används som ytor där passagerare väntar och ingen genomfartstrafik 

sker. Exempel på sådana ytor är väderskydd, bänkar, intill andra byggnader med mera.  

Resandet med kollektivtrafik ökar för var år. Hur skall framtidens hållplatser vara utformade 

för att kunna fungera som en effektiv nod i transportsystemet? För att kunna svara på denna 

viktiga fråga behöver vi förstå hur de blivande passagerarna använder och beter sig på 

hållplatserna. Inom ramen för ett examensarbete har dessa frågor undersökts genom att 

studera en hållplats för stadsbussar på Malmö centralstation. Denna har sedan, baserat på 

fältstudierna byggts upp i simuleringsprogrammet Vissim. 

Att dela upp hållplatsen i olika ytor är användbart då det skall byggas en simuleringsmodell. 

Fotgängarsimulering är ett effektivt verktyg som används för att utreda hur en hållplats klarar 

resandeökningar. Vissim är ett av de marknadsledande programmen för fotgängarsimulering 

och är utvecklat av det tyska företaget PTV Group. I Vissim kan olika trafikslag kombineras 

vilket gör det lämpligt att använda vid modellering av hållplatser.  

Vissims fotgängarmodell är baserad på Social Force Modellen vilken utvecklades av 

forskarna Helbing och Mólnar år 1995. De menar att processen för beteendeförändring börjar 

i yttre och/inre incitament. Yttre incitament är den fysiska miljön och dess förutsättningar 

medan de inre är personen i frågas önskningar och preferenser. Alternativen beaktas och den 

totala nyttan av dessa övervägs. Denna process leder till ett beslut vilket ger en psykologisk 

motivation till ett visst handlande som till slut leder till den fysiska handlingen. Beroende på 

om situationen är välbekant eller ej behandlas den olika. En sitution som är välbekant hanteras 

reflexmässigt medans en ny sitution ger upphov till övervägning av alternativen. 

I social force-modellen (SFM) motiveras fotgängarnas beteende av interna krafter att bete sig 

på ett visst sätt. Dessa krafter verkar i ett oändligt rum. Fotgängarna i modellen har en önskad 

hastighet som de vill uppnå men påverkas av andra fotgängare och övriga hinder. SFM antar 

att fotgängaren vill nå sin målpunkt genom den vägen med minsta möjliga motstånd. 

Fotgängarens kommer hålla en önskad hastighet och riktning om hen inte behöver ta hänsyn 

till objekt/händelser i omgivningen. Om den faktiska hastigheten skiljer sig från kommer 

fotgängaren att justera hastigheten. Fotgängaren vill hålla ett visst avstånd till andra obekanta 

fotgängare. Ju närmare hen kommer en främling, desto mer obekväm blir hen. Detta resulterar 
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i att andra trafikanter har en frånstötande effekt. Även fasta hinder som kanter och byggnader 

har en frånstötande effekt. Ju närmare hindret desto större är dess effekt. 

Precis som att okända människor har en frånstötande kraft, kan vänner och gatuartister ha en 

attraherande kraft som ökar i styrka ju närmare man kommer. Denna kraft gör att människor 

som transporterar sig tillsammans, så som kompisgäng, håller ihop och inte sprider ut sig i det 

övriga gångflödet. Denna kraft är dock tidsberoende då den beror på intresse. Fotgängarens 

riktning påverkar också hur hen påverkas av omgivande personer och objekt. De krafter som 

sker bakom fotgängaren påverkar mindre än de som sker inom hens synfält. 

För att kunna möta den ökade mängden resenärer är det viktigt att vi utvärderar och 

effektiviserar vårt nuvarande kollektivtrafiknät. En viktig pusselbit i denna process är att kolla 

på våra hållplatser och stationer. Om vi vill nå våra klimatmål och få människor att vilja resa 

mer kollektivt är det viktigt att kunna erbjuda en genomtänkt och effektivt kollektivtrafiknät.  


