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divided into four different zones where the density (pedestrian per m2) was measured. The 

travel time of the buses during the simulation was also measured to compare with the results 

of a field study.  

The parameter study investigated how the parameters tau and react_to_n affected the 

density and boarding time. Tau is the parameter that describes the delay in relation to 

pedestrian acceleration. React_to_n describes how many of the surrounding pedestrians 

that affects the pedestrian. 

The average density for each zone increases as tau increases. The largest increase occurs in 

the section closest to the front door of the bus as it stops on the platform. This zone is also 

the only zone at the platform where the density increases as react_to_n increase. The 

density of the other sections is not significantly affected. The average load time for all bus 

lines increases both as tau and react_to_n increase. 

By examining the density of the bus stop, it can be divided in to three different kinds of 
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Sammanfattning 

Att utveckla kollektivtrafiken är ett viktigt steg för att uppnå de klimatmål Sverige har åtagit sig 

att följa. Ett verktyg i utformningen och kapacitetsutvecklingen av hållplatserna är 

trafiksimulering. Detta arbete utforskar hur hållplatser kan på bästa sätt modelleras och kalibreras 

för fotgängare i programmet Vissim som är en simuleringsmjukvara utvecklad av företaget PTV 

Group.  

Vid kalibreringen delades plattformen in i fyra olika zoner där densiteten (personer per m2) 

mättes. Även restiden för bussarna under simuleringen mättes för att jämföra mot resultaten från 

fältstudien. Kalibreringen genomfördes i två steg: geometrisk kalibrering samt parameterstudier. 

Den geometriska kalibreringen jämförde fyra olika simuleringsmodeller där den designerade 

väntytan var utformad på olika sätt. Det alternativ som stämde bäst överens med resultaten från 

fältstudien var den där väntytan var uppdelad i flera olika ytor med ett specifikt flöde till var yta. 

Denna modell användes därför som bas vid vidare parameterstudier. 

Parameterstudien undersökte hur parametrarna tau och react_to_n påverkade densiteten och 

lasttiden. Tau är parametern som beskriver fördröjningen i förhållande till fotgängarnas 

acceleration och react_to_n beskriver hur många av de omgivande fotgängarna som påverkar 

fotgängaren.  

Den genomsnittliga densiteten för varje zon på plattformen ökar då tau ökar. Störst ökning sker 

i den sektion som ligger närmast bussens främre dörr då dessa stannar på plattformen. Denna zon 

är även den enda zon på hållplatsen där densiteten ökar då react_to_n ökar. Densiteten i de 

övriga sektionerna påverkas inte nämnvärt. Den genomsnittliga lasttiden för alla busslinjer ökar 

både då tau och react_to_n ökar. 

Av studiens resultat kan man tolka att det baserat på densiteten finns tre olika typer av zoner: 

lastzon, transportzon och väntzon. Det behövs dock vidare studier för att avgöra om denna 

indelning är optimal. 
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Summary 

The development of public transport is an important step toward reaching the climate goals 

Sweden has set. Traffic simulation is an instrument when developing and designing public 

transport stops. This thesis investigates how public transport stops can be modeled and 

calibrated for pedestrians in the PTV groups software Vissim. 

During the calibration, the platform was divided into four different zones where the density 

(pedestrian per m2) was measured. The travel time of the buses during the simulation was 

also measured to compare with the results of a field study. The calibration was carried 

through in two steps: geometric calibration and parametric studies. 

The geometric calibration compared four different simulation models where the designated 

waiting area was designed in different ways. The models were ranked based on the deviation 

of the mean density and boarding time from the results of the field study. The model chosen 

was the one where the waiting area was divided into several different surfaces with a 

specific flow to each surface. This model was therefore used as a base for further studies of 

the parameters. 

The parameter study investigated how the parameters tau and react_to_n affected the 

density and boarding time. Tau is the parameter that describes the delay in relation to 

pedestrian acceleration. React_to_n describes how many of the surrounding pedestrians 

that affects the pedestrian. 

The average density for each zone increases as tau increases. The largest increase occurs in 

the section closest to the front door of the bus as it stops on the platform. This zone is also 

the only zone at the platform where the density increases as react_to_n increase. The 

density of the other sections is not significantly affected. The average load time for all bus 

lines increases both as tau and react_to_n increase. 

By examining the density of the bus stop, it can be divided in to three different kinds of 

zones: loading zone, transport zone and waiting zones. Further studies are needed to 

determine if these zones are the optimal sectioning of the platform. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att utveckla kollektivtrafiken är ett viktigt steg för att uppnå de klimatmål Sverige har satt upp. 

Fortsatt inflyttning till städerna, befolkningsökning i kombination med en ambition att förtäta 

leder till ökat behov av ett yteffektivt transportsystem. Då kollektiva transporter kräver både 

mindre plats och mindre energi än bilen (Holmberg, 2008) skulle en förflyttning från bil till 

kollektiva färdmedel vara en vinst för samhället.  

Antal resor med kollektivtrafik har ökat från 2008 till 2017 med drygt 330 miljoner påstigningar 

(se figur 1) enligt statistik från Trafikanalys (u.d.). Detta ökande resande gör att det ställs högre 

krav på stationer och hållplatser att de har hög kapacitet och är utformade på ett sätt som leder 

till ett effektivt flöde av fotgängare. Ett verktyg i utformningen och kapacitetsutvecklingen av 

hållplatserna, både för fordonstrafik och gångtrafik,  är trafiksimulering.  Genom väl utformade 

simuleringsmodeller kan framtidsscenarier testas. Ett exempel på ett sådant scenario är ett ökat 

resande. Vad händer på hållplatsen då? Hur påverkar detta lasttiderna för bussarna? För att kunna 

besvara denna typ av frågor behöver simuleringsmodellerna som används vara väl kalibrerade 

för hållplatser.  

Detta arbete utforskar hur hållplatser kan på bästa sätt modelleras och kalibreras för fotgängare i 

programmet Vissim. Vissim är en simuleringsmjukvara utvecklad av företaget PTV Group som 

kan kombinera olika typer av trafikslag. Då en hållplats innebär att fotgängare och busstrafik (m. 

m.) möts anses Vissim ett passande simuleringsverktyg för denna typ av studier.  

 

 

Figur 1. Antal påstigningar subventionerad kollektivtrafik, hela Sverige. (Trafikanalys, u.d.) 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att kalibrera en fotgängarsimuleringsmodell 

i Vissim för busshållplatser, för att försöka skapa en schablon över hur dessa hållplatser kan 

simuleras på bästa sätt. Detta genom att dela in hållplatsen i olika zoner för att på så sätt kalibrera 

parameterinställningarna. Det kommer även genomföras parameterstudier för att undersöka hur 

olika parametersättningar påverkar simuleringsmodellen. 
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1.3 Frågeställning 

Följande frågor skall besvaras i detta arbete: 

1. Går det att dela upp hållplatsen i olika typzoner baserat på fotgängarbeteende? 

2. Vilka olika typer av zoner finns det i så fall? 

3. Hur påverkar olika parametersättningar dessa zoner? 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete undersöker endast på maxflödet på stationen, varför insamling av data sker mellan 

07:30-08:30 på vardagar (SKL & Trafikverket, 2012). 

De två fotgängargrupperna som kommer tas hänsyn till i simuleringen är kvinnor och män. 

Rullstolsbundna, barn och äldre kommer inte att vara med i simuleringen. Inte heller 

fotgängarnas eventuella bagage eller barnvagn kommer tas i beaktning. Detta för att minska 

datainsamlingens komplexitet. Fotgängarnas könsfördelning och hastighet kommer inte att 

undersökas på plats utan mätvärden från andra studier kommer att användas.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att få en fördjupad kunskap i hur Vissim fungerar samt vilka 

modeller och antaganden som ligger till grund för detta simuleringsprogram. För att få en ökad 

förståelse för fotgängarsimulering på micronivå görs också en översiktlig studie i 

fotgängarbeteende och hur detta kan modelleras. Ytterligare syfte är att fördjupa kunskapen om 

hur indata till grundmodellen skall samlas in på ett optimalt sätt.  

2.2 Metod 

Litteraturen som ligger till grund för denna litteraturstudie har mestadels hittats genom 

LUBsearch som är en sökmotor med tillgång till alla artiklar, böcker och tidskrifter som finns 

tillgängliga, i digital eller fysisk form, på Lunds Universitet. Sökorden var: Pedestrian behavior,  

Social Force Model, Calibration Vissim och Calibration Viswalk. Material har även 

tillhandahållits från handledare på Ramboll samt manualer tillhörande programmet PTV Vissim. 

Även annan relevant litteratur har använts. Litteraturen har efter insamling studerats och därefter 

sorterats efter ämne för att bli lättare att överblicka.  

2.3 Fotgängarbeteende 

Då en tredjedel av alla resor inom en tätort sker till fots (Svensson, 2008) borde deras behov och 

rörelsemönster påverka tätortens design. Att förstå hur fotgängare rör sig är essentiellt vid 

utformning av inte bara gångvägar utan också större mötesplatser så som järnvägsstationer, 

köpcentrum och flygplatser (Hoogendoorn, 2001). Det är även betydelsefullt vid planering av 

brand- och katastrofutrymning i byggnader där stort antal människor samlas så som arenor vid 

konserter och liknande (Usher, et al., 2010).   

För att förstå och tolka fotgängares beteende har ett antal olika modeller utvecklats. Några 

exempel på sådana modeller är Social Force, Car Following och Celluar Automata. Det är dessa 

modeller som ligger till grund för de olika simuleringsprogram som finns ute på marknaden. 

Denna princip illustreras i figur 2 nedan. I detta arbete använd endast simuleringsprogrammet 

Vissim.  

