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Abstract

Probes - an evaluation of a new travel time system

Anders Håkansson

Increasing traffic volumes in the big city areas have made it necessary trying to find
new ways to control and regulate traffic flows. Intelligent transport systems and
services (ITS) is a growing field which concerns the use of information technology in
order to make the transport system more efficient. The STRESS project (Storstäders
trängsel och restidssystem) was started by the The Swedish Road Administration to
create a system for collecting and calculating travel times and traffic congestion data in
real time. In Stockholm, one part of this project has been the development of a travel
time system based on GPS-data from certain vehicles, called probes. A cooperation
between the Road Administration and Taxi Stockholm has made it possible to get
information from about 1500 taxi cars. This report contains an evaluation of the
probe system. Focused on the information collected from the taxi vehicles, an
assessment of the quality of the data has been carried out. The most important finding
when studying the incoming information from the probes is the relative small amount
of data from each vehicle. The conclusion that can be drawn is that the report
frequencies from the cars often are too low to make it possible to calculate travel
times. Considerable improvements, principally related to the data collection, need to
be done to get a well functioning probe system that can deliver accurate travel times. 
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Populärvetenskaplig beskrivning

Trafiken på Sveriges vägar ökar och speciellt i storstadsområdena leder stora 
trafikvolymer till problem med trängsel och köbildningar. I och med denna utveckling 
ökar behovet av att kunna få fortlöpande information om trafiksituationen på de mest 
belastade vägsträckorna. Vägverket startade 2004 projektet STRESS – storstäders 
trängsel och restidssystem. Målet har varit att skapa ett trafikdatasystem där olika typer 
av restidsberäkningar kan göras. Informationen samlas i databaser dels för att kunna ge 
information i realtid, men också för att ge ett brett underlag för senare planeringsarbete 
där historisk statistik kan vara användbar. Projektet har berört storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

I detta examensarbete görs en utvärdering av ett delsystem för restidsuträkningar, som 
används av Vägverket Stockholm. Systemet bygger på att information inhämtas från 
fordon som rör sig ute i trafiken – så kallade prober. Vägverket Stockholm har ett 
samarbete med Taxi Stockholm så att GPS-data från omkring 1 500 taxibilar är 
tillgänglig för att göra restidsberäkningar utifrån. Arbetet har fokuserats på att studera 
det inrapporterade datamaterialets kvalité. Det har dels handlat att se hur många 
positioner som totalt inkommer från Taxi Stockholm, dels hur dessa är uppdelade över 
tid. En central slutsats som har kunnat dras är att datamaterialet är starkt begränsat och 
det är främst på grund av detta som de uträknade restider i detta system under hösten 
2006 varit relativt få. Problematiken ligger i att ett restidssystem av denna typ, där rutter 
för enskilda fordon (med unika ID:n) ska räknas ut, kräver en hög samplingsfrekvens 
från varje fordon. Inrapporteringarna från Taxi Stockholms fordon sker dock i dagsläget 
oftast med allt för långa mellanrum.

Förutom avsnitten där dessa resultat redovisas, innehåller exjobbsrapporten även en del 
där en närmare beskrivning av det studerade probe-systemet görs. En sådan genomgång 
har varit nödvändig för att ge läsaren förståelse för den diskussion som förs i arbetets 
avslutande del. Där förs resonemang kring de förbättringar som krävs i systemet för att 
det i framtiden ska kunna bidra med tillförlitliga restider. En prioriteringslista har gjorts 
för att visa vilka problem som är mest relevanta att åtgärda.    



1

Innehållsförteckning

1 Inledning__________________________________________________________________ 3
1.1 Syfte _______________________________________________________________ 3
1.2 Arbetets upplägg _____________________________________________________ 4

1.2.1 Disposition ___________________________________________________ 4
1.2.2 Hantering av data ______________________________________________ 4
1.2.3 Litteraturstudie ________________________________________________ 4
1.2.4 Underlag för diskussionen _______________________________________ 5

2 Bakgrund _________________________________________________________________ 6
2.1 STRESS-projektet ____________________________________________________ 6

2.1.1 Ordlista – begrepp och förkortningar _______________________________ 6
2.1.2 Klassificering av restider_________________________________________ 6
2.1.3 Vilket behov finns av restidssystemet?______________________________ 7
2.1.4 Olika sätt att samla trafikdata _____________________________________ 8
2.1.5 Dagens indatasystem ___________________________________________ 8
2.1.6 Kvalitetsmått _________________________________________________ 10

2.2 Forskningsläget _____________________________________________________ 10
2.2.1 Försök med probe-system ______________________________________ 11
2.2.2 Matematiska modeller__________________________________________ 11
2.2.3 Tillämpningar av modellerna_____________________________________ 12
2.2.4 Forskningen om probe-system – sammanfattning ____________________ 13

3 Probe-systemet i Stockholm ________________________________________________ 14
3.1 Beskrivning av systemet ______________________________________________ 14

3.1.1 Inrapportering ________________________________________________ 14
3.1.2 Mapmatchning _______________________________________________ 15
3.1.3 Ruttbestämning_______________________________________________ 17
3.1.4 Restidsuträkning och fördelning av restider _________________________ 19

3.1.4.1 Nodfördröjningar _______________________________________ 21
3.1.4.2 Kvalitetsmått __________________________________________ 21
3.1.4.3 Restidspresentation_____________________________________ 21

4 Undersökningar av restidsdata från Taxi Stockholm ____________________________ 22
4.1 Antal inrapporteringar_________________________________________________ 22
4.2 Inrapporteringar per fordon ____________________________________________ 24
4.3 Intervall mellan inrapporteringar ________________________________________ 25
4.4 Felaktiga tidsstämplingar ______________________________________________ 27
4.5 Antalet länkkandidater ________________________________________________ 28
4.6 Var kör Taxi Stockholm? ______________________________________________ 29
4.7 Uppskattning av antalet användbara rapporteringar _________________________ 31
4.8 Har restider kunnat räknas ut?__________________________________________ 32
4.9 Lång tidsfördröjning __________________________________________________ 33

5 Diskussion och slutsatser __________________________________________________ 34
5.1 Grundläggande problem – för lite data ___________________________________ 34

5.1.1 Inrapporteringen ______________________________________________ 34
5.1.2 Användning av hastighet en lösning?______________________________ 37

5.2 Mapmatchningen ____________________________________________________ 38
5.3 Från vilka vägar fås probe-data? ________________________________________ 38



2

5.4 TTFCDPosition______________________________________________________ 39
5.5 Restidsuträkningen __________________________________________________ 40
5.6 Tidsfördröjningen ____________________________________________________ 40
5.7 Generellt problem med ruttsökning ______________________________________ 41
5.8 Sammanfattning_____________________________________________________ 41

6 Referenslista _____________________________________________________________ 43



3

1 Inledning
Trafikflödena ökar successivt på våra vägar samtidigt som det ställs krav från både 
företag och allmänhet på snabba och smidiga transporter. Intelligenta transportsystem 
och tjänster (ITS) innebär att ta hjälp av informationstekniken för att kunna möta dessa 
krav. Det kan exempelvis handla om digitala vägskyltar som ändrar hastighet beroende 
på väglag, eller att via sms kunna informera trafikanter om aktuell trängselsituation. Inte
minst i och omkring storstadsregionerna, där trafiken är som mest intensiv, kan ITS vara 
ett användbart verktyg för att detektera köbildningar och kunna ge information om läget 
i trafiken och rekommendationer om alternativa färdvägar.  

Detta är en anledning till att Vägverket startade projektet STRESS – storstäders trängsel 
och restidssystem. Målet har varit att skapa ett trafikdatasystem där olika typer av 
restidsberäkningar kan göras. Informationen samlas i databaser dels för att kunna ge 
information i realtid, men också för att ge ett brett underlag för senare planeringsarbete 
där historisk statistik kan vara användbar.  

2005 lade Vägverket fram en nationell ITS-strategi för åren 2006-2009. För att uppnå de 
huvudmål som där finns beskrivna, samt kunna öka användningen av ITS, ställs bland 
annat kravet att insatser ska göras för att kvalitetssäkra den vägdata och 
trafikinformation som samlas in. (Nationell ITS-strategi, 2005)

Inom STRESS finns olika metoder för att göra restidsuppskattningar. En av dessa 
bygger på att information samlas in direkt från fordon som rör sig i trafiken, så kallad 
floating car data (FCD). Nyligen inledde Vägverket Stockholm (VST) ett samarbete 
med Taxi Stockholm som bland annat innebär att taxibolagets fordon förser Vägverket 
med GPS-data. Vägverkets målsättning är att utifrån denna information kunna räkna ut 
restider för olika vägsträckor där det är av intresse både för Vägverkets interna arbete 
och externa parter, att veta hur trafiken flyter.

1.1 Syfte
Det datamaterial som nu fås via rapporterna från taxibilarna har dock inte validerats och 
det har varit osäkert huruvida detta system bidrar med någon användbar information. En 
undersökning har gjorts för att se vilken kvalité det är på den indata som Vägverket 
Stockholm får, och i vilken mån restider har kunnat räknas fram utifrån denna data. 

Utvärderingen av data har skett i ett antal olika steg för att se hur väl systemet fungerar i 
dag. Först har utretts hur många inrapporteringar VST får in från Taxi Stockholm. För 
den metod för restidsuträkning som används är det dock inte bara antalet 
inrapporteringar som är av betydelse, utan även hur de är fördelade över tid. Nästa steg 
var därför att titta närmare på frekvensen i inskickade positioner för enskilda fordon. 
Sedan har en uppskattning gjorts av hur stor andel av den inhämtade informationen som 
kommer från vägavsnitt som är av intresse för VST. Slutligen kontrolleras hur många 
restider som har kunnat räknas ut hittills. 

Efter denna utredning behandlas frågan om vilka eventuella förbättringar som krävs för 
systemet. Vilka är de största flaskhalsarna i dag och hur bör arbetet fortskrida för att 
dessa ska kunna åtgärdas och systemet bli mer användbart? 
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1.2 Arbetets upplägg

1.2.1 Disposition

Efter inledningen är arbetet uppdelat i fyra delar. I första delen ges en översiktlig 
beskrivning av vad STRESS är och hur detta används. Detta för att ge läsaren en bild av 
hur Vägverket använder sig av olika typer av restidssystem och vilket behov som finns 
av dessa. Kapitlet innehåller också en genomgång av den forskning som bedrivs om 
mobila restidssystem.   

Andra delen är en beskrivning av det system som räknar ut restider utifrån data från 
Taxi Stockholm. Efter denna genomgång följer den tredje delen – ett resultatavsnitt –
där de genomförda undersökningarna presenteras. Detta är kärnan i arbetet och
resultaten i denna del diskuteras sedan i avhandlingens sista kapitel. Nedan följer dock 
först en mer detaljerad genomgång om tillvägagångssätt och om arbetets upplägg.

1.2.2 Hantering av data 

Under hösten 2006 startades restidsuträkningar utifrån inrapporterad data från Taxi 
Stockholm. Utvärderingsarbetet har byggt på undersökningar av det data som inkommit 
under hösten 2006. Till att börja med handlade det om att gå igenom ett omfattande 
datamaterial och sortera ut de parametrar som var av intresse. Själva datauttagen från 
VST:s databaser har konsulter till Vägverket bistått med, vilket förenklat arbetet. Ett 
problem har dock varit att all information som varit nödvändig för att kunna göra vissa 
av undersökningarna, inte alltid funnits tillgänglig på ett smidigt sätt i databaserna.  Det 
går i dagsläget till exempel inte att veta hur stor andel av de positioner som VST får in 
som verkligen matchas mot en länk i det digitala vägnätet. (Mer om denna problematik i 
avsnitt 5.3)   

Materialet från uttagen ur databaserna har sedan studerats och bearbetats i olika 
program. För att kunna få en översiktlig bild över data har i de flesta fall Business 
Objects använts. Det är ett rapporteringsverktyg som Vägverket använder och som är 
kopplat till trafikstatistikdatabaserna. Genom Business Objects har det varit möjligt att 
kontinuerligt få tillgång till uppdaterat data. I Business Objects har även en del sortering 
av data låtit sig göras. Direkt i programmet har sedan diagram och grafer över detta data 
kunnat skapas. Oftast har det material som varit av intresse emellertid exporterats till 
Matlab eller Minitab för vidare behandling. I Matlab har enklare skript skapats för att 
kunna göra vissa sorteringar och urval av data. Matlabs statistiska funktioner har också 
använts. Minitab är ett renodlat statistikprogram och har huvudsakligen använts för att 
åskådliggöra resultaten grafiskt. För undersökningen av hur mycket Taxi Stockholm kör 
på de vägavsnitt som VST är intresserat att få restider från, användes GIS-verktyget 
ShapeUp. Positionsdata för ett 50-tal fordon från en dag togs ut och plottades mot ett 
kartnät i ShapeUp. Sedan gjordes en manuell genomräkning av hur stor andel av dessa 
positioner som kunde anses ligga på huvudvägnätet. 

