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Populärvetenskaplig beskrivning
Ett ständigt ökande invånarantal i Stockholms stad ställer stora krav på infrastrukturen.
Transportsystemet är redan idag överbelastat och en liten incident kan skapa köer som
snabbt fortplantar sig över vägnätet. Det finns olika strategier för att förbättra
situationen och en av dessa är att erbjuda transportlösningar som är effektiva och
flexibla. Varje transportslags unika fördelar bör uppmärksammas så att hela
transportsystemet effektivt kan utnyttjas. Ett hjälpmedel för att erbjuda resenären
korrekt och täckande information om alla transportmöjligheter är att använda
informationsteknik i trafiken. Ett etablerat namn för detta är ITS – intelligenta
transportsystem. En kanal för informationsspridning är webbaserade reseplanerare.
Traditionella reseplanerare har behandlat kollektiva och privata transportmedel separat,
vilket försvårar en jämförelse mellan olika alternativ. Vägverket, Stockholm Stad och
SL utvecklar därför en comodal reseplanerare där resor med bil, kollektivtrafik, cykel
samt gång presenteras sida vid sida. En comodal reseplanerare underlättar jämförelsen
mellan olika färdmedel, samt erbjuder trafikanten möjlighet att mixa ur totalutbudet i de
tillgängliga transportsystemen. Tjänsten kommer att knytas till www.trafiken.nu och
presenteras inför Världskongressen inom intelligenta transportsystem (ITS) som hålls i
Stockholm september 2009. Genom att erbjuda denna tjänst får resenären möjlighet att
fatta det bästa beslutet baserat på den rådande trafiksituationen.
För rättvisa restidsjämförelser mellan olika färdmedel krävs realistiska
restidsberäkningar. Sweco driver därför på uppdrag av Vägverket ett tillämpat
forskningsprojekt, som syftar till att ta fram nödvändig kunskap för att utföra realistiska
jämförelser av restider för olika färdsätt. I detta examensarbete, som utförs inom
Swecos ramar, tas riktlinjer fram för hur realistiska och jämförbara restider ska beräknas
och presenteras i en framtida comodal reseplanerare. För att uppnå detta syfte studeras
befintlig data över vägnätet och befintliga metoder för restidsprognoser. Befintliga
restidstjänster studeras i syfte att identifiera förtjänster och brister i dagens system.
Utöver detta studeras rapporter och utredningar om Stockholmstrafiken och mycket
information hämtas från människor verksamma inom området som besitter mycket
värdefull erfarenhet och kunskap.
Resultatet visar att befintliga reseplanerare på många sätt skiljer sig från varandra i
behandlingen av restider. Efter en genomgång av tillgänglig data och användbara
metoder för att beräkna realistiska restider står det klart att bilrestider är de mest
komplexa att uppskatta. Cykel och gång anses vara oberoende av rusningstrafik och har
därför ett litet behov av realtidsuppdateringar. Rekommenderade metoder ges för
framtagning av restider för samtliga färdsätt. En slutsats är att inledningsvis uppskatta
förväntade restider, för att i det längre perspektivet komplettera med restider som
uppdateras i realtid. Även presentationen av restider i en reseplanerare påverkar
jämförbarheten. Därför diskuteras i den senare delen av examensarbetet hur informativa
och tydliga restider kan anges. Rekommendationen är, att vara tydlig med vilka delar av
restiden som är inkluderade, att betona osäkerheten i uppskattade restider samt att ha en
genomskinlighet av vilka metoder och beräkningsalgoritmer som används för
uppskattningen av restider.
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1 Inledning
Stockholms Stad har en vision att invånarantalet 2030 ska ha ökat till närmare 1 miljon
från dagens cirka 800 000. 1 Den pågående samhällsomvandlingen ställer stora krav på
Stockholms infrastruktur och inte minst på transportsektorn, då fler människor ska
kunna förflytta sig inom samma område. Redan idag är gator och vägar hårt trafikerade.
Den besvärliga trafiksituationen innebär, att en liten incident kan skapa långa köer som
snabbt fortplantar sig. 2 För att möta denna utveckling har bland andra ITS Sweden 3
fastställt en målsättning, att skapa ett ekologiskt hållbart transportsystem. Detta innebär,
att lösningarna ska vara både effektiva och flexibla, både när det gäller hur människor
förflyttar sig och när. För att uppnå detta krävs integrerade transportlösningar, där varje
transportslag kan utnyttja sina specifika fördelar och hitta sin roll i ett system där alla
transportsätt kompletterar varandra.
Sverige är inte ensamt om att möta problem från den växande bilismen, tvärtom är
problemen i Sverige inte i närheten av situationen i många länder i övriga världen.
Erfarenheten av ständigt växande bilism har visat att den traditionella lösningen, att
bygga fler och större trafikleder och motorvägar, många gånger faktiskt får motsatt
effekt. Nya större vägar lockar nya bilresenärer. Risken finns då att vägarna återigen
fylls på och inom kort är trafiksituationen tillbaka på ruta ett. 4 Vägverkets strategi går
därför ut på, att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja de befintliga vägarna på bästa
sätt. Ett hjälpmedel för att nå detta är att använda informationsteknik i trafiken. Ett
etablerat namn för detta är ITS – intelligenta transportsystem. 5
ITS innebär insamlande, bearbetande och distribution av information, som sedan kan
användas för effektiva IT-lösningar inom transportsystem och trafik. Förtjänsten med
ITS är att utökad trafikinformation kan påverka resenärens val av färdmedel eller
tidpunkt för resa, vilket i sin tur leder just till ett mer effektivt utnyttjande av
transportsystemet. 6

1.1 Bakgrund
Idag finns ingen samlad internetbaserad reseplanerare i Stockholm för olika färdsätt
såsom bil, kollektivtrafik, cykel och gång, samt kombinationer av dessa. De hemsidor
som erbjuds innehåller tjänster för något av dessa färdsätt och det finns ingen
genomgripande strategi för hur restider beräknas eller presenteras, vilket försvårar
jämförbarheten mellan olika färdmedel. Mot bakgrund till detta har Vägverket,
Stockholms Stad och SL beslutat att tillsammans ta fram en internetbaserad comodal
reseplanerare för att överbrygga det glapp, som idag finns mellan planering för
kollektivtrafik respektive privat trafik. I resplaneraren kommer det att vara möjligt att
söka resor från plats A till plats B och sedan få presenterat möjliga sätt att resa med
olika färdmedel, samt kombinationer av olika färdmedel. Jämförelser kommer att kunna
göras över restid, kostnad och miljöbelastning. Tjänsten kommer att knytas till
www.trafiken.nu och presenteras inför Världskongressen inom intelligenta
transportsystem (ITS) som hålls i Stockholm 2009.
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1.1.1 Världskongressen inom ITS
Världskongressen inom ITS är ett årligen återkommande arrangemang där värdskapet
alternerar mellan länder i Amerika, Asien och Europa. Syftet med världskongressen är
främst att fungera som en mötesplats för verksamma inom ITS- och
kommunikationsområdet. Arbetet inför Världskongressen i Stockholm leds av en
mängd olika representanter från Vägverket, Banverket, Stockholms Stad, bil-, telecomoch IT-industrin samt högskolor och universitet. Målsättningen är att olika
implementerade ITS-tillämpningar ska kunna demonstreras på Världskongressen 2009,
däribland den comodala reseplaneraren. 7
Inför Världskongressen har sju satsningsområden identifierats, varav ett är Trafikantoch resenärsinformation. Under detta område hamnar den comodala reseplaneraren.
Inom området satsas på trafikant- och resenärsinformation, som genom hög
tillgänglighet och kvalitet kan medföra att resenären väljer ett resebeteende som gynnar
kapacitetsutnyttjande och säkerhet. Genom information ska resenären få stöd vid
planering och genomförande av resor. Informationen riktar sig således till den enskilde
resenären och kan erbjudas dels före genomförandet av resan och dels under själva
resan. Detta benämns pre-trip och on-trip information. 8

1.1.2 Varför behövs en comodal reseplanerare?
För att uppnå den samhälleliga nyttan med en comodal reseplanerare bör användandet
även resultera i fördelar för resenären. Ett av målen är att locka fler till att åka kollektivt
eller till att göra kombinationsresor och för att upplysa om fördelarna med dessa resesätt
krävs mer information. Enligt studier som gjorts i länder där comodala reseplanerare
redan implementerats leder mer information om olika färdmedelsval till att fler
människor väljer att resa kollektivt. Realtidsinformation leder även till att fler
människor är villiga att ändra sina resvanor. 9
Ahlberg 10 har gjort användarundersökningar inför arbetet med utvecklingen av
gränssnittet för den comodala reseplaneraren. I studien drogs slutsatsen att många var
positiva till en reseplanerare med möjligheten att jämföra resor med olika färdmedel. De
intervjuade vittnade om ett behov av mer information om resmöjligheter, speciellt då
det gäller vägtrafik. ”Information om restider på en väg vid olika tidpunkter eller mellan
två olika vägar vid samma tidpunkt skulle ge många bättre förutsättningar för att minska
sina restider.” 11 I en comodal reseplanerare kommer samtliga färdsätt och dess restider
samt miljöpåverkan och kostnad att presenteras tillsammans. På så sätt kommer mer
information än efterfrågat att presenteras och resenären kommer att upplysas om föroch nackdelar med samtliga färdmedel. Detta är ett hjälpmedel för att uppnå den
samhälleliga nyttan då tillgång till korrekt reseinformation påverkar resenärers resval.
Restiden kan kortas samtidigt som förseningsrisken minskar, vilket gynnar individen.
Rätt information kan även öka komforten genom att risken för trängsel och köer
minskar. I sin tur förbättrar även detta miljön då färre köer minskar tomgångskörning
och gör transporterna mer energieffektiva.
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Vidare menar Ahlberg, att för de flesta är restid den viktigaste aspekten vid
färdmedelsval. Nästan alla som väljer bilen framför kollektivt resande anger tidsvinst
som den främsta anledningen. Något värt att diskutera, och som även Ahlberg nämner,
är huruvida resenärernas tidsuppfattning stämmer. I många fall tar det kortare tid att ta
bilen jämfört med att åka kollektivt, dock inte alltid. Olika resenärer värdesätter restid
på olika sätt. Vissa efterfrågar kortast restid medan andra vill ha en pålitlig och fast
restid. En comodal reseplanerare kan erbjuda användaren tidsjämförelser och genom att
presentera tiderna på ett väl utarbetat sätt kan även osäkerheten i vissa restider
markeras.

1.2 Syfte
Sweco driver på uppdrag av Vägverket ett tillämpat forskningsprojekt, som syftar till att
ta fram nödvändig kunskap för att utföra realistiska jämförelser av restider för olika
färdsätt. Syftet med detta examensarbete, som utförs inom Swecos ramar, är att ta fram
riktlinjer för hur realistiska och jämförbara restider ska beräknas och presenteras i en
framtida comodal reseplanerare. För att uppnå detta syfte kommer studier av befintlig
data över vägnätet och restidsprognoser för olika transportmedel att genomföras.
Befintliga restidstjänster kommer att studeras i syfte att identifiera förtjänster och brister
i dagens system. Slutligen kommer modeller och samband för beräkning och
presentation av realistiska och rättvisa restidsprognoser att diskuteras. Målet är att
presentera ett komplett resultat, anpassat efter verkligheten i stockholmstrafiken. Det
kan därför krävas kortsiktiga lösningar, för att uppskatta schablonrestider, vilka
kompletteras med rekommendationer om vad som bör göras i ett längre perspektiv.
Eftersom olika restider för olika färdsätt kommer att presenteras tillsammans för
jämförelser är det viktigt att tiderna som anges är grundade i de faktiska restiderna.
Frågor att ta ställning till gäller vilka påverkansfaktorer som ska inkluderas, t.ex. om
restiden för bil ska inkludera tiden det tar att parkera och att hitta parkeringsplats. Fokus
ligger alltså på jämförbarhet, även om beräkning och presentation av tiderna utgör en
viktig del.

1.2.1 Delmål
x Sammanställa hur dagens reseplanerare hanterar restider
x Sammanställa befintlig restidsdata och vad som kan göras med detta material i
nuläget och på sikt
x Identifiera vilka verktyg och/eller metoder som behövs för att kvantifiera
restiderna
x Identifiera vilka påverkansfaktorer som ska finnas med i modellerna för
beräkning av de olika restiderna
x Föreslå hur restiderna ska presenteras för att på bästa sätt uppnå jämförbarhet
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1.3 Avgränsning
I den fullständiga reseplaneraren kommer tillsammans med restid även kostnad och
miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp att presenteras. Detta examensarbete kommer
bara att beröra beräkning och presentation av restider. Fokus ligger på att identifiera
vilken information som finns tillgänglig idag samt att identifiera vad som saknas för att
möjliggöra en jämförbar presentation av tider, samt hur tiderna kan presenteras.
Examensarbetet ämnar inte ta fram fullständiga metoder eller algoritmer för att beräkna
restiderna.
Inom ramarna för detta examensarbete finns inte utrymme att närmare undersöka
intermodala resor – resor som innefattar mer än ett trafikslag. När restider finns
framtagna för samtliga färdmedel uppstår frågan hur olika färdmedel ska kombineras.
Det finns många olika frågor att ta ställning till, exempelvis kan restiden påverkas av
hur långt man kör bilen, eller tar cykeln, för att sedan fortsätta kollektivt. I vissa fall kan
det tidsmässigt löna sig att inte ta sig till slutdestinationens närmaste hållplats, utan
istället åka lite kortare och gå sista biten. Vid en sökning kan det uppstå oändligt många
likvärdiga varianter och det krävs väl utförda algoritmer för att ta fram de bästa
alternativen. I detta examensarbete kommer restidsberäkningar att behandlas separat för
varje trafikslag, men restider för kombinationsresor är ett område som lämpar sig väl för
vidare studier inom ämnet.
Tar du bilen till tunnelbanan är du som resenär även beroende av tillgängliga
parkeringsplatser, vilket möjligtvis skulle kunna lösas med någon slags ikon för hur
tillgängligheten av parkeringsplatser normalt ser ut vid tiden för resan. På många ställen
har särskilda ansträngningar gjorts för att ge resenären möjligheten att ställa bilen och
fortsätta med exempelvis tunnelbana eller tåg. Dessa knytpunkter kallas ”park´n`ride”
och borde i en reseplanerare prioriteras som platser för byten mellan färdslag.
Tillgången till parkeringsplatser är ytterligare en fråga som inte ryms i detta
examensarbete, men som är viktig i det fortsatta arbetet med utvecklingen av comodala
reseplaneraren.

1.3.1 Geografisk avgränsning
Den comodala reseplanerare som ska presenteras på Världskongressen 2009, kommer
att ha den geografiska avgränsningen enligt den befintliga reseplaneraren som SL
erbjuder idag. Denna avgränsning utgörs av Stockholms län.
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Bild 1: Till vänster: översikt över Stockholms län. 12
Till höger: översikt över Stockholm stad. 13
Länet är ca 6 500 km2 stort till ytan och utgörs av 26 kommuner. I arbetet med detta
examensarbete kommer fokus att ligga på Stockholm stad samt kranskommuner, det vill
säga Stockholm stad, inklusive de angränsande kommunerna, Huddinge, Solna,
Danderyd, Botkyrka, Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Lidingö, Nacka och Tyresö. Hur
restider hanteras påverkas inte av geografisk avgränsning, men vid tester av aktuella
restider, som presenteras på befintliga reseplanerare kommer den senare avgränsningen
att gälla.

1.4 Metod och disposition
Examensarbetet tar avstamp i studier av befintliga reseplaneringstjänster och modeller
samt befintlig indata som används, eller kan användas, i Stockholm och i övriga
världen. Utifrån detta material föreslås lämpliga tillvägagångssätt att presentera
realistiska och jämförbara restider samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.