Fotgängarsimulering har två huvudsakliga nivåer: microsimulering och macrosimulering. I 

macrosimulering tittar man på hur flödet fotgängare kollektivt beter sig. Microsimuleringens 

fokus är i stället den enskilda individen beteende (Hoogendoorn, 2001). Macrosimulering är 

Beteende Teoretisk modell
Applicerad modell 

(simulering) 

Vissim
Social Force

Car Following
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Figur 2. Beteende - Modell - Simulering. 
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aktuellt när man vill undersöka hur flödet av fotgängare rör sig genom en stad medan 

microsimulering zoomar in en nivå och kollar på ett mindre område. 

Då fotgängare inte har samma begränsningar i tid och rum som andra trafikanter har kan inte 

modeller för fordonstrafik appliceras på fotgängare utan nya, mer komplexa modeller har behövts 

utvecklas. Motorfordons rörelser kan generellt beskrivas som endimensionella då de rör sig längs 

en linje medan fotgängarnas rörelse är tvådimensionella då de är friare att röra sig i sidled. 

Fotgängare begränsas inte heller av lagar på samma sätt som motorfordon (Hoogendoorn, 2001). 

Det finns väldigt få allmänna ytor där det är helt förbjudet för fotgängare att beträda. De som 

finns är vissa vägar, så som motorväg samt tidsberoende förbud så som signalreglerade 

korsningar.  

Vad är det då som styr hur fotgängare rör sig? Hoogendoorn (2001) beskriver fotgängartrafik 

som känsliga för sin omgivning. Detta inkluderar både annan trafik, med alla dess konsekvenser 

samt väderförhållanden. För fotgängare är farten proportionerlig mot energin som krävs av 

trafikanten, därför ökar också motståndet med farten vilket påverkar beteendet.  

Fotgängares beteende kan delas in i tre olika nivåer vilket finns beskrivet i Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tre nivåer av fotgängarbeteende (Hoogendoorn, et al., 2002). 

I Vissim styrs den strategiska nivån och den taktiska nivån av social force-modellen medan den 

operativa nivån av de parameterinställningar som väljs av användaren (PTV AG, 2018). 

2.4 Modeller 

2.4.1 Social force-modellen (SFM) 

Social force-modellen har utvecklats efter att forskare jämfört data från fotgängarflöden med 

modellering av gas- och vätskeflöden med Navier-Stokes ekvationer. Modellerna utvecklades 

vidare av Helbring under 1990-talet för att bättre passa för modellering av fotgängartrafik.  

SFM är en stokastisk modell för microsimulering (Helbing & Mólnar, 1995) vilket innebär att 

slumpen är en del av modellen. Detta leder till att även om det är samma indata under två 

körningar kommer inte samma resultat erhållas. Det kommer att finnas en varians i resultatet av 

modellen.  

Helbing & Mólnar (1995) 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. Processen finns scematiskt illustrerad i 
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figur 4. 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. Helbing & Mólnar klassificerar beteendet efter situationens komplexitet i tabell 1. 

 

Figur 4. Schematisk beskrivning av beteendeförändring (Helbing & Mólnar, 1995). 

Tabell 1. Klassifikation av beteende (Helbing & Mólnar, 1995). 

 

 

I social force-modellen 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. Detta leder enligt Helbing & 

Mólnar (1995) till: 

I) Fotgängaren vill nå sin målpunkt genom den vägen med minsta möjliga motstånd. 

II) Fotgängarens kommer hålla en önskad hastighet v0 och riktning e om hen inte behöver ta 

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

v0 kommer fotgängaren att justera hastigheten för att nå v0. Tiden det tar för fotgängaren 

att justera hastigheten är fördröjningen τ och kan beskrivas med ekvation nedan. 
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𝑣0𝑒 − 𝑣
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III) Fotgängaren vill hålla ett visst avstånd till andra obekanta fotgängare. Ju närmare hen 

kommer en främling, desto mer obekväm blir hen. Detta resulterar i att andra trafikanter 

har en frånstötande effekt. Då den gående behöver mer plats på framsidan för att kunna 

ta steg framåt vilket gör att kraftfältet är formad som ellips som pekar i samma riktning 

som fotgängaren (se figur 5).  

 

 

 

 

 

 

IV) Även fasta hinder som kanter och byggnader har en frånstötande effekt. Ju närmare 

hindret desto större är dess effekt. 

V) 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 (kompisgäng etc.) håller ihop och inte 

sprider ut sig i det övriga gångflödet. Denna kraft är dock tidsberoende då den beror på 

intresse. 

VI) 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. Denna parameter som benämner den minskade påverkan c ligger i intervallet 

0 < c < 1 där 1 ger att krafter bakom fotgängaren påverkar lika mycket som de framför 

och 0 ger att krafter bakom fotgängaren inte påverkar denna alls. 

Den totala kraften som påverkar fotgängaren α är: 

𝐹∝(𝑡) = 𝐹∝
0(𝑣∝, 𝑣∝

0𝑒∝) + ∑ 𝐹𝛼𝛽(𝑒∝, 𝑟∝ −  𝑟𝛽)

𝛽

+ ∑ 𝐹𝛼𝐵(𝑒∝, 𝑟∝ −  𝑟𝐵
𝛼)

𝐵

+ ∑ 𝐹𝛼𝑖(𝑒∝, 𝑟∝ −  𝑟𝑖, 𝑡)

𝑖

 

 

 

 

2.4.2 Andra modeller 

Cellular automata (CA) 

En CA är uppbyggd som ett rutnät med ett ändligt antal celler med en viss storlek. Varje cell är 

tilldelade ett tillstånd vilket anger risken att befinna sig i denna cell. Tillståndet bedöms av 

omgivande cellers tillstånd samt hinder i omgivningen. I en CA-modell finns det regler som anger 

hur tillståndet i cellen skall förändras över tid. Fotgängaren väljer vilket cell i dennas omgivning 

vilket den skall förflyttas till beroende på cellen i frågas tillstånd. Att flytta ett steg tar en viss tid. 

Om omgivande cellers tillstånd är sämre är den nuvarande står fotgängaren kvar (Zhou, et al., 

2019). Denna typ av modell används främst för simulering av evakuering. 

 

Figur 5. Fotgängares frånstötande kraftfält där 

e är fotgängarens riktning, schematisk bild. 

(ptvgroup.com) 
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Car Following modellen (CFM) 

CFM utvecklades av Wiedemann 1974 och är en mikro-modell som beskriver bilisters beteende 

i fem olika tillstånd vilka definieras av avståndet till fordonet framför.  Varje förare har en önskad 

fart som denna vill uppnå. De olika tillstånden finns beskrivna i figur 6. 

1. ”Free flow” state – Föraren påverkas inte av något annat fordon och håller därför sin 

önskade fart.  

2. Following state – Föraren har ett fordon framför som den följer med ett visst avstånd. 

Hastighetsförändringen ≈ 0. 

3. Approaching state – Föraren närmar sig framförvarande fordon vilket leder till att hen 

anpassar sin fart till detta.  

4. Braking state – Då fordonet framför plötsligt sänker sin hastighet eller avståndet mellan 

fordonet är mindre än önskat avstånd bromsar föraren. 

5. Collision state – Avståndet till framförvarande fordon går kraftigt mot noll och en 

kollision inträffar. 

 

 

 

 

Figur 6. Car Following Model (PTV AG, 2018) 

 

2.4.3 Tidigare studier 

Vid utvecklingen av SFM fann Helbring och Mólnar (1995) att τ = 0.5 s och v0 = 1.34 m/s ger 

simuleringsresultat som stämmer väl in på de empiriska studier som gjorts.  

För att undersöka beteendet hos fotgängare utförde Moussaid et al. (2009) en studie där man lät 

40 personer, 20 kvinnor och 20 män, röra sig i en korridor med längden 8 m och bredden 1.75 

m. Deltagarna delades slumpvis in i grupper bestående av 5 personer. Deltagarna fick sedan en 

och en fram och tillbaka i korridoren under en minut. Korridoren var utrustad med kameror för 

att kunna analysera rörelsemönster och hastigheter hos fotgängarna. I experimentet uppskattades 

τ = 0.54 s och v0 = 1.29 m/s. 

Ett liknade experiment utfördes av Ma et al. (2010) där 20 personer fick röra sig i en 8 m lång 

korridor. Deltagarna delades upp i 4 grupper med 5 personer i varje. En av grupperna bestod av 

kvinnor och resterande grupper endast av män. Resultatet från studien finns presenterat i tabell 

2. 

 

1 “Free flow” state 

2 Following state 

3 Approaching state 

4 Braking state 

5 Collision state 

Avstånd till 

annat fordon 

Hastighetsförändring 
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Tabell 2. Resultat av tidigare studier. Default-värdena är hämtade från användarmanualen för Vissim (PTV AG, 2018). 

Parameter Default Helbring & 

Molnár 

(1995) 

Moussaid 

et al. 

(2009) 

Ma et al. 

(2010) 

τ [s] 0.4 0.5  0.54 ± 0.05 0.71 ± 0.10 

v0 [m/s] -  1.34 ± 0.26 1.29 ± 0.19 1.51 ± 0.15 

 

Kretz et al. (2008) studerade simulering av fotgängarsflöde genom flaskhalsar. Författarna 

utförde ett experiment där de lät fotgängare passera mellan två fasta hinder. Data från detta 

experiment användes sedan för att kalibrera en fotgängarmodell i Vissim. De kalibrerade 

parametrarna finns presenterade i tabell 3.  

