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Forord 

 

 

Oppdraget «Integrering av RTM og Aimsun – en vurdering og testing av muligheter» er en del 

av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret 

transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet 

er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer 

som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.   

Et av innsatsområdene i Bedre by er analyser av kø og forsinkelse i byområder. Kø og 

fremkommelighetsproblemer er et økende problem i norske byområder, og det betyr mye for 

transportetterspørsel og reisemiddelvalg i byer. I tillegg har det betydelige 

samfunnsøkonomiske effekter, noe som får et stadig økende fokus i politiske prioritering av 

samferdselsinvesteringer. Slike avviklingsproblemer klarer likevel ikke de strategiske 

transportmodellene å fange opp. Det er derfor ønskelig å se om det er mulig å integrere data 

fra en dynamisk trafikkavviklingsmodell, som modellerer dette bedre, for mer presis 

framstilling av kø og forsinkelse i modellberegninger.  

I denne rapporten redegjøres det for hvordan en integrering av en strategisk transportmodell 

og en dynamisk trafikkavviklingsmodell, i form av Cube/RTM og Aimsun, kan utføres. Herunder 

følger en beskrivelse av hvilke data som skal utveksles mellom de to modellnivåene og 

hvordan, samt hvordan man kan sørge for at data i de to modellene er mest mulig konsistente. 

I tillegg beskrives det hvordan det kan bidra til å gi bedre estimat for reisetider i byområder 

med avviklingsproblemer i de strategiske transportmodellene, og således også bidra til bedre 

og mer pålitelige trafikantnytteberegninger av effekter av tiltak i byområder. 

Beregningsopplegget har blitt testet på Trondheim som har vært pilotby for arbeidet.  

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Statens vegvesen Vegdirektoratet ved Guro Berge, som 

har fulgt prosjektet sammen med Oskar Kleven, Børge Bang og Henrik Vold. Trude Tørset fra 

NTNU har vært prosjektleder med Eli-Trine Svorstøl fra Urbanet Analyse som prosjektassistent. 

Prosjektteamet har bestått av Mads Berg, Tormod Wergeland Haug og Harald Høyem fra 

Urbanet Analyse, Stig Alstad og Torbjørn Birkeland fra Asplan Viak og Håvard Suleng fra Avinet. 

Urbanet Analyse har hatt hovedansvaret for RTM-delen, Asplan Viak for arbeidet knyttet til 

Aimsun og Avinet for nødvendig programmeringsarbeid. Patrick Ranheim har kvalitetssikret 

resultatene. 

Oslo, Mars 2020 

Bård Norheim 
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Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Behovet for mer presis beregning av kjøretider i RTM 

I en by er god fremkommelighet en kombinasjon av lav reisetid og høy reisetidspålitelighet 

(Rusk, 2012; Vegdirektoratet, 2014). Spesielt viktig er god fremkommelighet i rushtiden 

ettersom en bilkø koster bedrifter og enkeltpersoner store summer i året i form av tidstap, 

høyere kjørekostnader og dårligere miljø som utgjør en kostnad for samfunnet som helhet 

(Norheim og Ruud, 2007). 

Et av innsatsområdene i Bedre by er analyser av kø og forsinkelse i byområder. Kø og 

fremkommelighetsproblemer er et økende problem i norske byområder, og det betyr mye for 

transportetterspørsel, reisemiddelvalg og destinasjonsvalg i byer. I tillegg har det betydelige 

samfunnsøkonomiske effekter, noe som får et stadig økende fokus i politiske prioritering av 

samferdselsinvesteringer. Det er derfor en utfordring at den strategiske transportmodellen 

som benyttes til beregningene som ligger til grunn for disse prioriteringene, Cube/RTM, ikke er 

tilrettelagt for samme detaljeringsgrad som Aimsun. Dette skyldes blant annet at modellene er 

utviklet for to ulike formål, hvor RTM gjør mer overordnede beregninger med fokus på 

etterspørselseffekter, mens Aimsun fokuserer på trafikkavvikling med fast etterspørsel.  

Ideen bak prosjektet er å bruke Aimsun-beregninger til mer realistiske reisetider mellom 

sonene. Lavere hastighet og høyere tidsbruk vil virke avvisende på biltrafikken og påvirke 

destinasjonsvalget (flere ville reise til andre destinasjoner for å unngå kø), reisemiddelvalget 

(flere ville valgt andre reisemidler der det var risiko for kø) og vi ville få et mer realistisk 

rutevalg (tilbake-blokkeringer ville påvirke hastigheten på oppstrøms lenker). 

1.2 Mål med prosjektet 

I denne rapporten gjøres det en vurdering av følgende: 

• Hvilke deler av integreringen som er mest utfordrende 

• I hvilken grad reisetidene faktisk forbedres 

• Hvordan resultatene fra RTM påvirkes 

• Hvordan nytteberegningene påvirkes 

Prosjektet har utviklet en metode for å lese Level-of Service (LOS) data fra Aimsun-beregninger 

inn i RTM slik at etterspørselsmodellen Tramod_by kan bruke dem i beregning av turmatriser. 

Vi har gjort en rekke forutsetninger for å tilpasse sammenkoblingen, men har brukt modellene 

slik de forelå. 
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Resultatene må i hovedsak tolkes som en teknisk test av sammenkoblingen mellom RTM og 

Aimsun. Vi har likevel høstet noen erfaringer gjennom arbeidet som kan brukes som grunnlag 

for vurdering om denne løsningen er riktig å utvikle videre. 

1.3 Funn i prosjektet 

Formålet med dette prosjektet var å vurdere gevinsten og utfordringer ved en sammenkobling 

av Aimsun og RTM med tanke på reisetider og etterspørsel. Vi gjennomgår nå noen hovedfunn 

som er gjort på bakgrunn av konklusjonene fra analysen. 

• Teknisk mulig å implementere datautveksling mellom modellene  

Vi har vist at det er teknisk mulige å utveksle data mellom RTM og Aimsun gjennom 

utvikling av skript som automatiserer prosessen med aggregering og disaggregering fra 

RTM til Aimsun og motsatt. Skriptene som er utviklet i prosjektet kan benyttes av 

andre dersom man ønsker å gå videre med metodikken på et senere tidspunkt. 

• Nedkoding av skiltet hastighet i RTM gir lik effekt som bruk av Aimsun 

Gjennom å undersøke både effekt på etterspørsel og hastighet, har prosjektet 

avdekket at RTM-modellen med nedkodede hastigheter og kjøring av Aimsun gir 

omtrent like stor etterspørsel. I prosjektet har begge strategier gitt omtrent samme 

nivå på trafikken, som trolig forklares delvis av hvordan RTM er kalibrert. Dersom en 

RTM-modell hvor hastigheter ikke var kalibrert ble benyttet, ville trolig effekten på 

etterspørselen blitt en annen. Nedkoding av hastigheter kan gi mer korrekt 

trafikkfordeling i dagens situasjon. Samtidig fjernes trolig mye av dynamikken i 

modellen, slik at kvaliteten på modellering av ulike tiltak kan reduseres. En nedkoding 

av hastigheter er derfor ikke noen fullgod løsning for mer realistiske reisetider i RTM. 

Et viktig poeng er at Aimsun ga mer realistiske kjøretider enn RTM uten nedkoding av 

hastighet. 

• Matrisene fra RTM kan spilles inn til Aimsun uten justering 

I prosjektet var det ikke nødvendig å gjennomføre justeringer av reisematrisene fra 

RTM til Aimsun for at sistnevnte modell skulle kjøre gjennom. I praktisk bruk av 

Aimsun, må man ofte tilpasse totaltrafikken og fordeling utover døgnet for at 

modellen skal gå gjennom. Prosjektet har altså vist at det er mulig å sende matriser 

direkte mellom modellene uten ytterligere justering. Samtidig er det viktig å påpeke at 

teknisk gjennomførbarhet ikke alene tilsier at man får mer korrekte matriser fra RTM 

til Aimsun. Sistnevnte modell kalibreres ofte på et mer detaljert nivå enn RTM og her 

vil område/case-spesifikke utfordringer kunne oppstå. Likevel kan etablering av 

inngangsmatriser til Aimsun gjennom RTM gir et mer hensiktsmessig startpunkt hvor 

man derpå kalibrerer matrisen mer inngående i Aimsun gjennom mer korrekt nivå på 

samlet etterspørsel.  