1.4.1 Metod
Informationen som ligger till grund för detta examensarbete har till stora delar hämtats
från rapporter, utredningar och nyckelorganisationers hemsidor, samt från erfarenheter
och kunskaper från människor verksamma inom området. Inte mycket litteratur finns
om restider för olika färdmedel men examensarbetet Webbaserad reseplanering utifrån
ett användarperspektiv. Förslag på en comodal reseplanerare för Trafiken.nu, av Karin
Ahlberg, har gett en bra introduktion till restider och till den comodala reseplaneraren
generellt. De befintliga reseplaneringstjänster som presenteras är i första hand de som
idag finns i Stockholm, men även andra har valts ut genom användning av Internet via
sökord som ”reseplanerare”, ”travel planner”, ”vägbeskrivning”, samt genom tips från
12
13
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personer som arbetar med reseplanering. Genomgången av befintliga reseplanerare skall
inte ses som en heltäckande genomgång, utan snarare som ett urval av olika exempel på
metoder att presentera och beräkna restider. Målet har varit att fånga en variation, samt
att presentera de reseplanerare som frekvent används i Stockholm.
För att få insikt om metoder och beräkningar som används i de presenterade
reseplanerarna har kontakt med de som utvecklat tjänsterna krävts. Personerna har
strategiskt valts ut för att komma åt nyckelpersoner med den efterfrågade kunskapen.
Metoden för att komma i kontakt med dessa personer kan liknas vid en viss typ av
bekvämlighetsurval som kallas för snöbollsmetoden. Metoden går i sin enkelhet ut på
att fråga de man först kommer i kontakt med om ytterligare tips om lämpliga personer
att kontakta. Metoden är framförallt lämplig vid strategiska urval för kvalitativa
studier. 14 Samtalen har i första hand förts via e-mail, men i vissa fall kompletterats via
telefon och i ett fall hölls intervjun på SL:s kontor med personen i fråga. Kontakterna
med nyckelpersoner har fortlöpt kontinuerligt genom hela arbetsprocessen. I och med
frågeformen har de personer som svarat via e-mail fått betänketid och även tid till att
sammanställa information från flera berörda, för att kunna ge ett så komplett svar som
möjligt. Den konsult som intervjuades personligen på SL:s kontor fick även han
intervjufrågorna i förväg. Frågorna kan klassas som strukturerade, även om svaren i
vissa fall har varit bredare än själva frågan, vilket förmodligen följer av den intervjuades
större kunskap inom området. Detta har tjänat syftet väl, då målet med intervjuerna har
varit att samla in information för att få en så komplett bild som möjligt av situationen.
Det kritiska med att samla information från personer som arbetar för olika reseplanerare
eller konsultföretag som utvecklat beräkningsalgoritmer och modeller till reseplanerare
är att viss information klassas som konfidentiell och lämnas gärna inte ut. Detta har
resulterat i att metoder och algoritmer stundvis har fått presenteras mer övergripande än
andra. Generellt sett kan dock sägas att majoriteten av de kontaktade gärna har
samarbetat då det finns en strävan att både nationellt och internationellt utveckla arbetet
med comodala reseplanerare.
Utöver kontakter med nyckelpersoner har även en rad konversationer och gruppmöten,
samt en workshop legat till grund för det insamlade materialet. Då arbetet utförts på
Swecos kontor, bland många experter inom transportsystem, har många idéer och tankar
växt fram ur de vardagliga konversationerna, samt de möten som hållits inom gruppen
som arbetar med den comodala reseplaneraren. Den 28-29 oktober 2008 hölls en
workshop i Köpenhamn under namnet ”Working with multi-modal travel planners – an
information exchange workshop”. Deltagande i workshopen var verksamma inom
multi- eller comodala reseplanerare i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Tyskland.
Denna workshop gav därför en inblick på europeisk nivå över hur långt processen med
comodala reseplanerare har kommit.
För att samla in information om restidsdata för biltrafiken i Stockholm har främst tips
från kollegor på Sweco, med stor erfarenhet av trafik och transport i Stockholm,
använts. Mycket information har hämtats från Stockholms Stad om de studier som
gjorts i anslutning till försöket med trängselskatter i Stockholm. Även studier från
Vägverket och SIKA har använts. Slutligen har materialet kompletterats med
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diskussioner med de verksamma inom projektet på Sweco och intervjuer med kunniga
från Vägverket och Movea Trafikkonsult.
Resonemangen i kapitel 5 och 6 grundar sig i de analytiska och kritiska granskningar
som utförts i de föregående kapitlen. Samtliga kontaktpersoner finns presenterade i
referenserna.

1.4.2 Disposition
Efter det inledande kapitlet, med presentation av ämnet, begreppsförklaring och en
genomgång av tidigare projekt inom ämnet restider, följer Kapitel 2, bestående av en
sammanställning av tillgängligt kartmaterial och befintliga reseplaneringstjänster. De
presenterade tjänsterna kommer i första hand från Stockholm, men exempel på andra
metoder hämtas även från omvärlden. Dessa metoder och detta material studeras
analytiskt och kritiskt för att identifiera brister och förtjänster i dagens system, samt för
att tydliggöra hur olika reseplaneringstjänster skiljer sig från varandra i fråga om
beräkning och presentation av restid. I kapitel 3 beskrivs de metoder och beräkningar
som ligger bakom de presenterade restiderna i dagens reseplanerare, dels för att återigen
lyfta fram skillnader mellan olika reseplanerare, och dels för att ta fram kunskap om hur
restider kan, eller bör, beräknas i en comodal reseplanerare i Stockholm.
Den samlade informationen från kapitel 3 visar bland annat att det största hindret för att
kunna presentera realistiska restider är tillgången till data om bilrestider. Kapitel 4
ämnar därför sammanställa vilka olika metoder som finns för att beräkna bilrestider och
vilken data som tidigare samlats in i Stockholm. Slutligen ges även förslag på hur dessa
data och metoder kan användas för att fånga restidsförändringar inom biltrafiken. I
kapitel 5 diskuteras de metoder och möjligheter som finns för beräkning av gång-,
cykel- och kollektivtrafikrestider i Stockholms län.
I kapitel 6 förs en diskussion om hur jämförbara restider kan tas fram. Ett resonemang
förs över de olika delmoment som ingår eller kan ingå i en resa för samtliga färdsätt. I
detta kapitel sammanfattas även de problemområden som måste lösas för att uppnå
jämförbara restider. I kapitel 7 ligger fokus istället på hur restider kan presenteras på
olika sätt i en reseplanerare. Presentationen påverkar hur mycket information
användaren får av restiden och även tolkningen av vad som ingår i informationen, vilket
medför att även presentationen är viktig för jämförbarheten.

1.5 Begreppsförklaring
1.5.1 Comodal reseplanering
Vad innebär en comodal reseplanerare? ITS Sweden menar att
”[m]ed comodal reseplanering (Co-modal = All transport modes equally taken into
consideration) menas att trafikanten utifrån personliga preferenser erbjuds ett för var tid
smartaste förslag. I den comodala lösningen erbjuds trafikanten möjlighet att mixa ur
totalutbudet i de tillgängliga transportsystemen för att erhålla det för situationen bästa
reseerbjudandet.” 15
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I begreppet tycks alltså ingå dels kombinationen av olika färdmedel i en och samma
resa, samt även möjligheten att ha tillgång till information om olika valmöjligheter av
färdmedel för samma resa. Krister Nordland från Skånetrafiken, som deltog i
Workshopen i Köpenhamn, uttryckte betydelsen av comodalitet genom en formel:
comodal = intermodal + multimodal.
Frågan är då hur intermodalitet och multimodalitet definieras. Intermodalitet betyder
enligt Vägverket 16 resor som innefattar mer än ett trafikslag. Multimodalitet definieras
av GFP 17 som transporter med olika färdmedel som drivs av samma operatör. Det tycks
råda en begreppsförvirring inom området, där alla aktörer skapat sin egen definition av
intermodalitet, multimodalitet och comodalitet. I detta examensarbete kommer
begreppet comodal reseplanerare att syfta på de reseplanerare som uppfyller följande
egenskaper:
x
x
x
x

kan söka kombinationsresor med en typ av färdmedel (t.ex. flera bussar i en
resa)
kan söka kombinationsresor med olika kollektiva färdmedel (t.ex. en resa
innehållande både buss och tunnelbana)
kan söka resor med olika färdmedel och sedan jämföra resultaten (t.ex. ett
förslag på en bussresa, en bilresa och en cykelresa)
kan kombinera privata och kollektiva färdmedel (t.ex. bil till en parkering,
följt av en resa med kollektivtrafik)

1.5.2 Ordlista
Nedan följer en kort ordlista över uttryck som används i examensarbetet:
Länk
Skyltad hastighet
Dynamisk restid
Statisk restid
Friflödesrestid
Fördröjning

16
17

– representation av ett stycke väg med en given uppsättning
egenskaper (förändras dessa är det ej längre samma länk)
– Den bestämda hastighetsbegränsningen som anges på
trafikskyltar
– restid baserad på någon slags realtidsinformation
– restid baserad på förväntad restid ur exempelvis historisk
restidsdata eller beräkningsmodeller
– den tid det tar att åka en sträcka då det inte finns några
köer
– försening på grund av framkomlighetsproblem som t.ex.
trängsel. Ett sätt att ange fördröjning är att jämföra
uppmätt
restid med friflödesrestiden

[Vägverket rapport a] sida besökt 081127
[GFP webb] sida besökt 081127
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1.5.3 Sammanställning av förkortningar
FLC
GFP
GPS
ITS
MAK
MCS
NVDB
SIKA
SL
STRESS
UL

– Floating Car Data
– Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade
– Global Positioning System
– Intelligenta Transportsystem
– Miljöavgiftskansliet
– Motor Control System
– Nationell Vägdatabas
– Statens Institut för Kommunikationsanalys
– Storstockholms lokaltrafik
– Storstäders Trängsel och Restidssystem
– Upplands lokaltrafik

1.6 Tidigare projekt om trängsel och restider i Stockholm stad
1.6.1 Projektet STRESS
I och med ökad trängsel på vägarna i de svenska storstäderna, och därmed ett ökat
behov av trafikinformation, startade Vägverket projektet STRESS – storstäders trängsel
och restidssystem. Projektet pågick under 2004-2005, men drivs nu i en förvaltningsfas
på obegränsad tid. Målet var att skapa ett trafikdatasystem där olika restidsberäkningar
kan göras för biltrafiken. All information samlas i databaser för att få en kombination av
historisk statistik som kan användas vid planeringsarbete samt realtidsinformation.
Projektet har berört storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
Inom STRESS finns ett antal olika metoder för restidsberäkningar och de skiljer mellan
fasta och rörliga indatasystem. Bland de fasta indatasystemen använder de sig i
huvudsak av tre metoder:
x Slingor i vägbanan som känner av magnetfälten i passerande fordon
x Bildanalys av exempelvis registreringsskyltar med hjälp av kamerasystem.
Restiden beräknas genom att jämföra tiden för olika bilder på olika
positioneringar för samma registreringsskyltar
x Fordonshastigheter räknas ut med hjälp av dopplereffekten efter det att
detektorer sänt ut mikrovågor
Rörliga indatasystem samlar information direkt ifrån fordon som rör sig ute i trafiken.
Fordonen kallas ofta för prober och den insamlade informationen för floating car data –
FCD. Antingen kan varje fordon ha ett unikt id och då samlas tidsstämplade positioner
in. Alternativet är att informationen inte går att koppla till ett visst fordon och då måste
även hastighet registreras för att kunna beräkna restider.
Avvägningsfrågan vid beräkning av restider gäller främst noggrannheten. Inom
STRESS har det fastslagits att det ska satsas på ett fåtal länkar, som kan erbjuda hög
kvalitet på det insamlade materialet istället för att göra en bred satsning med risk för
sämre kvalitetsmått. Efter diskussion med ett antal intressenter har Vägverket bedömt
att noggrannheten i de flesta fall är tillräcklig inom spannet +/-10 % - +/-20 % av den
verkliga restiden.
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I Stockholm idag är det de fasta indatasystemen som är mest utbredda. Antalet prober är
litet och resulterar därför i en begränsad del av den totala mängden indata som används
för restidsberäkning. Vägverket Stockholm har länge arbetat med att utveckla probesystemet för att komplettera med restider för de delar av vägnätet som inte täcks in av
de fasta detektorerna eller där de fasta detektorerna inte kan ge data av god kvalitet.
Dels har Vägverket Stockholm använt sig av flygbussarna och ett antal budfirmor
utrustade med GPS. I dessa fall har antalet fordon varit relativt begränsat, högst 100
fordon, och de har huvudsakligen varit prober utan id. I och med ett samarbete med
Taxi Stockholm ges tillgång till data från ett mycket större antal fordon. 1500 fordon
från Taxi Stockholm levererar position och efter det beräknas restid med hjälp av ett
unikt id för varje fordon. 18 På DN Stockholms hemsida går det att, utifrån den samlade
informationen, följa trafikläget på huvudlederna genom staden. Uppgifterna ges i realtid
och i båda riktningarna längs en trafikled.

Bild 2: Trafikbevakning över Stockholm på DN:s hemsida. 19
(Trelocity- företag som skapar och levererar trafikflödesinformation för stora städer)

1.6.2 Stockholmsförsöket
2003 beslutades det av Kommunfullmäktige i Stockholm att ett försök med
trängselskatter skulle införas. Det så kallade stockholmsförsöket pågick mellan januari
2006 och juli 2006 och finansierades av staten. De huvudsakliga aktörerna var
Stockholms Stad, Vägverket och Storstockholms Lokaltrafik (SL). Utöver
trängselavgifter ingick även utökad kollektivtrafik och fler infartsparkeringar i projektet.
I utvärderingarna av stockholmsförsöket har det fastslagits att ”framkomligheten har
ökat, och det har haft stor positiv inverkan på restiderna och också medfört att man nu
kan vara säkrare på att resan tar en viss förväntad tid.” 20 Restiderna för biltrafiken
18
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[Dagens Nyheter webb] sida besökt 081126
20
[Sthlmsförsöket rapport] sida besökt 080912
19

13

minskade väsentligt i och kring innerstaden. Minskningarna var störst vid infarterna, där
kötiderna vid morgonrusningen minskade med en tredjedel och halverades i
eftermiddagsrusningen. Restiderna i innerstaden har alltså blivit kortare och mer
förutsägbara. Vid kraftig trängsel är dock skillnaderna i restider för samma sträcka
mycket stora. På Essingeleden, med dess stora trafikvolymer, varierar restiderna
mycket. I och med analysen av Stockholmsförsöket har Stockholms Stads Trafikkontor
genomfört mätningar och analyser av biltrafiken. Restidsmätningarna har genomförts
veckorna 15-20 under 2005 och vecka 14 samt 16-20 under 2006 (vecka 15 var det
påsklov 2006). Vid mätningarna har tre olika datakällor använts, Trafikkontorets
restidsmätningskameror, Vägverkets hastighetsdetektorer och probebilar. Kameror och
detektorer är i ständig drift och anses därför ge mer pålitlig data då de inte är känsliga
för tillfälligheter på samma sätt som mätbilar. Mätbilarna har främst använts för att ge
kompletterande data från de sträckor där inga kameror eller detektorer finns. 21
Den insamlade restidsdatan från STRESS och Stockholmsförsöket kommer att
presenteras och diskuteras i kapitel 4.

21
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2 Befintlig data
2.1 Kartläggning av vägnätet
Bilvägnätet är väl kartlagt genom olika databaser. En av dessa är Nationell vägdatabas
NVDB, som utvecklats genom ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting,
skogsindustrin, Lantmäteriet och Vägverket. NVDB arbetar med det svenska vägnätet
och databasen växte fram, genom direktiv från Sveriges regering, för att möta ett ökat
behov av digital väginformation. NVDB omfattar statliga, kommunala samt enskilda
vägar och ska vara tillgänglig både för offentliga och kommersiella aktörer. Till
systemet är det möjligt att koppla olika slags uppgifter om vägar. 22 Även den växande
GPS-branschen medför ökad kartläggning av vägnätet, framförallt är det de två
kartleverantörerna, Navteq och Tele Atlas, som idag är stora på området. 23
Tekis AB 24 har i samarbete med Stockholms Stad utvecklat en programmodul för lokala
vägdatabaser kallat TEKIS-LV. Denna används som en kommunal resurs för lagring av
väganknuten information med potential att knyta ihop olika system inom Gatu- och
trafikområdet. Sådana system kan användas för allt från drift och underhåll av gator till
system för lokala trafikföreskrifter och kommer på sikt att beröra ett 40-tal
tillämpningar i Stockholm Stad. 25 En sådan programmodul skulle kunna användas för
kartläggning även av restider.
De digitala kartor som finns, så som Hitta.se, Eniro, Google Maps eller Tele Atlas,
märker generellt sett inte ut specifikt var det finns lämpliga cykel- och gångvägar. För
fotgängare går det oftast att följa bilvägar, men det kan finnas extra gångvägar genom
parker och så vidare som optimerar färdvägen ytterligare. För cyklister finns vissa extra
tjänster att använda utöver de vanliga karttjänsterna. På Trafiken.nu finns en karta över
de större regionala cykelstråken. Ett regionalt cykelnät är ett övergripande cykelvägnät i
Stockholms län och kan utgöras av vägar med blandtrafik samt separata cykelvägar (se
bilaga 1). Trafikkontoret på Stockholms Stad har även gett ut en mer detaljerad
cykelkarta över Stockholm stad, där alla befintliga cykelbanor och cykelfält visas. 26
Utöver denna karta för Stockholm stad finns även digitala cykelkartor från 21 av länets
26 kommuner som samtliga finns tillgängliga på Trafiken.nu (se bilaga 2). De
kommuner som inte har cykelkartor på Trafiken.nu är Norrtälje, Danderyd, Vaxholm,
Ekerö samt Nynäshamn. Danderyd täcks dock av den cykelkarta som finns över
Stockholm stad, vilket gör att det saknas detaljerat digitalt kartmaterial för 4 av länets
26 kommuner. Dessa kan dock till viss del ha eget cykelkartmaterial som bara inte är
kopplat till Trafiken.nu.
Bilvägnätet och, i relativt stor utsträckning, cykelvägnätet finns alltså kartlagt digitalt.
Det som saknas är en digital karta över möjliga gångvägar i Stockholm stad.
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2.2 Dagens reseplanerare
I detta avsnitt kommer ett antal reseplanerare inom och utanför Stockholm att
presenteras. Syftet är att kartlägga vilka tjänster som finns tillgängliga i
Stockholmsområdet och analysera hur de hanterar presentationen av restid. Anledningen
till att även ta in reseplanerare från andra städer i Sverige och städer i andra länder är att
kunna göra jämförelser mellan olika sätt att presentera restid samt att få en överblick av
möjligheterna.
Avsnittet är uppdelat i reseplanerare för kollektivtrafik, bil samt cykel. Idag finns det få
reseplanerare som kombinerar sökningar mellan privata och kollektiva transportmedel.
Det finns vissa tjänster som erbjuder sökningar med park´n`ride (infartsparkeringar till
kollektiva transportmedel), men då saknas ofta kombinationer av olika kollektiva
färdsätt eller jämförelser mellan olika sätt att resa. 27 Två reseplanerare faller under
kategorin comodala reseplanerare. Den ena är Skånetrafikens reseplanerare på
Trafiken.nu, där det i Malmö går att inkludera cykel utöver kollektivtrafiksökningar.
Denna presenteras under avsnittet för cykelplanerare. Den andra comodala
reseplaneraren är Resrobot, som sträcker sig över hela Sverige och inkluderar långa
transporter som flyg och båt samt kollektivtrafik, bil och gång vid kortare avstånd inom
städer. Alternativet cykel visas inte. För gångalternativen ges ingen exakt
färdbeskrivning utan endast en tidsuppskattning. Resrobot visas nedan både under
avsnittet för bil- och kollektivtrafikplanering.

2.2.1 Kollektivtrafiken
För Stockholms kollektivtrafik finns idag SL:s reseplanerare. Nedan visas ett exempel
på hur ett resultat från en sökning kan se ut.