1.2.3 Litteraturstudie

För att få en bakgrund till det befintliga systemet och dess utformning föregicks dock 
det ovan nämnda arbetet av en litteraturstudie. Denna studie innebar att Vägverkets 
egna rapporter och projektspecifikationer inom området gicks igenom, samt att 
information från andra rapporter och forskningsartiklar, som behandlar olika typer av 
restidssystem, togs in. Anledningarna till detta upplägg var flera. Först och främst 
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handlade det om att sätta sig in i det befintliga restidssystem som Vägverket utformat 
och på många punkter kontinuerligt utvecklar. Det var av betydelse för detta arbete att 
ta fram vilka mål som finns för restidsuträkningarna och vilka kvalitetsmått för 
inhämtad och behandlad data som är uppställda. Av vikt har det även varit att sätta sig 
in i hur vissa av systemen fungerar rent tekniskt, det vill säga vilka modeller och 
antaganden som används för att få fram restider. Detta är nödvändigt för att i denna 
rapport kunna ge en beskrivning av hur systemet fungerar. Det blir dock ingen
fokusering på den datatekniska systemarkitekturen, utan detta beskrivs mer översiktligt. 
De mer detaljerade förklaringarna har valts att läggas på logiken bakom själva 
restidsuträkningarna. Det ges svar på frågan hur det är möjligt att få fram en restid 
utifrån inrapporterade positioner.  Beskrivningen är i sin tur en förutsättning för att 
läsaren ska kunna ta till sig slutdiskussionen om möjliga förbättringsåtgärder i systemet.

Övriga artiklar och rapporter, där innehållet inte haft någon direkt koppling till det 
specifika restidssystem som VST utvecklat, har använts för att kunna ge en mer generell 
bild av utvecklingen av restidssystem inom transportsektorn. Tanken med denna del av 
uppsatsen är att sätta det system som utvärderas i ett större sammanhang och se vilka 
erfarenheter som finns från liknande projekt.  Det har dels handlat om texter där 
fallstudier har gjorts av implementerade restidssystem på olika håll i världen, dels 
forskningsartiklar med en mer teoretisk utgångspunkt, som behandlar olika 
beräkningsmodeller som kan användas i dessa restidssystem.  

1.2.4 Underlag för diskussionen

Efter att resultaten från de genomförda undersökningarna har presenterats och 
kommenterats följer en diskussion. Den tar sitt avstamp i de resultat som redovisats och 
de slutsatser som går att dra utifrån dessa. Kärnfrågorna som utreds i diskussionen 
handlar dock inte bara om hur systemet fungerar i dag utan lägger snarare fokus på vilka 
förbättringar som bör göras och hur dessa ska prioriteras.       
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2 Bakgrund

2.1 STRESS-projektet
Projektet STRESS – storstäders trängsel och restidssystem – syftade till att skapa ett 
trafikdatasystem där olika typer av restids- och trängselberäkningar kan göras. Projektet 
startade våren 2004 och drevs fram till december 2005. Numera är systemet i en 
förvaltningsfas och tanken är att driva det vidare utan något slutdatum (Barkman, 2007). 

När det gäller restider handlar det dels om att i realtid kunna leverera aktuella restider, 
dels att spara data för att i efterhand kunna göra beräkningar av trängsel och annan 
statistik. Inom ramarna för STRESS har också utredningar genomförts där metoder för 
att kunna prediktera restider har utvecklats. Det är de tre storstadsregionerna, 
Stockholm, Göteborg och Malmö, som berörs av projektet. Ett krav på 
trafikdatasystemen för dessa regioner är att de ska skapas utifrån samma grund, även om 
det ska vara möjligt att göra lokala anpassningar. (Tjänsteprocessen, 2005)

2.1.1 Ordlista – begrepp och förkortningar

Nedan listas några av de begrepp och förkortningar som förekommer upprepade gånger 
i rapporten och som är centrala inom STRESS.

STRESS Storstäders trängsel- och restidssystem

ITS Intelligenta transportsystem och tjänster

VST Vägverket Stockholm

Trafik Stockholm Trafikledningscentral som samlar in, bearbetar och förmedlar 
aktuell information om trafiksituationen i och omkring 
Stockholm. Ett samarbete mellan Vägverket Stockholm och 
Stockholms Stad.

FCD Floating car data. Data baserat på rörliga bilburna detektorer. 
Synonym ”mobilt indata”

Probe I denna rapport avser detta ett fordon som samlar in FCD.

MCS Motorway control system

GPS Global positioning system

Mapmatchning Att utifrån en position bestämma var i vägnätet ett fordon 
befinner sig med hjälp av ett digitalt vägnät.

TTFCDPosition Modul där rutter och restider för proberna räknas ut.

TTModel Modul som väger samman restider från olika datakällor.

NVDB Nationell vägdatabas

TDB Trafikdatabas i STRESS

TDB_Roadnet Vägdatabas som används inom STRESS

2.1.2 Klassificering av restider

Det finns många olika aktörer som kan ha ett behov av att få aktuell restidsinformation. 
Vägverket har gjort en behovsanalys för att närmare ta reda på vilka som kan vara 
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intresserade av sådan statistik samt hur dessa aktörer ska använda den. Eftersom olika 
användare har behov av olika typer av restider har en indelning gjorts enligt följande:

 Ostörd restid: Den tid det tar att resa mellan två punkter i vägnätet när man inte 
hindras av andra fordon.

 Normal restid: Den tid det tar att resa mellan två punkter i vägnätet normalt vid 
en viss tidpunkt. Det innebär att den normala restiden varierar under dygnet.

 Aktuell restid: Den tid det tar att resa mellan två punkter i vägnätet just nu.

 Predikterad restid: Den tid det förväntas ta att resa mellan två punkter i 
vägnätet i framtiden. Handlar det om restider 5–60 minuter framåt i tiden kallas 
dessa korttidsprognoser eller korttidsprediktion.

(Tjänstekoncept, 2006)

Det är dessa definitioner som genomgående kommer åsyftas i denna rapport när 
begreppen aktuell och normal restid används. Något som bör beaktas är att olika förare 
har olika preferenser vad gäller hasighet. Hastigheten kan också vara beroende på typ av 
fordon. Definitionerna ovan kan därför sägas bygga på idén om ”typiska” restider. En 
typisk restid är en sammanvägning av flera fordons restider. Skulle restiderna för alla 
fordon som förflyttar sig en viss sträcka kunna erhållas, skulle den typiska restiden 
kunna vara medelvärdet av dessa restider. Det går dock att ha invändningar mot detta 
sätt att tänka. Kanske finns det onormala körmönster som bör filtreras bort. Restiden för 
en buss som stannar på en hållplats på sträckan bör lämpligen inte inkluderas när 
medelvärdet ska räknas ut. På motsvarande sätt kan inte en taxibils restid mellan två 
punkter anses representativ för alla trafikanter, om denna tagit upp eller släppt av 
kunder på vägen. Det måste alltså finnas regler för vilka variationer som är godtagbara 
för att restiden i fråga ska kunna inkluderas i uträkningen av en typisk restid.       

2.1.3 Vilket behov finns av restidssystemet?

Vägverket har gjort en uppdelning av de utomstående aktörerna i områdena offentlig 
service, privat service, godstransportörer, persontransportörer, näringsliv och 
trafikanter. Det har utretts vilka behov dessa olika grupper kan ha av restider. I många 
fall handlar det om att kunna dra nytta av normalrestider i olika typer av 
planeringsarbeten. Det kan gälla prissättningen hos taxibolagen, eller arbetet att 
organisera kollektivtrafiken. På samma sätt kan godstransportörer såsom budbilar 
optimera sina ruttval och spara tid om de känner till hur trafikläget ser ut. I sådana fall 
går det också att se ett behov av aktuella eller predikterade restider, för att på kort sikt 
kunna planera alternativa färdvägar om trängsel uppstått. Av detta följer att näringslivet 
i stort ser trafikinformation som relevant, eftersom de är beroende av effektivitet hos de 
transportfirmor som anlitas. (Tjänstekoncept, 2006)

Privatpersoner kan också ha ett intresse av restidsinformation. Vilken typ av 
information kan variera beroende på om det handlar om att planera en resa eller om man 
befinner sig ute i trafiken, om vägnätet är välkänt för trafikanten i fråga och en rad 
andra parametrar. En annan grupp som kan ha stor nytta av restids- och trängseldata är 
forskare på högskolor och universitet eller trafikplanerare på annat håll. Datan kan 
bland annat vara användbar i arbetet med att ta fram och validera trafikmodeller. Här 
kommer alltså Vägverkets egna planerings- och analysavdelningar in i bilden. Att ha 
korrekt information om restider kan vara nödvändigt för att göra riktiga strategiska 
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beslut om förändringar i vägnätet. Finns data från tiden både före och efter en 
förändring (exempelvis införandet av en rondell) kommer det också gå att få ett ”facit” 
för vilka konsekvenser denna har medfört. För Vägverket är det naturligtvis också av 
betydelse att få information som kan förenkla trafikstyrningen i realtid och 
väghållningen. Slutsatsen som dras av behovsanalysen är att mått som restid och
trängsel är starkt efterfrågade och tillgång till sådana kan ha stor ekonomisk betydelse 
för många grupper. Det är alltså inte bara intressant för väghållarna Vägverket och 
kommunerna, utan också de privata trafikanterna, transportörer, näringsliv och 
serviceorgan. (Tjänstekoncept, 2006).

2.1.4 Olika sätt att samla trafikdata

Det finns ett antal olika metoder som används inom STRESS för att samla in trafikdata 
för restids- och trängselberäkningar. En uppdelning brukar göras mellan fasta och 
rörliga indatasystem.

De fasta indatasystemen bygger på tre huvudsakliga tekniker:

 Slingor i vägbanan som känner av magnetfälten i passerande fordon. 

 Bildanalys av exempelvis registreringsskyltar, vilket innebär att ett 
kamerasystem behövs.

 Fordonshastigheter räknas ut med hjälp av dopplereffekten efter det att 
detektorer sänt ut mikrovågor.

De rörliga indatasystemen bygger på att data fås direkt inifrån fordon som rör sig i 
trafiken. Ett sådant fordon brukar kallas probe och det data som insamlas kallas floating 
car data. Vilken information som kan fås in via prober, hur den samlats in och hur 
denna kan användas för att räkna ut restider kan variera. Det skiljs på prober med och 
utan id. Om det datamaterial som rapporteras in inte kan kopplas till ett specifikt fordon 
krävs information om hastighet för att kunna räkna ut restider. Om det däremot går att 
följa specifika fordon räcker det med tidsstämplade positioner från dessa, för att kunna 
beräkna restider. Inom STRESS finns system som ska kunna hantera såväl prober med 
och utan id. Denna rapport är en utredning om det probe-system som får data genom 
Taxi Stockholms fordon. Det handlar om cirka 1500 fordon som var och ett har unika
id:n. En mer grundlig genomgång av detta av indatasystem kommer att göras i nästa 
kapitel.

Som ett mellanting mellan ett fast och rörligt indatasystem finns också möjligheten att 
låta ett antal fordon ha någon form av transponder som kan ge information när bilarna 
passerar vissa mätstationer. Detta system har utretts i samband med 
trängselskattsförsöken i Stockholm. (Tjänsteprocessen, 2005)

2.1.5 Dagens indatasystem

I Stockholm använder Vägverket framförallt av ett fast indatasystem bestående av 
radardetektorer, så kallad MCS eller MTM/2. Även ett system som bygger på 
bildtolkning används. Det har varit av typen Traficon VIP, men detta håller nu på att
avvecklas och ska ersättas med ett liknande system kallat Autoscope Rackvision. 
Tilläggas ska också att även Stockholms Stad har fasta indatasystem på några av sina 
vägavsnitt. Dessa ingår dock inte i samma restidsberäkningar som Vägverket, eftersom 
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dessa restider räknas ut på 15-minutersbasis. I tabell 1 redovisas de vägsträckor i 
Stockholm där detektorer finns utplacerade. Samtliga system ger hastighet och flöde per 
körfält. (Tjänstekoncept, 2006)

Vägsträcka Typ av system
E4/E20 Tpl Bredäng–Tpl Norrtull MCS (MTM/2) - Radardetektorer

E4 Tpl Norrtull–Tpl Kista MCS (MTM/2)

E18 Hjulstavägen Supercount – Slingdetektor, 1 mätpunkt

Väg 75 Södra Länken MCS (MTM/2)

Väg 73 Tpl Farsta–Tpl Johanneshov Autoscope - Bildtolkning

E4.25 Söderleden (S:t Eriksbron, 
Tegelbacken och Centralbron)

Var tidigare Trafficon - Bildtolkning vid 
S:t Eriksbron. Ska ersättas med 
Autoscope, 1 mätpunkt. 