• Aimsun kan bidra med stedsspesifikke forsinkelser til RTM 

I RTM tillegges forsinkelse i kryss som et fast tidspåslag, mens det i Aimsun modelleres 

direkte. For å oppnå mer realistiske køtider, kan dermed Aimsun benyttes til å 
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kalibrere kryssforsinkelsene som benyttes i RTM. En slik tilnærming faller noe utenfor 

metodikken som er anvendt i prosjektet. 

Mulige effekter på nytteberegning 

En del av prosjektet er å vurdere hvordan nytteberegningene kan påvirkes av metodikken 

utviklet i dette prosjektet.  

• Vi har sett liten effekt på etterspørselen av å benytte LOS-data fra en RTM-modell hvor 

hastighetene er kalibrert ned og Aimusun.. Som omtalt i kapittel 6.3 skyldes dette 

trolig nedkoding av hastigheter i RTM Dom Nidaros samt at ikke sonerelasjoner får 

endret LOS-data i Aimsun. Reisetidsmålingene viser imidlertid at Aimsun treffer bedre 

på kjøretidsmålinger enn RTM. Gitt sammenligningsgrunnlaget vi har hatt tilgjengelig i 

dette prosjektet, er det utfordrende å trekke konklusjonen på overordnet nivå med 

hensyn til effekter på nytteberegningene, fordi endringene i antall reiser er små. Siden 

Aimsun gir en bedre beskrivelse av dagens reisetider, er det likevel rimelig å forvente 

at man vil få en viss økning i nytteberegningenes presisjon med bruk av Aimsun.  

• Aimsun kan modellere ulike tiltak på et mer detaljert nivå enn RTM. I RTM ligger det 

ulike faste faktorer som beskriver forsinkelsen i kryss etc., mens hver enkelt fysisk 

løsning modelleres i Aimsun. Modellen kan trolig gi bedre anslag på hvordan ulike 

kryssløsninger påvirker kjøretider i kryss, etc., som igjen kan gi et bedre grunnlag for 

beregning av forsinkelsen i RTM gjennom oppdatering av de faste faktorene. Andre 

eksempler er oppløsing av flaskehalser eller områder med vesentlig tilbake-blokkering.  

På denne måten kan Aimsun bidra med mer nøyaktige anslag på nytteffekten av ulike 

tiltak, uten at man går veien via full integrasjon.  

Utfordringer ved sammenkobling 

I prosjektet har vi sett flere utfordringer ved sammenkoblinger av modellen som det er viktig å 

nevne. Av praktiske utfordringer er særlig forhold til utveksling av data viktig. I prosjektet har 

vi avdekket tre hovedområder, som på ingen måte er en uttømmende liste av aktuelle 

punkter: 

• Nettverk: RTM og Aimsun har samme kilde for nettverkene (NVDB), men vegnettet 

kodes likevel mer detaljert i Aimsun. En sammenkobling av modellene må ta hensyn til 

hvilke krav som stilles til nettverkene. Samtidig er det viktig å avklare om man skal ha 

separate nettverk eller et felles, og hvilke kostnader og gevinster ulike angrepssett vil 

medføre. Det er ikke gjort detaljerte vurderinger av hvordan kjøring av modellene med 

samme nettverk ville påvirket resultatene.  

• Sonestørrelse: RTM har grunnkrets som minste oppløsningsnivå, mens det i Aimsun 

gjerne etableres mindre soner i hvert enkelt prosjekt. Hvordan grunnkretsene splittes 

opp er ikke automatisert i dag, ei heller i dette prosjektet. Hvis man ønsker en 

integrering av RTM og Aimsun, må altså en slik splitting av soner etableres for hvert 

prosjekt, mest sannsynlig på manuelt grunnlag.  

• Områdestørrelse: RTM har et større modellområde enn Aimsun. Cube løses dette ved 

å klippe ut trafikk fra RTM til Aimsun. Dersom RTM skal benytte LOS-data fra Aimsun, 
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må man imidlertid sende tilbake informasjon på gjeldende et større modellområde, og 

det er derfor viktig å vurdere hvordan dette gjøres på best mulig måte. I dette 

prosjektet er utfordringen løst ved å kun endre LOS-data for det felles området av RTM 

og Aimsun. 

1.4 Konklusjon 

Prosjektet har vist at det er teknisk mulig å koble sammen RTM og Aimsun, samt kjøre 

modellene i løkke uten videre justeringer enn oppsplitting fra grunnkretser i RTM til subsoner i 

Aimsun. Videre har vi sett at effektene på totalnivå er relativt små når man går fra en kalibrert 

RTM til Aimsun. Samtidig er det avdekket at RTM har større variasjon i hvor godt den treffer på 

reisetidsmålinger sammenlignet med Aimsun, og at Aimsun derfor kan sies å gi mer nøyaktige 

anslag på reisetid enn RTM.   

Det er flere momenter som er viktig å trekke frem. Siden RTM DOM Nidaros er kalibrert ved 

hjelp av nedkodede hastigheter, er ikke sammenligningsgrunnlaget i analysen mellom RTM og 

Aimsun optimalt. En RTM modell hvor hastighetene er kalibrert ned for å treffe bedre er 

sammenlignet med en Aimsun-modell, hvor dette ikke er gjort, har gitt mindre endringer på 

etterspørselen enn det man vil forvente, som også delvis forklares av hvor mange soner som 

faktisk får endret LOS-data fra Aimsun (se kap. 6.3). Valg av modell var først og fremst betinget 

av hvilke områder hvor både RTM, Aimsun og reisetidsmålinger av tilstrekkelig kvalitet var å 

oppdrive. At RTM har nedkodede hastigheter og lav effekt på etterspørselen når dette er 

gjennomført, er sådan et funn i seg selv. 

Gitt sammenligningsgrunnlaget, har vi altså ikke kunnet undersøke hvordan en ukalibrert RTM- 

og Aimsun-modell gir ulike nivå på etterspørsel og nytte. Samtidig er det en rekke 

forutsetninger som må gjøres underveis, som trolig vil utgjøre utfordringer for 

sammenlignbarheten av modellene.  

Da prosjektet ikke har kunnet vise til vesentlige endringer i etterspørselen eller LOS-data ved 

bruk av RTM og Aimsun, er det viktig å poengtere at konklusjonsgrunnlaget for de ulike målene 

med prosjektet ikke er godt nok til å gi svar med fullstendig sikkerhet. 

I hvilken grad reisetidene faktisk forbedres: Selv om vi finner liten effekten på etterspørselen 
(av ulike grunner som dokumenteres i kap. 6.3), viser analysen av reisetidsmålinger at Aimsun 
treffer bedre enn RTM. I gjennomsnitt over ulike målinger, treffer (den kalibrerte) RTM-
modellen bedre, men Aimsun har mye lavere variasjon rundt de observerte tidene enn RTM. 
Litt forenklet sagt, treffer RTM feil overalt, men rett i gjennomsnitt, mens Aimsun treffer noe 
mer feil i gjennomsnitt, men mer korrekt over alt.  