Bild 3: Sökning på SL från Högalidsgatan 11 till Birger Jarlsgatan 129.

27
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Sökningen på SL:s hemsida anger att resan med kollektivtrafik (i det här fallet
tunnelbana) kommer att ta 14 minuter. Vid närmare granskning av uppgifterna kan det
konstateras att denna tid inte innefattar sträckan att gå från Högalidsgatan 11 till
Hornstull, respektive från Tekniska Högskolan till Birger Jarlsgatan. Den totala längden
av dessa sträckor är 1,25 km, en sträcka som användaren själv måste uppskatta restiden
för.
Används sökmotorn Resrobot med samma inmatningsadresser listas en rad olika
busskombinationer. Ett av alternativen visar den lösning som SL:s hemsida genererade
med tunnelbana som färdsätt, med skillnaden att en buss föreslås så att resenären
behöver gå 240 meter istället för 950 meter. För samma resa och färdsätt anges här
restiden 37 minuter, vilket kan jämföras med SL:s föreslagna 14 minuter. Anledningen
till den stora tidsskillnaden på samma resa är att SL anger den faktiska restiden med
tunnelbanan medan Resrobot anger hela förflyttningen inklusive gång och buss. I
sökresultatet kan vi se att den uppskattade gångtiden till tunnelbanan är 4 minuter och
från bussen till slutdestination 3 minuter.

Bild 4: Sökning på Resrobot från Högalidsgatan 11 till Birger Jarlsgatan 129.
Det finns även andra reseplanerare för kollektivtrafik utanför Stockholm som räknar in
tiden det tar att gå till eller från en station. Ett exempel på detta är söktjänsten hos
Upplands Lokaltrafik – UL. Nedan visas ett exempel på hur ett resultat från en sådan
sökning kan se ut.

Bild 5: Sökning på UL från Repslagargatan 5E till Ångströmlaboratoriet.
17

På denna sökning går att se att förflyttningen till fots från Repslagargatan 5E till
Polishuset förväntas ta 2 minuter och förflyttningen till fots mellan Uppsala Stadshus
och Uppsala Dragarbrunn 3 minuter.
De ovan beskrivna reseplanerarna för kollektivtrafik tar hänsyn till trafikförhållanden.
Restiderna varierar under dagen och är längre under rusningstrafik. Eftersom tiderna i
resebeskrivningarna utgår helt och hållet från de tryckta tidtabellerna kan de inte tolkas
som exakta utan snarare som uppskattningar. För att erbjuda dynamiska
restidsangivelser krävs att systemet använder realtidsinformation. Den största skillnaden
i restidspresentation mellan de olika reseplanerarna för kollektivtrafik är om de
inkluderar tiden för transport till, från och mellan hållplatser.

2.2.2 Biltrafiken
Eniro och Hitta.se erbjuder reseplanerare för biltrafiken. Till skillnad från Hitta.se ger
Eniro utöver information om färdvägen även en restidsprognos. Nedan ges ett exempel
på hur en sökning hos Eniro kan se ut.

Bild 6: Sökning på Eniro från Högalidsgatan 11 till Birger Jarlsgatan 129.
Sökningen på Eniro anger att det ska ta 6 minuter med bil från Högalidsgatan 11 till
Birger Jarlsgatan 129. Genom denna tjänst ges även informationen att sträckan är 6 km
lång. Denna tid innefattar hela förflyttningen, från första adressen till den andra. Tiden
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innefattar den faktiska restiden och inkluderar alltså inte tid för parkering eller liknande.
Hypotetiskt skulle närmaste parkering kunna ligga en bit bort från slutdestinationen,
vilket i sin tur skulle innebära extra tid för gång från parkering. Ytterligare tidstillägg
skulle kunna komma från tiden det tar att hitta lämplig parkering.
En sökning på samma färdväg med Resrobot ger resultat enligt nedan:

Bild 7: Sökning på Resrobot från Högalidsgatan 11 till Birger Jarlsgatan 129.
Avståndet anges här vara 6,3 km (jämför 6 km hos Eniro) och det beräknas ta 11
minuter. Denna uppskattning av restid är 80 % längre än den tid Eniro anger.
En annan reseplanerare, som verkar Globalt är Google Maps. Denna tjänst innefattar
kollektivtrafik, biltrafik och gång. Tjänsten innefattar delar av USA, Kanada, Europa,
Australien samt Japan, och är i vissa fall kopplad till städers lokala reseplanerare, vilket
kan innebära att tjänsten inte ser likadan ut för samtliga områden. Om samma sökning
görs med hjälp av denna reseplanerare ges resultatet:
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Bild 8: Sökning på Google Maps från Högalidsgatan 11 till Birger Jarlsgatan 129.
Här kan vi se att restiden ökar med ytterligare 3 minuter och anges som en cirkatid. Det
intressanta med Google Maps reseplanerare är deras sätt att presentera restiden i
exempelvis reseplaneraren för New York, där både den normala restiden utan köer
anges, samt restiden vid tät trafik. Detta ser exempelvis ut som nedan:
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Bild 9: Sökning på Google Maps från Burnet Avenue till New York.
Som synes anges här två restider (markerade med den röda ringen). Vid fritt flytande
trafik kan denna resa ta cirka 29 minuter, medan det kan ta upp till 1 timme och 20
minuter under mer trafikerade förhållanden.
En annan intressant comodal reseplanerare utanför Sveriges gränser är Nederländernas
nationella reseplanerare 9292. Denna reseplanerare tar hänsyn till köbildning i trafiken
och anger utefter det den förväntade restiden. Det är även ett exempel på en
reseplanerare som inkluderar parkeringstid för bilresor. En sökning med bil med
avgångstid klockan 08:00 ger följande resultat:
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Bild 10: Sökning från Centraal Punt Stroe in Stroe till Damrak in Amsterdam klockan
08:00.
Första fotnoten förklarar att resan är presenterad med hänsyn till vanligt förekommande
bilköer, andra fotnoten att bilrestiden inkluderar 10 minuter parkeringstid och sista
fotnoten att skattning av försening gjorts på grund av vanligt förekommande bilköer
längs denna länk. ”Files” betyder köer och den första kolumnen representerar alltså
tiderna utan köer och den andra kolumnen tiderna med köer. På raderna skrivs tiderna
för avgång, ankomst, restid samt fördröjning. Restiden utan kö för denna sträcka är
alltså 58 minuter, men blir 1 timme och 37 minuter med fördröjningen på 39 minuter
inräknad. Med tid för köer och parkering görs i detta fall med andra ord ett 100procentigt restidspåslag. Längre ned på sidan presenteras rutten länk för länk, där
användaren kan se exakt på vilka länkar fördröjningen uppstår.
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Bild 11: Bilresan uppdelad på de olika ingående länkarna med tiden presenterad med
och utan kötidsfördröjning.
I första kolumnen anges klockslagen för resorna på de olika länkarna utan kötid och i
andra kolumnen med kötid. Här kan vi alltså se att det är i 16:e minuten köerna börjar
påverka restiden. Görs samma sökning fast klockan 10:00 visas resultatet utan inverkan
av bilköer och restiden anges då vara 58 minuter. Vid närmare granskning av denna
tabell visar det sig att tidspålägget för parkering bara är 5 minuter (från 08:53 till
08:58), trots att det i fotnoten förklaras att 10 minuter lagts på för parkering.
Förmodligen beror detta på en miss i utformningen av tjänsten.
Ytterligare en intressant internationell reseplanerare är Bayerninfo, som täcker
Bayernområdet i Tyskland. Denna reseplanerare har kommit mycket långt i arbetet med
realtidsinformation och erbjuder aktuell trafikinformation samt prognoser över
trafiksituationen.
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Bild 12: Sökalternativen på Bayerninfo
Dels går det att söka på resor och dels erbjuds en överblick av trafiksituationen på hela
vägnätet i realtid eller i form av en prognos 30 minuter, 60 minuter eller 4 timmar
framåt.

2.2.3 Cykeltrafiken
I Sverige finns reseplanerare tillgängliga för cykeltrafiken i Göteborg och Malmö.
Skånetrafiken håller även på att utveckla liknande reseplanerare i Lund och
Helsingborg. Båda de befintliga reseplanerarna för cykel är knutna till Trafiken.nu, men
tjänsterna skiljer sig mycket från varandra i utformning.
Nedan visas ett exempel på hur en sökning från Göteborgs reseplanerare kan se ut.
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Bild 13: Sökning med Göteborgs cykelreseplanerare.
På Göteborgs reseplanerare för cykel kan användaren välja mellan att skriva in avreseoch ankomstplats eller att markera start- och slutpunkt på kartan. Vidare går det att välja
vilken typ av cyklist resan skall beräknas för; lättsam, normal eller kraftfull. Beroende
av vilket val som görs i detta steg beräknas resan ta olika lång tid. I den sökta resan
ovan är sträckan 1622 meter och cyklas i normal takt på 6 minuter. Detta ger en
cykelhastighet på 16.2 km/h. Väljs istället lättsam cykeltyp beräknas tiden på
hastigheten 13.9 km/h och med kraftfull cykeltyp på 19.5 km/h. Användaren kan även
välja mellan lämpligaste vägen och snabbaste vägen. Väljs lämpligaste vägen premieras
cykelvägar och separering från biltrafik. Väljs istället snabbaste vägen visas just den
snabbaste cykelvägen, vilken i många fall sammanfaller med den kortaste. Då rutten är
beräknad markeras sträckan i kartan som en grön linje. Partier av röda linjer kan
förekomma, vilket innebär att rutten är lagd längs sträckor där det är otillåtet att cykla
25

(exempelvis enkelriktade gator). I färdbeskrivningen anges dessa sträckor som ”led
cykel”. I en scrollerfunktion längst ned kan användaren läsa vägbeskrivningen.
Tjänsten beskriver resvägen med hänsyn till tid, längd, lutning, energiförbrukning och
säkerhet.
Skånetrafikens reseplanerare är utvecklad som en samordnad reseplanerare där
användaren kan välja mellan olika kollektiva färdsätt, bil samt cykel i Malmö. Nedan
visas ett exempel på hur en sådan sökning kan se ut för en resenär som önskar cykla.

Bild 14: Sökning på Malmös reseplanerare med tillvalet cykel
Första steget är att välja resans start och mål. Därefter väljs avgångstid och datum, följt
av färdsätt. Till skillnad från Göteborgs reseplanerare finns ingen karta att markera i,
utan användaren måste känna till gatuadressen. När de olika valen gjorts och rutten
beräknats presenteras informationen under olika flikar som visas nedan. Den 2,5 km
långa sträckan mellan Malmö Central och Möllevångstorget är beräknad att ta 10
minuter.

Bild 15: Presentation av resväg och restid på Malmös cykelreseplanerare
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Bild 16: Under fliken ”detaljerad resväg” presenteras rutten enligt ovan

Bild 17: Länken ”karta” leder till ovanstående presentation av cykelvägen
Denna tjänst rekommenderar en färdväg utifrån en kompromiss mellan snabbaste och
lämpligaste väg. I praktiken innebär det att starkt trafikerade gator undviks så länge
tidsvinsten inte blir stor jämfört med att använda cykelbanor eller mindre trafikerade
gator. Tiden för cykelresan beräknas baserad på en snittcykelhastighet på 15 km/h.
Detta är ett lugnt tempo, vilket innebär att snabbare cyklister kommer fram fortare än de
redovisade tiderna i reseplaneraren. 28
En annan stad som utvecklat en reseplanerare för cykel är Helsingfors. YTV är
huvudstadsregionens samarbetsdelegation i Finland som ansvarar bland annat för
planering av trafiksystemet och kollektivtrafik. På deras hemsida finns en reseplanerare
där bästa cykelrutt kan sökas, samt resans längd och restid. På sidan används en default28
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cykelhastighet på 17 km/h utifrån vilken restiden beräknas. Cykelhastigheten kan ändras
av användaren så att t.ex. hastigheten 15 km/h används istället. Nedan visas ett exempel
på en sökning med Helsingfors cykelreseplanerare:

Bild 18: Helsingfors cykelreseplanerare YTV
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3 Metoder och beräkningsalgoritmer för dagens
reseplanerare
3.1 Kollektivtrafik
I jämförelse med biltrafiken är restider med kollektivtrafiken i Stockholm väl beskrivna.
Genom att söka på SL:s hemsida erhålls både möjliga resvägar och tidsangivelser
grundat i de aktuella tidtabellerna för bussar och tunnelbana. Tidtabellerna är grundade i
den erfarenhetsbank som växt fram genom kartläggning av restider för kollektivtrafiken
genom åren. Om en viss linje inte kan hålla tidtabellen rapporteras detta till
trafikentreprenörer, som kan rätta till problemet och på så vis finns stor erfarenhet av
vilka restider som är realistiska. Då en ny linje ska trafikeras provkörs sträckan,
avståndet mäts och en rimlig hastighet antas. Utöver detta bestäms antalet trafikljus och
hållplatser, som även dessa påverkar uppskattningen av restiden. Genom att aktuell
information sedan rapporteras till trafikentreprenörer kan tidtabellen efterhand
modifieras vid behov. Det som mest påverkar restidsvariationer inom kollektivtrafiken
är antalet resande. Detta påverkar framförallt stopptiderna vid hållplatser, och inte i lika
stor utsträckning själva körtiden, som är fallet med biltrafiken. För spårbunden trafik är
tiderna än mer regelbundna än för bussar, där det enbart är stoppen vid hållplatserna
som förlängs. I realiteten behöver restiden under rusningstrafik inte nödvändigtvis bli
längre. Snarare kan den totala restiden förbättras då turtätheten ökas, vilket kan förkorta
bytestider och även medföra att resenären kommer fram närmare den önskade tiden. I
synnerhet kan restiden förbättras då resenären använder sig av mer än ett kollektivt
transportmedel. 29
Även om goda restidsuppskattningar kan göras är systemet idag inte dynamiskt. Vid
normala förhållanden stämmer tidtabellerna bra, men dynamiska uppdateringar skulle
kunna fånga aktuella störningar som uppstår i trafiken. För planerade störningar, så som
spårarbeten eller tillfälligt indragna hållplatser kan tidtabellen modifieras, då denna
information inkluderas i reseplanerarens databas. 30 SL har ett pågående projekt, kallat
JustNu, där ett system för automatisk insamling av information om förseningar från
bussar och tåg byggs upp. Projektet förväntas resultera i en dynamisk reseplanerare om
något år. Den nya förbättrade reseplaneraren kommer att ta sin utgångspunkt i den
förbestämda tidtabellen, men genom information av trafikentreprenörer om faktisk
lokalisering av bussar (övervakning via GPS), om avstängning av gator från
trafikkontoret och genom kännedom om inställda bussar eller avstängda hållplatser skall
reseplaneraren uppdateras i realtid. Om kunskapen finns kommer även tiderna framåt att
påverkas. Exempelvis om en avstängning av en väg är känd att gälla i tre timmar
påverkas resorna så lång tid framåt. I framtiden kan även historisk data komma att vägas
in i prognoser.

3.2 Bil
På Eniro används data från TeleAtlas för att beräkna lämpliga rutter. Restiden beräknas
efter den hastighet som anges på respektive länk i de fall den finns i databasen. Då den
skyltade hastigheten inte finns registrerad uppskattas en genomsnittshastighet. Restiden
korrigeras inte för trafikljus, rusningstrafik eller liknande utan avser enligt Eniro själva
29
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restiden under normala förhållanden. 31 Enligt Eniro beräknas en 6 kilometer lång
sträcka genom centrala Stockholm ta 6 minuter (medelhastighet på 60 km/h), vilket kan
tyckas snabbt. På tjänsten Resrobot har det gjorts försök att beräkna restiden efter
realistiska trafikförhållanden och inte bara efter skyltad hastighet. Detta har gjorts
genom att jämföra verklig tidsåtgång med ostörd restid i en resvaneundersökning. I de
rapporterade tiderna har alltså även tid för pauser i körningen, parkeringstid och
liknande inkluderats. Dock har inga kalkyler gjorts för resor i stadsmiljö 32 , men vissa
påslag görs ändå, vilket kan ses på skillnaden mellan restidsuppskattningen från
Resrobot och Eniro. Denna tjänst fångar dock inte in realtidsförändringar i trafiken och
tar inte hänsyn till rusningstrafikens inverkan på restider. 33 Google Maps har
uppmärksammat variationerna i restid för biltrafiken genom sina ”upp till”-restider.
Reseplaneraren tar på detta sätt hänsyn till rusningstrafikens inverkan, även om
användaren inte får någon aktuell rapport över trafiksituationen och hur lång sträckan
kan tänkas ta att köra vid just det aktuella tillfället. Hollands reseplanerare däremot
ändrar de förväntade restiderna beroende av tid på dygnet. De förväntade restiderna har
här tagits fram genom en uppskattning baserad på historisk ködata. Alla köer över 2
kilometer har registrerats och sammanställts årsvis. Problemet med dessa historiska
restidsdata är att de inte är heltäckande över hela vägnätet, utan främst koncentrerat till
motorvägarna. Testkörning av tjänsten visar att de mindre vägarna inte får samma slags
restidspåslag vid rusningstrafik. Trots detta fungerar metoden i detta fall relativt bra då
Holland har många motorvägar som inkluderas i de flesta resor.34 Det finns dock
metoder för att komma åt även mindre köer på de mindre vägarna. TomTom är ett
system som används för att leda biltrafikanter rätt i trafiken. I detta system används
realtidsinformation för att leda trafik runt bilköer. TomTom samarbetar med Vodafone i
Nederländerna och samlar in realtidsinformation genom att följa mobiltelefoners
rörelse. 35
Anledningen till att BayernInfo har en heltäckande bild av trafiksituationen beror på att
många olika källor till information används. Beroende av vilken typ av information och
vilken tidsram det gäller används olika metoder. Dessa metoder kombineras och i
tjänsten erbjuds därför en komplett bild av trafiken på alla gator och för alla tider. Dels
används trafikrapporter från polis och bayerska Road Construction Authority, och dels
används olika beräkningsmetoder som tillsammans bildar en trafikmodell. Detektorer på
motorvägar erbjuder aktuell trafiklägesinformation och underlag för kortsiktiga
prognoser. En trafikmodell används för att utvärdera trafikköers utveckling 60 minuter
framåt på de länkar där detektorerna används. För de länkar där inte detektorer finns
används andra metoder. Där används bland annat kunskap om hur olika användare av
vägnätet beter sig och hur ofta resor görs mellan olika punkter vid olika tider, vilket
sammantaget ger en bild av efterfrågan av trafiknätet. Sådana modeller kan utvärdera
hur trafiken breder ut sig över hela vägnätet för varje timme. Denna metod används för
långsiktiga prognoser. För att ytterligare komplettera informationen tas hänsyn till olika
planerade påverkningar av vägnätet, så som vägarbeten. Denna information samlas in
var 14:e dag och ger alltså än mer riktiga prognoser inom en 14-dagars period.
Resultaten från de olika mätningarna och beräkningarna, för aktuell trafik och för kort-
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och långsiktiga prognoser ger tillsammans information som är både tids- och
platsspecifik. 36