Väg 226 Huddingevägen Supercount, 2 mätpunkter

Väg 271 Magelungsvägen Supercount, 1 mätpunkt. Ska testas med 
IP-baserad kommunikation under 2007

Väg 275 Bergslagsvägen/Akallavägen Supercount, 1 mätpunkt

Väg 279 Kymlingelänken/Ulvsundav. Supercount, 1 mätpunkt

Tabell 1.Vägsträckor med fasta detektorer i Stockholm. Källa: Barkman 2007/ 
Tjänstekoncept, 2006.

När det gäller mobila indatasystem använder Vägverket Stockholm båda de två olika 
systemen som finns inom STRESS. Ett som räknar ut restider från fordon som 
rapporterar in sin position och hastighet och ett som kan räkna tider utifrån enbart 
positioner. I det senare fallet fordras dock att varje fordon ges ett unikt id. Som redan 
nämnts är det ett sådant system som används för Taxi Stockholm. Förutom taxibilarna 
är dock antalet prober litet och utgör en väldigt begränsad del av den totala mängden 
indata som används för restidsberäkningar. Det är för närvarande de fasta 
indatasystemen som är klart dominerande.

Även i Göteborg är de mobila indatasystemens bidrag till restidsberäkningarna 
begränsat. En budfirma med ett 30-tal fordon sänder i dagsläget GPS-data. När det 
gäller fasta system finns det på tre sträckor detektorer som mäter flöde och hastighet. 
Dessutom finns omkring 80 så kallade restidskameror som genom igenkänning av 



10

registreringsnummer kan följa specifika fordon när de passerar mätstationerna.  
(Bjerkeholt, 2007)

Malmöområdet har också ett utbyggt fast indatasystem som ger aktuella restider. Här 
jobbar Vägverket också på ett typ av probe-system som bygger på att det nu finns 
möjlighet att följa mobiltelefoners rörelse. Genom att information hämtas från 
mobiltelefonoperatörerna är det möjligt att få reda på positioner där en enskild telefon 
befunnit sig. De mobiler som finns i olika typer av fordon kommer då att kunna följas 
och restider beräknas. Detta ska kunna ske automatiskt och i realtid. (Tjänstekoncept, 
2006)

2.1.6 Kvalitetsmått

I Vägverkets rapport STRESS-Tjänstekoncept (2006) diskuteras bland annat vilka krav 
på noggrannhet på uträknade restider som ska gälla. Det som framkommer i rapporten 
är att det ska satsas på ett fåtal länkar där god datakvalité kan erhållas, snarare än en 
bred satsning där inte kvalitén kan säkras. Det finns dock inget klart uppställt mål vad 
gäller noggrannheten i restidsmåtten. Efter utlåtande från en rad olika intressenter 
bedömer Vägverket att noggrannheten i de flesta fall är tillräcklig om den är mellan +/-
10 % – +/- 20% med avseende på verklig restid.

Kopplat till detta är frågan om tidsupplösning. För hur täta tidsintervall ska restider 
presenteras? Ett förslag är att det under rusningstid ska finnas en normal restid för varje 
15-minutersperiod, medan det troligtvis går att öka intervallen när trafikflödet är 
mindre. För rörliga indatasystem finns det ett uppsatt mål att restidsuträkningar ska 
göras minst en gång per minut (Tjänsteprocessen, 2005 s.20). Detta mål är dock endast 
realistiskt för de mobila indatasystem som bygger på restidsuträkningar utifrån 
inrapporterade hastigheter. För det probe-system som ska utvärderas i detta arbete går 
det inte att ha något sådant mål, vilket får sin förklaring i avsnitt 3.1 där systemet 
beskrivs närmare.

Vidare står det i samma rapport att de mobila indatasystemen ska ha en tidsfördröjning 
på max två minuter från det att mätdata samlats in till dess att lagring av restider görs i 
databasen (Tjänsteprocessen, 2005). Inte heller på denna punkt är kravspecifikationen 
anpassad till ett probe-system utan hastighetsrapportering, vilket tas upp i slutet av 
avsnitt 3.1.4.2.

2.2 Forskningsläget
Stora satsningar görs på intelligenta transportsystem runt om i världen och detta 
inkluderar omfattande forskningsprojekt för att utveckla nya system och förfina de 
befintliga. Restidsinformation från mobila indatasystem, som prober, är ett av de 
områden som får och har fått stor uppmärksamhet inom trafikforskningen. Anledningen 
är att många ser stor potential i dessa typer av system, men att det inte är helt självklart 
hur de ska utformas. Oklarheterna beror dels på att det handlar om relativt ny teknik 
som behöver utvecklas eller kontrolleras, dels på att det inte finns något entydigt svar på 
hur många prober som krävs för att restidsinformationen ska bli tillförlitlig. Nedan 
följer en genomgång av delar av det som skrivits i ämnet.
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2.2.1 Försök med probe-system  

Möjligheterna med prober har uppmärksammats sedan en lång tid tillbaka. Ett flertal 
fältstudier har genomförts, till en början främst i Nordamerika men senare även i Europa 
och Asien. Olika typer av probe-system har testats. Många av dessa har varit av typen 
som kräver särskild infrastruktur utanför fordonen – exempelvis mätstationer som kan 
detektera när proberna passerar. På senare tid har dock system som bygger på GPS-data 
från fordonen blivit allt vanligare. (Ferman mfl. 2005)  

Ett sådant försök med GPS har gjorts i Nederländerna. Det var del av ett 
forskningsprojekt och byggde på att GPS-positioner hanterades i ett system i fordonen 
och sedan skickades restider till ett centralt system. Systemet fick dock ingen 
fortsättning efter det att projektet var klart. I Singapore däremot finns ett system som är 
satt i drift och bygger på att taxibilar rapporterar in positioner och hastigheter. Denna 
information används bland annat för att visa aktuella hastigheter på olika vägavsnitt och 
denna information finns tillgänglig på webben. (Strömgren, 2003) 

2.2.2 Matematiska modeller 

Förutom rapporter kring dessa försök har flera forskningsartiklar skrivits som försöker 
svara på frågor om hur stor andel av fordonsflottan som behöver utgöras av probes och 
hur ofta dessa behöver rapportera för att pålitlig trafikdata ska kunna erhållas. Dessa 
rapporter bygger också oftast på att någon form av transponder används i fordonen och 
att fart och tidpunkt registreras när proberna passerar fasta mätstationer (Ferman mfl. 
2005). 

Några andra artiklar behandlar system som mer liknar de som utvecklas och testas inom 
STRESS. Det vill säga helt mobila indatasystem där data skickas direkt från fordonen 
och där inga fasta mätstationer krävs. Sen mfl. (1997) undersöker närmare hur variansen 
hos medelhastigheten förändras när probetätheten ökar eller minskar. En liknande 
undersökning görs av Hellinga och Fu (1999) i artikeln Assessing expected accuracy of 
probe vehicle travel time reports. Författarna använder sig av köteori för att visa vilka 
fel som uppstår på grund av att bara ett sampel av den totala fordonsflottan ligger till 
grund för restidsuträkningarna.  

Park mfl. (1998) har, givet att man vet vilken andel prober som krävs, ställt upp en 
modell för att räkna ut vilket antalet prober som detta motsvarar. Denna sammanfattas 
kortfattat i tabell 2. Modellen bygger på att vägnätet delas upp i olika länkgrupper, där 
varje länkgrupp utgörs av vägavsnitt med liknande karaktäristika när det gäller flöden 
och medelhastighet. En grundligare genomgång av modellen än vad tabell 2 ger är 
nödvändigt för att till fullo förstå artikelförfattarnas tillvägagångssätt. Ekvationen ger 
dock en bild av vilka parametrar som krävs för att en beräkning av probeantalet ska vara 
möjlig.    
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Tabell 2. Ekvation för att uppskatta antalet prober som behövs givet en önskad 
probetäthet. Källa Park mfl. 1998.

2.2.3 Tillämpningar av modellerna

Parks artikel refereras till i CTR:s rapport OPTIS statistical analysis and PROBE 
simulation study (2002). Denna rapport är den mest heltäckande, när det gäller probe-
system, som har gjorts i Sverige. Framförallt genom simuleringar drogs slutsatser kring 
vilken probestäthet som krävs för pålitliga restider. I listan nedan ges de 
sammanfattande slutsatserna från detta arbete. OPTIS var ett projekt i Göteborg där 
FCD samlades in och behandlades på ett liknande sätt som i det studerade probe-
systemet i Stockholm. Siffrorna som presenteras i OPTIS-rapporten får stöd från andra 
undersökningar utomlands som räknat på probestätheter, bland annat Ferman mfl.
(2005).

 Optis kunde ge ”okej” restider i realtid på huvudvägarna i Göteborg under 
rusningstid när 0,5% av fordonen var prober. Uppdatering av nya aktuella 
restider skedde på 5-10 minuters nivå.

 Om probetätheten är 3% möjliggörs en starkt förbättrad uppdatering 
(minutintervall) för huvudvägnätet. 
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 Under fältstudierna var den optimala samplingsfrekvensen från proberna 15-30 
sekunder.  

 Ska restider kunna ges från andra delar än från huvudvägnätet krävs där en 
probetäthet på 3-5%.

 Ska proberna kunna användas för att på kort tid (inom ett par minuter) upptäcka 
allvarliga olyckor som påverkar trafikflödet, behöver 5-10% av fordonen vara 
prober.   

En uppskattning, som bygger på Parks modell, av hur många prober som skulle krävas i 
Göteborgsområdet gav resultatet 1100 (vid en probestäthet på 1%). Det påpekas dock i 
CTS rapport att detta bara är ett preliminärt resultat efter en grov uppdelning av 
vägnätet. Motsvarande siffra för Stockholm har fastställts till cirka 2200 fordon 
(Strömgren, 2003). Också denna uträkning byggde dock på grova approximationer. Vad 
som bör uppmräksammas är dessutom att dessa uträkningar gör antaganden om
samplingsfrekvenser från proberna på 15-60 sekunder. Uträkningen har skett på ett 
liknande sätt som i Optis-rapporten och bygger på parametrar skattade enligt följande:

 Medelflöde i nätet = 2000 f/h

 Medelhastighet = 50 km/h

 Medellänklängd = 200 m

 Rapportfrekvens = 0,2 träffar/min

 Antal detekterade länkar = 1100 st

 Utjämningsfaktor för ojämnheter i fördelningen av prober i nätet = 4

2.2.4 Forskningen om probe-system – sammanfattning

Gemensamt för de statistiska modeller som försöker visa vad som krävs för ett pålitligt 
probe-system är att de inte är särskilt enkla att hantera i praktiken. En aspekt, som inte 
tagits hänsyn till i Parks modell, är att trafiken ofta är väldig dynamisk. Under 
rusningstrafik kan flöden och hastigheter variera stort på grund av köbildningar. Att 
bara ansätta ett medelvärde på hastighet och flöde kan därför bli problematiskt. De två 
ovan nämnda rapporterna som behandlar probe-utvecklingen i Göteborg och Stockholm 
gör således grova antaganden för att kunna approximera det antal prober som krävs i 
dessa regioner. 

Genomgången av forskningsläget visar att de rapporter och artiklar som har skrivits i 
ämnet lite grovt kan delas in i två fack. I det ena placeras de arbeten som fokuserat på 
olika former av test och kontroller av verkliga probe-system. Ofta handlar det om att 
försöka simulera systemen för att kunna dra slutsatser kring hur bra 
restidsuppskattningarna kan bli och vilken andel av det totala trafikflödet som behöver 
vara prober för att nå dessa resultat. I det andra facket finns resultatet av den forskning 
som är mer teoretisk och försöker ställa upp exakta matematiska/statistiska modeller för 
att räkna ut nödvändig andel prober och samplingsfrekvens utifrån givna kriterier. 
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3 Probe-systemet i Stockholm
VST har under en längre tid jobbat med att utveckla ett probe-system för insamling av 
restidsinformation. Tanken är att data från prober ska komplettera med restider från de
intressanta delar av vägnätet som inte är täckta av fasta detektorer eller där de fasta 
detektorerna inte rent kvalitetsmässigt ger tillräckligt bra data. (Utveckling av probe-
system, 2003)

Det har funnits flera olika typer av fordon utrustade med GPS som har levererat data. 
Bland annat har flygbussarna och ett antal budfirmor använts som prober. Det har i 
dessa fall handlat om fordonsflottor av relativt begränsade mått (aldrig fler än 100 
stycken). För att räkna fram restider utifrån informationen från dessa har huvudsakligen 
metoden för prober utan id använts. Dessa fordon har det vill säga inte bara levererat 
position utan även hastighet, vilket gjort sådana uträkningar möjliga. Det har dock 
aldrig funnits någon storskalighet i användandet av proberna. I och med samarbetet med 
Taxi Stockholm får VST tillgång till data från ett mycket större antal fordon, omkring 
1500 stycken. Det som i dagsläget kan levereras från Taxi Stockholm är enbart 
positioner, varför tekniken med restidsuträkningar utifrån prober med id varit den enda 
framkomliga vägen.