Hvordan resultatene fra RTM påvirkes: Gitt sammenligningsgrunnlaget, har vi observert liten 
endring i etterspørselseffekter og LOS-data mellom RTM og Aimsun. Dette skyldes trolig at (i) 
reisetidene er kalibrert i RTM (ii) ikke alle relasjoner får endret data ved bruk av Aimsun. Se 
kapittel 6.3 for nærmere detaljer. 
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Hvordan nytteberegningene påvirkes: Gitt små endringer i LOS-data og reiser, er det ikke noe 
grunnlag for å hevde at nytteberegningene påvirkes vesentlig med bakgrunn i 
modellkjøringene vi har gjennomført. Samtidig er det viktig å nevne at årsaken trolig finnes 
delvis i hvordan modellen er kalibrert. Når man sammenligner reisetidene, treffer Aimsun 
bedre. Dette indikerer at man kan oppnå mer presise estimater på endret tidsbruk ved 
anvendelse av Aimsun fremfor RTM.  

Samtidig er det viktig å påpeke at en rekke forutsetninger ved utveksling av data mellom RTM 
og Aimsun vil påvirke etterspørsel og resultater, f.eks. aggregering/disaggregering fra/til 
grunnkretser og Aimsun-soner samt hvordan resultater på kvartersnivå i Aimsun aggregeres til 
timesnivå i RTM. Videre er samlet etterspørselseffekt en sentral variabel.  

Intensjonen med prosjektet var å ta hensyn til nevnte faktorer ved å kjøre RTM og Aimsun mot 
et konkret case. Da endringene på etterspørselen viste seg å være relativt små med det 
tilgjengelige sammenligningsgrunnlaget, var ikke lenger denne fremgangsmåten aktuell. Vi kan 
derfor kun benytte resultatene fra reisetidsmålingene, som kun gir et delvis svar på hvordan 
nytteberegningene vil påvirkes. Litt forenklet, viser analysen av nytte per reise (reisetiden) 
trolig modelleres bedre med Aimsun, men hvordan dette påvirker antall reiser kan vi ikke svare 
ut på en tilfredsstillende måte gitt sammenligningsgrunnlaget.  

En vurdering er at Aimsun kan bidra til forbedret beregning av nytteeffekter gjennom å gi LOS-

data som fanger opp nivå og endringer i kryssforsinkelse og områder med spesielle 

utfordringer knyttet til trafikkavvikling som flaskehalser osv. 

En integrasjon av RTM og Aimsun vil trolig være relativt ressurskrevende da man for det første 

må benytte to istedenfor en modell, samt at modellene må kobles sammen, hvor det 

eksisterer en del praktiske utfordringer. Aimsun har ofte et mindre modellområde enn RTM og 

benytter også et større andel av mindre geografiske soner, som begge deler vil kunne gi økt 

tidsbruk ved sammenkobling, sammenlignet med en ren RTM-kjøring. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

FoU-program «Bedre by» 

Oppdraget «Integrering av RTM og Aimsun – en vurdering og testing av muligheter» er en del 

av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret 

transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet 

er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer 

som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.   

Behovet for mer presis beregning av kjøretider i RTM 

I en by er god fremkommelighet en kombinasjon av lav reisetid og høy reisetidspålitelighet 

(Rusk, 2012; Vegdirektoratet, 2014). Spesielt viktig er god fremkommelighet i rushtiden 

ettersom en bilkø koster bedrifter og enkeltpersoner store summer i året i form av tidstap, 

høyere kjørekostnader og dårligere miljø som utgjør en kostnad for samfunnet som helhet 

(Norheim og Ruud, 2007). 

Et av innsatsområdene i Bedre by er analyser av kø og forsinkelse i byområder. Kø og 

fremkommelighetsproblemer er et økende problem i norske byområder, og det betyr mye for 

transportetterspørsel, reisemiddelvalg og destinasjonsvalg i byer. I tillegg har det betydelige 

samfunnsøkonomiske effekter, noe som får et stadig økende fokus i politiske prioritering av 

samferdselsinvesteringer. Det er derfor en utfordring at den strategiske transportmodellen 

som benyttes til beregningene som ligger til grunn for disse prioriteringene, Cube/RTM, ikke er 

tilrettelagt for samme detaljeringsgrad som Aimsun.. Dette skyldes blant annet at modellene 

er utviklet for to ulike formål, hvor RTM gjør mer overordnede beregninger med fokus på 

etterspørselseffekter, mens Aimsun fokuserer på trafikkavvikling med fast etterspørsel.  

Dette er ikke et særnorsk problem. Også i Sverige har det vært diskutert hvordan kø kan 

modelleres riktigere i SAMPERS (Almroth mfl, 2014). De har testet sammenkobling av 

reiseetterspørselsmodellen Regent (en variant av etterspørselsmodellen i SAMPERS) med 

Transmodeller. Testene (IHOP dokumentert i Almroth mfl 2014 og IHOP2, dokumentert i 

Canella mfl, 2016) må karakteriseres som i hovedsak en test av en teknisk sammenkobling av 

dataflyt mellom ulike programverktøy. De synliggjorde hvilke muligheter en slik 

sammenkobling kan gi for modellering av kø, men også hvilke utfordringer som ligger i 

programvare utvikling for at en slik sammenkobling skal bli anvendbart i praksis.  

En integrering av Cube/RTM og Aimsun kan potensielt bidra til en mer presis modellering av kø 

og forsinkelse, noe som vil gi bedre estimat for reisetider i byområder med 
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avviklingsproblemer, og gjennom det bidra til bedre og mer pålitelige nytteberegninger av 

tiltak i byområder. Dette vil det redegjøres nærmere for i påfølgende tekst.  

Potensiale ved sammenkobling av Aimsun og RTM 

Ideen bak prosjektet er å bruke Aimsun-beregninger til mer realistiske reisetider mellom 

sonene. Lavere hastighet og høyere tidsbruk vil virke avvisende på biltrafikken og påvirke 

destinasjonsvalget (flere ville reise til andre destinasjoner for å unngå kø), reisemiddelvalget 

(flere ville valgt andre reisemidler der det var risiko for kø) og vi ville få et mer realistisk 

rutevalg (tilbakeblokkeringer ville påvirke hastigheten på oppstrøms lenker). 

Potensialet er dermed: 

• Riktigere nivå på biltrafikken inn mot kø-utsatte sentrumsområder 

• Riktigere reisetider på lenkene med kø og oppstrøms 

Trafikantenes verdsetting av tid i kø er høyere enn ved kjøring ellers, men det har ikke vært en 

målsetting å skille mellom disse. Trafikantnytten for bilister er likevel avhengig av antall turer 

og reisetid, reiseavstand og direktekostnader, og dersom rutevalg og reisetidsestimatene er 

riktigere, vil det også gi riktigere beregnet trafikantnytte. 

Behovet for bedre reisematriser til Aimsun 

Aimsun-modellen genererer ikke egne etterspørselsmatriser for bilturer. Nåværende praksis 

innebærer at disse hentes fra RTM, men tilpasses Aimsun gjennom skalering, splitting i finere 

tidsinndeling og soneinndeling. Siden RTM har en mindre detaljert beregning av kø enn 

Aimsun, vil man normalt forvente for gunstige reisetider i RTM i forhold til Aimsun. Når 

matrisene fra RTM overføres til Aimsun, har man i praksis hatt behov for å justere disse ned for 

at trafikken skal kunne avvikles uten sammenbrudd i beregningene. En hypotese er at LOS-

data fra Aimsun, vil kunne gi et riktigere nivå på trafikantopplevelsen enn RTM. Ved å benytte 

LOS-data fra Aimsun, kan man justere nivået på etterspørselen slik at det er konsistent.  

Mål med prosjektet 

I denne rapporten gjøres det en vurdering av følgende: 

• Hvilke deler av integreringen som er mest utfordrende 

• I hvilken grad reisetidene faktisk forbedres 

• Hvordan resultatene fra RTM påvirkes 

• Hvordan nytteberegningene påvirkes 

Prosjektet har utviklet en metode for å lese Level-of Service (LOS) data fra Aimsun-beregninger 

inn i RTM slik at etterspørselsmodellen Tramod_by bruker dem i beregning av turmatriser. Vi 

har gjort en rekke forutsetninger for å tilpasse sammenkoblingen, men har brukt modellene 

slik de forelå. 