3.3 Cykel
De olika cykelreseplanerarna som idag finns baseras på någon typ av förvald
schablonhastighet för cyklister. Den valda snitthastigheten i Malmös reseplanerare
grundar sig på forskning från Lunds Tekniska Högskola som visat att en normalcyklist
på väg till eller från jobbet håller en hastighet mellan 18-22 km/h och att en pensionär
cyklar i 10-12 km/h. Utifrån detta har utvecklarna av reseplaneraren i Skåne beslutat att
snitthastigheten 15 km/h är lämplig. Diskussioner har förts om för- och nackdelar med
att istället välja 17 km/h. Exempelvis är ett mål med reseplaneraren att lyfta fram
fördelarna med cykel jämfört med bil och buss, vilket bättre görs om hastigheten
anpassas efter normalcyklisten. Fördelarna som lyftes fram med 15 km/h var att den
vane cyklisten känner sig tillfredställd av att cykla fortare än beräkningen och för
pensionären, som oftast vet med sig att han/hon cyklar långsamt, stämmer
beräkningarna ganska väl. Även erfarenheter från Cykelfrämjandets cykelturer i grupp
har visat att 15 km/h är en hastighet de flesta kan följa.37
Cykelreseplanerare som istället valt att satsa på defaulthastigheten 17 km/h är de i
Göteborg och Helsingfors. För den senare grundar sig valet av defaulthastigheten i en
kvalificerad gissning från YTV:s cykelexperter. Hastigheten är framtagen för att
fungera så bra som möjligt för de flesta ruttsökningar och innehåller därför fördröjande
faktorer så som stoppljus och trafikförhållanden. Vid bestämning av hastigheten tog
experterna även hänsyn till att biltrafiken i Helsingfors under rusningstrafik har en
hastighet runt 16-20 km/h. 38 Göteborgs reseplanerare har tagit hastighetsbedömningen
ett steg längre och använder sig av en motståndsmodell för att beräkna restid för olika
typer av cyklister. Motståndsmodellen går under namnet RASKER och är utvecklad av
konsultföretaget Lillinova AB. 39 Vid utvecklandet av modellen har olika sorters frågor
behandlats, så som vilken den bästa vägen är. Svaret kan vara den snabbaste, den
lättaste, den säkraste eller den svåraste beroende på vilken cyklist som tillfrågas. Då det
gäller beräknandet av restiden består motståndet av luftmotstånd, lutningsmotstånd
respektive rullmotstånd. Det första beror på vindhastighet och storlek samt material på
den yta som tar emot vindarna. Lutningsmotståndet beror på väglutningen samt
totalvikten av cykel och cyklist. Den sista parametern, rullmotstånd, beror på vägyta och
däcktyp samt även här den totala vikten av cykel och cyklist. Det som avgör kraften
framåt beror sedan på hur tränad cyklisten är samt cykelstil. För att utifrån dessa
parametrar bestämma restiden har vissa antaganden gjorts om hur effektiv människan är
som cyklist. 40 I denna modell har med andra ord fysikens lagar tillämpats där lutning,
vind, friktion med mera, är indataparametrar. 41 Väljs cykelstilen kraftfull är
utgångshastigheten 19 km/h och sedan anpassas hastigheten beroende av vind och
lutning enligt diagrammen nedan:
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Bild 19: Vindens och lutningens påverkan på cykelhastigheten enligt modellen
RASKER. 42
Några exakta algoritmer eller källor till indata utelämnas inte för RASKER, men för att
lutningen ska kunna påverka restiden för en cykelresa krävs att systemet har tillgång till
data om lutningen på varje sträcka. I NVDB finns inte denna information inlagd. I
motståndsmodellen RASKER har problemet lösts genom att inkludera en höjdkarta i
kartmaterialet. När detta väl finns inne i systemet är frågan löst, då uppgifterna är
statiska. Vinduppgifter däremot är av dynamisk karaktär och måste därför kontinuerligt
samlas in från exempelvis olika väderstationer.
Reseplaneraren i Malmö tar inte hänsyn till yttre påverkansfaktorer som väder, trafikljus
eller lutning. Då Malmö är relativt platt ansågs det onödigt att föra in lutning som en
parameter och de andra hastighetsdämpande faktorerna anses ingå i den valda
snitthastigheten. 43 När den valda hastigheten är bestämd, och i Göteborgs fall bearbetad
med hjälp av motståndsmodellen, beräknas hastigheten utifrån den valda sträckans
längd. Denna fås via digitala vägdatabaser. Malmös reseplanerare för cykel baseras på
NVDB i kombination med Malmö Stads digitala cykelkarta. Trafikkontoret i Göteborg
har löst problemet på ett liknande sätt och kodat ett cykelnät för Göteborg kopplat till
det väg- och gatunät som vanligtvis används, då stora delar av väg- och gatunätet även
kan användas av cyklister. Baserat på de önskade kriterierna beräknas lämpligaste väg
med hjälp av denna vägdatabas, som är uppbyggd av länkar och noder. Vilka faktorer
som kan tas med i beräkningarna är beroende av vilka attribut som finns med i
vägdatabasen.

3.4 Gång
Det finns ingen renodlad reseplanerare för gång, dock innefattar vissa av de kollektiva
reseplanerarna restidsuppskattningar till, från och mellan hållplatser. I UL:s
reseplanerare presenteras uppskattad tid för gång mellan adress-hållplats och hållplatshållplats. För beräkningen av gångtid från adress till hållplats har UL normalt sett inget
underlag som beskriver möjliga gångvägar och eventuella hinder. Avståndet beräknas
därför som 1,4 x fågelvägen. Gånghastigheten är en parameter i reseplaneraren som har
defaultvärdet 3 km/h (50 m/min). När det gäller beräkning av gångtiden för hållplatshållplats läggs sträckan in i ett gånglänksregister och hur tiden bestäms är sedan
beroende av vem som ansvarar för registret. I båda fallen är det möjligt för användaren
att välja extra lång eller kort gångtid, då tiden multipliceras med en faktor 1,2 eller 0,8.
42
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Problemet med UL:s system är alltså bristen på ett digitalt kartlagt gångvägnät. Hade
detta varit tillgängligt hade beräkningarna blivit mer tillförlitliga enligt Sten Forsler på
konsultföretaget Forsler & Stjerna. 44 Samma konsultföretag är delaktiga i utvecklandet
av Skånetrafikens reseplanerare, som även innefattar en cykelreseplanerare. I detta fall
används cykelvägnätet vid beräkning av gångtider till och från hållplatser och adresser
och ger därför bättre uppskattningar.
I reseplaneraren Resrobot är gånghastigheten uppskattad till 4 km/h (70 m/minut), till
skillnad från 3 km/h som i UL:s reseplanerare. Enligt Vägverkets beräkningar är
medelgånghastigheten 4,3 km/h, då mindre än 20 % av fotgängarna är äldre, det vill
säga över 65 år. Är andelen äldre större reduceras medelgånghastigheten till 3,6 km/h.
Då gångvägen lutar 10 % eller mer rekommenderar Vägverket att medelgånghastigheten
minskas med ca 0,4 km/h. 45 Med andra ord tycks UL:s reseplanerare beräkna tiden för
gång relativt högt, men anledningen till att många reseplanerare för kollektivtrafik har
långa tider för gång är för att garantera att resenären inte missar anslutningen.
Idag saknas det digitala beskrivningar av gångmöjligheter med tidsangivelser i
Stockholm, då SL:s reseplanerare inte innefattar tidsuppskattning för gång. Anledningen
till att SL valt att inte inkludera detta är att de inte rår över transporterna till och från
hållplatser, utan ansvarar bara för att tiderna är korrekta för deras egna transporter.
Restider för gång kan vara komplext då olika människor går olika snabbt och blir enligt
SL än mer komplicerat då det inte finns tillgång till ett digitalt gångvägnät. 46 De
Internettjänster som finns tillgängliga är olika karttjänster där avståndet går att få i
kilometer, dock baseras detta avstånd på bilvägar, ingen extra hänsyn tas till lämpliga
cykelvägar eller gångvägar. För att få en tidsuppfattning måste egna uppskattningar
göras utifrån det angivna avståndet. Då Stockholm har en digital cykelkarta finns
möjligheten att göra som i Malmö, där restider för fotgängare baseras i cykelvägnätet.
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4 Restidsdata för biltrafiken
Den största utmaningen vad gäller realistiska presentationer av restider är att beräkna
eller uppskatta restider för biltrafiken på olika delar av vägnätet under olika tider på
dygnet och året. Både cykel och gång kan anses vara friflödestrafik oavsett resväg eller
restid och inom kollektivtrafiken finns en stor erfarenhetsbank över restider, vilket
beskrivs i avsnitt 3.1. Biltrafiken är dock utsatt för trängsel, vilket ger en högre variation
på restider och gör beräknandet av prognoser för restider svårare. Restider kan beräknas
på olika sätt. Dels kan generella slutsatser dras från historisk restidsdata, det vill säga
restider som tidigare har uppmätts och lagrats. Dels kan realtidsdata samlas in genom
floating car-data och slutligen kan även trafikprognosmodeller användas för att ta fram
restider. I detta avsnitt följer en genomgång av vilket tillgängligt material och/eller
möjligheter som finns med respektive metod.

4.1 Historisk restidsdata
I och med Stockholmsförsöket samlades restidsdata in för en rad olika länkar i
Stockholm stad. Miljöavgiftskansliet (MAK) sammanställde den data som samlats in
genom kamerasystem, Floating Car och Motorway Control System (MCS). MAK var en
tillfällig arbetsgrupp som planerade, genomförde och utvärderade försöket med
trängselavgifter. 47 Den insamlade restidsdatan från Stockholmsförsöket har presenterats
i olika kategorier för att uppmärksamma naturliga trafikvariationer. Mätdata presenteras
för helgdag och vardag, vilket definieras som måndag-torsdag, då det sedan tidigare
mätningar är väl känt att trafiken då är relativt stabil, medan fredagar ofta avviker. I
diagrammen som sammanställts och som delvis presenteras nedan, visas mätningar från
ett medelvardagsdygn. Variationerna under dagen har uppmärksammats genom att
presentera materialet i följande tidsintervaller: morgonrusning (07.30-09.00),
mellanperiod, eftermiddagsrusning (16.00-18.00) och övriga timmar. I tabellerna
presenteras mätningar från morgon- respektive eftermiddagsrusning.
Analysen gällde trafiken i Stockholms län, varför länet valdes som naturlig avgränsning
för mätningarna. Mätpunkterna har placerats på de mest trafikerade vägarna i länet,
vilket innebär att de mindre trafikerade förbindelserna utelämnats i analysen. Vid
användning av materialet bör detta kompenseras för eller möjligen i framtiden
kompenseras med fler mätplatser. Då trängsel av naturliga skäl främst är fokuserat till
Stockholm stad har även mätpunkterna valts att placeras inom detta område. I de yttre
kommunerna i länet har därför inte lika många restider mätts upp. Kartbilderna i bilaga
3 visar rutterna för floating car-körningarna, samtliga mätpunkter för
trafikflödesräkningar samt de räknesnitt, som har använts för analysen av
mätningarna. 48
Restidsförlängningarna är presenterade i procentandelar motsvarande:
(aktuell restid / friflödesrestid)-1
Friflödesrestid avser restiden då trafiken flyter utan trängsel och köer. Tar en stäcka
normalt 10 minuter, men under morgonrusningen 20 minuter, motsvarar detta 100 %
restidsförlängning. I utvärderingen av Stockholmsförsöket finns olika sträckor
47
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presenterade för 2005 samt 2006, då försöket pågick. Antalet kartlagda sträckor i
rapporten är: 10 inre infarter, både in mot och ut från centrum, 21 gator i innerstaden i
båda riktningarna, 6 norrgående innerstadsleder, 6 södergående innerstadsleder, 3
sträckor längs Essingeleden i båda riktningarna, 2 sträckor längs södra länken i båda
riktningarna, 13 yttre infarter in mot och ut från centrum samt 12 tvärleder i båda
riktningarna. 49 I och med denna utvärdering finns ett stort material om restider och dess
påverkan av rusningstrafik. I oktoberrapporten 50 jämförs restiderna, som uppmättes
under trängselskatteförsöket, med nya restider som samlats in under 2007. Dessa
restider utgör ett viktigt komplement till det grundliga material som samlades in under
försöken, då det efter försökets avslutande åter råder normala förhållanden i trafiken,
vilket påverkar flödena. Oktoberrapporten saknar viss information om trafikflöde då
vissa av mätningssystemen legat nere. Utöver detta material arbetar Siamak Baradaran 51
med en ny och uppdaterad rapport om trafiken i Stockholm, som förväntas komma ut
inom de närmaste månaderna och som även denna kommer att vara ett viktigt
komplement till materialet från Stockholmsförsöket.
I Stockholms Stads rapport presenteras materialet som exemplen i bild 20 och 21. K
betyder att restidsdatan kommer från kameradata medan F innebär att restidsdatan
kommer från floating car-mätningar.

Bild 20: Restidsförlängningar på de inre infarterna in mot centrum, våren 2005 och
våren 2006. 52
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Bild 21: Restidsförlängningar på de inre infarterna ut från centrum, våren 2005 och
våren 2006. 53
Tillsammans utgör dessa informationskällor en bra grund för att hantera
restidsförlängningar inom Stockholm stad. Möjlighet finns att i en reseplanerare skilja
restidstillägget för morgon- respektive eftermiddagsrusning. För alla kända leder kan
den uppmätta datan lagras, medan uppgifter för de ikringliggande lederna rimligtvis
generaliseras utifrån den kända informationen, vilket diskuteras mer ingående i avsnitt
4.5.
Utöver mätningar från kamera och floating car, finns material om restider från MCS. 54
Metoden går ut på att mäta antalet fordon, som passerar med hjälp av
mikrovågsdetektorer. Det är ett kommunikationssystem för dynamisk trafikinformation
som utvecklats främst i Holland. Systemet mäter automatiskt hastighet samt styr
elektroniska skyltar som dynamiskt visar högsta rekommenderade hastighet. Detta
fungerar som ett hjälpmedel för att öka framkomligheten och säkerheten på hårt
belastade länkar. 55 Detta system är implementerat på de större länkarna; E4
Södertäljevägen, E4 Essingeleden, E4 Uppsalavägen samt Södra Länken. Problemet
med MCS-datan idag är att all data som samlats in senare än våren 2008 är tvivelaktig
på grund av stora databasproblem hos Vägverket. Äldre data går naturligtvis bra att
använda. Även kamerasystemet har vissa problem. I dagsläget används inte
restidskamerorna på grund av att Vägverkets upphandling upphörde i april 2008. En ny
upphandling är dock på gång och förhoppningen är att ha ny restidsdata från detta
system från och med hösten 2009. 56
Ett problem med restider uppmätta från kameror är att avgöra på vilka delsträckor
fördröjningarna uppstår. Om en sökning av resväg innehåller delar av den mätta
sträckan kan det då vara svårt att avgöra hur stor restidsfördröjning som ska tas med. En
lösning är att i förväg vikta fördröjningen på olika dellänkar. Med MSC behöver inte
detta problem uppstå om upplösningen väljs liknande den i reseplaneraren. Med denna
53
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metod finns istället problemet med flera olika trafikströmmar på en och samma länk. I
vissa fall kan köbildningar uppstå endast i det högra körfältet, medan hastigheterna i
övriga körfält är opåverkade. Om då medelhastigheten över alla körfält används i
beräkningen anger reseplaneraren en alltför kort restid. Lösningen till detta är att koppla
MCS-data till respektive trafikström. Detta måste göras manuellt, men arbetet behöver
bara utföras en gång och antalet sträckor är begränsade i Stockholmsområdet (10-15
st). 57