3.1 Beskrivning av systemet 
Kortfattat innebär restidsuträkningar från prober med id att en position inkommer från 
ett fordon. Denna matchas mot ett digitalt vägnät. Sedan inväntas ytterligare en position 
från samma fordon. När även denna position har matchats mot det digitala vägnätet, 
används en ruttsökningsalgoritm för att avgöra hur fordonet rört sig i vägnätet. Hur lång 
tid denna sträcka har tagit att köra kan sedan enkelt beräknas, eftersom varje inskickad 
position också har en tidsstämpling. Detta är principen för de flesta restidsuträkningar 
som bygger på prober med id. I kommande avsnitt kommer VST:s probe-system 
beskrivas mer detaljerat. Figur 1 visar de steg som är mest essentiella i systemet och 
som kommer vara utgångspunkter i följande systembeskrivning.

Figur 1. Systembeskrivningen delas in i dessa fyra ”händelser” där inrapporteringen är 
den inledande fasen och restidsuträkningen den slutliga processen.

3.1.1 Inrapportering 

Det är utvecklingen och den vida spridningen av GPS-tekniken, som är en 
grundläggande förutsättning för denna typ av restidssystem. Alla Taxi Stockholms 
fordon är utrustade med en GPS-dator som ger positionsangivelser med ett fel på 
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maximalt fem meter. Taxicentralen får kontinuerligt via sitt radionät in positionsdata, en 
information som bland annat underlättar för att veta var fordonen befinner sig och 
utifrån denna kunna delegera ut körningar. Hur ofta taxibilarnas positioner uppdateras 
beror på hur långt fordonen har rört sig och om de kör med eller utan kunder. VST i sin 
tur får, för närvarande, inte all positionsdata som finns tillgänglig för taxicentralen, utan 
det finns restriktioner kring hur ofta uppdateringar skickas (se tabell 3).    

  

När bilen inte har kunder:
Uppdaterar position var 10:e minut om 
bilen står stilla och väntar på uppdrag.
Bilen måste ha rört sig 300 meter när den 
kör i väntan på ett jobb innan positionen 
uppdateras.

När bilen har kunder: 
Uppdaterar position var 30:e minut när 
fordonet kör med kund.
Bilen måste ha rört sig minst 600 meter när 
den har körning med kund innan position 
uppdateras.

Information till VST:
Skickar inte positionsuppdatering tätare än 
en gång per minut.
Skickar inte positionsuppdatering om inte 
bilen rört sig minst 100 meter.

Tabell 3. Rutiner för uppdateringen av positioner hos Taxi Stockholm samt 
inrapporteringen till VST.

Med de nuvarande rapporteringsrutinerna får alltså VST inte in positioner med några 
fasta intervaller från varje fordon utan tidpunkterna när data inkommer blir 
oregelbundna. Företaget Info24 utgör ett mellanled, som koordinerar dataflödet från 
taxicentralen till Trafik Stockholm som tar emot positionerna.

3.1.2 Mapmatchning

Nästa steg i probe-systemet är att försöka matcha de positionsangivelser som inkommit 
mot ett digitalt vägnät. Inom Stress används TDB-Roadnet, som i sin tur delvis bygger 
på den Nationella vägdatabasen (NVDB). I databasen är vägarna uppdelade i mindre 
enheter, så kallade länkar, som är sammankopplade i noder. Länkarna varierar i längd, 
beroende på hur den aktuella vägen och intilliggande nätet ser ut. Generellt är länknätet 
skapat på ett sådant sätt att varje ”händelse” i nätet ger upphov till en ny länk. Med 
händelse menas här exempelvis en påfart eller avfart, trafikljus och 
hastighetsförändring. Bara i Stockholm innebär detta att det finns tiotusentals sådana 
länkar, alla utmärkt med ett unikt ”länkid”. Mapmatchningens mål är att en position ska 
kunna knytas till ett sådant länkid. Matchningen går till enligt följande:  

1. Positionen tas in i formatet WGS-84
2. Positionen transformeras till Rikets nät, RT 90 2.5 gon väst
3. Positionen knyts till en ruta i ett rutnät över Stockholm som består av 20x20 

rutor.
4. Söker sedan av vilka länkar som finns inom rutan
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5. Räknar ut avståndet till ändpunkterna på varje länk
6. Itererar sig sedan fram till närmsta avstånd till varje länk inom rutan
7. (Beräknar om varje länk faller inom riktningsvilkoret  30 från gps-riktningen.) 
8. (Av de länkar som faller inom riktningsvilkoret väljs den som ligger närmast)
(Strömgren, 2003)

De två sista punkterna gäller ej när det handlar om data från Taxi Stockholm eftersom 
Vägverket då endast erhåller positioner i form av en x- och y-koordinat

Matchningen sker i en applikation kallad Mapmatcher. Om en position kan knytas till 
en länk skapas en post i en databas för detta resultat. Det är vanligt att kriterierna som 
angetts ovan inte bara ger en länk, utan att det finns flera tänkbara länkar som ligger 
nära den aktuella positionen. Då sparas alla dessa som länkkandidater och kopplas till 
den resultatpost som skapats. I tabell 1 ges exempel på en uppställning av dessa 
parametrar. Anledningen till att det inte alltid utses en unik länk utan att flera 
länkkandidater sparas, är att det i nästa steg, när rutten mellan två positioner ska 
fastställas, finns tillgång till mer information vilken kan göra att en eller flera 
länkkandidater med stor säkerhet kan förkastas.

Mmresid (ResultatID)
Rteast 
(KoordinatÖst)

Rtnorth 
(KoordinatNord) Vehicleid Linkid

1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394448 1619574,84 6614188,07 11004 71369
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394448 1619574,84 6614188,07 11004 71784
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394448 1619574,84 6614188,07 11004 73427
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394450 1619399,04 6613962,51 11082 71368
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394450 1619399,04 6613962,51 11082 71784
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394450 1619399,04 6613962,51 11082 73419
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394450 1619399,04 6613962,51 11082 73421
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394450 1619399,04 6613962,51 11082 73428
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394453 1626828,24 6589919,76 11144 16495
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394453 1626828,24 6589919,76 11144 16496
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394453 1626828,24 6589919,76 11144 17309
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394453 1626828,24 6589919,76 11144 17310
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394453 1626828,24 6589919,76 11144 17337
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394453 1626828,24 6589919,76 11144 17338
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33317
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33318
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33319
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33391
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33438
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1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33622
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394456 1627729,59 6581182,6 11211 33623
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394458 1621129,71 6593600,31 11242 65903
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394458 1621129,71 6593600,31 11242 67786
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394460 1627403,05 6580879,63 11260 34444
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394460 1627403,05 6580879,63 11260 34445
1d8d2d40-bb34-461b-b3f1-
c02fe15c13ba\17394462 1624514,53 6576328,18 11292 67495

Tabell 4.Exempel på inrapporterade positioner (kolumn 2 och 3) och hur dessa har 
mapmatchats och fått tänkbara länkkandidater (kolumn 5). Första resultatposten i 
tabellen återkommer tre gånger eftersom denna har tre länkkandidater, andra har fem 
kandidater osv.

3.1.3 Ruttbestämning

När väl positionerna har mapmatchats gäller det att räkna ut vilken rutt de enskilda 
proberna har åkt. Genom modulen TTFCDPosition hanteras positioner från prober med 
id. Hit inkommer den matchade positionen och dess länkkandidater. En position som 
matchats till det digitala vägnätet kommer dock inte att kunna bidra till någon 
restidsuträkning innan ytterligare en position från samma fordon har inkommit. När ett 
fordon rapporterar in sin första position kommer därför denna hamna i en kö i väntan på 
att ytterligare en position skickas från samma bil. I figur 2 visas på högnivå hur 
TTFCDPosition är konstruerat. 

Väntar på 
position.

Finns tidigare 
position från 
detta fordon?

Ja

Nej

Skapa ny probe 
och spara 
positionen.

Lägg 
till nya 
positioner.

Räkna ut 
möjliga 
rutter.

Stryk 
orealistiska
rutter.

Är senaste 
positionen 
säkrad? 
(unik länk)

Ja Finns det en 
unik rutt? 

Ja

Rensa alla 
utom senaste 
positionen

Räkna ut restid, 
fördela på länkar 
och spara.

Behåller 
positioner

Nej

Nej
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Figur 2. Schema över principen för restidsuträkning i TTFCDPosition. Källa: 
TTFCDPosition 2005.

När två positioner från samma fordon har kommit in räknas tänkbara rutter mellan dessa 
två ut. Beroende på om de två positionerna har flera länkkandidater och hur vägnätet ser 
ut kan antingen en unik rutt fastslås, eller så krävs fler inrapporteringar för att en rutt 
ska kunna hittas. Om en unik rutt hittas räknas en restid ut och denna fördelas på de 
länkar som ingår i rutten. Om det däremot finns flera tänkbara och likvärdiga sätt att ta 
sig från den första till den andra positionen, inväntas en tredje position och nya 
ruttsökningar görs. I figur 3 och figur 4 ges två exempel på hur resvägen (rutten) kan 
bestämmas.    

Figur 3. Punkterna 1-6 utgör start och slutpunkter (noder) för länkar. Eftersom inga 
andra länkar finns i närheten av första positionen som fordon x rapporterar, är det 
säkrat att fordonet befinner sig på länk 1-2. På motsvarande sätt är det klart att 
fordonet vid andra inrapporteringen befinner sig på länk 4-5. Det behövs då ingen mer 
position för att en rutt ska kunna bestämmas. En navigering görs i det digitala vägnätet 
och den kortaste vägen mellan de två punkterna utgör den rutt som restiden räknas ut 
för. I detta fall kommer således restider läggas ut på de mellanliggande länkarna, det 
vill säga 2-3 och 3-4. (Hur restiderna fördelas, se avsnitt 3.1.4) 

1
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6

Första positionen 
från fordon x.

Andra positionen 
från fordon x.
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Figur 4. I detta fall ligger andra positionen nära både länk 3-4 och 3-5 och det går 
därför inte (med tillräcklig säkerhet) att avgöra vilken väg fordonet befinner sig på. 
Positionen kommer ha två länkkandidater. Inte heller genom att jämföra möjliga rutter 
(från första positionen på länk 1-2) går det att förkasta någon av länkarna. En tredje 
position inväntas då, som i detta fall kan säkras till länk 7-9. Nu kan minsta väg samt 
mellanliggande länkar mellan första och tredje positionen sökas fram. Denna rutt 
kommer att innehålla länk 3-5, vilket gör att 3-4 kan förkastas som länkkandidat för den 
andra inrapporteringen. En restid som bygger på tidpunkterna för första och andra 
inrapporteringen kan nu räknas fram för länk 2-3, och en restid, som bygger på 
tidpunkterna för andra och tredje inrapporteringen, räknas ut för länk 3-5 och 5-7.     

Dessa två exempel visar grundprinciperna för algoritmen som gör ruttbestämning. Vissa 
förbestämda rimlighetsparametrar (som är konfiguerbara), finns för algoritmen. Dels 
handlar det om hur lång en rutt maximalt får vara (normalvärde är 4000 meter), dels om 
en maxtid som en rutt kan ta (normalvärde 240 sekunder). Det finns också en 
parametrar i form av en procentsats, som anger hur mycket avstånden, procentuellt, kan 
skilja för två rutter för att de ska räknas som lika rimliga. När detta värde överstigs 
förkastas den/de rutter som har längst avstånd. (Prober med id - användningsfall, 2004)

3.1.4 Restidsuträkning och fördelning av restider

Grundprincipen för restidsuträkningen är enkel eftersom varje inrapporterad position 
också har en tidsstämpling. Restiden fås genom att subtrahera den första tiden från den 
andra. Då fås en exakt tid för hur lång tid det tagit för just detta fordon att köra från 
position A till position B. Systemet är dock uppbyggt så att restiderna ska fördelas ut på 
enskilda länkar och därför måste rutiner finnas för hur restiden ska delas upp. Den 
princip som används är att restiderna delas upp viktat på länkarnas längd och skyltad 
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hastighet. Det ska också poängteras att de länkar som fordonen befinner sig på när 
inrapporteringarna görs, inte tilldelas några restider, utan det är enbart de 
mellanliggande länkar som bilen passerat som får restider.  