Resultatene må i hovedsak tolkes som en teknisk test av sammenkoblingen mellom RTM og 

Aimsun. Vi har likevel høstet noen erfaringer gjennom arbeidet som kan brukes som grunnlag 

for vurdering om denne løsningen er riktig å utvikle videre. 
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Bakgrunn for valg av Trondheim som pilotby 

For å teste mulighetene for integrering av modellene er det gjennomført en pilot. Både 

oppsettet og analysene av pilotbyen er viktig for alle deler av prosjektet, og spesielt viktig med 

tanke på relevansen av analysene og eventuell overførbarhet til andre byer. Det er Trondheim 

som er valgt som pilotby (DOM Nidaros). Bakgrunnen for det er at:  

• Trondheim er en by som er stor nok til at det er køproblemer i vegnettet. 

• Samtidig er Trondheim liten nok til at datamengden er mer håndterbar enn for 

eksempel Oslo, slik at potensielle utfordringer og feil kan avdekkes. Samtidig er det 

enklere å teste flere forskjellige innretninger på dataflyten på modellene fordi 

beregningstidene ikke er altfor lange. 

• Det er god tilgang på kjøretidsmålinger. Det er viktig i både den innledende delen av 

prosjektet og i valideringsfasen.  

• Det forelå en oppdatert versjon av både RTM og Aimsun for dette området.  Samtidig 

er det viktig å nevne at ingen av modellene var laget for vårt formål. Aimsun-modellen 

vi har brukt var ikke ferdig kalibrert og RTM-modellen var kalibrert blant annet ved å 

hardkode ned hastigheter. 
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2.2 Rapportens innhold og oppbygning 

Denne rapporten redegjør for hvordan integrering av en strategiske transportmodell og en 

dynamisk trafikkavviklingsmodell, i form av Cube/RTM og Aimsun, kan utføres og hvilke 

beregningsgevinster det vil gi (hvordan det kan bidra til å beregne reisetider og effekter av kø 

og forsinkelser på en bedre måte enn i dag).  

Først gis det derfor en overordnet beskrivelse av de to modellene med hovedfokus på de 

egenskapene ved modelleringen som er viktig for implementeringsarbeidet. Det vil si 

reisetidsberegning og kombinasjonen av reisetid og rutevalg (kapittel 2).  

Deretter har man sett på hvordan integreringen av disse modellene kan utføres, avklart hvilke 

data som skal utveksles mellom de to modellnivåene og hvordan, samt hvordan man kan sørge 

for at data i de to modellene er mest mulig konsistente (kapittel 3). All modelldokumentasjon 

som ikke er gjengitt i selve rapporten, er lagt ved som vedlegg.  

Oppsettet har blitt testet på Trondheim (DOM Nidaros og Aimsun Trondheim) som har vært 

pilotby for arbeidet. Med utgangspunkt i praktisk testing i de to modellene har man gjort en 

analyse av i hvilken grad en slik integrering kan bidra til å beregne reisetider og effekter av kø 

og forsinkelser på en bedre måte enn i dag, og det gis en vurdering av nytteverdien av 

integreringen.  
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3 Om modellene 

Dette kapittelet beskriver i hovedsak modellene på et overordnet nivå, men med en mer 

grundig og teknisk kartlegging av de to modellenes beregningsmetodikk for nettutlegging og 

beregning av kjøretid. Avslutningsvis oppsummeres de viktigste forskjellene mellom de to 

modellene ettersom dette kapittelet danner bakgrunnen for å kunne diskutere og analysere 

hvorfor modellene gir forskjellige resultater. 

Vi starter kapitlet med en overordnet drøfting av faktorer som er opphav til kø. Deretter 

gjennomgår vi kort hvordan RTM og Aimsun er bygget opp og hva som skiller dem. Videre 

gjennomgår vi nærmere hvilke konsekvenser de ulike tilnærmingene for beregning av køtid har 

sett opp mot formål og bruksområde for RTM og Aimsun.  

3.1 Transportmodellering av kø og forsinkelse 

Kø i vegnettet 

Reisetiden mellom A og B avhenger av valgt strekning (rutevalg) og hastighetsnivået på 

delstrekningene som inngår i rutevalget som vist i formelen under.  

𝑡 =
𝑠

𝑣
  

𝑑𝑒𝑟 𝑡 = 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑, 𝑠 = 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑔 𝑣 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

Denne sammenhengen gjelder alltid, men mens det i friflyt-situasjoner er relativt enkelt å 

anslå hastigheten, rett og slett ved å bruke skiltet hastighet, er det vanskeligere på de 

tidspunktene da mange skal benytte det samme vegnettet for eksempel til og fra jobb om 

morgenen/ettermiddagen. Hastigheten synker på grunn av at man må tilpasse hastigheten 

etter forankjørende biler, vikepliktsregler, flaskehalser og lyskryss. Kø og avviklingsproblemer 

kan forplante seg bakover fra et kryss til kryss oppstrøms.  

Man snakker derfor om kapasitet som betegner «det maksimale antall kjøretøyer som kan 

passere en gitt vegstrekning i løpet av et gitt tidsrom» (Strand og Langmyhr, 2011). Når denne 

kapasiteten overskrides (eller det oppstår andre uforutsette hendelser i vegnettet), får man kø 

dvs. en «rekke av ventende kjøretøyer»1. Den tiden man står i kø vil dermed øke reisetiden dvs. 

at man bruker lengre tid enn normalt.  

Køtiden påvirkes av en rekke faktorer: 

• Antall felt 

 
1 Definisjon hentet fra Bokmålsordboka: https://ordbok.uib.no  

https://ordbok.uib.no/
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• Trafikantenes risikovillighet og kjøreatferd 

o Hensynsfullhet 

o Avstand mellom biler 

o Bytte av fil 

• Flaskehalser 

• Kryssutforming 

• Trafikkstyrende tiltak: 

o Vikepliktspåbud 

o Trafikklys  

• Tilbakeblokkering /forplantning av kø til nye bølger av trafikanter 

Aimsun og RTM har ulike tilnærminger og detaljeringsnivå for å modellere de forskjellige 

kildene til køtid. Vi gjennomgår nå hvordan de to modellene er bygget opp og sammenligner 

dem på viktige punkter.  

3.2 Aimsun 

Aimsun er et trafikksimuleringsprogram som modellerer trafikk på enten makro-, meso- eller 

mikronivå. Makrosimulering er basert trafikkstrømmer og mikrosimulering er med 

enkeltkjøretøy. Meso-simulering defineres som en mellomting mellom disse to. Aimsun er 

valgt som etat-standard for trafikksimulering på mesonivå i Norge av Statens vegvesen.  

Aimsun benyttes hovedsakelig til modellering av byområder med avviklingsproblemer, til 

analyser av trafikkflyt ved endringer i feltbruk, kryssutforming, kryssregulering og nye 

vegforbindelser. Aimsun brukes vanligvis til å analysere endringer med kort tidshorisont siden 

modellen har en fast etterspørsel. Simulering i Aimsun gjøres normalt bare for rushperiodene 

på morgen og ettermiddag, og det tas hensyn til trafikkvariasjonene innenfor rushperiodene. 

Vegnettverket må kodes detaljert i Aimsun for å få riktige simuleringsresultater. Alt som 

påvirker trafikkavviklingen kodes opp. Dette inkluderer feltbruk, faseplaner i signalanlegg, 

vikepliktsregler, konflikter med myke trafikanter og så videre. 