Tabell 3. Parametersättning flaskhals (Kretz, et al., 2008). Default-värdena är hämtade från användarmanualen för Vissim (PTV 

AG, 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Li et al. (2012) studerade fotgängares gånghastighet i en korsning i centrala Vancouver. Gatan 

filmades från hög höjd och 31 minuter material valdes ut för vidare analys. För att analysera 

fotgängarna användes programmet MMTrack. Resultatet från studien, som finns presenterat i 

tabell 4, visar att män har en genomsnittligt högre hastighet än kvinnor, samt högre spridning. I 

studien ingick 597 män och 538 kvinnor.  

Tabell 4. Genomsnittlig gånghastighet för män respektive kvinnor (Li, et al., 2012). 

 Genomsnittlig gånghastighet [km/h] Standardavvikelse 

Män 5,00 0,68 

Kvinnor 4,93 0,61 

 

2.4.4 Kalibrering 

För metod till kalibrering studerades Bottlenecks – Validation and calibration of Vissim’s social 

force model of pedestrian traffic and it’s empirical foundations av Kretz, et al. (2008) som nämns 

ovan. Författarna kalibrerar i denna studien sin modell genom att variera en parameter åt gången 

samt köra simuleringen tio gånger per parametersättning för att få ett mer representativt 

simuleringsresultat. 

 

Parameter Enhet 

Värde 

Default Kretz et al. 

τ s 0,400 0,4 

λmean   0,176 0,1 

Asoc, iso m/s2 2,720 25 

Bsoc, iso m 0,200 0,2 

Asoc, mean m/s2 0,400 0,5 

Bsoc, mean m   2,800 2,8 

VD  s  3,000 2 

noise  1,200  

react_to_n   8 5 

side_preference   None Right 
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2.5 Sammanfattning 

Den modell som Vissim grundar fotgängarsimuleringen på är Social Force Modellen som är en 

matematisk modell som beskriver fotgängare och objekt i dess omgivning som kraftfält som 

attraherar eller stöter bort fotgängaren i fråga. I de studier om SFM som studerats i 

litteraturstudien är tau en framträdande parameter i samtliga. Vid kalibrering av SFM skall en 

parameter i taget förändras. Simuleringen skall köras upprepade gånger med samma 

parametersättningar för att få mer representativa värden. 
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3 Vissim som simuleringsverktyg 

Vissim är utvecklat av PTV Group och är ett program för microsimulering av trafik. I Vissim 

kan man kombinera gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik i en modell vilket gör det möjligt att 

få med effekter av de samlade trafikslagen. Exempel på hur interfacen för Vissim är utformad 

finns i figur 7. Viswalk har samma fotgängar-funktioner som Vissim men har inte stöd för de 

andra trafikslagen. Då denna simuleringsstudie endast kommer inkludera fotgängare och 

kollektivtrafik är de endast dessa funktioner i Vissim som tas upp. 

 

Figur 7. Skärmbild av Vissims nätverksredigerare. 

3.1.1 Fotgängare 

Fotgängare kan vistas både på ytor och på länkar som är definierade som Pedestrian Area. 

Fotgängare och motorfordon kan inte vistas på samma yta men däremot kan deras ytor korsas. 

När två länkar korsas definieras hierarkin i korsningen för att modellen skall veta vilken länk 

som har företräde. 

För att fotgängare skall kunna transportera sig från en yta till en annan måste dessa ytor överlappa 

varandra (se figur 8 och 9). För att skapa ett inflöde av fotgängare i modellen infogas en 

Pedestrian Input (se figur 10). Även om denna är definierad i en punkt skapas fotgängarna 

slumpvis utspritt över hela den ytan där Pedestrian Input är placerad. Med grundinställningar 

visas hela denna yta som grön. För att få fotgängarna att röra sig från en yta till en annan, eller 

över en yta, skapas en Pedestrian Route. Fotgängarna påverkas av denna då de befinner sig på 

den yta där rutten börjar alltså måste (första) rutten alltid börja på samma yta som Pedestrian 

Input är placerad. Vid Vissims grundinställningar blir ursprungsytan grön och destinationsytan 

röd (se figur 11). När fotgängarna har nått destinationsytan tas dessa ur simulationen. Figur 12 

visar hur modellen ser ut under simulering. 
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Figur 11  

Figur 12. Fotgängare under simulering. 

Fotgängare i SFM väljer alltid den kortaste vägen till sin destination. Detta stämmer inte alltid 

överens med hur fotgängare beter i verkligheten där de i många fall istället väljer den väg som 

tar kortast tid. Kretz et al. (2011) har studerat detta beteende och skapat en modell för detta i 

Vissim som är Dynamic Potential. Detta är en inställning som definieras för varje fotgängarrutt. 

Dynamic potential innebär att varje fotgängare, med ett visst tidsintervall, beräknar den snabbaste 

vägen till sin målpunkt. Då de övriga trafikanterna i modellen flyttar sig ändras också 

sträckningen på den snabbaste vägen, vilket gör att nya beräkningar sker kontinuerligt. Denna 

inställning är mycket beräkningstung vilket gör att om det finns många dynamiska objekt i 

simuleringen som bilar, cyklar och andra fotgängare kan simuleringen ta lång tid. Om 

fotgängarna skall transportera sig i raka sträckor, utan flaskhalsar, skiljer sig inte kortast restid 

Figur 8. Ytor för fotgängare. Figur 9. Ytor för fotgängare, endast konturer. 

Figur 10. Pedestrian Input. Figur 11. Pedestrian Routes. 

Figur 9. Pedestrian input. 
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och kortast väg sig åt i större utsträckning, däremot vid mer intrikata rutter kan modellerna skilja 

sig mycket åt. Ett exempel på detta som Kretz et al. visar på är när ett stort antal fotgängare skall 

göra en U-sväng (se figur 13). 

 

Figur 13. Dynamic vs. static potential (Kretz, et al., 2011). 

 

Static Potential Dynamic Potential 
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I Vissim kan man välja att basera simuleringsmodellen på SFM eller Car-following-modellen. 

Den sistnämnda modellen är endast endimensionell och kan därmed endast hantera fotgängare 

som går längst en länk. Denna modell är därmed främst användbar då fotgängare och 

motorfordon möts tex vid övergångsställen. Om syftet med simuleringen är att modellera andra 

typer av situationer då fotgängare rör sig fritt över ytor är SFM en lämpligare modell (PTV AG, 

2018). 

3.1.2 Kollektivtrafik 

Bussar, spårvagnar och tåg är länkbundna. För att skapa ett kollektivtrafiknät börjar man därför 

med länkarna som är själva vägen för att sedan längst länken skapa hållplatser. Intill hållplatsen 

placeras en plattformskant som är nödvändig för att passagerarna skall kunna gå av och på. För 

att de avstigande därefter skall kunna lämna hållplatsen behövs en rutt med början på 

plattformskanten och med destination där passagerarna skall lämna simulationen. Intill 

plattformskanten skapas en väntyta där de påstigande passagerarna väntar till dess att 

tåget/bussen/spårvagnen kommit in på hållplatsen (se figur 14). Dessa tas alltså inte ut ur 

simulationen vid destinationsytan av deras rutt utan först när fordonet de skall åka med lämnar 

simulationen. 

Figur 14. Exempel på utformning av en busshållplats i Vissim. 
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Figur 15. Exempel på utformning av busshållplats under simulation. 

När en kollektivtrafiklinje skapas anges när, i förhållande till simuleringsstart, som avgångarna 

skall ske. Genom att avgångar kan genereras med en viss frekvens är det enkelt att skapa de linjer 

där avgångstiderna ligger på jämna intervall. Vid skapandet av ett nätverk anges både hur många 

som finns på fordonet när de tas in simulationen, hur stor del av passagerarna som väntar på 

väntytan som åker med ett fordon samt var på fordonet de går på. Det går dock inte att kombinera 

olika påstigandefördelningar på en yta så vid olika busstyper med olika påstigningsfördelningar 

får flera väntytor skapas.  

3.1.3 Förklaring av parametrar 

Förklaring till de parametrar som styr gåendebeteende finns nedan. Samtliga av dessa parametrar 

är hämtade från den ursprungliga SFM. För varje fotgängar-typ anges specifika parametervärden 

för att matcha gruppens beteende i verkligheten. Även olika ytor tillskrivs olika egenskaper (PTV 

AG, 2018). 

tau Relaterad till reaktionstiden. Anges i sekunder.  

 τ =
𝑣0  −𝑣

a
  

 där a är accelerationen, v0 är önskad hastighet och riktning och v är aktuell hastighet 

och riktning.   

lambda_mean Beaktar att krafter har olika stor påverkar beroende om de är framför 

eller bakom fotgängaren 

 ω(λ) =
𝜆+(1−𝜆)(1+cos(𝜑))

2
 

där φ – vinkel mellan fotgängarens riktning och källan till kraften 

 

Asoc, iso  Påverkar krafter mellan två fotgängare. Anges i m/s2. 

Bsoc, iso  Påverkar krafter mellan två fotgängare. Anges i m. 

Asoc, mean  Definierar styrkan på kraften mellan två fotgängare. Anges i m/s2. 
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Bsoc, mean  Definierar räckvidden på kraften mellan två fotgängare. Anges i m. 

VD VD = 0 ger att d = avståndet mellan två fotgängare. Då VD > 0 tas 

det hänsyn till relativa hastigheten mellan fotgängare. Anges i 

sekunder. 

noise   Slumpens inverkan.  

react_to_n Anger hur många av de närmaste fotgängarna som påverkar den totala 

kraften som en fotgängare utsätts för. 

queue_order  Anger hur ordnad en kö kommer att vara. Värde mellan 0.0 – 1.0. 