Figur 5. Principerna för att fördela den totala ruttrestiden på mellanliggande länkar.

I figur 5 visas hur utläggningen av restider på mellanliggande länkar fungerar. I detta 
fall är hastighetsbegränsningen på ingående länkar konstant, varför ingen viktning med 
avseende på skyltad hastighet behöver göras. Skulle länk 3-4 i figur 5 ha skyltad 
hastighet v’, medan övriga länkar har v som maxhastighet, blir restidsutläggningen 
enligt följande:

Först tas normalrestider fram:
 Normalrestid på länk 2-3 när skyltad hastighet kan följas: ds2/v

 Normalrestid på länk 3-4 när skyltad hastighet kan följas: ds3/v´

 Normalrestid på länk 4-5 när skyltad hastighet kan följas: ds4/v

 Normalrestid från A till 2 nät skyltad hastighet kan följas: ds1/v

 Normalrestid från 5 till B när skyltad hastighet kan följas: ds5/v

 Total restid vid skyltad hastighet: restid-skyltad = 
(ds1/v+ds2/v+ds3/v´+ds4/v+ds5/v)

Sedan kan aktuella restider läggas ut på länkarna:
 Restid länk 2-3 (ds2): (ds2/v)*t/(restid-skyltad)

 Restid länk 3-4 (ds3): (ds3/v´)*t/(restid-skyltad)

 Restid länk 4-5 (ds4): (ds4/v)*t/(restid-skyltad)

1 2 3 4 5 6

Första positionen (A) 
från fordon x; tid = y.

Andra positionen (B) 
från fordon x; tid = y+t.

A B

Delsträcka 1
(ds1)

ds2 ds3 ds4 ds5

Skyltad hastighet för ingående länkar: v
Totalrestid: (y+t)-y = t
Totalt avstånd: ds1+ds2+ds3+ds4+ds

Restidsutläggning: 
Restid länk 2-3 (ds2): t*(ds1+ds2+ds3+ds4+ds5)/ds2 
Restid länk 3-4 (ds3): t*(ds1+ds2+ds3+ds4+ds5)/ds3
Restid länk 4-5 (ds4): t*(ds1+ds2+ds3+ds4+ds5)/ds4
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3.1.4.1 Nodfördröjningar

Ovanstående beskrivning av restidsutläggningen på länkar bortser från så kallade 
nodfördröjningar. I TDB_Roadnet kan varje nod som förenar olika länkar ges en 
tidsfördröjning. En nod kan till exempel vara en korsning med trafikljus. Tanken är att 
tiden det tar för ett fordon att passera korsningen inte ska inkluderas i länkrestiderna, 
utan att denna tid dras bort från den totala restiden innan fördelningen över länkar sker. 
Anledningen till att denna rapport inte går närmare in på nodfördröjningar är att det i 
nuläget bara är en begränsad del av noderna som tilldelats någon tidsfördröjning. I de 
fall som en tidsfördröjning finns är denna statisk och påverkas inte av det aktuella 
trafikläget, vilket naturligtvis utgör en begränsning.

3.1.4.2 Kvalitetsmått

För en hel rutt anses den uträknade restiden hålla god kvalitet (Tjänstekoncept för
restidsberäkning, 2004). Problem uppstår dock när restider fördelas mellan ingående 
länkar. Ju längre sträcka som har körts, desto större är risken att trafiken varit tätare 
under delar av rutten, medan andra delar har kunnat avverkas utan att trängsel har 
påverkat restiden. När restiderna fördelas mellan länkarna blir då fördelningen skev och 
kommer inte spegla verkligheten. Genom att ha antalet ingående länkar som en 
parameter i uträkningen av kvalitetsmåttet för länkrestid, kan detta synliggöras. 
Uttrycket nedan anger hur kvalitetsmåttet bestäms för enskilda länkars restider. kmin och 
nkmin är två konstanter som anger hur lågt kvalitetsmåttet tillåts sjunka, respektive hur 
många länkar som behöver ingå i rutten för att detta värde ska nås.

1
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för: minknn 
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k = kvalitetsmått för länkrestid
n = antal ingående länkar i rutten
krutt = kvalitetsmått för ruttrestiden
kmin = min-värde på kvalitetsmått
nkmin = antal länkar i rutten för att få min-värde på kvalitetsmåttet
(Spec. restidssystem)

3.1.4.3 Restidspresentation

Kvalitetsmåttet kommer till praktisk användning när länkrestider från olika 
restidssystem ska slås samman. När det finns restidsdata för samma länk vid samma 
tidpunkt, från flera olika datakällor (till exempel fasta detektorer och probe-data) ska 
inte dessa tider presenteras var för sig utan viktas samman. Denna viktning sker bland 
annat utifrån vilken kvalité respektive indatakälla har. Om kvalitetsmåttet har ett lågt 
värde, prioriteras restiden lägre. Sammanvägningen av restider görs i applikationen 
TTModel. När detta gjorts kan uppdateringar för aktuell och normal restid lagras i 
rTDB.
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4 Undersökningar av restidsdata från Taxi Stockholm
Under hösten 2006 startades restidsuträkningar utifrån inrapporterad data från Taxi 
Stockholm. Undersökningarna som gjorts syftar till att se vilken kvalité den indata som 
VST får har, och i vilken mån restider har kunnat räknas fram utifrån detta datamaterial. 
När det gäller rådata har det intressanta varit att dels titta på mängden inrapporteringar, 
dels med vilken frekvens de har inkommit. Dessutom har en kartläggning gjorts över 
var i vägnätet som inrapporteringar har gjorts för att svara på frågan om i hur hög grad 
som taxifordonen rör sig på vägavsnitt som är av intresse för Vägverket. 

Undersökningens resultat kommer här redovisas med hjälp av figurer och tabeller med 
exempel på hur datamaterialet från Taxi Stockholm typiskt har sett ut under hösten 
2006. Det bör dock påpekas att det kan förekomma små variationer i 
inrapporteringsmönstren, varför exemplen ska ses som ungefärliga mått på hur 
situationen ser ut. Detta är dock en första, och relativt grov kartläggning, av hur det data 
VST får in ser ut. Sett utifrån detta perspektiv har det inte varit nödvändigt att 
undersöka och analysera dessa relativt små variationer närmare, utan det har funnits 
större övergripande mönster, som varit mer intressanta att fokusera på.      

4.1 Antal inrapporteringar
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Figur 6. Antalet inrapporteringar totalt från Taxi Stockholm per dygn.
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Under tiden 2006-09-04 – 2006-11-27 kom det i medel in 72 000 positionsangivelser 
per dygn till VST. Under några dagar (se figur 6) låg dock systemet mer eller mindre 
nere, vilket tydligt påverkar medeltalet. Om dessa dagar räknas bort blir motsvarande 
medeltal 81106 inrapporteringar.  

Vad som går att konstatera är att inrapporteringarna minskar under helgdagarna. Detta 
är helt naturligt eftersom färre taxibilar är i omlopp under dessa dagar. För Vägverkets
del har detta inte heller någon betydelse eftersom trafikflödena generellt är lägre under 
helgerna och det är under vardagar som det är mest intressant att få aktuella restider. 
Också under vardagarna finns det en trend att antalet inrapporteringar ökar fram till och 
med onsdag, för att sedan gå ner torsdag och fredag. 

Det finns även variationer över dygnet. Som figur 7 visar finns det en topp på tidig 
förmiddag och sedan går antalet inrapporteringar drastiskt ner under nattimmarna. 
Eftersom de mest intressanta perioderna för Vägverket är när trafikflödena är höga och 
hastigheterna tenderar att bli begränsade, är det önskvärt att få in så många rapporter 
som möjligt under rusningstrafik. Sammanställningen visar att omkring 4000 positioner 
inkommer vid morgontimmarna fram till 09.00. Under rusningstrafik på 
eftermiddag/kväll, 16.00-19.00, är det ungefär samma inrapporteringsmängd.  
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Figur 7. Variation i antalet inrapporteringar över dygnet. Exempel från tisdag 3 
oktober (övre) och tisdag 17 oktober (nedre).

4.2 Inrapporteringar per fordon 
Eftersom metoden som används för att räkna ut restider bygger på att enskilda fordon 
följs i vägnätet är det inte bara det totala antalet rapporteringar från hela fordonsflottan 
som är intressant utan det är minst lika viktigt att kolla på mönstret för hur varje fordon 
rapporterar. I figur 8 och figur 9 ges exempel på hur inrapporteringen typiskt kan se ut.

Antal inrapporteringar

Fr
e

kv
e

n
s

(a
n

ta
lf

o
rd

o
n

)

1059075604530150

250

200

150

100

50

0

2006-11-15 06:00-18:00

Figur 8. Histogram över antalet inrapporteringar per fordon. Exempel från 15/11 2006.
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Antal inrapporteringar
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Figur 9. Histogram över antalet inrapporteringar per fordon. Exempel från 22/11 2006.

Den första stapeln vid 0 i de två diagrammen visar att omkring 225 fordon inte 
avlämnade några rapporter alls under dessa dagar (vilket är en naturlig siffra eftersom 
alla taxibilar inte är i drift under en dag). Bortses från denna stapel så är antalet 
inrapporteringar uppdelat per fordon tämligen normalfördelat, med ett medelvärde 
(väntevärde) på 37 inrapporteringar. 

4.3 Intervall mellan inrapporteringar
Den avgörande frågan är emellertid hur långa intervallen är mellan varje fordons 
inrapporteringar. Vilka mellanrum som är acceptabla för att restider ska kunna beräknas 
kommer att variera beroende på hur vägnätet där fordonet kör ser ut, men sannolikheten 
för att en restidsberäkning ska kunna göras kommer att öka ju tätare inrapporteringarna 
sker. Anledningen är att ju längre tid mellan två inrapporteringar, desto längre har 
fordonet hunnit förflytta sig i vägnätet. Det blir då svårare att identifiera en unik rutt 
samtidigt som databeräkningarna kan bli mycket tunga.
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Tid mellan inrapporteringar (sekunder)
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Figur 10. Histogram över tid mellan inrapporteringar. Exempel från 22/11 2006. 
(Diagrammet är ”klippt” vid 600 sekunder)

Tidsintervall Antal Andel
0-30 sekunder 2260 4,45%
31-60 2741 5,40%
1-2 min 7183 14,15%
2-3 min 5414 10,67%
3-5 min 7728 15,23%
>5 min 25423 50,10%
Totalt: 50749

Tabell 5. Översikt, mellanrummens fördelning. Exempel från 22/11 2006.

Figur 10 samt tabell 5 sammanfattar hur tidsintervallen mellan inrapporteringar typiskt 
ser ut. Från tabell 1 utläses att under 22/11 06:00-18:00 var det knappt fem procent av 
inrapporteringarna som kom med ett tidsavstånd på mindre än en halvminut från den 
föregående. På motsvarande sätt ses att det inte är ovanligt med intervall på över fem 
minuter. 

Förklaringen till mönstret för de ovan framtagna frekvenserna kan härledas till de 
rutiner för inrapportering och positionsuppdateringar som Taxi Stockholm har (se
avsnitt 3.1 för detaljer). När ett taxifordon kör med kund, uppdateras dess position 
endast var 30:e minut. Det är högst osannolikt att en unik rutt ska kunna hittas mellan 
två positioner som rapporterats in med ett mellanrum i denna storleksordning. I princip 
är det alltså bara när taxibilarna är i rörelse utan kunder som användbart datamaterial 
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kommer att kunna samlas in. Även i dessa fall har dock systemet begränsningar. När 
fordonet har rört sig 300 meter uppdateras dess position. Alla dessa uppdateringar 
kommer dock inte skickas till VST, vilket följer av rutinen att inrapporteringar inte 
skickas tätare än en gång per minut. Kör ett fordon exempelvis i 50 km/h tillryggaläggs 
en sträcka på omkring 830 meter på en minut. Det har då gjorts flera 
positionsuppdateringar under denna tid, men VST tar bara del av den senaste. I figur 11
ses exempel på hur inrapporteringarna under perioder är täta när fordon kör utan kund
medan det sedan kan dröja avsevärd tid innan en ny position inkommer. 
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Figur 11. Exempel  på rapporteringsfrekvensen under en dag hos sju fordon.