Aimsun sin mikrosimuleringsmodell simulerer hvordan enkeltkjøretøy forholder seg til 

infrastrukturen og andre kjøretøy gjennom nettverket. Kjøretøyene kan velge både rutevalg, 

kjørefeltfelt og hastighet forskjellig. Trafikantenes adferd styres av parametere som gis inn 

eksogent og har stokastisk variasjon. Disse gir sannsynligheter for om trafikantene er 

forsiktige, samarbeidsvillige eller mer aggressive i trafikken. Modellene kalibreres ved å 

tilpasse parameterne til å gi riktige forsinkelser og rutevalg sammenlignet med observerte 

data. Resultatene fra trafikksimuleringen er stokastisk og derfor må det kjøres flere 

beregninger for å ta ut resultat på hastighetsnivå, kølengder og lignende for å få et godt 

gjennomsnitt. Aimsun beregner kjøretøyenes posisjon for hvert tidsintervall Δt.  
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Standard metodikk for store bymodeller er å etablere en meso-modell som gjenskaper riktige 

reisetider. Denne brukes til å beregne et rutevalg i likevekt (DUE) som brukes som 

utgangspunkt i mikrosimulering.  

  

Rutevalg er sentralt i Aimsun-simulering og bestemmes enten stokastisk (Stochastic 

Route Choice, SRC), gjennom en likevekt (Dynamic User-Equilibrium, DUE) eller en 

kombinasjon av metodene. Likevekt beskriver typisk morgenrush med en stor andel 

reiser til arbeid hvor de fleste har tilpasset ruten sin basert på tidligere kjøreturer. 

Stokastisk rutevalg bruker andre modeller og tilfører også større variasjon i modellen. 

Ofte velges en kombinasjon hvor flesteparten følger et rutevalg fra en beregnet likevekt, 

og en mindre andel følger stokastisk rutevalg.  
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Etterspørselen gis inn eksogent. Det er vanlig å ta utgangspunkt i en matrise fra RTM, men den 

må ofte justeres og kalibreres før den benyttes.  

Noen vanlige hovedgrep er:  

• Tilpasse etterspørselen til registrerte telledata på times- eller 15-minuttersnivå 

gjennom innebygde funksjoner i Aimsun 

• Å gjenskape rushtidstopper ved å dele etterspørselsmatrisen inn i finere tidsintervall, 

for eksempel i 15-minuttersintervall  

• Å dele etterspørselen inn i ulike kjøretøykategorier med ulike egenskaper (personbiler, 

nullutslippsbiler, taxi, tunge kjøretøy, osv) 

I og med at etterspørselen er en inputvariabel, er det ikke mulig å få til en overførsel mellom 

reisemidler i Aimsun. Dersom det er stor forsinkelse på en rute vil bilførere søke etter et annet 

rutevalg. Uansett hvor store forsinkelser det er i vegnettet vil samme antall kjøretøy ønske å 

reise fra A til B til samme tidspunkt. Modellen tar hverken hensyn til at bilister bytter 

reisemiddel eller tilpasser avreisetidspunktet når det er store trafikkavviklingsproblemer som 

skaper kø.   

 

Tabellen under oppsummerer modellversjon, rutevalg og simuleringsnivå som er brukt for 

generering av LOS-data fra Aimsun. Detaljer om parametere og versjon av Aimsun-

Trondheimmodellen er oppsummert i den tekniske beskrivelsen vedlegget. 

Tabell 2.1: Oversikt over modellversjon og nivå for Aimsun 

Modellversjon Aimsun 8.2.3 

Rutevalgsfil Basert på Meso Dynamic User-Equilibrium (DUE) 

Simuleringsnivå Hybrid Stocastic Route Choice (SRC) 

Tidsperiode simulert 06:00 – 10:00 

Tidsperiode for resultater 07:00 – 08:00 (time med mest trafikk) 

 

3.3 RTM 

RTM2 er transportetatenes offisielle modellverktøy til bruk i transportplanlegging (Tørset m.fl. 

2013). Det er en såkalt makroskopisk transportmodell som beregner reiseetterspørsel mellom 

og internt i alle soner i modellområdet. Bilturmatrisen fordeles på nettverket og gir 

reisestrømmer på veilenkenivå.  

 
2 Regional transportmodell 
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Modellen beregner etterspørselen basert på inngangsdata om befolkning, arbeidsplasser, 

annen aktivitetsdata, vegnett, bompenger, kollektivtilbud etc. Modelleringen gjøres i 

prinsippet i fire steg: Først beregnes mulige reiseruter, deretter reisemiddelvalg, så valg av 

reisemål, til sist antall turer. Modellsystemet gjentar så de ulike beregningene i iterasjoner, 

hvor de fire delene lenkes sammen til det oppnås en likevekt. Dette sikrer at etterspørselen 

påvirkes av forsinkelser i vegnettet. Hvor riktig etterspørselen blir beregnet, vil dermed 

avhenge av hvor riktig forsinkelsene blir beregnet. Økt forsinkelse på vei vil normalt gi en 

lavere etterspørsel etter bilreiser. 

Etterspørselsmodellen i RTM-modellen beregner trafikk mellom og internt i grunnkretser3 

(reisematriser), og fordeler trafikk på lenker i nettverk (rutevalg) på bakgrunn av hvor 

attraktive ulike ruter er, på bakgrunn av såkalte «generaliserte reisekostnader»4. Beregningen 

gjøres for en yrkesdag (YDT) og omregnes ofte til et gjennomsnittlig årsdøgn (ÅDT). 

Beregningen som gjennomføres er fordelt på ulike reisehensikter, arbeidsreiser, tjenestereiser, 

fritidsreiser, hente/levere, privat, skole, flyplass, gods (tungtrafikk) og lange reiser (over 70 

km).  

Figur 2.1 viser en oversikt over 4-trinnsmetodikken som benyttes i RTM-modellen. Første steg 

er turproduksjon. Her bearbeides ulike inndata som nettverk, befolking, arbeidsplasser og 

andre sosioøkonomiske faktorer som benyttes for å lage et anslag på totalt antall reiser i 

modellen. 

Andre steg er destinasjonsvalg, hvor reisene fordeles etter ulike soner basert på 

«attraktivitet». En sones attraktivitet består av, blant annet, antall arbeidsplasser, 

handlemuligheter (kjøpesenter, etc.), kinoer, hoteller osv. Turene fordeles til hver enkelt sone5 

basert på formål og sonenes attraktivitet.  

Tredje steg er transportmiddelvalg. Her fordeles turene på ulike transportmidler, basert på 

faktorer ved befolkningen i den enkelte grunnkrets (inntekt, alder, etc.) og kostnadene ved å 

benytte de enkelte transportmidlene.  

Fjerde steg er nettutlegging. I dette steget fordeles turene utover nettverkene i modellen. I 

RTM er det egne nettverk for bil, kollektiv og gods.  

Nettutleggingen beregner også nivået på kø. Utleggingen gjøres i flere omganger, med en viss 

andel av det totale bilreiseomfanget av gangen. Hver omgang, beregnes det beste rute i 

nettverket og trafikken legges ut på veilenkene. Deretter oppdateres tiden på hver veilenke 

ved hjelp av køberegningsmetoder (vdf-kurver), som gir nye anslag på beste rute for trafikken 

 
3 Det er ca. 14 000 grunnkretser i Norge.  Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å 
arbeide med og presentere regionalstatistikk 
4 Generaliserte reisekostnader er en sammenstilling av monetære og tidsmessige ulemper ved å foreta 
en reise. For bilister regnes f.eks. tidsbruk, kostnad per kjørte kilometer og evt. parkerings- og 
bomavgifter sammen. Tidsbruken omregnes til kroner ved hjelp av «tidsverdier» som uttrykker 
betalingsvillighet for å redusere reisetiden i kroner/time.  
5 Sonene i RTM er i all hovedsak det samme som grunnkretser, slik at disse betyr det samme i denne 
rapporten.  
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som legges ut i neste omgang. Dette gir en fordeling av trafikken og et anslag på kø per 

veilenke. 

Til sist er det slik at modellen itererer over de fire trinnene til likevekt er oppnådd.  

 

Figur 2.1 Modellflyt i en firetrinnsmodell.  