Gäller endast på ytor som definierats som köytor. 

queue_straightness Anger hur rak en kö kommer att vara. Värde mellan 0.0 – 1.0. Gäller 

endast på ytor som definierats som köytor. 

side_preference Anger på vilken sida fotgängare vill passera varandra vid motriktade 

flöden. -1 (höger), 1 (vänster) eller 0 (ingen preferens). 
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4 Fältstudie 

4.1 Syfte 

Vid uppbyggnad av en bra simuleringsmodell behövs god kännedom om platsen som skall 

modelleras. Det är viktigt att förstå hur platsen används. Man behöver också kvantitativa data så 

som flöden, hastigheter osv. Syftet med denna fältundersökning är att samla in data som kan 

användas som underlag för uppbyggnaden av basmodellen samt verifiering och kalibrering (se 

figur 16). Då det är viktigt att kunna gå tillbaka till material för att kunna bekräfta och utöka den 

insamlade data filmades hållplatsplattformen.  

 

 

Figur 16. Genomförande processen för en kapacitetsutredning (Trafikverket, 2014). 

Den indata som behövs till simuleringsmodellen är: 

• Hållplatsen geometriska utformning 

• Densiteten på hållplatsen 

• Lasttid 

• Antal av- och påstigande 

• Fördelning av avstigande per riktning 

• Fördelning av avstigande per bussdörr 

• OD-matris för området 

• Turtäthet och busstyp 

• Påstigande per dörr 

 

4.2 Val av lokalisering 

Vid val av plats för fältstudien fanns följande krav: 

1. Stort flöde för mer intressanta studier. 

2. Möjlighet att filma platsen för att mer effektivt plocka ut data. 

3. Plats med naturliga avgränsningar. 

4. Av praktiska skäl en plats i närheten av Lund eller Malmö. 

Baserat på dessa fyra kriterier valdes stadsbusshållplatserna vid Malmö centralstation. Den västra 

delen valdes då denna är den kortaste plattformen samt den med minst antal hållplatslägen. Detta 

gör att del blir lättare att filma då det endast behövs två kameror för att täcka in plattformen. Det 

blir också lättare att urskilja enskilda personer utan att kunna identifiera dem i filmerna , vilket 

är en förutsättning för att erhålla korrekt mätresultat. 

 

 

Formulering av 
syfte och 

avgränsningar
Datainsamling

Uppbyggnad av 
basmodell

Verifiering Kalibrering Validering Analys Dokumentering
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4.3 Metod 

För att samla in data till Vissim-modellen utfördes ett antal fältundersökningar vilka finns 

redovisade i tabell 5. 

Tabell 5. Förteckning över fältundersökningar. 

Nr Datum Tid Syfte Slutprodukt 

1 2019-04-18 14:30-15:30 Observera Förståelse för platsen 

2 2019-05-14 07:15-09:15 Provfilma 2 h film 

Bättre koll på kamerorna 

3 2019-05-21 07:15-09:15 Filma  2 h film till 

flödesberäkningar 

4 2019-05-21 07:30-08:30 Filma Kompletterande material för 

flödesberäkningar 

5 2019-05-22 07:15-09:15 Filma 2 h film för backup 

6 2019-05-23 07:15-09:15 Filma 2 h film till backup 

 

Den första fältundersökningen syftade till att få en bättre förståelse för platsen och hur insamling 

av data kan ske på bästa sätt. Flödens storlek, riktning och ursprung observerades för att bättre 

förstå rörelsemönstret på platsen. Provfilmning med kameror genomfördes under fältstudie 2. 

Detta gjordes för att undersöka vilken placering kamerorna bör ha för att på bästa sätt fånga 

fotgängarnas rörelsemönster.  

Den västra plattformen filmades mellan 07:15 och 09:15 under tre vardagar i mitten av maj. 

Mätningarna valdes att göras tisdag till torsdag då variationen mellan dessa dagar är små. Genom 

att analysera filmerna med verktyget GoodVision kan enskilda fotgängares rörelsemönster 

detekteras. Dessa visas som linjer vilket gör det lätt att se hur fotgängarna rört sig på plattformen. 

Fotgängarrörelserna filtreras genom att markera ett visst område eller linje i filmen som man vill 

analysera. GoodVision visar då endast de fotgängare som passerar de valda området. Det går 

också att specificera vilket tidsintervall som skall analyseras. 

Filmerna från den 21 maj, klockan 07:30-08:30, granskades för att få ut indata till Vissim-

modellen. Alla bussar som stannade på hållplatsläge A och D (se figur 19) antecknades 

tillsammans med linjenummer, buss-typ, antal påstigande, avstigande per dörr och riktning. Även 

bussens ankomst-, avgång- och lasttid noterades. Med lasttid räknas tiden från det att bussen 

stannar tills sista passageraren går av eller på bussen. 

På grund av begränsningar i kamerornas upplösning och placering kunde inte alltid passagerarnas 

antal räknas. Detta noterades i kalkylen som ett frågetecken. Efter att av- och påstigande på alla 

bussar inom valt tidsintervall noteras räknas ett genomsnittligt antal av- och påstigande ut för att 

komplettera flödesberäkningarna till OD-matrisen. Även två bussars linjenummer var skymda i 

videon. Efter att alla bussar var räknade tilldelades dessa det linjenummer som var mest troligt 

att de tillhörde. Denna bedömning baserades på vilken typ av buss som användes samt av 

Skånetrafiken angiven turtäthet. Detta bortfall av fotgängare leder till alla fördelningar räknas ut 

baserat på de turer som noterats och sedan multipliceras med det justerade flödet. 
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4.4 Malmö centralstation 

Under 2017 gjordes drygt 42 000 resor med stadsbuss i Malmö, vilket motsvarar över 50 % av 

Skånes totala antal resor med stadsbuss (Skånetrafiken, 2017).  Centralstationen, som är en viktig 

knutpunkt för kollektivtrafiken i Malmö, är lokaliserad i den nordvästra delen av staden (se figur 

17 och 18). På Malmö C avgår region- och stadsbussarna från olika hållplatsplattformar. 

Stadsbussarna har sex stycken hållplatslägen fördelade på två plattformar (se figur 19).  Av dessa 

har den västra plattformen valts att studeras. Denna plattform består av två hållplatslägen, A och 

D. Tillsammans trafikeras dessa lägen av fyra linjer, varav två av dessa linjer går i båda 

riktningarna (se tabell 6).   

 

Figur 17. Centralstationens lokalisering i Malmö. (Källa: Google Maps) 

 

 

Figur 18. Malmö centralstation. (Källa: openstreetmap.org) 

Plattformen är av typen hållplatsö vilket innebär att den har busslägen på båda sidorna. Vid denna 

specifika plattform är de omslutande vägarna enkelriktade bussgator med bussfickor mot 

plattformen och obevakade övergångsställen över till centralstationen och mot centrum. Söder 

Centralstationen 
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om plattformen går kanalen och både till väst och till öst om plattformarna ligger två broar som 

leder mot centrum. Plattformarna är utformade med väderskydd i mitten samt tak över hela 

plattformen. I den här studien kommer endast den västra plattformen studeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tid som är mest intressant för denna studie är då fotgängarflödet är som störst, vilket generellt 

inträffar på morgonen (Holmberg, 2008). Tiden som har studerats valdes därför till 07:30-08:30. 

Tidtabellerna för de berörda stadsbussarna anger för denna tidsperiod endast en turtäthet och inga 

fasta avgångstider. Turtätheten är angiven i tabell 6 nedan där också fordonstypen som trafikerar 

linjen finns med. Det är tre typer av bussar som trafikerar hållplatslägena: Normalbussar, ledade 

bussar samt MalmöExpressen. Busstypernas kapacitet och specifikationer finns angivna i tabell 

7. Figur 20 visar hur bussarna är utformade.  

 

Tabell 6. Turtäthet för stadsbussar vardagar mellan 07:30-08:30 (Skånetrafiken, 2018b). 

 

 

 

 

Tabell 7. Specifikationer per fordonstyp. 

 

 

 

 

1 Majoriteten av turerna trafikeras av normalbuss. 

Läge Linje Riktning Turtäthet Fordonstyp 

A 5 Stenkällan 5 min MEx 

7 Svågertorp 10 min N 

D 2 Västra hamnen 5 min L 

3 Ringlinjen mot Erikslust 6.5 min N 

5 Västra hamnen 5 min MEx 

7 Ön 10 min N (L)1 

Fordonstyp Beteckning Längd Antal dörrar Kapacitet 

Normalbussar N 12 m 3 55 personer 

Ledade bussar L 18 m 3 87 personer 

MalmöExpressen MEx 24 m 4 120 personer 

 
A 

 B 

 
E 

 
F  D 

 
C 

CENTRALSTATION 

REGIONBUSSAR 

CENTRUM CENTRUM 

Figur 19. Översiktskarta över Malmö C, hållplatser för stadsbuss. 

STUDIEOMRÅDE 
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4.5 Vad används idag för att bedöma bussens lasttid? 

För att bestämma hur lång tid bussen behöver för att lasta av och på passagerare använder sig 

Skånetrafiken av mätningar från tidigare år. Genom att jämföra den uppmätta tiden bussen står 

vid hållplatsen med avsatta tiden i tidtabellen kan dessa korrigeras. När nya linjer upprättas utgår 

man från tidigare linjer som trafikerat delar av sträckan och gör ut efter det en bedömning av hur 

mycket tid bussen behöver vid varje hållplats. Bussens körtid är betydligt längre än den tid den 

står still på en hållplats och därför läggs det inte så stor vikt vid detta vid utformning av tidtabeller 

(Palm, 2019). 