4.2 Restider i realtid
För att komma åt realtidsinformation om restidsförlängning, samt för att generera
historiska data, kan floating car-mätningar utföras. Idag finns inte särskilt många
floating car-bilar ute i trafiken. Anders Håkansson 58 har i sitt examensarbete utvärderat
metoden inom ramen för STRESS-projektet där 1500 taxibilar utrustades med GPS och
den samlade informationen utgjorde sedan underlag för restidsberäkningarna. Resultatet
av Håkanssons studie visade, att det ännu finns stora brister i probe-systemet, vilket
resulterar i begränsningar i de uträknade restiderna. Systemet resulterade i ca 50
inrapporteringar per taxibil och dygn. Ett ganska lågt tal som främst grundar sig i Taxi
Stockholms rutiner för positionsuppdatering. Positionerna uppdateras med en acceptabel
frekvens endast då taxibilarna kör utan kunder, och då bilarna kör utan kunder är det
fortfarande inte alla uppdateringar av position som rapporteras vidare till Vägverket
Stockholm. I takt med att fordonet rör sig i mer komplexa delar av vägnätet, med
tätliggande länkar och flera vägvalsmöjligheter, blir det än mer vikigt med täta
inrapporteringar. För att räkna ut restiderna på de respektive länkar, som ingått i en rutt
har ruttresetiden fördelats mellan länkarna viktat mot länklängder och skyltad hastighet.
Restiden kan med denna metod bli skev om trafikmiljön (i form av köer, trafikljus
o.s.v.) varierar längs rutten. Restider uträknade från floating car-data är därför bra för
hela rutter, men lämpar sig sämre för att fördelas på mellanliggande länkar, så som var
fallet med taxibilarna. Eftersom täta positionsangivelser är av högsta betydelse för
uträkning av tillförlitliga restider är förhoppningen att utökade inrapporteringar markant
skulle förbättra förutsättningarna för systemet. Datamaterialet var alltså starkt begränsat,
mycket på grund av fördelningen av positioner samt fördelningen över tid på dygnet.
Det svaga materialet resulterade i relativt få uträknade restider från testperioden 2006.
Det avgörande, när liknande restidssystem ska byggas upp, är att samplingsfrekvensen
från respektive fordon är högt.
Som tidigare nämnts finns även möjligheten att använda ett hastighetsbaserat floating
car-system. Anledningen till att detta inte användes i samarbetet med Taxi Stockholm
handlade om tekniska begränsningar i deras system. Det krävs helt enkelt ökad
bandbredd för att utöver position även kunna skicka hastighet och riktning på fordonet.
Systemet finns redan utvecklat i liten skala och fördelen är att varje inrapporterad
position och hastighet kan användas för en restidsuträkning. Samtidigt krävs det
betydligt mindre datorkraft för dessa uträkningar jämfört med de algoritmer, som måste
användas för att göra ruttsökningar för fordon med id. I det hastighetsbaserade systemet
får en länk ett visst antal inrapporteringar med varsin rapporterad hastighet.
Inrapporteringarna kan då vara från olika fordon. I princip tas medelvärdet av de
rapporterade hastigheterna längs länken och med vetskap om länkens längd kan sedan
en restid uppskattas. Det var denna metod som användes under Stockholmsförsöket där
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50 bilpendlare försågs med GPS-baserad mätutrustning. Mätningar gjordes en gång i
sekunden av tid, position och hastighet. Dessa mätningar erbjuder endast mätdata från
ett begränsat antal länkar i trafiksystemet (se bilaga 3). Problematiken med detta system
ligger i att de inrapporterade hastigheterna måste kunna anses representativa för hela
länken där fordonet rör sig och på så vis blir detta en mer approximativ metod. 59 I
projektet med bilpendlare uppmärksammades även att mätningarna av hastighet kan bli
mycket missvisande då någon bil gör en kraftig inbromsning eller plötsligt accelererar
på en kort sträcka. En slutsats som drogs var att kombinera de två metoderna och
behålla rapportering på sekundnivå samt fordon med id, men då bara använda
positionen och inte hastigheten. Utifrån denna information kan rutten bestämmas, utan
komplicerade ruttsökningsprogram, samtidigt som metoden säkerställer att inga stopp
görs under rutten. Dock används fortfarande tiden vid start- och målpunkt för beräkning
av restiden. 60 Är det inte möjligt att använda fordon med unika id:n går det att komma
runt problemet med att fördela restid mellan länkar, som ingår i en beräknad rutt genom
att använda ett kvalitetsmått. Ju längre den beräknade sträckan är desto större är risken
att trafiken varit tätare för delar av rutten, vilket leder till att restidsbedömningen blir
skev. En lösning till detta är att ha antalet ingående länkar som en parameter i
uträkningen av kvalitetsmått för länkrestid. Detta kvalitetsmått kan främst användas då
det finns beräknade restider från olika beräkningssystem. Om det finns data för samma
länk vid samma tidpunkt från exempelvis fasta detektorer och probe-mätningar bör
tiderna viktas samman. Viktningen sker då utifrån vilket kvalitetsmått respektive
mätning har. 61
Trots hittills bristfälliga beslut, är metoden i och med dessa försök beprövad och
möjligheterna är stora att utveckla systemet, då antalet fordon med GPS ständigt ökar.
Om systemet ska implementeras i mer övergripande skala i Stockholm är frågan hur
många bilar som krävs för att rapporteringarna ska bli tillräckliga. För ändamålet krävs
GPS-utrustade fordon som lagrar hastigheter och position för senare bearbetning och
analys. De valideringar som har gjorts visar att det krävs ett relativt lågt antal mätbilar
för att ge bra restidsuppskattningar vid friflödestrafik. Cirka 1 % av bilarna bör vara
mätbilar. Vid trängselsituationer, då informationen är som viktigast, krävs något färre
bilar. Med grova uppskattningar och antaganden har slutsatsen dragits att det krävs
ungefär 2200 mätbilar i det befintliga systemet för att erhålla tillförlitlig realtidsdata i
Stockholmsområdet. Dessa uträkningar baserades på att fordonen skulle ha
samplingsfrekvenser på 15-60 sekunder. I och med denna slutsats gjordes år 2000 en
inventering över potentiella fordon för leverans av restidsdata. Denna visade att över
4500 fordon skulle kunna användas. Idag är siffran betydligt större då antalet GPSutrustade fordon i vägnätet ökar snabbt. 62
Med floating car-data kan som sagt även historisk data beräknas och lagras. Normal
restid lagras för varje timme och länk, och viktas även mot värdet från föregående
dygns normalrestid. På så vis förändras ständigt det förväntade restidsvärdet samtidigt
som eventuella bortfall från någon mätbil kan ersättas med det historiska värdet. För att
anpassa restiden till den aktuella trafiksituationen används det historiska värdet i
kombination med kvoten mellan föregående länks aktuella restid och normalrestid. 63
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I Malmöområdet har Vägverket testat ytterligare en metod för beräkning av restider.
Även här användes prober. Skillnaden med det systemet var att
informationsöverförningen skedde genom att följa mobiltelefoners rörelse. Indata fås
om position, hastighet och rörelseriktning, vilket hämtas från mobiloperatören. Med
hjälp av denna information kan restider beräknas automatiskt och i realtid. 64 Även i
Stockholmsområdet är denna metod på gång. Jeffery Archer på Sweco ITS menar att det
ökande antalet GPS-utrustade mobiltelefoner och bilar genererar en stor mängd resdata i
realtid som det finns stor potential att utnyttja. 65

4.3 Trafikprognosmodeller
För de gator och vägar där restidsmätningar saknas kan modellberäknade restider
användas. Det finns många olika matematiska modeller med olika grad av komplexitet.
Den enklaste varianten styrs av den skyltade hastigheten och justeras beroende av
tidpunkt på dygnet samt årstid. I mer komplicerade modeller kan hänsyn tas till
inkommande länkar. Olika fördröjningar uppstår beroende på vilken slags gata eller väg
som ansluts. Exempelvis om en gata med 50 km/h ansluts till en trafikled med 70 km/h
får dess egenskaper påverka de förväntade restiderna, liksom olika utformningar av
korsningar. 66
En mer komplex modell som beräknar trafikflöden genom iterationer är Sampers 67 .
Detta är ett nationellt trafikmodellsystem som består av flera modeller och som används
för analyser av persontransporter med olika färdmedel. Systemet har utvecklats av
SIKA – Statens Institut för Kommunikationsanalys, Trafikverken och
Kommunikationsforsknings-beredningen på uppdrag av Vägverket och Banverket.
Modellsystemet används av Vägverket för värdering av olika infrastrukturinvesteringar.
Framtida trafikflöden analyseras genom beräkning av trafikutveckling och
trafikvolymer för olika sätt att variera infrastrukturen. Sampers är byggd på indata från
RES, Samsdata och räknedata. RES är en nationell resvaneundersökning där 50 000
människor har intervjuats mellan åren 1994-2000 om sina resvanor. 68 Samstabeller
består av statistiskt material från SCB över socioekonomisk data. Tabellerna beskriver
data inom geografiska områden, kallade samsområden, över antal arbetsplatser, antal
boende, könsuppdelning, åldersfördelning och inkomstfördelning. De räknedata som
används är exempelvis flödesslingor i trafiken eller antal resande i kollektivtrafiken.
Denna information läggs in i modellen Emme2 som är en beskrivning av hela vägnätet.
Den stora mängden indata gör modellsystemet komplext och det kan användas för en
mängd analyser. 69 En av parametrarna som beräknas i Sampers är förväntade restider på
alla länkar i vägnätet.
Huruvida Sampers är användbart i fråga om att prediktera restider är helt avgörande hur
väl de predikterade restiderna stämmer överens med verkligheten. I rapporten
Transportprognoser sedan 1975 70 , utgiven av SIKA, görs en uppföljning över hur väl
den prognostiserade utvecklingen av persontransporter överensstämmer med den
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verkliga utvecklingen. Resultatet visar att prognoserna, bortsett från enskilda undantag,
överensstämmer relativt väl med den verkliga utvecklingen. Denna utvärdering
fokuserar dock på hur användandet av de olika transportmedlen har förändrats och inte
på restider i sig. Staffan Bergstöm på Vägverket menar att Emme2 (som är en del av
Sampers) hanterar köer på ett översiktligt sätt. Viss hänsyn tas i modellen till att
restiderna förlängs under rusningstrafik, men modellen har brister när det gäller
estimering av ”verkliga” restider. Bergström menar, att det som krävs för att få mer
realistiska restider i rusningstrafik, är att modellen beaktar att det bildas köer i och med
ökad trängsel. 71 Även om inga exakta restider genereras från Sampers idag finns det
potential att använda restiderna från modellen tillsammans med den grundliga
representationen av vägnätet som finns i Emme2. 72 Den största fördelen med att
använda modellberäknade restider är att de kan appliceras på hela vägnätet och är på så
vis heltäckande till skillnad från de andra metoderna för restidsberäkning. I avsnitt 4.5.1
ges ett förslag på hur Sampersdata kan användas för att generera restider som tar hänsyn
till köbildning.

4.4 Resultat av restider för bilar
Som synes har restider sedan många år tillbaka kontinuerligt samlats in från Stockholms
vägnät genom olika metoder. Utöver de restidsmätningar som har gjorts, har även
flaskhalsstudier genomförts. Dessa har utförts av Movea trafikkonsult AB, där
helikoptrar användes för att registrera var och när köer bildas i stockholmstrafiken. Den
insamlade datan är dock presenterad i form av kölängder och inte som restid. 73 Fredrik
Davidsson på Movea Trafikkonsult AB har sammanställt täckningen av samtliga
restidsmätningssystem, vilket presenteras nedan:

Bild 22: Täckningen av befintliga system för restidsmätning. 74
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I tabellen ges en översikt över vilka gator och vägar som täcks av respektive mätmetod.
Även förslag över hur metoderna kan förbättras för att datamaterialet ska bli mer
pålitligt och användbart ges. I kolumnen användbarhet anges hur användbart materialet
är på just de sträckor där mätningen utförts. Det material som är mest användbart är
alltså MCS-data och restidskameror. Dock är detta pålitliga material inte täckande för
hela vägnätet.
I en reseplanerare är det fundamentalt att ha rättvisa restider för alla vägnätets länkar.
Som ett komplement till sammanställningen ovan visas i följande tabell användbarheten
av respektive mätdata, med utgångspunkten att få heltäckande restidsuppgifter för en
comodal reseplanerare, samt bristerna med respektive metod i dagsläget.
Tekniskt system
MCS-data

Användbarhet Comodal
Liten p.g.a. begränsningen i mätta sträckor. Bra för de
mätta sträckorna (innan våren 2008).

Restidskameror

Ger användbar information. Förhoppningsvis ger
systemet återigen restidsdata under slutet av 2009.

FCD-data STRESS

Dålig data i dagsläget. Dock bra idé och fungerar som
komplement till annan mätdata. Bra
utvecklingsmöjligheter.

Restidsmätningar MAK

Bra underlag för beräkning av förväntade restider ur
historisk restidsdata.

Flaskhalsstudier

Endast användbart om kölängder översätts till restid.
Görs detta kan flaskhalsstudier fungera som viktiga
komplement.

Bild 23: användbarheten av befintliga system med avseende på täckning och
tillgänglighet 75
Sammantaget innehåller systemen tyvärr brister vad det gäller tillgänglighet och
kvalitetssäkring av data. För vissa rutter finns det alltså heltäckande mätdata över
restider, medan det är brister på andra delar av vägnätet. Om fördröjningarna skulle tas
med endast från de länkar där information finns insamlad skulle reseplaneraren visa ett
mycket skevt resultat. Resultatet skulle bli att restiderna blir oproportionerligt långa för
de länkar där restider finns tillgängliga. Om olika länkar behandlas på olika sätt
resulterar det med andra ord i jämförelseproblem. För att restiderna ska kunna påverkas
från detta material måste därför problemet lösas och frågan är hur detta görs på bästa
sätt.

4.5 Hur kan materialet användas?
I slutet av oktober 2008 hölls i Köpenhamn en workshop inom ämnet Working with
multi-modal travel planners, där olika verksamma inom området, från länderna
Tyskland, Finland, Danmark, Norge och Sverige deltog. Frågan, ”Does averaging make
sense?”, togs upp av Jens Peder från Danmark och det är just det ställningstagandet som
måste göras vid framtagandet av restider för biltrafiken. Det är inte realistiskt att i
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Stockholm idag, åtminstone inte kortsiktigt, ta fram realtidsmätningar från alla
vägnätets länkar, alla tider på dygnet, som ovanstående avsnitt har visat. Lösningar och
kompromisser måste tas fram ur den tillgängliga informationen, men frågan är hur och
om det i så fall kommer ge användaren användbar information.
Huruvida restiderna bör anges i realtid eller inte beror på syftet med reseplaneringen.
För okända resor gäller efterfrågan främst väg- och linjebeskrivning samt ungefärliga
restider. Planeringen utförs då ofta en längre tid innan tidpunkten för resan. Då det
gäller kända resor, såsom pendlarresor efterfrågas restiden just nu och planeringen av
resan sker då i nära anslutning till resan. Kollektivtrafiken baseras på fasta restider i
form av en tidtabell, men kommer framöver att utvecklas till en dynamisk reseplanerare,
som påverkas av aktuell trafikdata. En liknande lösning bör tas fram för biltrafiken. Det
första steget är därför att ta fram historiska restider för hela vägnätet att basera
reseplaneraren på. I dagsläget är det den historiska restidsdatan som är den mest
användbara informationskällan. Tillsammans med de andra metoderna kan olika
modeller arbetas fram för beräkning av heltäckande bilrestider. I följande avsnitt ges
olika förslag till hur sådana modeller kan arbetas fram.
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4.5.1 Alternativ 1
Det första förslaget går ut på att använda den grundliga representationen av vägnätet
som finns i Emme2 tillsammans med insamlad restidsdata från kameror. I Emme2 finns
alla länkar i vägnätet representerade i olika variabler så som skyltad hastighet, vägtyp,
vägbredd, antal filer och så vidare. Från restidskameror samlas hastigheterna på länkar
med olika egenskaper.

Bild 24: Restidskameror ger hastigheter, yi, för olika tider på dygnet. 76
Antagandet görs sedan att okända länkar beter sig som de kända länkarna med samma
egenskaper. Varje länk har egenskaper jxi, där i representerar en länk i Emme2 och j
representerar olika egenskaper länken har.
En funktion skattas enligt följande, där yi är en känd hastighet från en känd länk i:
yi = j j jxi ,

j är alltså den parameter som bestäms ur förhållandet mellan
egenskaperna och de kända hastigheterna hämtade från
kameror.

Exempel på ett enkelt system:
Det finns historiska hastighetsuppgifter från 3 kända länkar.
Dessa är exempelvis y1 = 50, y2 = 90 och y3 =80. Följande två
egenskaper är kända hos de tre länkarna:
hastx

1

1

= 70
2
x
= 90
hast
3
hastx = 90

breddx

= 11
2
x
= 14
bredd
3
breddx = 12

Följande samband ställs upp:
y1 = hast-bredd j jx1 = hast hastx1 + bredd
y2 = hast-bredd j jx2 = hast hastx2 + bredd
o.s.v.

1

breddx

2

breddx

ur vilket hast och bredd kan tas fram.
76
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När j skattats för samtliga egenskaper kan yi bestämmas för de länkar som inte har
kameror (och således inte ett känt yi-värde)
yi = j j jxi bestämmas för alla länkar i systemet, inte bara kameralänkar
Detta resulterar med andra ord i ett länkbaserat påslag där varje länk får olika påslag
beroende på dess egenskaper (xi) och varje rutt får olika påslag beroende på vilka länkar
som ingår i rutten.
En invändning mot denna metod är, att hur mycket olika länkar nyttjas i vägsystemet
behöver nödvändigtvis inte endast ha att göra med länkens egenskaper som finns i
Emme2. En länk kan exempelvis vara placerad mellan ett område med många bostäder
och ett område med många arbetsplatser, varpå det kan antas att denna länk är mer
nyttjad än andra länkar med samma egenskaper. Förmodligen är inte detta ett så stort
problem då gator byggs efter behov. Med andra ord finns de stora breda länkarna just
där behoven finns, medan områden som är mindre trafikerade har gator med andra
egenskaper. Samtidigt finns restidskameror på stora delar av vägnätet, varpå sådana
skillnader i restider bör upptäckas i detta material. För att ytterligare kvalitetssäkra
restidsdatan kan materialet kompletteras med den samlade datan från MAK och
flaskhalsstudier. Dock bör det påpekas att tillvägagångssättet enligt ovan resulterar i en
modell som är stockholmsspecifik eftersom den är baserad på mätdata från just
stockholmstrafiken.

4.5.2 Alternativ 2
Ett annat alternativ för att beräkna heltäckande historiska restider för hela länet är att
göra områdesspecifika restidspåslag istället för länkbaserade. Denna metod går ut på att
studera det samlade materialet från MAK och ta fram schabloner för restidpåslag för
resor som sträcker sig över olika områden.