I RTM er firetrinnsmodellen implementert ved hjelp av programvaren Cube. Programmet 

styrer det overordnede modellflyten. Beregning av turproduksjon, destinasjons- og 

transportmiddelvalg gjennomføres i et separat program kalt «Tramod_by». Selve 

nettutleggingen og beregning av såkalte LOS-data (Level of Service) gjennomføres i Cube6. 

3.4 Forskjeller mellom Aimsun og Cube/RTM 

Modellering av kø består generelt av to sentrale hovedfaktorer som påvirker nivået på den 

beregnede reisetiden og belastningen per vegstrekning: 

1. Etterspørsel:  

Nivå på trafikken. Jo flere som velger å «kjøre bil», jo større vil forsinkelsene bli, alt 

annet likt.  

2. Kjøreatferd:  

For et gitt nivå på trafikken, vil presisjonsgrad av trafikantenes kjøreatferd påvirke hvor 

«korrekte» reisetider man kan beregne. 

På et overordnet nivå er RTM utviklet for å beskrive det totale reiseomfanget (antallet bilister), 

mens Aimsun er en spesialmodell for å generere så presise reisetider (LOS-data) som mulig. 

 
6 Mer informasjon om modellene finnes på 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/transport/transportanalyser/persontransportmodell 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/transport/transportanalyser/persontransportmodell
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RTM dekker dermed punkt 1 (Etterspørsel), men Aimsun er utviklet med det formål å 

representere punkt 2 (Kjøreatferd) bedre enn f.eks. RTM.   

En hovedforskjell kan illustreres som i figur 2.2. RTM-systemet er som nevnt bygget opp rundt 

fire undermodeller. Av disse er det kun det siste steget, nettutlegging, som deles med Aimsun. 

Innledningsvis er det særdeles viktig å påpeke at kapitlet ikke skal identifisere «feil» ved RTMs 

metode for beregning av kø.  

Aimsun er en altså modell for trafikkavvikling, mens RTM er en etterspørselsmodell. I enhver 

modell må man forenkle noen deler for å kunne øke detaljeringsgrad for de momentene som i 

størst grad evner å gi et svar på de spørsmålene man ønsker å stille ved bruk av modellen. Der 

hovedspørsmålet som stilles med RTM er «hva er effekten på etterspørselen av et tiltak» er 

hovedformålet med Aimsun og besvare om en konkret infrastruktur gir akseptabel 

trafikkavvikling. Sistnevnte modell er derfor i større grad tilpasses beregning av kø, men 

mangler en modul for beregning av etterspørsel.  

 

 

Figur 2.2. Skjematisk beskrivelse av 4-stegsmodell (RTM) og Aimsun. 

En spesielt viktig forskjell på modellene med hensyn til kø-beregning er tidsoppløsningen. RTM 

beregner trafikk på timesnivå, mens Aimsun kan rapportere resultater med lavere 

tidsoppløsning f.eks. hvert kvarter. I tillegg er det mulig å hente ut statistikk for hvert enkelt 

kjøretøy.  

 

På grunn av forskjeller i tidsoppløsning og at hver enkelt bil modelleres, vil Aimsun simulere 

køene fra start til slutt; fra de bygger seg opp til de forsvinner. RTM vil i større grad beregne en 

«representativ» kø-situasjon over en gitt tidsperiode.  

 

 

 

Aimsun 
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Tabell .2 oppsummerer forskjellene mellom Cube/RTM og AIMSUN. 

Tabell 2.2 Forskjell RTM og AIMSUN 

Modelldeler  Cube/RTM Aimsun 

Etterspørsel Endogen Eksogen 

Trafikantatferd Ikke inkludert Inkludert 

Tidsoppløsning for resultater 1 time Valgfritt – normalt 15 minutter 

Tidsoppløsning for beregning 1 time Valgfritt – Normal 0,8 sekunder 

Flaskehalser Ikke modellert Modellert 

Rutevalg Statisk rutevalg  

Rutevalget er likt i hele 
perioden 

Trafikantene deles inn i N 
grupper som foretar eget 
rutevalg etter tur 

Dynamisk rutevalg  

Rutevalget kan endres i beregningsperioden 

 

Hvert enkelt kjøretøy får beregnet sitt egne 
optimale rutevalg 

Simuleringsnivå Totaltrafikk per lenke Hvert enkelt kjøretøy 

Metode for kømodellering Vdf-kurver (matematisk 
funksjon) 

Simulering (hvert enkelt kjøretøy beregnes og 
resultatene lagres) 

Sonenivå Grunnkretser Oppdelte grunnkretser 

Stokastisk/Deterministisk Deterministisk 

Kjøring av modellen gir 
samme resultat hver gang 

Stokastisk 

Kjøring av modellen gir tilfeldige variasjoner 
hver gang den kjøres 

Vegnett Hentes fra NVDB Hentes fra NVDB – Normalt høyere 
detaljeringsgrad 

Antall felt Inkluderes i modellen Inkluderes i modellen 

Kryssforsinkelse Fast faktor per kryss som 
uavhengig av 
trafikkvolumet 

Simulering og beregning av forsinkelse i hvert 
kryss (vikeplikt, motgående trafikk, etc.) 

Trafikklys Ikke modellert Modellert 

Tilbakeblokkering Køtiden på hver enkelt 
lenke uavhengig av 
trafikkvolumet på andre 
lenker 

Køtiden på en lenke kan påvirkes av køtiden 
på lenker lenger frem (tilbakeblokkering) 

Resultatdata  LOS-data for aggregatet av 
reiser mellom soner 

LOS-data for hvert enkelt kjøretøy (aggregert 
til kvartersintervaller) 
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Utfordringer ved modellering av kø og forsinkelser i RTM 

For å designe transportmodeller som kan brukes til flest mulig analyseområder, og som skal 

fungere på modellområder av ulik geografisk størrelse, vil det alltid være en avveining mellom 

beregningstid og funksjonalitet. Beregningstider i dagens RTM varierer fra under en time til 

flere dager avhengig av størrelsen på modellområdet, antall tidsperioder og hvor belastet 

vegnettet er. Metoder for nettutlegging kan derfor gjøres mer detaljert i RTM, men på 

bekostning av lengre beregningstider. 

Hovedresultater fra RTM er transportmønsteret fordelt på reisemiddel og reiseruter for et 

gjennomsnittsdøgn et bestemt prognoseår. For å ta hensyn til at destinasjonsvalg, 

reisemiddelvalg og rutevalg også kan påvirkes av forsinkelser for biltrafikken, kan døgnet deles 

inn i fire, med to rushtrafikkperioder og to lavtrafikkperioder. I nettfordelingen er videre 

etterspørselen i rushet delt i enkelttimer som fordeles kapasitetsavhengig på vegnettet. 

Evaluering av reisetider gjøres på lenkenivå hvor vdf-kurver brukes til å avstemme hastigheten 

i forhold til trengselen på lenkene RTM er ikke tilrettelagt for å ta hensyn til nettverkseffekter 

av trengsel (flaskehalser, tilbakeblokkeringer og konflikterende trafikkstrømmer). Det gjør 

imidlertid Aimsun, og dette er bakgrunnen for at det kan være interessant å se om en 

sammenkobling av de to modelltypene kan gi riktigere modellering av kø. 

Den totale ulempen av kø og ulempen med variasjon i tidsbruk, som dermed gir en usikkerhet 

for trafikantene, er sannsynligvis underrepresentert i RTM. Dette kan påvirke destinasjonsvalg, 

reisemiddelvalg og rutevalg, men sannsynligvis for lite i dagens versjon av RTM, noe som kan 

føre til for høy etterspørsel i sentrumsrettede turer med bil. 

Hastigheter fra dagens situasjon brukes også i framtidsscenarier 

I RTM beregnes hastigheter med utgangspunkt i skiltet hastighet. Denne justeres ned gjennom 

fartsmodellen hvor geometri (svinger og stigninger) begrenser fartsnivået. I tillegg gis det faste 

tidstillegg for å kjøre gjennom kryss. Dette gir friflythastigheten og denne justeres videre ned i 

hht vdf-kurver som definerer forholdet mellom trafikkvolum og hastighet (Levin mfl, 2015). 