 

4.6 Resultat 

4.6.1 Fotgängarnas rörelsemönster 

För att få en ökad förståelse för fotgängares rörelsemönster på plattformen analyserades utvalda 

delar av det filmade materialet i programmet GoodVision. Programmet detekterar fotgängare och 

hur de rör sig på plattformen där varje fotgängare representeras av en gul linje. Antalet fotgängare 

som detekterats redovisas även i bilden. Detta antal understiger manuella fotgängarräkningarna 

som gjorts. Detta beror på att filmen har dålig upplösning och programmet kan därmed ha svårt 

att urskilja enskilda fotgängare som är placerade nära varandra.  

Observera att bilden som är bakgrund för GoodVision-analysen endast är första bilden i den 

analyserade filmen och att tidsstämpeln därför inte överensstämmer med det analyserade 

tidsintervallet. 

Påstigande vid hållplats D 

Figur 21 visar rörelserna för de fotgängare som passerar den vita linjen (line 1) vid 

plattformskanten. Linjen är placerad för att endast de påstigande på hållplats D skall komma med 

i analysen. På bilden kan man se att de flesta som skall åka från hållplats D kommer från den 

östra sidan av plattformen och väljer rätt sida redan i början av plattformen. 

Tidsintervallet för analysen är 07:30-08:30. 

MalmöExpressen 

Ledad buss 

Normalbuss 

Figur 20. De olika busstypernas utseende (Källa: Skånetrafiken.se). 
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Figur 21. GoodVision - påstigande vid hållplats D.  

 

Fotgängare som genar över bussgatan 

Figur 22 beskriver rörelsemönstret för de fotgängare som genar över bussgatan. Observera att 

endast ”line 2” är aktiv. På bilden ser man att de flesta skall till eller från stationshuset. Ett 

betydligt antal av rutterna slutar eller börjar i bildens nedersta, högra hörn vilket tyder på att dessa 

fotgängare gick på eller av bussen på hållplats D eller gick vidare förbi hållplatsen mot centrum. 

Tidsintervallet för analysen är 07:30-08:30. 

 

Figur 22. GoodVision - fotgängare som genar över bussgatan. 

4.6.2 Turtäthet 

Antalet bussar som stannade på hållplats A och D noterades genom materialet från fältstudien. 

Två av linjenumren från bussar på hållplats D var skymda för kameran det gjordes det en 

bedömning över vilken linje bussarna tillhörde. Dessa bussar antogs vara linje 3 respektive 4 och 

sammanräknades till dessa med kolumnen Korr i tabell 8 nedan. När antal turer var summerade 

beräknades turtätheten. Observera att den framräknade turtätheten skiljer sig från den i tidtabellen 

angivna frekvensen angiven i tabell 6. Linje 7, hållplats D trafikeras av både normalbussar och 

ledbuss men då majoriteten av bussarna är normalbussar kommer denna linje och de beräkningar 

som baseras på denna förenkla bort de två ledbussar som används på linjen. 
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Tabell 8. Faktisk turtäthet och antalet turer per busstyp. 

 

4.6.3 Densitet på plattformen 

Densiteten på plattformen mättes genom att varje hel minut räkna hur många som står inom en 

viss sektion. Antalet personer dividerades sedan med arean på sektionen för att få fram värden i 

enheten person/kvm. Sektionerna valdes så att det på filmerna från fältstudien skulle vara enkelt 

att urskilja antalet personer inom dess gränser. På grund av dålig upplösning i filmerna är det 

svårt att urskilja enskilda personers placering väster om de valda mätsektionerna. Bild på 

sektionernas placering finns i figur 23.  

 

Figur 23. Mätsektioner. 

Hur densiteten på plattformen varierar mellan 07:30-08:30 visas i figur 24 och 25 nedan. Det är 

tydligt att sektion 2 är den yta med den högsta genomsnittliga densitet av de fyra ytorna. Detta 

beror på att bussens första dörr hamnar inom denna sektion. För alla busstyper förutom MEx är 

främre dörren den primära påstigningsplatsen. Detta leder också till att de som väntar på bussen 

ställer sig i denna sektion för att ha nära till påstigningsdörren när bussen anländer. Till viss del 

sammanfaller de olika kurvornas max- och minvärde. Detta kan bero på att ju närmare 

avgångstiden för en viss buss, ju fler blivande passagerare ansamlas på hållplatsen. När bussen 

sedan ankommer töms alla ytor då dessa stiger på bussen.  

Då väntyta 11 ligger inne i väderskyddet var det förväntat att densiteten skulle vara låg, då det 

endast finns begränsat med plats på de bänkar som finns där, men relativt stabil då de som går 

och sätter sig i väderskyddet relativt sätt har längre beräknad väntetid än de som väljer att stå på 

ytorna runt omkring. Detta blev dock inte utfallet av studien vilket kan bero på att beräknad 

väntetid inte är den faktor som påverkar val av vänteyta mest utan det kan bero på individuella 

faktorer som dagsform, rörelsehinder och liknande. Även mängden bagage kan spela in i valet. 

Sektion 12 som precis som sektion 2 ligger vid plattformskanten har trots detta en låg densitet 

relativt till sektion 1 som ligger längre från kanten. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att det vid sektion 1 finns en informationstavla med information om kommande avgångar. 

Enligt observationer under fältstudien var det dock få personer som använde sig av tavlan. Dock 

Hpl Linje N L Mex Korr Tot Turtäthet [s]

A 5 0 0 12 12 300

A 7 12 0 0 12 300

D 2 0 7 0 7 514

D 3 7 0 0 1 8 450

D 5 0 0 14 14 257

D 7 6 2 0 1 9 400

Busstyp
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kan sektion 1 upplevas som att man står mindre i vägen om de kommer förbipasserande 

fotgängare eller en buss med avstigande.  

 

Figur 24. Densitet per sektion 07:30-08:30 2019-05-21.  

 

Figur 25. Genomsnittlig och maximal densitet per yta. 

4.6.4 Avstigande per dörr 

Under fältstudien undersöktes hur de avstigande passagerarna fördelar sig på bussens dörrar. 

Fördelningen undersöktes per; linje och hållplats, linje, hållplats och slutligen busstyp och 

redovisas i figur 26. Fördelningen per linje och hållplats visar att hållplatsen påverkar 

fördelningen mycket lite. Detta bekräftas också av fördelningen per hållplats då även dessa 

kurvor ligger mycket när varandra. Att hållplats D generellt har färre som går av på dörr 2 beror 

Densitet [personer/m2] 
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på att linje 2 stannar vid denna hållplats, vilket den inte gör på hållplats A. Man kan se i figuren 

nedan att mindre andel av passagerarna på linje 2 går av på dörr 2.  

Då figuren nedan visar att avstigandefördelningen är relativt lika för linje 3 och 7 och dessa linjer 

i huvudsak har samma busstyp testas att fördela avstigande beroende på busstyp. Då denna 

fördelning visar på att det finns väsentliga skillnader mellan busstyperna används denna som 

indata till simuleringsmodellen. Då Vissim räknar med att varje passagerare stiger av vid den 

dörren som är närmast dem resulterar detta till passagerarfördelning på bussen enligt figur 27, 28 

och 29. 

 

Figur 26. Fördelning av avstigande per dörr. 

 

Avstigande per dörr 
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Figur 27. Beläggningsfördelning – Normalbuss. (Bildkälla:Skånetrafiken.se) 

 

 

Figur 28. Beläggningsfördelning – Ledbuss. (Bildkälla:Skånetrafiken.se) 

 

 

Figur 29. Beläggningsfördelning – MEx. (Bildkälla:Skånetrafiken.se) 

 

4.6.5 Avstigande per riktning 

För att kunna räkna ut flödet avstigande, från plattformskanten till en viss målpunkt, används 

materialet från fältstudien till att räkna antalet avstigande som går åt en viss riktning. Under den 

första fältstudien observerades fem huvudsakliga destinationer vilka finns redovisade i figur 30. 

Rutten Väst leder in mot Malmö centrum och Öst leder till plattformen för resterande stadsbussar. 

 

Normalbuss

Andel av längd (ack.)

Andel av folk (ack.)

787

100% 71% 2%

32%68%100%

Ledbuss

15

56%100%

0%100% 38%

24%

811

MalmöExpressen

9912 11

22%44%71%100%

100% 69% 41% 18%

Normalbuss

Andel av längd (ack.)

Andel av folk (ack.)

787

100% 71% 2%

32%68%100%

Normalbuss

Andel av längd (ack.)

Andel av folk (ack.)

787

100% 71% 2%

32%68%100%
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Figur 30. Översikt över målpunkter för avstigande. 

Riktningsfördelningen presenteras i figur 31. Som man kan se i figuren varierar 

riktningsfördelningen både på hållplats och busslinje. Det framgår tydligt från materialet att 

ingen av de avstigande på hållplats A går till hållplats D och vice versa. Detta beror på att 

bussarna som stannar på respektive hållplats är motriktade. Alltså åker man tillbaka om man tar 

en buss på den motsatta hållplatsen. Däremot stannar en del avstigande kvar på hållplatsen för 

att byta buss. Eventuella byten mellan linjer i samma riktning måste ha skett innan 

centralstationen. Något som skiljer hållplatserna åt är att de som stiger av på hållplats A sällan 

genar mot centralstationen. Detta kan bero på att de stiger av har ryggen mot stationen och på 

grund av bussen som delvis blockerar sikten upplevs det tryggare att välja övergångsstället öster 

om plattformen. Fördelningen som valdes att implementeras i simuleringsmodellen är den per 

hållplats och busstyp. Denna valdes för att den ger en förenklad men bra bild av verkligheten och 

den ger en symmetrisk OD-matris då destinationsytorna även är ursprungsytor. 

CENTRALSTATION 

Öst Väst 

Genar till stationen 

Hpl A 

Hpl D 
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Figur 31. Avstigande per riktning. 