4.4 Felaktiga tidsstämplingar
När rådatamaterialet studerats har det framkommit att vissa tidsstämplingar är felaktiga. 
En del av de positioner som inkommit är tidsstämplade med datum från flera år framåt 
eller bakåt i tiden. Eftersom restidsuträkningarna grundar sig på tidsstämplingarna från 
taxibilarna, leder detta till att dessa inrapporteringar inte är användbara. VST och Taxi 
Stockholm har varit medvetna om denna problematik. En ny programvara, som ska lösa 
problemet, har installerats i 1268 av taxibilarna. I december 2006 hade Taxi Stockholm 
omkring 200 bilar som ännu inte hade den nya programvaran. Förhoppningen är att 
problemet med felaktiga tidsstämplingar ska vara löst i och med att dessa återstående 
bilar uppgraderas under början av 2007. Som figur 12 visar tycks det dock inte bara 
vara 200 fordon som rapporterar in felaktigt, utan de flesta fordon lämnar då och då 
positioner med felaktiga tidsstämplingar. Under den femdagarsperiod, 13-17 november, 
som studerades närmare inkom totalt 478 142 positioner. Av dessa hade 33 827 felaktig 
tidsstämpling, vilket är en andel på omkring sju procent. Detta tyder på att det inte bara 
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beror på den nya programvarans vara eller inte vara, huruvida rätt tid registreras av 
taxifordonen. Någon närmare undersökning kring om det finns andra orsaker till de 
felaktiga tidsstämplingarna har dock inte gjorts. I rapportens avslutande kapitel tas detta 
upp som en av punkterna för det fortsatta arbetet med att säkra kvalitén på indata.
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Figur 12. Data från mapmatchrequest där ”MeasurementTimestamp int är mellan 3-19
november. Detta gav 33 827 träffar. Fördelat per fordon blir det i medel cirka 21 
felaktiga tidsstämplingar per fordon. Totalt under denna period rapporterades  478 142 
positioner in. 

4.5 Antalet länkkandidater
Inom ramen för detta examensarbete har det inte funnits någon möjlighet att granska 
mapmatchningen närmare – det vill säga om de inrapporterade positionerna kopplas till 
rätt länkar. Genom det datamaterial som funnits tillgängligt har det dock varit möjligt 
att se hur många länkkandidater som varje positionsangivelse gett upphov till. Från 2 
november 2006 togs drygt 4000 positioner ut som hade mapmatchats. En
sammanräkning visade att det för 33,7% av positionerna hittades en unik länk. I 29,3% 
av fallen fanns det två kandidater. För 24,6% av positionerna fanns det fyra eller fler 
länkkandidater. I figur 13 sammanfattas undersökningen.
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Figur 13. Fördelningen mellan antalet länkkandidater för 4000 mapmatchade 
positioner 2/11 2006.

4.6 Var kör Taxi Stockholm?
För Vägverket är det främst huvudleder och de större vägarna med stora flöden som är 
av intresse att få restider från. De positioner som Taxi Stockholm lämnar från mindre 
vägar samt innerstan (som Stockholms Stad ansvarar för) är för VST i dagsläget inte 
någon användbar information. En uppskattning har därför gjorts över hur stor andel av 
taxibilarnas inrapporteringar som kommer från ”huvudvägnätet”. Eftersom ingen klar 
definition eller utmärkning funnits att tillgå över vad som ska betraktas som 
huvudvägnät, har en sammanställning av vägavsnitt som kan vara av intresse att få 
FCD-data från gjorts med hjälp från Joakim Barkman på VST. 

Vägavsnitt Antal träffar
E4:(Söderleden) 42
E4: (Uppsalavägen mot Norrtull) 167
E4: (Arlandavägen) 34
E4: (Södertäljevägen) 12
Norra länken/Essingeleden 21
Pampaslänken 3
E18 (Hjulstavägen) 3
E18 (Rosslagsvägen) 3
E18 (Norrtäljevägen) 8
E18 (Enköpingsvägen) 11
E18 (Bergshamravägen) 2
E20 (Tegeluddsvägen) 6
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E20/277 (Vallhallavägen) 11
E20/277 (Lidingövägen) 18
E20 övrigt 4
Rv73 (Nynäsvägen) 65
Rv73 (Fortsättning mot Johanneshovsbron, del av södra länken) 24
Lv222 (Stadsgårdsleden/Värmdöleden, del av södra länken) 21

Södra länken övrigt 4
Lv226 (Huddingeleden) 17
Lv226 (Johanneshovsvägen) 2
Lv229 (Örbyleden) 6
Lv229 (Tyresövägen) 10
Lv 257 3
Lv259 (Haningeleden) 4
Lv259 (Lännavägen) 3
Lv259 (Glömstaleden) 1
Lv260 (Gudöbroleden) 6
Lv261(Ekerövägen) 7
Lv261 (Kvarnbacksvägen/Huvudstaleden) 30
Lv262 (Danderydsvägen) 3
Lv265 2
Lv267 (Stäketleden) 1
Lv268 2
Lv271 (Älvsjövägen och vidare söder) 9
Lv273 3
Lv275 (Drottningsholmsvägen) 11
Lv275 (Bergslagsvägen) 5
Lv275 (Hanstavägen) 1
Lv275 övrigt 3
Lv279 (Kymlingelänken) 20
Lv279 (Ulvsundavägen) 39
Totalt: 647

Tabell 6. Träffar på ”huvudvägnätet” 2006-11-22 06:00-18:00. Stickprov om 55 
fordon.

Ett stickprov om 55 fordon togs ut för att kunna ge en bild av hur stor andel av 
positionerna som träffar huvudvägnätet. Totalt rapporterade dessa fordon in 2260 
positioner varav 647 stycken var på de utvalda vägavsnitten (se tabell 6 för detaljer). 
Det innebär att knappt 30% av inrapporteringarna är av värde; och översätts stickprovet 
till hela fordonsflottan kan detta tal variera med +- 5 procentenheter om ett 95%-
konfidensintervall antas. 
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Figur 14. Flaggorna markerar platser där taxibilarna rapporterat sin position. 
Exempel från E4:an Uppsalavägen vid Norrtull.

4.7 Uppskattning av antalet användbara rapporteringar 
Nedan görs en uppskattning av hur många av inrapporteringarna som kan leda till 
restider. Observa att följande resonemang bortser från det bortfall som kan bli på grund 
av felaktiga tidsstämplingar (se avsnitt 4.4)
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Anta att 30% av positionerna är intressanta eftersom det är träffar på huvudvägnätet. 
Anta vidare att endast de rapporteringar som kommer med mindre än en minuts 
mellanrum är användbara. Dessa utgör omkring 10% (se tabell 5)  Då blir andelen 
positioner som kan räknas restider utifrån 0,3* 0,1 = 0,03; det vill säga 3%. Om 22/11 
06:00-18:00 tas som en exempel skulle det den dagen blivit 1 522 stycken användbara 
positioner. Detta är en grov uppskattning, men ger ändå en fingervisning om i vilken 
storleksordning som antalet uträknade restider för tillfället kan hamna. Antas i stället att 
alla positioner som kommer med mindre än två minuters mellanrum är möjliga att få ut 
restider från, blir motsvarande siffra 3655. I figur 15 sammanfattas hur antalet 
användbara positioner förändras beroende på hur långt mellanrum för 
inrapporteringarna som anses rimligt för att kunna uppskatta restider. 
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Figur 15. Uppskattning av antalet användbara positioner beroende på tid mellan 
inrapporteringar.

4.8 Har restider kunnat räknas ut?
Ovanstående approximationer har gjorts eftersom det vid tidpunkten för undersökningen 
bara fanns ett begränsat underlag med uträknade restider att utgå från och att det 
dessutom finns en problematik i att sortera dessa på olika vägavsnitt, eftersom inget 
huvudvägnät med tillhörande länkar finns definierat. Görs en sökning på antalet
uträknade restider på länknivå i restidsdatabasen ger november och december 
tillsammans knappt 70 000 restider. Bland dessa finns dock uppenbarligen en stor 
mängd som faller på länkar som inte är av intresse. Dessutom finns ett mindre antal 
budbilar som också rapporterar in positioner och hamnar i samma databastabell, vilket 
gör att det inte på ett enkelt sätt går att fastslå om en viss restid de facto genererats av 
positioner från Taxi Stockholm. 
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4.9 Lång tidsfördröjning
Som tidigare har berörts kan restidsuträkningarna ta mycket datorkraft. Framförallt 
beroende på att ruttbestämningsalgoritmen öppnar för väldigt omfattande ruttsökningar i 
det digitala vägnätet när det finns många länkkandidater och ruttalternativ. Att så är 
fallet inses om tiderna från när inrapporteringarna gjordes jämförs med tiderna när en 
restid är uträknad och läggs till i restidsdatabasen. Tabell 7 är ett utdrag ur 
restidsdatabasen, där endast restider uträknade från TTFCDPosition finns med. I 
tabellen finns restider uträknade för 22 länkar. De elva första kommer med stor 
sannolikhet från ett och samma fordon som gjorde en inrapportering cirka 17:35 och 
nästa omkring 17:37. En rutt bestående av dessa elva länkar har sedan kunnat 
bestämmas utifrån dessa två positionsangivelser. Motsvarande gäller för de elva 
följande länkarna med tillhörande restider. Det intressanta i denna tabell är att jämföra 
tiderna i kolumn ett och två. Andra kolumnen visar när de uträknade restiderna lagts till 
i databasen. I det första fallet var det en tidsfördröjning på cirka elva minuter (17:37:22-
17:48:18) från det att andra positionen inkom till dessa att en restid räknats ut och lagts 
till i databasen. För det andra exemplet som ses i tabellen var tidsfördröjningen drygt 
åtta minuter (17:00:11-17:08:32). Detta är inga extrema värden, utan representativa för 
att visa vilken storleksordning som tidfördröjningarna hade under hösten 2006. Det har 
också undersökts och är klarlagt att denna tidsfördröjning verkligen kan härledas till 
uträkningarna hos VST. Den tid det tar från att Taxi Stockholm får in en position till 
dess att rådata kommer till VST är i storleksordningen ett par sekunder.

Detectortimestamp Rowcreatetimestamp Routename Linkid Traveltime (s)

2006-12-27 17:35:36 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 68783 15,79

2006-12-27 17:35:52 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 68792 5,05

2006-12-27 17:35:57 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 67560 8,01

2006-12-27 17:36:05 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 67561 0,64

2006-12-27 17:36:05 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 67562 0,08

2006-12-27 17:36:05 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 67563 45,84

2006-12-27 17:36:51 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 69589 17,63

2006-12-27 17:37:09 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 69590 0,08

2006-12-27 17:37:09 2006-12-27 17:48:18 Gröndal-LillaEssingen 69591 0,08

2006-12-27 17:37:09 2006-12-27 17:48:18 LillaEssingen-Lindhagen 69592 12,74

2006-12-27 17:37:22 2006-12-27 17:48:18 LillaEssingen-Lindhagen 69594 30,94

2006-12-11 16:52:58 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 69724 17,81

2006-12-11 16:53:29 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 69726 38,97

2006-12-11 16:54:08 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 69727 4,09

2006-12-11 16:54:12 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 69710 40,65

2006-12-11 16:54:52 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68657 75,01

2006-12-11 16:56:07 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68643 37,82

2006-12-11 16:56:45 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68644 73,20

2006-12-11 16:57:58 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68649 43,92

2006-12-11 16:58:42 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68650 4,88

2006-12-11 16:58:47 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68651 84,18

2006-12-11 17:00:11 2006-12-11 17:08:32 HagaNorra-NorrTullE4.26 68652 8,54

Tabell 7. Utdrag ur restidsdatabasen. Restider baserad på positioner.
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5 Diskussion och slutsatser 
Samarbetet med Taxi Stockholm har gett VST möjlighet att få positionsdata från ett 
stort antal fordon. Kartläggningen av detta datamaterial visar dock att det ännu finns 
brister som gör att probe-systemet har stora begränsningar vad gäller tillförande av 
tillförlitliga restider. Bristerna finns i flera delar av systemet och i detta kapitel görs en 
närmare genomgång av vilka slutsatser som kan dras utifrån genomförda 
undersökningar. Identifieringen av problemen leder samtidigt till diskussion och 
slutsatser kring vilka förbättringsåtgärder som krävs för att systemet ska kunna bli 
effektivare. Ibland finns det dessutom flera olika vägar att gå för att lösa problemen. I 
dessa fall förs ett resonemang kring de olika alternativen och deras olika för- och 
nackdelar tas upp. Vidare kommer det även att föras en diskussion kring mer generella 
problem som ett probe-system av denna typ ställs inför. Problem som inte har belysts av 
de genomförda undersökningarna, men som behöver utredas närmare och lösas om
systemet ska kunna fungera effektivt i framtiden och bidra med tillförlitliga restider.