Resultatet vil likevel kunne føre til for høye hastighetsnivå i byområder. Derfor er det noen 

steder valgt å hardkode ned hastighetene på lenker i byområder hvor man har 

reisetidsmålinger å sammenligne med. Dette er gjort i forbindelse med kalibrering av modellen 

for dagens situasjon. 
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3.5 Konkrete modeller benyttet i prosjektet 

RTM DOM Nidaros  

Dom Nidaros er etablert for beregningsår 2016, dvs alle inngangsdata skal representere 

situasjonen i 2016. Beregningene er kjørt med fire tidsperioder for et gjennomsnittlig 

yrkesdøgn og versjon 3.12.1 er benyttet 

Vegnettet er importert fra NVDB via TNExt med lengder, antall felt og bruksrestriksjoner for 

feltene, vegkategori, kurvatur og fartsgrense. Vegkategori og antall felt gir kapasiteten for 

vegen. Dersom vegen har svinger, stigning eller fall kan det påvirke friflythastigheten, men 

dette er nok lite relevant i den delen av Trondheim som Aimsun dekker. Forholdet melom 

trafikkvolum og fart er gitt gjennom vdf-kurver for hver kapasitetsklasse, som igjen velges 

basert på vegkategori, antall felt og fartsgrense. 

Det gis et fast tillegg i tid for kjøring gjennom kryss. Tid gjennom kryss er spesifisert for 

svingebevegelse, reguleringsform og om det er avvikling i eller utenom rush. Verdiene er 

basert på kjøretidsmålinger gjennom ulike kryss i Trondheim (Levin, mfl. 2015). 

Nettfordelingen (eller rutevalget) foregår etter inkrementell metode. Turmatrisen deles i 20, 

og hver del nettfordeles i 20 iterasjoner, reisetiden på hver lenke justeres opp for hver 

iterasjon etter hvor mye trafikk det er på den, og er inngangsdata til neste iterasjon. Det er 

reisetiden etter siste iterasjon som skal gjenspeile riktig reisetid på lenkene. Denne går så inn i 

LoS-data tilbake til etterspørselsmodellen i iterasjoner. 

Vegnettet blir produsert i GIS. TNExt leser data fra Nasjonal VegDataBank (NVDB) som har data 

om lengder på veglenkene, antall felt, kurvatur, fartsgrense og vegtype. 

Aimsun Trondheim 

Aimsun-modellen vi har benyttet er etablert av Stridh & Strøm (2017). Tabellen under 

oppsummerer modellversjon, rutevalg og simuleringsnivå som er brukt for generering av LOS-

data fra Aimsun. Detaljer om parametere og versjon av Aimsun-Trondheimmodellen er 

oppsummert i den tekniske beskrivelsen i vedlegget. 

Tabell 2: Oversikt over modellversjon og nivå for Aimsun 

Modellversjon Aimsun 8.2.3 

Rutevalgsfil Basert på Meso Dynamic User-Equilibrium (DUE) 

Simuleringsnivå Hybrid Stocastic Route Choice (SRC) 

Tidsperiode simulert 06:00 – 10:00 

Tidsperiode for resultater 07:00 – 08:00 (time med mest trafikk) 
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4 Metode for integrasjon av RTM og Aimsun 

Dette kapittelet redegjør for hvordan en integrering av en strategisk transportmodell og en 

dynamisk trafikkavviklingsmodell, i form av Cube/RTM og Aimsun, kan utføres. Først beskrives 

noen metodiske utfordringer, hvilke data som skal utveksles mellom de to modellnivåene og 

hvordan, samt hvordan man kan sørge for at data i de to modellene er mest mulig konsistente.  

4.1 Utfordringer ved kombinasjon av modellene 

Kartleggingen av modellene har vist at en integrering av Aimsun og RTM byr på noen 

utfordringer.  

En integrering mellom modellene betyr i praksis utveksling av data mellom dem. Det betyr at vi 

må sikre at resultatene fra Aimsun (reisetider mellom soner) samsvarer best mulig med data 

som skal leses inn til Tramod_by, og resultater fra RTM (turmatriser for biltrafikk) må 

bearbeides slik at de passer i Aimsun. Data som berøres er: 

3. Geografisk område, modellområde 

4. Soneinndeling, matrisedimensjoner 

5. Inndeling av tidsperioder 

6. Nettverkskoding 

7. LoS-data til Tramod_by (etterspørselsmodellen i RTM) 

8. Rutevalg 

9. Bergningstid 

Ettersom modellene bygger på ulike prinsipper, må det gjøres noen forutsetninger for å 

tilpasse modellene til hverandre. I dette prosjektet er det gjort et sett av forutsetninger som vi 

går igjennom i neste delkapittel, og det vil opplagt påvirke resultatene fra denne testen. 

Dersom det skal gjøres sammenkobling av modellene ved en senere anledning, må disse 

forutsetningene vurderes på nytt. 

Når det gjelder nettverkskodingen fant vi en del avvik mellom de to modellene, men vi anså 

det som et for omfattende arbeid å rekode nettverkene for å oppnå bedre samsvar. 

Geografisk område 

Aimsun har et mindre modellområde enn RTM, konsentrert til bysentrum og de nærmeste 

omkringliggende bolig- og næringsområdene, og benytter eksternsoner for å definere trafikk til 

og fra et byområde. Metodikken med å beregne LOS-data fra Aimsun til RTM gir kun endrede 

LOS-data for trafikk som starter og slutter i en grunnkretssone. Trafikken som går til eller fra 

eksternsoner utenfor Aimsuns modellområde vil dermed ikke påvirkes av økt reisetid eller 
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reiselengde. Dette er en viktig svakhet som må tas med i vurderingen av avgrensingen til et 

geografisk område eller løses ved å justere LOS-datamatrisene for denne trafikken7. 

Sammenslåing/splitting av matriser 

Aimsun har en høyere oppløsning for de geografiske områdene der reiser starter og slutter 

sammenlignet med RTM hvor grunnkretsnivået benyttes. I praksis splittes trafikken, som fra 

RTM går mellom grunnkretser, opp i mindre enheter i overgangen fra RTM til Aimsun. Denne 

metodikken er allerede i bruk i dag gjennom Cube-applikasjonen for uttak av matriser til 

Aimsun fra RTM. En utfordring er derfor at fordeling av reiser fra grunnkrets (i RTM) til 

«subkrets» i Aimsun må etableres i hvert enkelt prosjekt på en hensiktsmessig måte. Motsatt 

må man finne et gjennomsnitt for reisetider fra Aimsun sine subkretser slik at de representerer 

reisetider mellom grunnkretser i RTM. 

Tidsperiode 

Aimsun og RTM har fundamentale forskjeller i hvordan trafikkvolum legges ut på vegnettet i 

perioder med kapasitetsproblemer. RTM opererer med timesmatriser som minste 

tidsinndeling, mens AIMSUN sjelden har større oppløsing enn kvartersnivå. Erfaringsmessig vil 

direkte innlesing av matriser fra RTM til AIMSUN føre til et svært dårlig resultat, og det er ikke 

uvanlig at det oppstår gridlocks8 i AIMSUN. 

Et annet poeng er at selv om RTM beregner etterspørselen i makstimen, for eksempel, 07:00-

08:00, så kan det tenkes at rushtidstoppen i virkeligheten er smalere enn en time og ikke 

sammenfaller med timesinndelingen, for eksempel fra 07:30-08:15. Dette må tilpasses 

tidsinndelingen i AIMSUN, og gir også noen utfordringer nå man skal sette sammen reisetider 

fra AIMSUN til RTM. 