 

4.6.6 Påstigande per dörr 

Fördelning av påstigande på bussarna beror på busstyp. Generellt i stadstrafiken i Malmö sker 

påstigning endast vid dörren längst fram i bussen. Undantaget från detta är MEx där påstigning 

är tillåten på alla dörrar. De påstigande på MEx antags vara jämnt fördelade över bussen. 

4.6.7 OD-matris 

En av de mest grundläggande indata vid fotgängarsimulering är flödesmätningar. Under 

fältstudien lades det därför mycket tid på att räkna antalet fotgängare samt deras destination och 

ursprung. Resultatet av detta är samlat i tabell 9 nedan. Huvudflödet av fotgängare rör sig från 

plattformens östra sida mot hållplatsläge D och tvärt om.   

Avstigande per riktning 
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Tabell 9. OD-matris 07:30-08:30. 

 

 

 

  

ORIGIN

Genar t/f stationen
0 2 27 1 1 1 2 0

Öst om plattformen
5 0 98 80 128 138 132 18

Väst om plattformen
5 5 0 3 6 6 9 1

Busstyp L läge D
4 30 8 1 2 2 0 0

Busstyp N läge D
19 25 9 0 1 1 0 0

Busstyp MEx läge D
65 152 38 6 9 10 0 0

Busstyp MEx läge A
10 37 10 0 1 1 0 0

Busstyp N läge A
0 73 23 0 0 0 3 0
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5 Simulering 

5.1 Basmodell 

5.1.1 Uppbyggnad 

Modellen av plattformen utformades med länkar för busstrafiken och för fotgängarna skapades 

övergångarna (över busslänkarna) med länkar och resterande ytor med Pedestrian Area. 

Anledningen till att det är fotgängar-länkar över bussvägen är för att endast då kan Vissim hantera 

konflikten mellan fotgängare och bussarna. Då en busslänk och Pedestrian Area korsas tar inte 

fordonen hänsyn till fotgängarna (och vice versa). Plattformens och dess vindskydd dimensioner 

mättes upp med kartor och på plats med mäthjul. Även träd, bänkar och dyl. placerades ut. För 

att inte fotgängarna i modellen skulle gå genom de fysiska hindren skapades hinder utan höjd där 

fotgängarna inte kunde gå. Enligt Holmberg (2008) är 60% av de som reser med kollektivtrafiken 

kvinnor, detta har därför använts som könsfördelning i modellen när trafikanttyper har 

definierats. 

Pedestrian Input användes för att sätta in fotgängare i modellen. För att få en mer realistisk 

spridning på de avstigande passagerarna i modellen skapades ”spökhållplatser” för varje busstyp 

och hållplatsläge (se figur 32). På varje spökhållplats placeras en pedestrian input med det 

inflödet av fotgängare som skall gå av vid den specifika hållplatsen.  

Alternativet till denna metod skulle vara att ange ett fixt passagerarantal för varje buss. Problemet 

med detta blir att det då inte blir någon variation av antalet avstigande vilket inte speglar 

verkligheten. Det är också mer praktiskt att i Vissim ha alla inflöden av fotgängare som 

pedestrian inputs då dess är mer överblickbara. 

Ett annat alternativ för att få variation i antalet avstigande skulle vara att för varje enskild buss 

ange det under fältstudien uppmätta värdet. Men då detta skulle ta mycket lång tid 

rationaliserades denna metod bort. 

All indata från fältstudien är uppdelad efter busstyp och/eller läge och linje. Detta får som följd 

att alla modellens vänteytor och plattformskanter finns för vardera busstyp och hållplats eftersom 

på-/avstigandefördelningen ställs in på vänteytan resp. plattformskanten. Alla rutter lades in som 

Static Routes.  

 

Figur 32. Översiktsbild över hela nätverket inklusive "spökhållplatserna". 
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Till indata användes de uppmätta avgångsintervallen från fältstudien. Alla parameterinställningar 

finns i appendix. Figur 33 visar den relevanta delen av färdiga basmodellen. 

Simuleringskörningarna var 5400 sekunder långa varav mätningar utfördes mellan sekund 1800–

5400. Varje scenario simuleras 10 gånger varpå ett genomsnitt för de tio iterationerna räknades 

ut. De 10 simuleringsiterationerna benämns som en körning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under fältstudien studerades varje buss ankomst- och avgångstid samt lasttid. Den tiden det tar 

för bussen, från det att sista passageraren gått på tills den börjar köra varierade mycket dock var 

det minsta tidsintervallet 5s. Det är svårt att avgöra varför bussen står kvar efter sista passageraren 

gått på eftersom man inte kan se in i bussen. Det finns tre huvudsakliga anledningar till varför 

bussen står kvar: 

1. Bussen ligger före tidtabellen och väntar in denna. För det aktuella intervallet är inga 

specifika avgångstider angivna i tidtabellen, utan endast bussens turtäthet under denna 

period. Detta gör att det inte går att jämföra fältstudien med denna. Chaufförerna kan 

däremot fortfarande använda ett antistacking-system för att hålla avstånden till varandra. 

2. Bussen har planerad reglertid. Detta gäller dock ingen av de aktuella busslinjerna. 

3. Chauffören väntar på grund av biljettförsäljning, äldre skall sätta sig osv. 

För att få Vissim modellen att bli mer lik verkligheten förlängdes den tid innan avgång som 

dörrarna låses. Default-värdet på en sekund ändrades till två sekunder. Då det tar tre sekunder 

för dörrarna att stänga sig tar det sammanlagt fem sekunder för bussen från det att sista 

passageraren gått ombord tills att den kan börja köra.  

Under verifieringen uppkom det problem med att alla passagerare inte hann med den buss de 

skulle. För att åtgärda detta sattes en minsta tiden som bussen måste stå stilla på hållplatsen. 

Denna tid sattes till 2 sekunder. Den fysiska väntytan flyttades också så att den till större del 

överlappar plattformskanten. Funktionen Late Boarding Possible aktiveras för att bussen skall 

Figur 33. Den väsentligaste delen av basmodellen i 2D resp. 3D. 



35 

 

vänta på ankommande passagerare som vill gå på bussen, och befinner sig på plattformskanten. 

Dessa förändringar leder till att fler fotgängare hinner med den buss de skall åka med. 

5.1.2 Resultat och analys 

Resultaten från simuleringen visas i figur 34 och 35. I figurerna kan man se att basmodellen 

överensstämmer bra med vissa linjer/ytor och sämre med andra. Observera att 

simuleringsmodellerna har drygt 10 gånger fler mätvärden än fältstudien vilket leder att dessa får 

betydligt kortare konfidensintervall. 

Lasttid 

När det gäller lasttid ligger medelvärdet för basmodellen och fältstudien nära varandra vid hpl 

A, linje 7 och hpl D, linje 3 och 5. Resterande linjer är medelvärdet förskjutet ca 10 sekunder 

eller mer fel. Dock ligger medelvärdet för hpl D, linje 2 inom konfidensintervallet för 

fältstudiemätningen. Vid de två övriga linjerna överlappar inte konfidensintervallen varandra. 

Simuleringsresultaten ligger alla i intervallet mellan 20 sekunder och 30 sekunder. Undantaget 

är hpl A, linje 7 där basmodellen ligger strax under 20 sekunder. De linjer där basmodellen ligger 

nära de uppmätta värdena ligger följaktligen även dessa i detta intervallet. För hållplats D ligger 

basmodellens lasttid mellan 25 sekunder och 30 sekunder och har därmed låg spridning trots att 

det går dubbelt så många linjer vid denna hållplats. Hållplats A har endast två linjer som stannar 

men har högre spridning på lasttiden i modellen.  
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Figur 34. Genomsnittlig lasttid per linje och hållplatsläge. Intervallet beskriver konfidensintervallet för medelvärdet (95%). 

 

Densitet 

Densiteten har uppmätts endast för hållplats D då det är denna hållplats som kommer kalibreras 

ytterligare. De ytor där basmodellens densitet på ett bra sätt speglar de uppmätta värdena är 

sektion 11 och 12. Dessa sektioner är de som ligger längst plattformskanten ligger inom den 

väntyta som definieras i modellen. Då sektion 1 och 2 ligger utanför denna är det därför att 

förvänta att de får en lägre densitet än den uppmätta då fotgängarna inte väntar på denna yta utan 

endast passerar. Med detta resonemang följer att densitet i basmodellen på yta 11 och 12 därmed 

skulle vara högre än den uppmätta densiteten då fotgängarna väntar på dessa ytor istället för på 

sektion 1 och 2. Detta är dock inte fallet vilket kan ha två möjliga förklaringar: 

1. Flödet av fotgängare i simuleringen är lägre än i verkligheten. 

2. Väntetiden på hållplatsen för fotgängare är kortare i simuleringsmodellen än i 

verkligheten. 

Då flödet av fotgängare är fixt, med viss variation, och givet som indata till modellen innebär det 

att det troligen är väntetiden som är för kort i modellen.  

Genomsnittlig lasttid per linje och hållplatsläge 
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Figur 35. Genomsnittlig och maximal densitet per sektion - Basmodell.  
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5.2 Kalibrering  

De värden som simuleringsmodellen kalibreras mot är densiteten på plattformen samt lasttiden 

för bussarna som stannar på hållplatsen. Dessa två typer av mätningar har valts för att de är lätta 

att mäta i fält samt i Vissim. De täcker också in olika delar av analysen av plattformen vilka är 

intressanta vid uppbyggandet av simuleringsmodellen. 

Densiteten är intressant för att den anger var på plattformen folk befinner sig och hur 

fotgängarnas beteende förändras beroende på var på plattformen man befinner sig. Ett exempel 

på detta är att personer kan acceptera en högre densitet då man står vid plattformskanten och köar 

för att gå på en buss än då man står i mitten av plattformen och väntar.  