5.1 Grundläggande problem – för lite data
Omkring 80 000 inrapporterade positioner per dygn från Taxi Stockholm kan låta som 
en ansenlig mängd data att räkna restider utifrån. Men med det bortfall som sker fram 
till att färdigräknade restider producerats i systemet, och om antalet slås ut per dag, 
timme och även 5-minutersintervall (vilket är den tidsupplösning som oftast används för 
aktuell restid inom STRESS) inses snabbt att dessa restider utgör ett starkt begränsat 
underlag. Med nuvarande dataunderlag är det svårt få den storskalighet som efterlysts.  

5.1.1 Inrapporteringen 

Anledningarna till att det i slutändan handlar om ett relativt litet dataunderlag är många. 
Till att börja med bör påpekas att mängden positioner som kommer från de omkring 
1500 taxibilarna är förhållandevis liten. När probe-system av denna typ, med 
identifierbara fordon, har testats i mindre skala, exempelvis i OPTIS, användes en 
uppdateringsfrekvens på minst en minut, ibland två eller till och med fyra 
inrapporterade positioner per minut. Skulle varje taxibil rapportera position en gång per 
minut skulle antalet inrapporteringar per dygn ligga på omkring 2 160 000 stycken 
(1500*60*24), eller 1 140 positioner per fordon. Motsvarande tal i nuläget är alltså 
cirka 50 inrapporteringar per taxibil och dygn. Att antalet inte är större följer, som redan 
slagits fast, av de rutiner som Taxi Stockholm har för positionsuppdatering och 
vidarebefordring av dessa till Trafik Stockholm. Framförallt beror det på att fordonens 
positioner uppdateras med rimlig frekvens endast då de kör utan kund. I princip fås 
ingen användbar information från taxibilarna när de har körningar. Ett uppenbart 
problem är dock att även under färder utan kund, då positionen uppdateras relativt ofta, 
får VST bara tillgång till en liten del av dessa uppdateringar, eftersom det även finns 
regler för hur ofta en uppdaterad position skickas. Denna problematik har dock 
uppmärksammats av VST under hösten 2006 och meddelats Taxi Stockholm. Det finns 
därför förhoppningar om att rutinerna för hur positioner skickas förändras så att VST 
kan få ta del av alla uppdateringar.

En sådan förändring skulle troligtvis ge bättre förutsättningar för restidsberäkningar,
eftersom mellanrummen mellan inrapporteringarna ofta skulle bli tätare när fordonen 
kör utan kund. I beskrivningen av hur probe-systemet fungerar förklaras betydelsen av 
täta positionsangivelser. Detta kan inte nog understrykas. För denna typ av system är det 
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långt mycket bättre att ha ett fåtal bilar med en tät rapporteringsfrekvens än en jättelik 
fordonsflotta där varje enskild probe skickar sin position väldigt sällan. Skulle det av 
någon anledning finnas begränsningar i hur mycket data som kan skickas eller tas emot, 
är det därför viktigt att poängtera att det i princip alltid kommer att vara bättre att 
begränsa sig till ett färre antal fordon för att kunna ta emot all tillgänglig data från 
dessa.

Det är dock väldigt svårt att exakt säga vilken inrapporteringsfrekvens som är att 
rekommendera. Anledningen är, vilket har berörts tidigare i rapporten, att det i hög grad 
beror på vilken vägmiljö som proben rör sig i. Ju mer komplext vägnätet är, i form av 
länkar som ligger tätt och olika vägvalsmöjligheter, desto svårare kommer det vara att 
kunna bestämma en unik rutt. I ett sådant läge är det nödvändigt att proben rapporterar 
tätt för att kunna bestämma dess färdväg. Om en probe däremot rör sig på exempelvis 
en motorvägsträcka, utan några av- och påfarter eller närliggande vägar, kommer det 
inte krävas lika täta positionsangivelser, eftersom det i detta fall kommer att kunna slås 
fast att fordonet befinner sig på motorvägen och inga alternativa rutter är möjliga. I ett 
sådant fall är det realistiskt att tro att det kan räcka med flera minuter mellan 
inrapporteringarna. I figur 16 visas exempel på ett fordons positionsangivelser och vid 
vilka tidpunkter dessa har skett. Första positionen som syns på kartan är den klockan 
08:04:10. Sedan följer ytterligare fem inrapporteringar med ungefär en minuts 
mellanrum fram till 08:09:10. Utifrån hur vägnätet ser ut och positionernas placering är 
det lätt att räkna ut hur fordonet med stor sannolikhet har tagit sig mellan dessa 
positioner. Sedan kommer dock inte nästa position förrän 08:14:32 och efter det 
rapporteras en ny position 08:18:04. Att det skulle vara möjligt att räkna ut hur fordonet 
rört sig mellan dessa tidpunkter är föga troligt. Som vägnätet ser ut finns det många 
olika möjliga sätt som fordonet kan ha tagit sig mellan de olika punkterna under denna 
tid.
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Figur 16 Exempel positionsangivelser från ett fordon 22/11 2006.

Ett möjligt tillvägagångssätt för att få empiriska belägg för vilka 
rapporteringsfrekvenser som krävs skulle vara att studera de uträknade restiderna 
närmare. Om det går att spåra vilka två positionsangivelser (med respektive 
tidsstämpling) som gett upphov till de olika restiderna, går det att se hur lång tid det gått 
mellan inrapporteringarna. Dessa tidsintervall skulle sedan kunna jämföras med 
resultatet av undersökningen som presenterades under rubrik 4.3. Då kan 
mellanrummen från alla inrapporteringar sättas i proportion till de mellanrum där 
restider varit möjliga att räkna ut. Utifrån denna jämmförelse fås en bild över vilken 
rapporteringsfrekvens som krävs för att få ut en viss mängd restider. 
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5.1.2 Användning av hastighet en lösning?

Vad som inte ska förbises är möjligheten att i framtiden övergå till ett hastighetsbaserat 
probe-system. Figur 17 beskriver principerna för hur ett sådant system fungerar.  I 
dagsläget är det tekniska begränsningar hos Taxi Stockholm som gör att endast 
positionsdata kan skickas. Om det i framtiden finns kapacitet att även skicka hastighet 
och riktning, finns det flera anledningar för vägverket att överväga ett byte av system. 
Redan i dag finns ett mindre antal fordon som rapporterar hastighet och riktning, och en 
modul som räknar ut restider utifrån denna information. Eftersom detta system inte 
bygger på att enskilda fordons färdvägar ska bestämmas, spelar det i princip ingen roll 
med vilka mellanrum fordonen rapporterar in position. Varje inlämnad position (och 
hastighet) kommer att kunna användas för en restidsuträkning. Detta innebär som det 
ser ut i dag att en mycket större del av det data som VST får tillgång till skulle bli 
användbar. Ytterligare en fördel är att uträkningarna som bygger på hastigheter kräver 
långt mindre datorkraft än de algoritmer som används för att göra ruttsökningar för 
specifika fordon.

Figur 17. Principen för restidsuträkning i ett hastighetsbaserat system med 
identitetslösa fordon. Figuren visar en länk som under ett bestämt tidsintervall har fått 
tre probeträffar med var sin rapporterad hastighet. Om det är ett och samma fordon 
eller flera olika som rapporterat in spelar ingen roll. Något förenklat tas nämligen ett 
medelvärde av dessa tre hastigheter och eftersom länkens längd är känd kan sedan en 
restid uppskattas genom att helt enkelt ta den uträknade hastigheten och multiplicera 
med avståndet 1-2. 

Nackdelen med ett hastighetsbaserat system är att varje restid i sig innehåller större 
osäkerheter än det som kan följa enskilda fordon. Förutsatt att en riktig mapmatchning 
och ruttbestämning har gjorts, ger nuvarande system för taxibilarna en exakt restid från 
punkt A till B. Hastighetsbaserade restidsuträkningar bygger på att de inrapporterade 
hastigheterna kan anses representativa för hela länken där fordonet rör sig. Detta blir 
således en mer approximativ metod. 

De olika aspekter som här presenterats bör alltså vägas mot varandra. Går det att räkna 
ut lika många restider från ett positionsbaserat system som ett hastighetsbaserat är det 
positionsbaserade systemet att föredra med motiveringen att dessa restider är mer 
tillförlitliga. Å andra sidan har påpekats att med den frekvens som data skickas från 
Taxi Stockholm så skulle ett hastighetsbaserat system ge många fler restider. Det kan 

1 2
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mycket väl vara mer värdefullt med ett stort antal restider där noggrannheten på de 
enskilda tiderna är något sämre, än några få restider med god precision. Finns ett stort 
datamaterial är det till exempel möjligt att räkna fram medelvärden och på så sätt få mer 
rättvisande restider. Det går dock inte att ställa upp några absoluta tal för när det ena 
systemet är att föredra framför det andra.  

5.2 Mapmatchningen
Denna rapport inkluderar inte någon undersökning hur väl mapmatchningsalgoritmen 
fungerar. Det har tidigare gjorts valideringar av denna (Strömgren, 2003), varför det 
antagits att algoritmen fungerar som det är tänkt. Det är dock ett faktum att den GPS-
teknologi som används i taxifordonen ger positioner som har omkring fem meters 
osäkerhet. Och även om precisionen blir bättre, skulle det alltid finnas situationer 
(korsande vägar, vägbanor på olika nivåer etc) som gör att det är omöjligt att enbart 
utifrån en positionsangivelse avgöra vilken länk fordonet befinner sig på. Det kommer 
därför att vara nödvändigt att flera länkkandidater räknas fram, för att sedan kunna 
utesluta en eller flera av dessa i och med den information som nästa position kan ge. En 
viktig fråga är dock hur många länkkandidater som ska tillåtas och hur långt avståndet 
får vara mellan länk och position. Dessa två parametrar är möjliga att ställa in och ändra 
i mapmatchningsapplikationen. Nu har ett avstånd på 20 meter använts och maximalt 
sex länkar. Det betyder att alla länkar som befinner sig på 20 meters avstånd från en 
inrapporterad position blir länkkandidater. Om det finns fler än sex länkar som uppfyller 
detta kriterium blir dock bara de sex länkar med kortast avstånd till positionen 
kandidater. 

Problematiken ligger i att ju fler länkkandidater, desto fler alternativa rutter att beräkna, 
vilket tar mycket datorkraft. I avsnitt 4.5 visas att det med befintliga inställningar bara 
är i en tredjedel av fallen som en unik länk kan fastställas i mapmatchningen. Eventuellt 
skulle det redan med befintlig GPS-teknologi gå att minska avståndet 20 meter, vilket 
skulle leda till färre länkkandidater. Precisionen i positionsangivelserna är dock bara en 
begränsande faktor. Sedan beror det givetvis på hur exakt det digitala vägnätet är och 
hur detta är strukturerat. Det blir en klart försvårande omständighet när det digitala 
vägnätet innehåller länkar som bara är några få meter långa. Detta har varit ett problem 
när TDB_Roadnet ska uppdateras utifrån information från NVDB. Då finns en stor 
mängd länkar som bara är några få meter eller till och med ännu kortare. Mot detta ska 
ställas att en optimal längd på en länk som det ska räknas restider av detta slag på är 
cirka 300 meter (Brorsson, 2007).   

5.3 Från vilka vägar fås probe-data?
Anledningen till undersökningen, där en uppskattning över var i vägnätet Taxi 
Stockholms fordon rör sig, var att VST primärt är intresserat av restidsdata från 
huvudvägnätet. Det fanns en oro över att taxibilarna skulle köra relativt lite på dessa 
vägavsnitt. Undersökningen visade dock att upp emot 30 procent av inrapporteringarna 
kom från huvudvägnätet, en andel som får anses som god. I den undersökning som 
gjordes togs dock bara ett stickprov om drygt 50 bilar. Det var tillräckligt för att göra en 
uppskattning av andelen inrapporteringar från huvudvägnätet, men det kan inte dras 
några slutsatser kring hur dessa är fördelade mellan de olika vägavsnitten inom 
huvudvägnätet. För detta krävs en större datamängd och möjligheten att direkt ur en 
databas kunna få fram vilka länkid:n som hör till huvudvägnätet. Om den möjligheten 
fanns skulle alla mapmatchade positioner med länkid:n som tillhör huvudvägnätet 
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enkelt kunna sorteras ut och en mer exakt uppskattning, som baseras på alla 
inrapporteringar, vara möjlig att genomföra.     