Bild 25: De olika mätsnittens gränser från Stockholmsförsöket
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De mätsnitt som stockholmsförsökets mätdata är baserat på täcker Stockholm stad
(jämför bild 1), där den huvudsakliga köbildningen uppstår. Denna indelning blir
naturlig att använda då restidsinformation hämtas från detta material. För att täcka in
hela avgränsningen för reseplaneraren, med andra ord hela Stockholms län, bör dock
även de omkringliggande kommunerna tas med som ytterligare ett område, med ett litet
eller inget restidspålägg under rusningstrafik.
Inom respektive område uppskattas restider för alla länkar i området med utgångspunkt
i restiderna från de kända sträckorna. Först bör en medelrestid tas fram för den kända
länken under en viss tidpunkt. Förslagsvis tas medianvärdet av de uppmätta restiderna
från länken för att undvika att alltför avvikande restider tillåts påverka medelrestiden.
Friflödesrestiderna jämförs sedan med de uppmätta medianrestiderna och
restidspålägget anges som en procentandel, precis som i materialet från
stockholmsförsöket. Uppskattningen kan exempelvis vara 40 % restidstillägg för resor
inom innerstadssnittet och 20 % inom regioncentrumsnittet. Görs resor över
gränssnitten bör restidspålägget viktas mot hur stor del av sträckan som körs inom
respektive område. Uppenbarligen kan olika länkar inom samma område skilja sig från
varandra men målet med metoden är att ta fram restider som är mer rimliga än dagens
friflödeshastigheter. Det kommer alltså att vara en grov uppskattning som i möjligaste
mån tar hänsyn till köbildning under rusningstrafik. För att kvalitetssäkra
restidspåläggen och fånga hårt belastade sträckor där restider inte finns tillgängliga kan
flaskhalsstudierna användas. För dessa måste en restidsprofil tas fram ur informationen
om kölängd.

4.5.3 Länkbaserat eller punktbaserat
En väsentlig skillnad mellan de två föreslagna metoderna ovan är att restidstillägget
antingen betraktas som en funktion av de olika ingående länkarna eller av en ”punkt-tillpunkt”-sträcka.

Bild 26: Resan sedd som en ”punkt-till punkt”-förflyttning respektive”länk-till-länk”förflyttning. 77
Det första förslaget i avsnitt 4.5.1 är alltså baserat på de olika ingående länkarna i resan
medan förslaget i 4.5.2 fokuserar på var resan börjar och slutar.
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4.6 Hantering av restidstoppar
Hur lång restidsförlängning som uppstår på grund av köer är i högsta grad avhängigt av
när sträckan ska köras. En måndagsmorgon klockan åtta är Stockholms vägar av
naturliga skäl mer vältrafikerade än en söndagsnatt klockan tre. Om ett restidspålägg
skall göras måste detta adderas på rätt sträcka vid rätt tidpunkt. För att fånga
restidstopparna i stockholmstrafiken bör de insamlade restiderna studeras närmare för
att identifiera tidsperioder som på bästa sätt fångar restidsvariationerna.

4.6.1 Olika tider på dygnet
I arbetet med den danska rejseplanen 78 , där fokus har lagts på historisk restidsdata, har
insamling av restider skett till viss del med hjälp av sensorer på motorvägar samt
mätningar från FCD på andra viktiga länkar i vägnätet. Under året 2007 utfördes en
grundlig genomgång av det insamlade materialet, där det fastslogs att det var möjligt att
inkludera realistisk restidsdata för bilresor i rejseplanen. I studien undersöktes hur
topparna i restider kunde hanteras på bästa sätt under rusningstrafik. Först delades
dygnet in i fyra tidsperioder: 06.30-09.00, 09.00-15.00, 15.00-17.30 och 17.30-06.30.
Detta resulterade i restidsförändringar där topparna i restiderna gick förlorade. Vid vissa
tider blev restiderna för korta, medan de vid andra tidpunkter istället blev för långa. I
figuren nedan visar den gula linjen det restidsmedelvärde som tagits fram ur dessa 4
tidsperioder. Den rosa och blå linjen är restider från mätningar utförda 2006 respektive
2007. Detta illustrerar hur topparna inom tiden för rusningstrafik förloras genom denna
metod. Längs just denna länk har bara förmiddagsrusningen fångats, vilket förmodligen
beror på att eftermiddagsrusningen uppstår i trafik åt motsatt riktning.

Bild 27: Figuren visar genomsnittlig restid på Sträckan Køge – Frakørsel, Danmark. 79
Inom respektive tidsperiod var det som synes ännu stora variationer. I ett nästa steg
undersöktes
därför,
att
dela
in
morgonrusningen
(06.30-09.00)
och
eftermiddagsrusningen (15.00-17.30) i halvtimmesperioder. Detta resulterade i 12
tidsperioder, vilka fångade restidstopparna. Slutsatsen från denna studie var att behålla
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långa tidsperioder då det inte är rusningstrafik, medan tidsperioderna under
rusningstrafik inte bör vara längre än 30 minuter. 80
I materialet från Stockholmsförsöket är restidstoppar endast uppmärksammade genom
morgon- och eftermiddagsrusning (07.30-09.00 samt 16.00-18.00). Med utgångspunkt
från det danska försöket kan det därför antas att detta är en alltför grov indelning.
Fredrik Davidsson på Movea föreslår följande indelning:

Bild 28: Dygnet indelat i perioder. 81
I detta förslag är det ännu fler mätperioder än i den danska varianten. Morgon- och
eftermiddagsrusningen beräknas här i 15-minutersintervall, perioden mitt på dagen en
gång i timmen, och slutligen kväll respektive natt som en period vardera. Totalt blir det
42 perioder att ta fram restider för. Tidsperioderna kan alltså delas in mer eller mindre
noggrant och det avgörande är det material som man försöker beskriva. De variationer
som finns i de uppmätta restiderna i Stockholm avgör vilka perioder som bör användas.
Ju kortare tidsperioder, desto fler restidstoppar fångas, men samtidigt får inte
indelningen vara noggrannare än själva materialet. Viss osäkerhet finns i de uppmätta
restiderna och är tidsperioderna mycket korta finns risken att även felaktiga
restidstoppar fångas.
Det finns olika tillvägagångssätt för att finna de lämpligaste intervallerna. En metod är
att börja med att bestämma ett acceptabelt värde på variansen för de uppmätta
restiderna. Intervallerna få då inte vara så stora att det innebär att det acceptabla värdet
för variansen överskrids. Inledningsvis väljs relativt stora intervaller, exempelvis fyra
stycken under ett dygn, där start- och stopptid för intervallen väljs genom att placera
intervallet så att den maximala variansen av restidsvärdena blir så små som möjligt
inom respektive intervall. Eftersom topparna i restid är kända, bör dessa identifieras så
att intervallen kan skapas symmetriskt runt dessa toppar. Efter detta granskas variansen
inom respektive intervall och där värdet överskrider den förbestämda gränsen delas
intervallet ytterligare. Denna process fortgår tills det acceptabla värdet på variansen
uppnås inom alla intervall. På så vis behålls de längre intervallen där restidsvärdena inte
ändras lika snabbt, exempelvis nattetid. Ett annat alternativ är att i förväg besluta om
antalet intervaller, medan tidsspannet för varje intervall fortfarande är olika för att få en
passning som innebär minimal varians inom intervallen. Förmodligen kommer detta att
ge meningsfulla medelvärden och täcka restidstopparna, samtidigt som små och
oregelbundna toppar till viss del jämnas ut. Valet av antalet intervall är främst en fråga
om hur stor varians som anses acceptabel i kombination med hur pass jämn grafen bör
vara. Färre intervall ger en jämnare kurva där de mindre topparna, som kan antas vara
relaterade till den begränsade mätdatan snarare än verkliga tendenser i trafiken, undviks.
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En gissning är att cirka 5-10 intervall, koncentrerade främst kring restidstopparna,
skulle täcka mycket av restidsförändringarna under dagen.82

4.6.2 Olika dagar i veckan
Cybercom har använt historisk restidsdata för sträckan Bredäng – Alvik Strand för att
närmare undersöka storleken på dagsvariationerna. Sträckan är 13 km lång och de
uppmätta tiderna visar på relativt stora variationer från dag till dag. Avgångstiden 07.50
används för samtliga dagar och restiden varierar då från 30 minuter på måndag morgon,
till 19 minuter på fredagmorgon under den valda veckan. Under tisdag, onsdag och
torsdag uppskattas restiden till 22, 20 respektive 25 minuter. 83 Som synes är
variationerna relativt stora och frågan är hur mycket av dessa variationer som är
lämpligt att visa för användaren. Erfarenheten från stockholmstrafiken visar att trafiken
ofta är extra belastad under måndagar, medan fredagstrafiken typiskt är lugnare än
resten av vardagarna. Även helgtrafiken uppvisar andra mönster än vardagstrafiken.
Fredrik Davidssons förslag är därför att dela in veckans dagar enligt följande:

Bild 29: Veckodagsindelning. 84
Precis som för restidsvariationerna under dagen krävs det även här att analysen görs på
det aktuella materialet från stockholmstrafiken. I den mån det går att identifiera tydliga
mönster i variationer av restid under olika dagar kan olika kategorier av dagar väljas.
Den metod som beskrivs i avsnittet ovan för att finna lämpliga intervall bör då göras för
respektive kategori av dagar.

4.6.3 Årstidsvariationer
Vädret är en faktor som på många sätt påverkar restiden. För all sorts trafik är halka och
nederbörd, då främst snö, en hastighetsdämpande faktor. Enligt Fredrik Davidsson kan
årstidsvariationer bestämmas utifrån de restidsmätningar som gjorts kontinuerligt. Dessa
uppgifter baseras på uttag från STRESS-data, och är alltså kontinuerliga mätningar på
huvudvägnätet i Stockholm. Detta är variationer som årligen mäts, och kan således
justeras efter hand. Årstidsvariationerna baseras på medianvärdet under respektive
mätperiod som är på 3-4 veckor. 85 Denna information kan i en reseplanerare ge upphov
till olika restidsvärden beroende på årstid.
Årstidsvariationer ger enligt denna undersökning olika medianvärden av restider. Är
syftet att fånga exempelvis en plötslig blixthalka, som avsevärt sänker hastigheten på
vägarna, är dock denna metod inte särskilt effektiv. Först nästkommande år dyker dessa
siffror upp i statistiken och kommer troligtvis inte infalla med tidpunkten för detta års
plötsliga blixthalka. En annan lösning, eller möjligen ett komplement, kan vara att följa
SL:s exempel i den kommande dynamiska reseplaneraren där aktuella händelser i
trafiken uppdateras dynamiskt. Som realtidskällor över vädersituationen finns redan
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idag vägväderinformationssystem implementerat i trafiken i Stockholm. Trafik
Stockholm 86 förmedlar aktuell trafikinformation och sammanställer bland annat
vintertid väglagsrapporter minst var fjärde timme. För dessa sammanställningar
kommer data från olika källor. Från SMHI hämtas väderprognoser och varningar om
kommande oväder. Utöver detta har Vägverket ca 50 väderstationer längs med vägarna i
Stockholms län och på Gotland. Från dessa hämtas aktuella uppgifter om väg- och
lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet och -riktning samt nederbörd. Två gånger i
timmen, dygnet runt, hela vinterhalvåret, skickas dessa uppgifter till en centraldator på
Vägverkets kontor i Borlänge. 87 Denna information kan alltså användas för
realtidsuppdateringar i en reseplanerare. Svårigheten i detta fall är att avgöra hur vädret
påverkar restiden för samtliga länkar i stockholmstrafiken. För många sträckor finns
som bekant realtidsinformation om fördröjningar och ett antagande skulle kunna göras
att samtliga sträckor påverkas på ett liknande sätt av halka.

4.7 Den bästa lösningen idag och på sikt
Beroende på hur noggranna indelningar som görs, avseende tid på dygnet, dag i veckan
och tid på året, får olika många historiska restider tas fram ur de respektive metoder
presenterade i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2. Vilken metod som ska användas och hur noga
indelningar ska göras måste bestämmas genom närmare analys av materialet och genom
en avvägning av hur stora resurser som finns för ändamålet. Även om dagens material
över restider på många sätt kan anses bristfälligt tyder det på, att det finns olika
möjligheter att ta fram restider, som är mer realistiska än dagens alternativ med
friflödeshastigheter, varför historiska restider rekommenderas. Beräkningar baserade på
historiska restider kan närmast beskriva verkligheten genom att beskriva normalfallet.
Det är dock inte säkert att verkligheten sedan kommer att överensstämma med
normalfallet. För att uppnå detta krävs även realtidsuppdateringar. På sikt kan ett bättre
probesystem utvecklas, där den stora mängden GPS-utrustade fordon, som redan idag
finns, används. Dessutom kan konceptet med restidsdata hämtat från mobiloperatörer
komma att utvecklas. Tillsammans med kompletteringar från historisk FCD, som
beskrivs i avsnitt 4.2, bör då restidsuppdateringar på sikt kunna tas fram i realtid.
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5 Restidsdata för gång, cykel och kollektivtrafik
Som tidigare diskuterats kan cykel- och gångtrafik anses vara friflödestrafik och vad det
gäller kollektivtrafiken finns en stor erfarenhetsbank, som ger bra riktlinjer för att ta
fram restider. Även om restidsberäkningen för dessa färdsätt är betydligt mindre
komplex än för biltrafiken finns vissa frågor att ta ställning till. I följande kapitel
kommer därför olika metoder och möjligheter att diskuteras för beräkningen av gång-,
cykel- och kollektivtrafikrestider i Stockholms län.

5.1 Kollektivtrafik
För att fånga restiden för hela resan och således få en restid från dörr-till-dörr som kan
jämföras med en bilresa, är det viktigt att få med alla transporter till och från hållplatser,
samt vänte- och bytestider. Att inkludera tider för gång till och från hållplatser tycks
relativt okomplicerat. Det som krävs är ett digitalt gångvägnät, eller som en nödlösning,
det befintliga digitala bil- eller cykelvägnätet, samt ett beslut om en lämplig
gånghastighet. Avvägningen i valet av gånghastighet ligger i att antingen välja en
gånghastighet som garanterar att alla hinner fram till den valda avgångstiden eller en
hastighet som mer beskriver den verkliga tidsåtgången för majoriteten av användarna.
Enligt Vägverkets beräkningar har de fotgängare, som inte räknas till äldre eller barn, en
medelgånghastighet på 4,3 km/h. För att ge en realistisk och rättvis restidsbeskrivning
bör alltså inte hastigheten väljas till lägre än 4 km/h. För att bättre anpassa tjänsten till
olika användares behov kan möjligheten ges att ändra till en långsammare eller snabbare
gånghastighet. Till restiden bör även ett tidspålägg för väntetid adderas, exempelvis två
minuter, vilket ska framgå för användaren att det är just väntetid. Även detta innebär att
det blir överflödigt att välja en extra lång gångtid. Bytestider finns redan kartlagda i
dagens system hos SL.
Idag är inte kollektivtrafikens restider dynamiska, men som tidigare diskuterats arbetar
SL med att kunna inkludera incidenter, vädrets påverkan, avstängningar av gator och
hållplatser o.s.v. i reseplaneringssystemet. Då informationen och erfarenheten som
krävs finns, ser utsikterna goda ut för att detta projekt skall lyckas. Redan idag finns
även skillnader i tidtabellerna för sommar och vinter. Det är inte enbart vädret som
ligger till grund för detta, utan faktum är att det i första hand är antalet resande, som
påverkar restid och turtäthet för kollektivtrafiken. Vissa dagar kan bli kaotiska när
väderförhållandena är exceptionella, men sådana skillnader kan ej fångas i
årstidsvariationer utan kräver den dynamiska uppdateringen för att synliggöras. 88