Fältstudien visade att den kritiska tiden för stadsbussana vid de studerade hållplatserna är 

lasttiden för de påstigande passagerarna. Detta gäller för de bussar där alla påstigande går på i 

den främre dörren och majoriteten av de avstigande går av vid de mittersta och bakre dörrarna. 

Det vill säga ej på MalmöExpressen då man på denna typen av bussar går av och på i samma 

dörrar. Det kan vara svårt att från materialet från fältstudien tolka varför inte bussarna åker direkt 

efter den sista passageraren gått ombord. Det kan röra sig om problem med biljetten, barnvagnar 

som behöver mer tid för att komma på plats eller att chauffören vill vänta tills den sista 

passageraren satt sig innan hen börjar köra. Det kan även röra sig om att bussen väntar in 

tidtabellen för att inte åka för tidigt från hållplatsen. Tidtabellen är under den studerade 

tidsperioden endast angiven som turintervall och inte som fasta avgångstider. Det är därför svårt 

att kontrollera om bussen står på grund av passagerare eller om den stannar för att hålla 

tidtabellen. På grund av detta används bussens lasttid för att kalibrera mot. I Vissim visas denna 

lasttid som PTPassServTm. De mätvärdena som använd vid kalibreringen är genomsnittsvärdet 

av genomsnittsvärdet för tio simuleringskörningar 

Mätsektioner sattes ut i modellen för att mäta densiteten på plattformen. Då det var svårt att från 

filmerna från fältstudien se var människorna på plattformen uppehöll sig används endast 

mätvärden från sektion 1, 2, 11 och 12 att kalibrera mot. Under kalibreringen kommer endast 

läge D att observeras då studien annars skulle bli för omfattande. Konfigurationen för 

hållplatsläge A är därmed oförändrad. Figur 36 visar de valda mätsektionerna. 

 

Figur 36. Mätsektioner 
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5.2.1 Omfördelning av ytor 

I det första steget i kalibreringen av basmodellen undersöktes hur utformning av den designerade 

väntytan i modellen påverkar simuleringsresultatet. Modellerna testas genom att jämföra 

modellernas genomsnittliga densitet och lasttid med resultatet från fältstudien. Den modell vars 

medelvärde avviker minst kommer ligga till grund för resterande kalibreringar. 

Extra ytor 

Väntytan i denna modell har delats upp i fyra områden (se figur 37) för att för varje område skall 

få designerad rutt och flöde. Denna modifiering kräver en uppdaterad OD-matris varpå filmerna 

från fältstudien studerades.  

 

Figur 37. Väntytornas uppdelning och utsträckning i scenariot med flera extra ytor. 

I materialet observerades var på plattformen passagerarna befinner sig när de väntar på bussen. 

Detta beror på när passagerarna kan se att bussen närmar sig hållplatsen och hur mycket andra 

människor som befinner sig på plattformen. Under fältundersökningen observerades att ca 20s 

innan bussen stannar på hållplatsen börjar de passagerare som står och väntar att reagera på att 

bussen närmar sig genom att röra sig mot plattformens kant. Var de påstigande har väntat har 

noterats för alla bussar vars linjenummer kan tydas samt stannar längst fram på plattformen. Då 

MEx har påstigning vid alla dörrar sprider de påstigande ut sig mer över plattformen jämfört med 

en vanlig eller ledad buss som man endast kan stiga på i den främre dörren. Väntytefördelningen 

har därför observeras för varje busstyp. De ombordstigande som gick direkt till bussen utan att 

stanna på någon annan yta räknades även de med som att komma från yta 10 (se figur 38).  

 

Då fördelningen av väntande har räknats ut per busstyp multipliceras detta med flödet per busstyp 

för att få fram flödet till alla väntytor. OD-matrisen finns beskriven i tabell 10.  

1
0

10

2

Figur 38. Uppdelning av ytor till OD-matris. 
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Tabell 10. OD-matris för scenariot Extra ytor. 

 

Dynamic potential 

För att testa hur inställningen dynamic potential påverkar simuleringsresultaten skapades ett 

scenario där alla ytor och flöden är identiska med basmodellen men istället använder dynamic 

potential för alla rutter. Konceptet dynamic potential förklaras mer i kapitel 3. 

En stor yta 

För att undersöka hur väntytans utbredning påverkade densitet och lasttid skapades en väntyta 

med samma utbredning som kalibreringsmodellen Extra ytor men med en kontinuerlig yta. OD-

matrisen är densamma som basmodellen. Syftet med att testa denna modell är för att se hur 

fotgängarna sprider ut sig på en yta då de har stor plats att röra sig på. Figur 39 visar utformningen 

av väntytan. Observera att det i modellen finns en väntyta per busstyp för att kunna konfigurera 

fördelningen av påstigande passagerare. 

 

Figur 39. Väntytans utsträckning i scenariot med en stor yta. 
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A

ORIGIN

Genar t/f stationen 0,0 2,0 27,0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 1,0 1,8

Öst om plattformen 5,0 0,0 98,0 17,5 12,5 15,0 82,6 18,1 5,4 7,8 5,4 61,4 5,6 14,1 5,6 113,0 131,9

Väst om plattformen 5,0 5,0 0,0 0,8 0,5 0,7 3,6 1,2 0,2 0,3 0,2 2,7 0,2 0,6 0,2 4,9 8,8

Busstyp N     Läge D
D

19,0 25,0 9,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0

Busstyp N     Läge A
A

0,0 73,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

Busstyp L     Läge D
D

4,0 30,0 8,0 0,3 0,2 0,2 1,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,9 0,1 0,2 0,1 1,6 0,0

Busstyp MEx     Läge D
D

65,0 152,0 38,0 1,3 0,9 1,1 6,0 0,0 0,4 0,6 0,4 4,4 0,4 1,0 0,4 8,2 0,0

Busstyp MEx     Läge A
A

10,0 37,0 10,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0

Busstyp N

Hållplatsläge D
Busstyp L

Hållplatsläge D

Busstyp MEx

Hållplatsläge D
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Resultat och analys 

Resultaten från simuleringen finns i figur 40 och 41. I både lasttid och densitet ligger 

basmodellens och dynamic potentials resultat nära varandra. Då dessa modeller både har samma 

geometriska utformning och OD-matris är slutsatsen att modellen är inte är komplex nog för att 

dynamic potential skall påverka fotgängarbeteendet i någon högre utsträckning. De sträckor 

fotgängarna transporterar sig är relativt raka och korta och det finns inte så många vägar att välja 

på. Vägen med kortast restid och kortast resväg sammanfaller. Om en större del av 

centralstationen skulle modelleras skulle det också finnas fler rutter och välja på. Dynamic 

potential skulle därmed ha mer påverkan på beteendet. Det skall dock observeras att densitet och 

bussens lasttid inte är de mätningar som dynamic potential skulle påverka mest. För att få en 

bättre bild av hur dynamic potential påverkar fotgängarbeteendet skulle istället fotgängarnas 

restid och ruttval studeras. Detta är dock inget som ingår i detta arbete. Modellerna med en stor 

väntyta och extra väntytor har samma utbredning, det som skiljer dem är att fotgängarna är i den 

sistnämnd mer styrda var de skall uppehålla sig. Dessa två modeller utmärker sig också i 

resultaten för densiteten. Dock är den genomsnittliga lasttiden ungefär lika lång för alla modeller 

vilket tyder på att den geometriska utformningen av väntytor i simuleringsmodellen inte påverkar 

bussens lasttid. 

Genomsnittlig lasttid per linje från hållplats D 

 
Fältstudie Basmodell En stor yta Extra ytor Dynamic

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

[s]

Linje 2

5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00

[s]

Linje 3

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

[s]

Linje 5

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

[s]

Linje 7

Figur 40. Resultat från kalibrering omgång 1 – Lasttid. Intervallet beskriver konfidensintervallet för medelvärdet (95%). 



42 

 

 

Figur 41. Resultat från kalibrering omgång 1 - Densitet. Kryssen markerar maxvärdet för respektive serie. 

För att ytterligare analysera hur bra de olika modellerna överensstämmer med de uppmätta 

värdena studerades deras fel. Detta gjordes för resultaten för både densitet och lasttid genom att 

addera absolutvärdet av det genomsnittliga felet, för alla sektioner/linjer, för en viss modell. 

Resultatet finns redovisat i tabell 11. Den modell som har minst genomsnittligt fel gällande 

densiteten är modellen Extra ytor. Denna modell har ett genomsnittligt fel som är mer än hälften 

så stort som för de övriga modellerna. Felet gällande lasttid är minst vid modellen Dynamic 

potential men skiljer sig endast med några få sekunder från övriga modeller. Det är rimligt att 

modellen Extra ytor stämmer bättre med fältstudien gällande densiteten då denna är kalibrerad 

för att ett specifikt antal fotgängare skall gå till en specifik väntyta.  

Då modellen Extra ytor har minst fel gällande densiteten väljs denna för fortsatt kalibrering då 

även om den hade störst fel gällande lasttid inte låg långt ifrån resterande värden. 

 

 

Genomsnittlig och maximal densitet per sektion 

 

 

0,00 0,50 1,00 1,50

[Personer / m^2]

Sektion 1

0,00 0,50 1,00 1,50

[Personer / m^2]

Sektion 11

0,00 0,50 1,00 1,50

[Personer / m^2]

Sektion 2

0,00 0,50 1,00 1,50

[Personer / m^2]

Sektion 12
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Tabell 11. Absolutvärdet av det genomsnittliga felet. 