I en sådan studie skulle sedan alla inrapporteringar som inte kommer från 
huvudvägnätet kunna sorteras bort när rapporteringsfrekvenserna studeras närmare. I de 
undersökningar som nu gjorts har det antagits att rapporteringsmönstret ser likadant ut 
oberoende var i vägnätet bilen befinner sig. (Detta antagande har sedan haft betydelse 
för approximationen av hur många användbara positioner som fås från taxibilarna per 
dag.) Det är dock inte belagt att det förhåller sig så i verkligheten. Ett tänkbart scenario 
är att det i högre grad är taxibilarna med kunder än de som kör utan, som trafikerar de 
stora lederna. Det skulle innebära att tidsintervallet mellan två träffar från ett fordon på 
huvudvägnätet i medel är längre än intervallet mellan två träffar på mindre vägar, 
beroende på att positionsuppdateringar sker mycket mer sällan när fordonen kör med 
kund. Detta i sin tur skulle betyda att det har gjorts en överskattning av hur många av 
träffarna på länkarna i huvudvägnätet som faktiskt är användbara. Att 30% av träffarna 
hamnar på för VST intressanta vägavsnitt, skulle med detta typ av probe-system inte 
leda till lika många restider som antogs i avsnitt 4.7, om det visar sig att träffarna
huvudsakligen kommer från inrapporteringar med lång tid emellan.

5.4 TTFCDPosition
Under hösten 2006, när undersökningarna av probedata genomfördes, har inte 
TTFCDPosition fungerat felfritt. Detta beror troligen främst på att beräkningarna blir så 
omfattande att den nuvarande processorkapaciteten inte räcker till (Jerk Brorsson,
2007). Omstart av modulen har krävts med jämna mellanrum för att nya restider skulle
kunna börja räknas ut. En anledning är att TTFCDPosition i grunden inte är 
dimensionerat för att räkna ut restider från ett datamaterial av den omfattningen och
med den blandade kvalité vad gäller inrapporteringsfrekvens, som kommer från Taxi 
Stockholm. Dessutom var tanken när TTFCDPosition skapades att fordonen inte bara 
skulle rapportera in positioner utan även riktning. Om information om färdriktningen 
för ett fordon finns, skulle detta innebära att länkkandidaterna blir mycket färre i 
Mapmatcher. Som situationen är nu kommer oftast länkkandidaterna att bestå av 
vägavsnitt i båda riktningarna, vilket lätt skulle undvikas om det fanns information om 
vilket håll fordonet färdas åt. Ett minskat antal länkkandidater skulle i sin tur göra att 
ruttsökningarna som behöver göras i TTFCDPosition blir färre.

Det är därför helt nödvändigt att se över TTFCDPosition för att undersöka närmare 
vilka problemen är och hur dessa ska kunna åtgärdas. Rimlighetsgränserna för 
ruttsökningarna kan behöva ses över. Eventuellt är fyra minuter mellan två 
positionsangivelser en för lång tid, som medför att ruttalternativen blir många och 
beräkningarna för omfattande. Samma sak gäller maxavståndet 4000 meter. Det finns 
dock många aspekter att ta hänsyn till. På fyra minuters körning i 50 km/h kommer man 
3,3 kilometer och ett sådant avstånd kommer i de flesta fall betyda att flera alternativa 
färdvägar finns. Ett sådant resonemang talar för att gränsen skulle sänkas, förslagsvis 
till två eller en minut. Men förutom att en större del av det totala antalet inrapporteringar 
från Taxi Stockholm då blir oanvändbart, skulle intressant restidsinformation missas 
från de tillfällen då köer uppstått och det faktiskt tagit lång tid att köra en kortare 
sträcka. Är exempelvis medelhastigheten 10 km/h körs ”bara” 667 meter på fyra 
minuter och då är sannolikheten betydligt större att en unik rutt kan hittas. Slutsatsen 
blir att det återigen krävs en avvägning, denna gång mellan hur mycket positionsdata 
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som systemet ska klara av att processera och hur högt den förlorade informationen ska 
värderas.  

5.5 Restidsuträkningen
Ett uppmärksammat problem som tagits upp i flera av Vägverkets rapporter och som 
beskrevs i avsnitt 3.1 handlar om utläggningen av restider på länkar. Om den rutt som 
räknats fram överensstämmer med hur proben kört i verkligheten fås ett helt tillförlitligt 
värde på hur lång tid det tagit för just detta fordon att köra från punkt A till punkt B i 
vägnätet. Det finns emellertid ingen information om hur denna restid fördelats över de 
ingående länkarna. Det kan exempelvis ha varit kö i början av sträckan vilket ledde till 
väldigt låg hastighet, medan det sedan gick att hålla skyltad hastighet. Detta kommer 
inte att kunna ses i restidsdatabasen, där ruttrestiden delats mellan länkarna viktat på 
länklängder och skyltad hastighet. Ett faktum är således att restider från probe-systemet 
är väldigt bra för hela rutter, men riskerar att bli felaktiga när de ska fördelas på 
mellanliggande länkar. Ju längre rutterna är och ju mer trafikmiljön (köer, trafikljus, 
etc.) varierar längs färdvägen, desto större blir risken att fördelningen mellan länkarna 
blir skev. Det finns alltså flera argument mot att ta fram restider från två positioner med 
långt avstånd emellan. Dels kommer det i många fall vara svårt och kräva många 
beräkningar för att hitta den rutt som proben i fråga har åkt, dels är risken att de restider 
som lagras för de ingående länkarna inte speglar det verkliga trafikläget. Det mått som 
finns för att sätta en kvalitetsstämpel på restidsdatan tar hänsyn till hur många länkar 
som ingått i den rutt som den enskilda länkrestiden har räknats fram från. Ju fler länkar 
desto sämre kvalitetsmått får restiden. Eftersom länklängderna varierar från bara några 
enstaka meter upp till flera hundra, i vissa fall kilometer, blir dock antalet ingående 
länkar inte rättvisande. Ett alternativ är att i stället använda sig av det totala avståndet, 
så att kvaliteten på uträknade länkrestider anses sjunka ju längre den rutt som de räknats 
fram ifrån var.

5.6 Tidsfördröjningen
Ett problem som konstaterats är att det för tillfället tar relativt lång tid från det att 
positioner inkommit till dess att restider räknats ut. Även om det inte gjorts några vidare 
undersökningar om exakt vad denna tidsfördröjning beror på, står det klart att det är i 
TTFCDPosition som denna uppstår. Det kan handla om fördröjningar på upp till tio 
minuter, vilket är för lång tid om restiderna ska kunna användas för att presentera 
aktuella restider. Utifrån kravspecifikationerna på mobila indatasystem i 
Tjänsteprocessen är det dock inte självklart vilken tidsfördröjning som ska anses som 
acceptabel. Där står att det max ska ta två minuter från det att mätdata samlats in till 
dess att restider lagras i restidsdatabasen, ett krav som endast uppfylls i undantagsfall 
för närvarande. Det som ska poängteras är också att det inte är självklart vad som menas
med två minuter från det att mätdata samlats in, i denna typ av system. Anledningen är 
att det alltid är ett tidsintervall mellan att första och andra positionen inkommer. Som 
visats handlar det ofta om ett mellanrum på flera minuter. Om de två minuterna mäts 
från det att den sista position inkommit, ska man vara medveten om att den första 
positionen som restiden bygger på i många fall är flera minuter äldre. Tydligare 
kravspecifikationer är i detta fall önskvärda.   
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5.7 Generellt problem med ruttsökning  
Slutsatserna som hittills har kunnat dras får stöd av de genomförda undersökningarna. 
Att ta hänsyn till dessa är viktigt för att förstå hur systemet ska kunna förbättras. Det 
finns dock ytterligare aspekter som inte har utretts, men som är viktiga att komma ihåg i 
det fortsatta utvecklings- och utvärderingsarbetet. En är kopplad till frågan om vad som 
ska anses vara en typisk restid, samt om – och i sådana fall hur – filtrering av onormala 
restider ska kunna ske. I början av denna rapport beskrevs definitionen av typisk restid. 
Det är en slags medelskattning av alla fordons restider mellan två punkter, med 
undantag för de fordon som avviker för mycket från medel- eller medianvärdet. Det är 
naturligt att anse att en taxi som stannar och tar upp kunder på vägen, inte får en restid 
som är representativ för hur trafiken flyter, och därför bör detta fordon bortses från när 
den typiska restiden räknas ut. Om detta är ett praktiskt problem i dagens probe-system
är egentligen inte utrett. Problemet undviks dels genom att det maximalt får vara fyra 
minuter mellan två inrapporteringar för att en restid ska räknas ut. Dels genom att de 
vägsträckor som VST är intresserat av att få restider från huvudsakligen är stora leder 
där taxibilarna inte stannar och tar upp kunder. 

Ett faktum är emellertid att det inte finns någon inneboende intelligens i systemet som 
kan avgöra om en probe har färdats med en för alla fordon representativ hastighet, som 
ger en typisk restid. Om det går att ha någon form av mer avancerad rimlighetskontroll 
av de uträknade restiderna diskuteras bland utvecklare av probe-systemen. En tänkbar 
lösning är att varje ny uträknad restid jämförs med historisk data från samma länk och 
tidpunkt på dagen. Om skillnaden är stor kan det tyda på att den uträknade restiden inte 
är pålitlig. Det leder dock närmast till en paradox. Om aktuellt uträknade restider ska 
förkastas på grund av att de skiljer sig mycket från historisk data, skulle det lika gärna 
gå att använda den gamla statistiken. Anledningen till att VST kontinuerligt vill räkna ut 
nya aktuella restider är att forskning har visat att trafiken är mycket dynamisk. Det finns 
väldigt många parametrar som har en påverkan och skillnaderna mellan restider kan 
vara stora. Ett extremt restidsvärde kan bero på att köer har bildats på grund av att en 
olycka har hänt och då är denna information väldigt värdefull att dra nytta av. Som 
synes är detta ett område där det inte går att ge något entydigt svar på hur systemet ska 
fungera. Poängen med detta stycke är i stället att uppmärksamma problemet för att inte 
glömma bort systemets brister och fullt ut lita på de uträknade restiderna.  

5.8 Sammanfattning
Utvärderingen av datamaterialet från Taxi Stockholm har gett svar på flera frågor som 
är av vikt för systemets vidare utveckling. Som de förda diskussionerna visar har 
emellertid undersökningarna även gett upphov till en rad frågeställningar, som inom 
ramen för detta examensarbete inte kunnat utredas. Vid arbetets början var tanken att 
undersökningarna av rådata skulle följas av en utvärdering av de uträknade restiderna. 
Kombinationen av låg inrapporteringsfrekvens från proberna och de tekniska problemen 
med TTFCDPosition gjorde dock att tyngdpunkten fick läggas på en grundligare analys
av rådatamaterialet. Antalet uträknade restider var helt enkelt för litet för att någon 
meningsfull utvärdering av kvalitén på dessa skulle låta sig göras. Det finns inte heller
någon anledning att i framtiden prioritera en sådan utvärdering förrän systemet fungerar 
bättre, och med bättre avses framförallt att inrapporteringen måste bli effektivare.

I stället kan följande prioriteringslista göras:
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 I första hand bör det fokuseras på att få användbar data från Taxi Stockholm. 
Tätare rapporteringar är en nödvändighet om probe-systemet ska kunna fungera 
väl. Om ett urval av data måste göras är det bättre att få många positioner med 
täta intervall från ett litet antal fordon än att ha en stor mängd fordon som bidrar 
med få inrapporteringar per bil.

 En uppföljning bör också göras när det gäller hur tidsstämplingarna för de 
inrapporterade positionerna ser ut. Problemet med att positioner blir 
oanvändbara på grund av att tidsstämplingarna är felaktiga, kan vara löst i och 
med den uppdatering av programvara som nu ska ha gjorts i alla Taxi 
Stockholms fordon. Om så är fallet kan kontrolleras genom en ny sökning i 
rådatamaterialet.

 Hur kan TTFCDPosition fungera effektivare? I dagsläget blir beräkningarna i 
applikationen väldigt tunga på grund av många ruttsökningar. Detta beror i sin 
tur dels på de långa tidsintervallen mellan inrapporteringar, dels på att antalet 
länkkandidater i många fall är stort. En tänkbar väg till förbättringar är att 
kontrollera hur antalet uträknade restider (samt hur lång tid det tar att räkna ut 
dem), beror på rimlighetsgränserna i TTFCDPosition, för att hitta det optimala 
maxavståndet och maxtiden för en rutt.

 På samma sätt kan det vara intressant att se hur restidsberäkningarna påverkas 
om maxavståndet mellan position och länk i Mapmatcher förändras. En 
minskning skulle innebära färre länkkandidater, vilket betyder mindre 
beräkningar i TTFCDPosition. 

 I åtanke ska också alternativet att övergå till ett hastighetsbaserat system finnas. 
Detta bygger dock på att Taxi Stockholm i framtiden får ökad bandbredd och
kan skicka även hastighet och färdriktning. Fördelen med detta typ av system är 
att det inte är beroende av täta inrapporteringar.   
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