5.2 Cykel
För restidsberäkning av en cykelresa ligger avvägningen i hur komplex modellen för
restidsberäkning ska vara. I kapitel 3 visades exempel både på en statisk cykelhastighet,
oavsett vem som cyklar och var, och på en motståndsmodell som påverkar restiden efter
cykelstil och sträcka. Båda tillvägagångssätten är möjliga, men frågan är om en mer
komplex modell ger en så pass noggrann restidsuppskattning att den överväger de
individuella skillnaderna hos cyklister. En vanlig cykelresa kan tänkas att den påverkas i
relativt hög grad av cykelhastighet, tätheten av trafikljus, vind och lutning.
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Hastigheten som en cyklist färdas med varierar och det gäller att bestämma vilken
hastighet som ska användas för att ge en så rättvis tid som möjligt för så många
användare som möjligt. Vägverkets mätningar tyder på en högre rekommenderad
hastighet än någon av de presenterade reseplanerarna för cykel använder sig av. Enligt
Vägverkets mätningar cyklar de flesta mellan 15 och 25 km/h. Några få cyklar
snabbare, upp emot 30 km/h. Medelhastigheten för vuxna cyklister är 16-18 km/h och
för barn och äldre 6-8 km/h. I blandtrafik på körbanan kan cyklister i genomsnitt åka
snabbare (18,2 km/h) än på cykelbanor (17,7 km/h). På en kombinerad cykel- och
gångväg är det främst cyklisterna som hindras av fotgängare och har där en
medelhastighet på 18 km/h med en standardavvikelse på +/-3 km/h. 89 Utifrån dessa
framtagna medelvärden är Vägverkets rekommendationer att utgå från 18 km/h som ett
genomsnittsvärde på cykelhastighet på plan mark. För barn eller äldre människor bör
medelhastigheten beräknas vara ungefär 10 km/h. 90 Enligt Vägverkets beräkningar kan
det därför vara idé att i en cykelreseplanerare välja hastigheten för den ”normala”
cykelstilen till ca 17-18 km/h, vilket kan jämföras med ”kraftfull” cykelstil i RASKERmodellen, förutsatt att det i cykelreseplaneraren finns möjlighet att, för äldre, barn och
andra som av olika anledningar vill cykla sakta, välja andra cykelstilar.
I Ahlbergs examensarbete går att läsa om en respondent som menar att, då
cykelhastigheten är så pass individuell som den är, är det viktigt att i en
cykelreseplanerare ange sträckans längd samt stopptiden vid trafikljus. 91 Enligt
Vägverkets beräkningar kan väntetiden vid passage i en korsning reglerad av trafikljus
beräknas som 0,5 * tid för rött ljus. Tiden för olika stoppljus programmeras olika för
olika korsningar. För passage i oreglerade korsningar är det svårare att uppskatta
tidsåtgången. Det finns dock en framtagen modell i Vägverkets effektkatalog ifrån
vilken uppskattningar av väntetiden kan hämtas. 92 Tiden för stopp vid trafikljus är ingen
faktor som tas hänsyn till i någon av dagens cykelreseplanerare i Sverige, men det tycks
alltså vara möjligt att få tillgång till dessa indata vid behov.
Då det gäller lutningen på olika vägar och cykelvägar finns i dagsläget tillgång till viss
data, dock kommer detta material att förbättras under de kommande åren. De höjddata
som Lantmäteriet idag har tillgång till är höjdsatta punkter i ett 50-metersgrid, där varje
gridpunkt har en noggrannhet på ca två meter. Detta material är med andra ord inte
tillräckligt noggrant för att använda som underlag till en höjdprofil för cykelvägar.
Lantmäteriet ska dock inom de närmsta åren, med start 2009, ta fram en ny nationell
höjdmodell med god kvalitet. Ur denna skulle relativt exakta höjdprofiler kunna tas
fram över vägar och cykelvägar. Enligt Gunnar Lysell på Lantmäteriet skulle det inte
vara några problem att kombinera dessa höjddata med kartmaterial från NVDB. 93
Redan i dagsläget finns höjddata med hög noggrannhet i Stockholm stad som
kommunen samlat in genom laserskanning. 94 Även några intilliggande kommuner har
viss information om höjddata, men hela länet är inte täckt. Enligt Lantmäteriet finns det
vissa svårigheter med att kombinera de olika materialen, då metoderna i de olika
kommunerna skiljer sig något. 95 Om valet görs, att inkludera liknande material i
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reseplaneraren, kan det därför vara en idé att vänta med att inkludera höjddata tills
Lantmäteriet sammanställt den nya nationella höjdmodellen. Om beslutet tas att
inkludera höjddata är frågan hur lutningen ska påverka cykelhastigheten. Enligt
Vägverkets rekommendationer kan medelhastigheten i uppförsbackar antas vara 11
km/h och i nedförsbackar 35 km/h. 96 Dessa uppskattningar tycks stämma relativt bra
överens med de hastigheter RASKER-modellen erbjuder vid backar enligt digrammet i
bild 19. Det kan tänkas att många nedförs- och uppförsbackar tar ut varandra under en
cykelresa då det gäller restiden. Om beräkningar utförs grundade i Vägverkets siffror
visar det mycket riktigt att snitthastigheten blir i princip den samma under en resa med
lika mycket uppför som nedför jämfört med en resa på endast plan mark. Om 4 km
cyklas i 18 km/h tar detta 13,3 minuter. Utgörs 1 km av dessa av nedförsbacke och 1 km
av uppförsbacke, och alltså cyklas i 35 km/h respektive 11 km/h, tar resan 13,8 minuter.
En metod för att underlätta beräkningarna kan därför vara att påverka snitthastigheten
efter hur stor höjdskillnad det är mellan start- och målpunkt.
Även för vindförhållanden finns möjligheten att få tillgång till indata. Aktuell vinddata
kan hämtas från de befintliga vägväderinformationssystem som finns beskrivna ovan,
där både vindriktning och vindstyrka mäts. Förmodligen räcker det att samla in vinddata
från ett par eller några delar av länet, då det främst är ungefärliga uppgifter som
kommer att kunna användas. Trots många mätpunkter kan vinden bete sig olika,
exempelvis mellan öppna ytor och mellan hus. Rekommendationen är därför att samla
in vinddata i kategorier av olika intervall, så som svag, medel, stark och mycket stark
vind, samt olika vindriktningar. Denna information skulle förmodligen vara tillräcklig
inför planerandet av en cykelresa och för påverkan av cykelhastigheten.
Att få vinddata och lutning att påverka cykelhastigheten på ett korrekt sätt kan alltså
vara svårt att uppnå. Det absolut viktigaste i en bra cykelreseplanerare är att använda
kartor där cykelvägnätet är inlagt. Som beskrivet i kapitel 2 finns möjlighet att göra
detta i Stockholm. Huruvida det sedan är möjligt att samla in lutning samt vinddata av
god kvalitet kan ses som en bonus. Förslaget är därför att bestämma väl valda
defaulthastighet för olika typer av cyklister. Informationen om lutning kan exempelvis
presenteras i form av varningar för större backar längs rutten och informationen om
aktuella vindförhållanden kan presenteras i reseplaneraren som en extra tjänst till
cyklisterna. På så vis läggs större fokus på den individuella variationen och en lämplig
rutt samtidigt som modellen inte behöver göras alltför komplex. Tilläggsinformationen
ger även användaren en bättre grund att själv uppskatta sträckans karaktär.

5.3 Gång
För gång finns få tänkbara faktorer som påverkar hastigheten, utöver olika individuella
skillnader. Halka kan tänkas sänka hastigheten något, medan nederbörd och vind främst
minskar bekvämligheten. Inga faktorer har så stor inverkan, att det motiverar att bygga
en modell för variabel hastighet. Gånghastigheten bör väljas på samma sätt här som i
kollektivreseplaneraren diskuterad ovan. Liksom för en cykelreseplanerare är det viktiga
att använda sig av bra kartor. I detta fall finns inget material utvecklat särskilt för
fotgängare, vilket diskuteras i kapitel två. En kortsiktig lösning är att använda en
kombination av bil- och cykelvägnätet i väntan på att gångstigar, trappor och liknande
kartläggs.
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6 Presentation av jämförbara restider
Efter att ha konstaterat vad som i dagsläget är möjligt att leverera för respektive
färdmedel dyker frågan upp hur en jämförelse mellan restider påverkas. I detta kapitel
ligger därför fokus på jämförbarheten av restider. Här förs en diskussion om vilka
parametrar, som bör ingå i restiden för respektive färdmedel, samt i vilken mån de ska
vara med att påverka tiden för att uppnå så rättvisa restider som möjligt.
Även sättet att presentera restiden i en reseplanerare påverkar innebörden av restiden.
Dels påverkar presentationen mängden information som användaren får del av och dels
påverkar den vad som uppfattas ingå i restiden. En risk med pålägg på restiden, i
kombination med ett bristfälligt sätt att presentera informationen, kan vara att det i
slutändan blir ett dubbelt restidspålägg. Om exempelvis en bilresa presenteras med en
restid som automatiskt inkluderar 5 minuter till parkeringstid, men inte anges som detta,
finns möjligheten att resenären själv lägger till 5 minuter för att ha tid till att parkera.
Möjligheten finns alltså att restidstillägg underskattar människors egen förmåga att
uppskatta exempelvis parkeringstid. När beslutet är taget om vilka delmoment som ska
ingå i restiden, bör alltså tid även ägnas åt att hitta ett representativt presentationssätt för
jämförbara restider.

6.1 Vad representerar restid?
Det finns olika sätt att beräkna restid. I juni 2007 hölls en workshop om utvecklingen av
Trafiken.nu:s comodala reseplanerare där 14 personer deltog från SL, Vägverket,
Stockholms Stad, Trafikkontoret, Trafik Stockholm, Färdtjänst och Astando. Samtliga
deltagande var överens om att en rättvis jämförelse av restid mellan olika färdmedel bör
bygga på ”dörr-till-dörr-restiden”. Alternativet är att presentera den effektiva restiden,
alltså tiden resenären sitter i ett färdmedel. Anledningen till att ”dörr-till-dörr”-principen
föredras är att många dolda tidsförluster i resandet ofta annars förbises, som tiden för
bytestid, parkeringstid, gångtid till och från parkering eller hållplats och så vidare.
Gemensamt kan dessa tidstillägg påverka resenärens val av färdmedel. 97 Enligt
Ahlbergs användarstudie anser även de flesta användare att restiden ska beräknas från
dörr till dörr och det kan då uppstå problem om den comodala reseplaneraren inte
beräknar tiderna på samma sätt som användarna tror. Uppskattningar av gångtid till och
från hållplatser respektive parkeringstid kan skilja sig och uppfattas mer eller mindre
korrekta av olika användare. Det ställningstagande som måste göras är därför om ”dörrtill-dörr”-tider, som är mer osäkra, ändå utkonkurrerar den mer säkra effektiva restiden.
Det finns två olika sorters faktorer som påverkar restid. Dels är det de olika
delmomenten som en resa kan brytas upp i, där även tiden för exempelvis väntetid eller
parkeringstid utgör delar utöver den faktiska restiden. En annan typ av faktorer som
påverkar restiden är sådana som förlänger den faktiska restiden, exempelvis dåligt
väglag, vind eller köer. Problematiken med dessa senare faktorer har behandlats i
diskussionerna i ovanstående kapitel 4 och 5. I följande avsnitt diskuteras resans olika
delmoment för samtliga färdmedel.
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6.2 Resans delmoment
I tabellen nedan ges en översikt över de delmoment som kan tänkas ingå i en resa med
respektive färdmedel. Resorna beskriver rent fiktiva resor och de angivna tiderna har
ingen grund i verkligheten, utan presenteras endast som ett exempel för att ge en
uppfattning över hur en resa kan delas upp i olika delmoment. Siffrorna motsvarar tid i
minuter.

Färdmedel

Delmoment

BIL

2
+
12
+ 15 +
3
+ 3
START + FRIFLÖDESTID + KÖTID + PARKERING + GÅNG
3 +
2
+
40 (+
7
+
20
)+ 2
GÅNG + VÄNTETID + FÄRDTID (+ BYTESTID + FÄRDTID ) + GÅNG
1
+
15
+
1
+ 1
START + FÄRDTID + PARKERA + GÅNG
20
GÅNG

KOLLEKTIVTRAFIK
CYKEL
GÅNG

Bild 30: En resa med respektive färdmedel där resan presenteras i olika etapper. 98
För en bilresa krävs en viss starttid som förmodligen inte är särskilt lång. Det som krävs
är att gå ut till bilen och starta den. Vintertid kan startmomentet tänkas ta lite längre tid,
då exempelvis skrapning av rutor kan krävas. Den faktiska restiden består sedan av
friflödesrestiden och fördröjningen på grund av köer. Väl framme dyker det moment
upp som troligtvis är svårast att uppskatta, nämligen tiden för att hitta parkeringsplats.
Denna är beroende av var föraren ska parkera, om denne har tillgång till egen parkering,
huruvida personen är villig att betala för sin parkering eller ej o.s.v. Framförallt är det i
många fall tillfälligheter som avgör. Fredrik Davidsson 99 menar dock att användaren
troligtvis är medveten om svårigheten i att hitta en parkeringsplats. I en reseplanerare
kan schablonvärden användas som påverkas av om målpunkten är i innerstaden eller
längre ut, om användaren har egen p-plats eller accepterar parkeringshus. Beroende av
dessa faktorer kan tilläggstiden variera (exempelvis mellan 2 till 10 minuter). Givetvis
kan parkeringstiden variera utanför detta intervall och därför bör den schablonbestämda
parkeringstiden markeras som en uppskattad tid med stor osäkerhet i reseplaneraren.
Slutligen måste resenären gå från parkeringen till den slutliga adressen, vilket kan
tänkas ta några minuter i anspråk.
För en kollektivtrafikresa finns inga ytterligare delmoment som inte redan diskuterats i
kapitel 5. De olika delmomenten är väl tidsbestämda eller går ur relativt enkla
beräkningar med bas i bra kartmaterial att beräkna. För en cyklist krävs en kort starttid
för att ta fram cykeln. Färdtiden utgör sedan den huvudsakliga delen av resan då
parkering går relativt snabbt, samt kan antas vara möjlig att göras i nära anslutning till
slutdestinationen.
Huvudfrågorna då det gäller att addera tider för resans olika delmoment gäller alltså om
tid ska adderas för att skrapa bilrutan vid frost och minusgrader, samt hur lång
parkeringstid som ska läggas till på tiden för en bilresa. Genom en granskning av
resornas olika delmoment står det klart att det framförallt är en bilresa som kräver olika
tidstillägg för att ge en jämförbar och rättvis restid. Det är även för detta färdsätt de
svåraste momenten finns för tidsuppskattning, så som kötid och parkeringstid.
98
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6.3 Generella och individuella tidstillägg
Det finns alltså stora svårigheter i att avgöra hur stora tidstillägg som ska göras. En
metod för att underlätta detta är att skilja på generella och individuella tidstillägg. På
detta vis kan användaren själv fylla i personlig information som påverkar framtagningen
av de individuella tidstilläggen. De generella tidstilläggen gäller alltså för alla resenärer
och kommer ur faktorer som exempelvis köbildning och halka. Om användaren själv får
fylla i om han/hon behöver skrapa rutan, har tillgång till egen parkering, är villig att
acceptera parkeringshus eller betalparkering och så vidare blir de individuella
tidstilläggen mer rättvisande. Detta gäller kanske framförallt pendlarresenärer som utför
samma resa dagligen. I dessa fall kan pendlaren till och med själv välja att fylla i sin
egen totala parkeringstid som alltid adderas på pendlarresan. Denna personliga profil
fyller främst ett syfte för bilresor då gång-, cykel- och kollektivtrafikresor har få
individuella faktorer som påverkar. För dessa tre färdsätt är det helt enkelt gång- och
cykelhastighet som varierar mellan olika användare. En invändning mot en personlig
profil är att enkelhet och snabba svar egentligen är eftersträvansvärt i en reseplanerare.
Tröskeln för att använda tjänsten får inte bli för hög, i så fall kanske användaren väljer
en annan mer lättanvänd reseplanerare. Samtidigt är självklart korrekta tider också något
som måste uppnås för att användaren ska få tilltro till tjänsten. En personlig profil
behöver dock bara fyllas i en gång, under förutsättning att själva standardresan inte
ändras. I det dagliga användandet av reseplaneraren genereras därför snabba svar och
därför kan den personliga profilen ändå vara ett bra alternativ för att komma närmare
korrekta restider.

6.4 Presentationen av restid
Då en dörr-till-dörr restid innehåller osäkra moment är rekommendationen att lägga stor
vikt vid att tydliggöra vilka delar av restiden som motsvarar vilket moment i resan. I
den norska reseplaneraren Rutebok 100 kan användaren välja att få restiderna
presenterade i diagram, vilket gör det tydligt att jämföra restider och resans olika
moment, för olika färdsätt. I diagramuppställningen finns faktisk restid, väntetid,
bytestid samt fördelningen av tid mellan olika färdmedel. Denna presentation kan vara
praktiskt då resenärer ofta uppfattar väntetid och bytestid som mer negativ är faktisk
restid. 101 På detta sätt kan resenären själv värdera och ta ställning till de olika momenten
i resan.
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Comodal reseplanerare för åtta olika färdmedel (endast kollektiva) i Norge med ambitionen att vara
riksomfattande.
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Bild 31: Norska nationella reseplaneraren Rutebok
Väljs inställningen ”diagram” visas resorna enligt bild 31. På bilden visas gångtid som
grå stapel, restid med buss som blå och väntetid som vit. Genom att välja en specifik
resa, utifrån information från diagramuppställningen, ges mer utförlig information om
avgångs- och ankomsttider. Diagrammet är lite otydligt gällande vilka tider som gäller
för respektive period i resan. Ska exempelvis resenären börja gå kl 15.30 i det andra
reseförslaget eller går bussen kl 15.30? Oavsett otydligheten på just denna sida är
konceptet intressant. De olika längderna på staplarna ger en illustrativ och tydlig bild
över resans olika moment. Om metoden utvecklas och blir tydligare samt anpassas för
samtliga färdmedel kan detta fungera som ett hjälpmedel i den comodala reseplaneraren.
I UL:s reseplanerare presenteras de olika möjliga resorna med förtydligande ikoner över
ingående resmoment enligt bild 32. I detta skede finns ingen information om
fördelningen av tid på de olika ingående delmomenten. UL:s presentation över samtliga
möjliga resval blir därför inte lika illustrativ som Rutebok:s variant (bild 31) och det tar
därför längre tid och krävs mer arbete för att avgöra längden av de olika delmomenten i
förhållande till varandra.