ABSOLUTVÄRDET AV DET 

GENOMSNITTLIGA FELET 

Modell Densitet Lasttid       

Basmodell 0,96 28,03       

En stor yta 0,74 28,48       

Extra ytor 0,30 30,73       

Dynamic Potential 0,98 27,04       

 

5.2.2 Parametern tau 

Modell 

I den första parameterstudien studeras hur reaktionstiden, tau, påverkar densiteten på plattformen 

samt lasttiden. Studien började med tau = 0,30 s som höjdes med 0,01 s per simuleringskörning. 

Alla andra parametrar förblev oförändrade. Tau valdes då det är en väsentlig del av SFM som 

påverkar fotgängarens acceleration mot önskad hastighet.  

Resultat och analys 

Resultaten från parameterstudien visar att både lasttiden och densiteten ökar då tau ökar (se figur 

42 och 43). Dock ligger den genomsnittliga lasttiden, då tau = 0,70, fortfarande ca 10 sekunder 

under det uppmätta värdet. Den genomsnittliga densiteten kommer nästan upp fältstudiens värde. 

Ju högre densiteten är ju mer ökar den då tau ökar. Detta kan bero på att ju fler fotgängare det 

befinner sig på ytan desto större roll spelar tau.  

 

Figur 42. Parameterstudie av tau - lasttid. 
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Figur 43. Parameterstudie av tau – densitet. 

 

5.2.3 Parametern react_to_n 

Modell 

Nästa parameter som testades var react_to_n. Denna styr hur många andra personer runt om kring 

som fotgängaren skall ta hänsyn till. Simuleringsmodellen började med n = 1 och ökade därefter 

med ett steg för varje körning, upp till 20.  

Resultat och analys 

Figur 44 med resultaten från simuleringen visar tydligt att lasttiden i modellen ökar då react_to_n 

ökar. Densiteten (se figur 45) ökar marginellt i sektion 11 och 12 som ligger närmast 

plattformskanten men sektion 1 och 2 ökade tydlig. Ju högre n är desto högre densitet får de mer 

sekundära väntytorna. Att fler av de påstigande passagerarna står längre från hållplatskanten kan 

vara en anledning till att lasttiderna för bussarna blir längre.  
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Figur 44. Lasttidens beroende av react_to_n. 

 

 

Figur 45. Densitetens beroende av react_to_n. 
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6 Diskussion 

Enligt detta arbete kan hållplatsen delas in i tre typer av zoner: lastzon, väntzon och transportzon 

(se tabell 12). Observationer under fältstudien gav uppfattningen av att ytorna användes på olika 

sätt då väntande fotgängare uppehöll sig längre på yta 1 och 11 än på resterande ytor. Detta då 

yta 2 och 12 upplevs mer som en transportsträcka än en faktisk väntyta. Resultaten från 

fältstudien visar att den genomsnittliga densiteten för yta 12 och 11 ligger nära varandra, dock 

skiljer sig maxdensiteten åt med mer än 0,3 personer per kvm. Denna större variation av 

genomsnittsdensiteten kan styrka tesen ovan att ytan fungerar primärt som transportzon och har 

därför ett flöde beroende av bussarnas ankomst-/avgångstider. 

Tabell 12, Zonindelning. 

Sektion Variation, 

densitet  

Medelvärde, 

densitet 

Zontyp 

2 Låg Hög Lastzon 

1, 11 Medel Medel  Väntzon 

12 Högt Medel Transportzon 

 

Yta 2 har en maxdensitet som ligger nära yta 12:s, dock har denna yta betydligt högre 

genomsnittsdensitet. Detta kan bero på att många fotgängare väljer att vänta här då denna sektion 

är närmast bussens främre dörr. Yta 11 och 1 ligger ganska nära varandra både i genomsnitts- 

och maxdensitet. Detta kan betyda att de har liknande fotgängarbeteende och skulle därför i en 

simuleringsmodell tillhöra samma zontyp. Detta är dock svårt att avgöra utan att göra ytterligare 

fältstudier. Till exempel skulle mätningar av tiden fotgängarna spenderar på varje yta kunna vara 

mer representativt än densiteten. Indelningen av zonerna skulle också kunna behövas göras på 

ett annat sätt. Förslagsvis skulle ytan kunna delas in i mindre delar för att bättre avgöra var 

zongränserna skall gå. Det skulle också behövas fler mätningar under längre tid för att få mer 

representativa data.  

Zonindelningen har i denna studie utgått från de fysiska avgränsningarna så som väderskyddet 

samt plattformskanten. Denna indelning gör det lätt att i filmerna från fältstudien fastställa 

zongränser så nära de i simuleringsmodellen vilket minskar risken för mätfel men kanske inte är 

bästa sättet att skapa zoner med så homogent beteende som möjligt. Detta då hur fotgängarna 

beter sig kan skilja sig mycket beroende på avståndet till fasta hinder. För fotgängare i rörelse 

har fasta hinder så som väggar en frånstötande effekt men stillastående fotgängare tenderar att 

söka sig till fasta hinder att uppehålla sig vid. Med detta resonemang skulle det vara mer 

intressant att definiera zonerna utifrån avståndet till väderskyddet.  

Inga tidigare studier av uppdelning av busshållplatser i zoner har gjorts vilket innebär att arbetets 

resultat inte kan jämföras med några tidigare studier.  
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6.1 Förslag på fortsatta studier 

Vidare studier behövs angående uppdelning av zonerna, där noggranna studier av plattformen 

utförs. Även studier där de ytspecifika parametrarna varieras för bättre kalibrering av dessa. Fler 

parameterstudier av de parametrar som inte har undersökts i detta arbete för att undersöka dess 

påverkan på lasttid och densitet behövs för att bättre kunna identifiera och kalibrera hållplatser. 

Även studier angående hur de olika busstyperna påverkar fotgängarbeteendet på plattformen 

samt lasttid skulle behövas.  

Då antalet fotgängare på plattformen beror på bussavgångarna skulle sambandet mellan 

densiteten och avgångstid studeras   
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7 Slutsats 

Går det att dela upp hållplatsen i olika typzoner baserat på fotgängarbeteende? 

Av studiens resultat kan man tolka att det baserat på densiteten finns tre olika typer av zoner. 

Dock går det inte att dra några slutsatser att den indelning som valts är optimal eller om en annan 

typ av indelning borde göras för mer homogena zoner. 

Vilka olika typer av zoner finns det i så fall? 

Efter resultatet från fältstudien har sektionerna delats in i tre olika zontyper: Lastzon, väntzon 

och transportzon. Det behövs dock fler studier för att undersöka vidare indelning/egenskaper av 

dessa. 

Hur påverkar olika parameterinställningar dessa zoner? 

Den genomsnittliga densiteten för varje zon ökar då tau ökar. Störst ökning sker i sektion 2 där 

densiteten generellt är högre än i de övriga sektionerna. 

Densiteten i sektion 1, 11 och 12 påverkas inte nämnbart av ökning av parametern react_to_n. 

En liten höjning av densiteten i sektion 1 och 11 samt sänkning av 12 men detta är marginellt. 

Densiteten i sektion 2 ökar däremot då react_to_n ökar.   
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9 Appendix – Parameterinställningar basmodell samt 

kalibreringsomgång 1 

              

      Basmodell (Utan 

extra väntytor) 

Med en stor 

vänteyta 

Med extra 

väntytor 

Dynamic 

potential 

  Parameter Enhet Körning A0 Körning B02 Körning C02 Körning D02 

W
al

k
in

g
 B

eh
av

io
rs

 

Tau s 0,400       

React_to_n   8       

A_soc_iso m/s^2 2,720       

B_soc_iso m 0,200       

Lambda   0,176       

A_soc_mean m/s^2 0,400       

B_soc_mean m 2,800       

VD s 3,000       

noise   1,200       

side_pref   None       

  

            

W
ai

ti
n
g
 a

re
a 

Is queue   No       

Queue approach 

method 

  - 

      

Queue approaching 

direct line radius 

m - 

      

Waiting behavior   Wait at    fixed    

location 
      

Queue approach 

method 

  Direct line 

      

Cell size   -       

Obstacle distance   -       

  

            

 

2 Om inget parametervärde är angivet har dessa inte ändrats från föregående körning. 
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P
la

tt
fo

rm
 e

d
g
e 

Behavior type   Non       

Desired speed factor   100%       

Time distribution   Non       

Waiting time is 

relative to 

simulation start 

  No 

      

Is queue   No       

Queue approach 

method 

  - 

      

Queue approaching 

direct line radius 

m - 

      

  

            
 

P
T

 L
in

e 
S

to
p
 

Departure time 

offset 

s 0 

      

Door lock duration 

before departure 

s 2,0 

      

Dwell time 

minimum 

s 2,00 

      

Alighting 

composition 

    

      

Alighting location   Def. efter busstyp       

Late boarding 

possible 

  Yes 

      

Door closure delay s 3,0       

  

            

P
ed

es
tr

ia
n
 c

o
m

p
o
si

ti
o
n

 

Pedestrian Type   Man       

Rel Flow   0,400       

Desired speed 

distribution 

km/h 

5,49       

Standardavikelse km/h 0,61       

Pedestrian Type   Woman       

Rel Flow   0,600       
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Desired speed 

distribution 

km/h 

4,93       

Standardavikelse km/h 0,61       

E
v
al

. 
  
  
  
  
  
  
  

co
n
f.

 

            

Cell size m 1,00       

            

P
ed

es
tr

ia
n
 R

o
u
te

 L
o
ca

ti
o

n
 

Cell size m 0,150       

Obstscle potential m 0,500       

Use dynamic 

potential 

  No 

    Yes 

Impact   -     100,00% 

Calculation interval s -     1,00 

g (general strength)   -     1,500 

h (direction impact)   -     0,700 

 