Bild 32: De möjliga resorna uppräknade
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Väljer användaren ”resväg” för ett specifikt resalternativ presenteras resan i olika
etapper med tydliga ikoner och tidsangivelser enligt bild 33:

Bild 33: Resan presenterad i olika etapper på UL:s hemsida
En viktig faktor vid presentationen av restid för resor med kollektiva färdmedel är att
det tydligt framgår att resans alla delmoment är medräknade i restiden, vilket fångas i
denna presentation. Möjligen kan väntetiden tydliggöras något mer då den här döljs
mellan den tredje och fjärde etappen. Efter promenaden anländer resenären 10.30 och
får då två minuter väntetid tills bussen avgår 10.32.
Även för en bilresa är det viktigt att få med resans delmoment så att det tydligt framgår
att exempelvis parkeringstid är medräknad. På samma sätt kan detta lämpligen göras
genom någon form av tabell eller diagram. För bilresan finns även en annan
presentationsfråga att ta ställning till på grund av bilresans mer svårberäknade restid,
nämligen på vilket sätt siffran för summan av restiden ska presenteras. Är det kortast
möjliga tid, längsta uppmätta tid eller kanske den förväntade restiden? Om restiden
baseras på någon slags trafikmodell eller beräkningar utifrån historiskt insamlade
restider benämns detta förväntad restid. Detta är ett försök att ange restiden för
normalfallet. En sådan presentation av restiden kan kompletteras med en liten förklaring
om att det är just den förväntade restiden samt möjligen vad det innebär enligt exempel
1 nedan:
1)

2)

3)

4)

Ett annat alternativ är att som i Google Maps, presentera restiden som friflödesrestid,
men med en kommentar om att det vid tung trafik kan ta längre tid, enligt exempel 2.
Detta är en metod att fånga restidens osäkerhetsintervall som givetvis går att ta fram ur
historiska restider. Förslagen 3 och 4 fungerar på liknande sätt. Siffran 2:30 samt i:et är
länkar under vilka mer information ges. I exempel 3 anges restiden vid köer inom
parantes, medan den andra siffran (1:20) kan representera antingen friflödesrestiden
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eller den beräknade förväntade restiden. I exempel 4 anges detsamma och om resenären
vill veta mer exakt vad restiden innebär finns mer information under i:et. Samtidigt som
tydligheten är viktig får inte användaren ges för mycket information. Tydligheten måste
balanseras med hur mycket information som snabbt och lätt kan tas in. Ges mindre
information i ett första steg bör möjligheten finnas att genom länkar komma vidare till
mer utförlig information om vad den presenterade restiden innefattar. Väljs inte
metoden med den personliga profilen kan det här även vara ett alternativ, att bakom
länken med mer information modifiera hur restiden beräknas. I och med detta erbjuds
snabba svar, men med möjligheten att i efterhand korrigera beräkningarna. För att
besluta om vilken metod som är bäst gäller det att prioritera och hitta den bästa
kompromissen som uppfyller kraven, formulerade av Ahlberg 102 , på snabba svarstider,
enkelhet före komplexitet samt genomskinlighet (gällande hur beräkningar genomförts).

6.5 Realtidspresentation eller ej
Det finns en stor efterfrågan av realtidsinformation eftersom många använder
reseplanerare nära tiden för avresa. 103 Personer som pendlar är inte ute efter att hitta en
resväg, utan söker snarare information om det aktuella trafikläget. Som diskuteras i
inledningskapitlet framhåller ITS Sweden att det yttersta syftet med en comodal
reseplanerare är att trafikanten erbjuds ett för var tid smartaste förslag så att det bästa
resevalet kan göras anpassat efter den rådande situationen. För att kunna ta detta beslut
behöver användaren uppenbarligen tillgång till realtidsinformation. Ahlberg 104 har i sitt
arbete utformat symboler för att indikera både aktuellt trafikläge och tendenserna i
trafiken, det vill säga om trafiken beräknas öka, minska eller vara bibehållen.
Symbolerna är utformade som pilar med olika bakgrundsfärger enligt bild 34.

Bild 34: Ahlbergs symboler för att indikera restid.
Färgerna anger hur trafiken förväntas vara vid tiden för den sökta resan medan pilarna
anger hur trafiken förväntas förändras efter tiden för sökt resa. Pil nedåt innebär att
trafiken förväntas minska, pil uppåt att trafiken förväntas öka och slutligen pil åt höger
att trafiken förväntas vara konstant. Färgerna som symbolerna har visar trafikläget enligt
bild 35.

Bild 35: Ahlbergs färgkodning för restidssymbolerna
En viktig ambition med den comodala reseplaneraren är att det ska finnas
restidsuppskattningar baserade på både statistisk data och realtidsinformation.
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Problemet med realtidsrestider och aktuella tendenser i trafiken är att få fram denna
information för hela vägnätet, vilket diskussionen i kap 4 visade. De lösningar som
presenteras i avsnitt 4.5 ger endast de förväntade restiderna (jämför kollektivtrafikens
tidtabeller). I dagsläget finns viss information i realtid om Stockholmstrafiken, men
frågan är om det är rimligt att försöka ta fram tendenser för alla resor. En kompromiss
vore att på kort sikt sträva efter att alltid ange de förväntade restiderna enligt något av
förslagen i avsnitt 4.5 och samtidigt komplettera med varningar som uppkommer i
realtid. Dessa varningar kan exempelvis vara att en viss sträcka är hårt belastad och att
en annan väg därför rekommenderas, att det råder stor halka och att resenären därför bör
räkna med en längre restid, att en länk är avstängd/har begränsad framkomst på grund
av olycka och så vidare. Genom denna metod kan den information som redan idag finns
tillgänglig användas utan att för den delen innebära att nya restider måste tas fram längs
alla sträckor. På längre sikt är det önskvärt att systemet ytterligare förbättras genom fler
vägkameror, sensorer och nytt probesystem. I takt med att insamlingen av
restidsinformation i realtid utökas bör även reseplanerarens realtidsangivelser utökas.

6.6 Jämförbarhetsproblem
Det finns potential att med grund i historiska restider göra uppskattningar om
biltrafikens restider, som är mer rimliga än de tider dagens reseplanerare genererar.
Dock skulle restidsuppskattningar för bilen ännu vara osäkra, mer osäkra än restiderna
för de resterande färdmedlen, vilket bör framhållas i en reseplanerare. Jämförelsen blir
skev om restider som är relativt säkra presenteras sida vid sida med restider med högre
osäkerhet. Om användaren får valet, att åka kollektivt i 40 minuter eller med sin egen
bil i 20 minuter kanske det senare verkar mer lockande. Markeras osäkerheten i restiden
för bil uppmärksammas problemet även om restiderna ändå inte kan klassas som helt
jämförbara.
Ett annat jämförelseproblem mellan kollektiv- och biltrafik dyker upp vid eventuella
realtidsuppdateringar, just på grund av svårigheten att erbjuda realtidsinformation för
hela vägnätet för biltrafiken. För kollektivtrafikens del är arbetet med detta långt
framskridet i och med projektet JustNu. Av intervjun med Jonas Persson på SL framgår
det att tidtabellerna redan idag stämmer relativt bra med verkligheten då inga
oförutsedda händelser inträffar i trafiken. Inom det närmaste året kommer dessutom
deras egna reseplanerare att uppdateras dynamiskt för aktuella störningar i trafiken. För
kollektivresor kan resor därför i förväg planeras med relativt stor säkerhet. I en comodal
reseplanerare uppstår då problem om biltrafiken inte kan erbjuda restider med samma
säkerhet. Vid exempelvis ett snöoväder skulle förseningarna som uppstår inom
kollektivtrafiken uppdateras och restiderna skulle därmed bli längre. Om bilrestiderna å
andra sidan är baserade på historiska restider eller genom trafikprognosmodeller skulle
inte dessa väderberoende förseningar visas, vilket skulle ge ett skevt resultat av restider
i den comodala reseplaneraren.
För jämförelser mellan kollektiv- och biltrafiken i en långsiktig reseplanerare där
aktuella störningar inte påverkar blir problemen inte lika stora. Dock kvarstår
grundproblemet med svårigheten att uppge säkra restider för hela bilresor. Trots brister i
jämförbarheten är slutsatsen att dörr-till-dörr restider är att föredra i en comodal
reseplanerare. Framförallt krävs tilläggstider för en bilresa för att restiden ska stämma
överens med den verkliga tidsåtgången, men som tidigare visats är det även nödvändigt
att ange hela kollektivtrafikresan, inklusive transport till och från hållplatser, för att ge
en tydlig och jämförbar bild över hur lång tid hela resan tar.
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7 Sammanfattande rekommendationer
I detta kapitel ges en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och
rekommendationerna inför utvecklingen av den comodala reseplaneraren.

7.1 Tillgänglig data
Från genomgången av tillgängligt kartmaterial och genom granskningen av hur restider
behandlas i befintliga reseplanerare kan det konstateras att den samlade bilden av
tillgången på data som behövs för restidsberäkning i Stockholm i dagsläget ser ut som
följer:
Tillgång till
Indata

bil

kollektiv

cykel

Kartor
+
+
+/Tider
+/+
+/Rusningstid
+
()
Realtid
+/()
Bild 36: Tillgång på indata för restidsberäkning i dagsläget 105

gång

+/()
()

Kartor finns för bil-/kollektivvägnätet. För cykelvägnätet finns kartmaterial till stor del
för hela länet men det krävs visst arbete för att sammanfoga kartorna. Gångvägnätet är
det enda som inte finns digitalt, dock anses detta vara rimligt att kartlägga.
För bilresor kan restiden anges som friflödesrestid, men då denna tid sällan är rimlig
rekommenderas inte detta tillvägagångssätt. Det finns en hel del material insamlat över
verkliga bilrestider, främst från mätningar i samband med Stockholmsförsöket. Dessa är
dock inte heltäckande och därför krävs arbete för att ta fram restider för hela vägnätet ur
detta material. Då kollektivtrafiken löper längs kända rutter och det finns en stor
erfarenhetsbank över restider finns dessa att ange både täckande och rimliga. För cykel
och gång har arbete lagts ner på att ta fram så väl rimliga hastigheter som andra
påverkansfaktorer på restider. Dock är dessa tider alltid påverkade av individuella
skillnader hos resenären och kan därför aldrig bli exakta.
Både cykel och gång anses vara nära friflödestrafik och därför opåverkade av både
rusningstid och realtidsuppdateringar, varför dessa kategorier endast analyseras ur
bilens och kollektivtrafikens synvinkel. Vid arbetet med att ta fram rimliga restider för
biltrafiken ur historiska restidsdata bör detta göras med avseende på olika kategorier av
tider och dagar. På så vis erhålls restider som även tar hänsyn till rusningstrafikens
inverkan. I kollektivtrafikens tidtabeller tas redan idag hänsyn till rusningstrafik.
Realtidsuppdateringar av trafiksituationen är något som är helt nytt för Stockholms
reseplanerare. För biltrafiken krävs relativt stora satsningar och därför även ett längre
tidsperspektiv för att uppnå detta. Inom kollektivtrafiken finns realtidsinformation om
restider och arbetet med att ta vara på denna, samt att presentera informationen i en
reseplanerare, har redan påbörjats.
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Rekommendationerna i ett första skede är alltså följande:
x
x
x
x

Sammanställ digitalt cykelvägnät
Kartlägg digitalt gångvägnät
Ta fram förväntade bilrestider för olika tider och dagar ur historiska
restidsdata
Slutför arbetet med att ta tillvara kollektivtrafikens realtidsinformation

Om dessa rekommendationer följs finns potentialen att få följande bild av tillgången på
data:
Tillgång till
Indata

bil

kollektiv

Kartor
+
+
Tider
+/+
Rusningstid
+/+
Realtid
+
Bild 37: Tillgång på indata för restidsberäkning
genomförs 106

cykel

gång

+
+
+/+/()
()
()
()
om föreslagna rekommendationer

Trots arbete med att ta fram historiska bilrestider kommer viss osäkerhet, som inte går
att jämföra med de övriga färdmedlen, att finnas i dessa restider. Dock kommer
rimligheten i siffrorna förbättras jämfört med restider angivna som friflödesrestider. I ett
längre perspektiv är det eftersträvansvärt att även sikta på realtidsuppdateringar för
biltrafiken, inte mist för jämförbarhetens skull. Även för att uppnå det yttersta syftet
med en comodal reseplanerare krävs realtidsuppdateringar. Endast genom denna
information kan resenären välja det för var tid bästa färdsättet. Målsättningen bör därför
vara att på sikt utveckla systemet för insamling av bilrestider i realtid.

7.2 Rekommenderat tillvägagångssätt för framtagning och
presentation av jämförbara och realistiska restider
Det är främst för biltrafiken och cykeltrafiken som lämpliga restider måste arbetas fram.
För kollektivtrafiken finns realistiska tider för den faktiska restiden och för
gångtrafikanter gäller det främst att enas om en lämplig gånghastighet. De system som
finns för insamling av bilrestider i Stockholm innehåller tyvärr brister vad det gäller
täckning, tillgänglighet och kvalitetssäkring av data. På grund av detta lämpar sig
materialet bäst för att ta fram förväntade restider ur historiskt insamlad data.
Rekommendationen är att beräkna länkbaserade eller områdesbaserade tidspåslag och
att i samband med detta identifiera restidstoppar i stockholmstrafiken. För att i största
mån använda den information som idag finns tillgänglig bör de förväntade restiderna
som anges även kompletteras med realtidsvarningar om exempelvis incidenter, köer och
halka, dock utan att påverka den beräknade restiden i ett första skede. För
cykelreseplaneraren rekommenderas att fokus läggs på att inkludera bra och heltäckande
digitala cykelkartor. Lutningsdata kan anges som varningar då rutter föreslås längs
speciellt branta backar och vindinformation kan anges i form av riktning och styrka.
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Dessa påverkar då inte modellen för restidsberäkning, utan hastigheten väljs till en
konstant hastighet på ca 17-18 km/h, med utrymme för individuell anpassning.
För att uppnå jämförbara restider är rekommendationen att ange dörr-till-dörr-restider.
Olika tidstillägg för en resas delmoment krävs, framförallt för en bilresa, för att
jämförbarhet ska kunna uppnås. Starttid och tid för parkering bör adderas. Även för en
resa med kollektivtrafiken är det viktigt att ta med alla delmoment i resan. Därför
rekommenderas att gångtid till och från hållplatser, samt väntetid, adderas i restiden.
För beräkning av gångtider till och från hållplaster bör en gånghastighet på ca 4 km/h
väljas, men med möjlighet för individuell anpassning. Eftersom det finns svårigheter att
uppskatta tidstillägg kan en personlig profil användas på reseplaneraren. Denna profil
skiljer på individuella och generella tidstillägg, vilket underlättar uppskattningen av
tilläggstider. Det viktigaste i presentationen av restid är tydlighet. Stor vikt bör läggas
på att tydliggöra vilka delar av restiden som motsvarar vilket moment i resan, bland
annat för att undvika dubbelt restidspålägg. I mer osäkra restider bör även osäkerheten
markeras för att förbättra jämförbarheten. För en bilrestid är det även viktigt att ge
information om hur den presenterade restiden är beräknad, exempelvis om det är
förväntad restid eller restid utan köer.
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[Baradaran e-mail]

Baradaran, Siamak. Trafikkontoret Stockholms Stad.
Konversation via e-mail 090123.

[Bergström e-mail]

Bergström, Staffan. Avdelningen för Teknik och Miljö,
Vägverket. Konversation via e-mail 081201.

[Bergkvist e-mail]
081008.

Bergkvist, Karl. Cybercomgroup. Konversation via e-mail

[Forsler e-mail]

Forsler, Sten. Forsler & Stjerna, Konsult AB. Konversation
via e-mail 081001.

[Jönsson e-mail]

Jönsson, Leif. Trafikavdelningen på Gatukontoret, Malmö
Stad. Konversation via e-mail 080925.

[Lovén e-mail]

Lovén, Hans. Stadsmätningschef, Stockholms
stadsbyggnadskontor. Konversation via e-mail 081212.

[Lysell e-mail]

Lysell, Gunnar. Division Informationsförsörjning,
Lantmäteriet. Konversation via e-mail 081209.

[Persson intervju]

Persson, Jonas. Konsult inom projektet JustNu, SL. Intervju
på SL:s kontor 081030.

[Sipilä e-mail]

Sipilä, Petteri. Trafikavdelningen på Huvudstadsregionens
samarbetsdelegation, Finland. Konversation via e-mail
080909.

[Resrobot e-mail]

Supporten. Resrobot. Konversation via e-mail 081007.

[Svärdby-Bergman e-mail] Svärdby-Bergman, Anki. Triona, Intelligenta
Transportsystem och Tjänster. Konversation via e-mail
081208.
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8.7 Reseplanerare
BayernInfo, Tyskland, över Bayernområdet
www.bayerninfo.de
Eniro vägbeskrivning
http://kartor.eniro.se/query?what=route
Google Maps Sverige (söker resor I New York på samma sida)
www.maps.google.se
Göteborgs cykelreseplanerare
http://goteborg.trafiken.nu/TrafikenNu_Templates/Iframe.aspx?id=550
Malmös cykelreseplanerare
www.trafiken.nu
Resrobot, Sverige, nationell
www.resrobot.se
Rutebok, Norge, nationell
www.rutebok.no
Storstockholms Lokaltrafik
www.sl.se
Upplands Lokaltrafik
www.ul.se
YTV, cykelreseplanerare för Helsingfors
http://kevytliikenne.ytv.fi/sv/
9292, Nederländerna, nationell
http://routeplanner.9292ov.nl/
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9 Bilagor
Bilaga 1

Översikt över regionala cykelstråk i Stockholms län
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[Cykelstråk webb]
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Bilaga 2

Digitala cykelkartor från 21 av länets 26 kommuner
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[Cykelkartor webb]
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Bilaga 3

Rutter för floating car

Mätpunkter för flödesräkning
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[Stockholm Stad 2005]

72

Fortsättning Bilaga 3

De olika mätsnittens gränser
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[Stockholm Stad 2005]
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Bilaga 4

Mer om Sampers
Sampers är en modell med trädstruktur som grenar ut sig i olika val resenären gör. De
olika valen i trädstrukturen är tilldelade olika sannolikheter baserade på vissa
förbestämda värden. De beräknade sannolikheterna från trädstrukturen i modellen
genererar sedan en OD-matris (Origin – Destination), som representerar olika områden
att resa inom och mellan. Dessa matriser läggs sedan in i modellen Emme2 som är en
beskrivning av vägnätet för alla olika sorters resor, så som tåglinjer, bilvägar och
färjelinjer. Vägnätet innehåller olika klasser av vägar beroende på bredd, antal filer,
vägtyp och så vidare som allt finns lagrat i Emme2. I detta steg definieras resvägen,
restider, länkbelastning o.s.v. Bland annat innehåller Emme2 en Volume Delay-funktion
som beräknar restidsförlängningar utifrån vägnätets aktuella belastning. Utdatan från
Emme2 förs sedan tillbaka in i Sampers och på så vis itereras nya resvärden fram
baserade på aktuella förhållanden i vägnätet.111

111

Intervju med Isak Jarlebring, Sweco ITS, 081104.

74