Det er svært viktig å legge inn rushtidsvariasjon i AIMSUN. Matrisene fra RTM er i 

utgangspunktet uten variasjon over timen. I AIMSUN må timesmatrisene deles opp i mindre 

intervaller for å gjenspeile rushtidsvariasjonen. Det er det som skaper kø og økte reisetider i 

AIMSUN. Figur 3.1 viser et eksempel på hvordan trafikkvolum som input kan variere over og 

under kapasitetsgrensen i en AIMSUN-modell (oransje strek), mens samme volum på timesnivå 

(blå strek fra RTM) ligger under kapasitetsgrensen for hele tidsperioden. 

 
7 Aimsun Trondheim har et stort geografisk område til å være en Aimsun-modell. Analyser av trafikkmatrisene i 

modellen viser at kun 20 % av trafikken starter eller slutter i eksternsoner. Dette er en relativt lav andel som gjør at 

modellen egner seg til bruk i denne modellen. Teoretisk sett vil 80 % av trafikken vil dermed få oppdatert LOS-data i 

ny beregning av etterspørsel i RTM. Til sammenligning går eksempelvis en tredjedel av trafikken i Aimsun Oslo-

modellen til/fra eksternsoner. 

 
8 Gridlock - Tilbakeblokkeringer inn i et kryss fører til enda flere tilbakeblokkeringer til nærliggende 
kryss. Til slutt er det total stans i trafikksystemet. 
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Figur 3.1. Eksempel på hvordan dynamisk rushtidsvariasjon gir bedre svar på når etterspørselen er større 
en kapasiteten og det dermed oppstår kø og forsinkelser i vegnettverket. 

 

Nettverkskodingen  

Nettverkskodingen i RTM og AIMSUN, for henholdsvis DOM Nidaros og Aimsun Trondheim, er 

forskjellig. Av den grunn kan en ikke sammenligne resultater fra lenker mot hverandre direkte. 

Aimsun-vegnettet er mer finmasket enn vegnettet benyttet i RTM. En lenke i RTM vil derfor 

som oftest være representert av flere lenker i Aimsun. Dersom man, på utvalgte strekninger, 

vil sammenligne resultater kan det defineres egne subpaths9 i Aimsun. Det er imidlertid lite 

hensiktsmessig for en hel modell.  

Figur 3.2 viser en sammenligning av nettverket i Aimsun og RTM. Det er betydelig høyere 

detaljeringsgrad i Aimsun-nettverket som kan påvirke beregningene på flere måter. Mer 

detaljert nettverk kan gi jevnere fordeling av biler i vegnettet som også kan påvirke køtiden. 

Bilistene har flere alternativer de kan spres over, som vil kunne føre til lavere køtid, isolert sett. 

 
9 Subpath – brukerdefinert gruppering av lenker med eget resultatuttak. 
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Figur 3.2. Sammenligning av nettverk i RTM (lilla) og Aimsun (rød). 

I prosjektet har det vist seg utfordrende å benytte samme nettverk i Aimsun og RTM. 

Soneinndelingen i Aimsun er finere enn i RTM, som også stiller høyere krav til 

nettverkskodingen for tilkobling mot soner. Vi ser på eventuelle gevinster som fremkommer av 

økt detaljeringsgrad som en gevinst ved overgang til Aimsun. Praksis tilsier at RTM oftere 

kodes med et mindre detaljert nettverk. I teorien vil man trolig kunne forbedre RTM ved å 

kode et mer detaljert nettverk. Siden dette ikke er praksis nåværende bruk av modellen, 

regnes eventuelle forbedringer av nettverket som en gevinst ved overgangen til Aimsun. 

Etterspørselsberegning  

Det kan være en utfordring med statisk etterspørselsberegning i Tramod som ikke tar hensyn 

til endret reisetidspunkt (forskyvning på grunn av forskjellig LOS i løpet av en time) basert på 

en finere inndeling av LOS-data.  

Videre produserer Aimsun én og én biltur og registrerer kjøretiden for hver enkelt som må 

aggregeres opp. Følgelig vil det kun fremkomme reisetid for de relasjonene hvor man faktisk 

har gjennomført en bilreise. Dermed vil ikke Aimsun kunne produsere LOS-data for de 

relasjonene det ikke er simulert bilturer. Modellen kjøres ofte i flere runder, hvor det 
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bestemmes tilfeldig om en sonerelasjon har tilskrevet en bilreise. For å «dekke opp» alle OD-

par, kan det være nødvendig med mange simuleringsrunder i modellen.  

Rutevalg 

Rutevalg kan variere mellom RTM og AIMSUN. AIMSUN opererer med fast trafikkvolum, men 

rutevalget mellom sonene avgjøres av programmets egne nettutleggingslogaritmer. Det fører 

til utfordringer med sammenligning av reisetider til og fra soner mellom programmene. Det er 

ikke sikkert en sammenligner samme reiseruter.  

Når man skal undersøke hvorvidt Aimsun bidrar til beregning av mer realistiske reisetider enn 

RTM, vil ulikt rutevalg både kunne være en mer realistisk beskrivelse av virkeligheten og en 

kilde til måleproblemer. Eksempelvis kan en forbedret beregning av kø gjøre at noen 

trafikanter velger å kjøre utenom belastede veier. Samtidig, hvis nettverkene ikke er direkte 

sammenlignbare kan rutevalg variere fordi trafikantene modelleringsteknisk har ulike 

muligheter i RTM og AIMSUN. I dette tilfellet oppstår et måleproblem når man skal vurdere om 

AIMSUN bidrar til bedre beregning av reisetid.  

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt Aimsun kan gi bedre LOS-data som 

bidrag til bedre etterspørselsprognoser. Det er sannsynlig at Aimsun og RTM vil kunne ha ulikt 

rutevalg og nettverk til grunn for de LOS-matrisene som produseres. Hvis Aimsun derimot gir 

en mer realistisk fordeling av trafikken over nettverket som igjen bidrar til bedre LOS-matriser, 

er dette en gevinst ved overgang til modellen som bør telles med. Det er dermed mindre 

grunnlag for å vurdere konsekvenser av ulike rutevalg.  

Beregningstid 

Beregningstiden er en viktig del av anvendbarheten til en modell. Siden Aimsun er en mer 

kompleks modell enn RTM, kan man forvente at den totale beregningstiden vil øke. Spesielt 

hvis man skal gjennomføre flere iterasjoner mot Tramod_by.  

Beregningstiden for nettutlegging og produksjon av LOS-data i Cube (RTM) tok omkring 2 

minutter i våre tester. Til sammenligning kan beregningen i Aimsun varierer mellom 1-12 

timer, alt etter hvilket utgangspunkt og detaljnivå man velger. Forskjellen i beregningstid er en 

veldig viktig faktor å vurdere. Ikke bare fordi man bruker lenger tid på beregningene i seg selv, 

men også fordi dette gir mindre til for å gjennomføre følsomhetstester og kvalitetssikring i 

hvert enkelt prosjekt. 

 

4.2 Fremgangsmåte for kobling av RTM DOM Nidaros og Aimsun 

Trondheim 

Testen av en integrering av Aimsun og RTM er gjort med modeller som allerede var utviklet og 

kalibrert. Målet med testen er dels teknisk; er det mulig å tilrettelegge data fra Aimsun til bruk 

i etterspørselsmodellen. Bilturmatriser fra RTM brukes allerede som utgangspunkt for 
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trafikkmønster til Aimsun. Dels var det et mål å studere etterspørselseffekter i RTM av en slik 

sammenkobling.  

Dersom LoS-data fra AIMSUN gir en riktigere bilmatrise fra RTM, spesielt for relasjoner hvor 

det er forsinkelser, vil en slik sammenkobling være løsning på et problem i RTM. I tillegg ville 

det kanskje også løse et problem for AIMSUN ved at riktigere nivå på biltrafikken fra RTM gir et 

bedre utgangspunkt for turmatrisene til AIMSUN. Resultater fra RTM brukes også i 

Trafikantnytteberegninger, og en positiv konsekvens kan også være at tiltak som gir bedre 

trafikkflyt også kan beregnes riktigere.  

Prinsippene i sammenkoblingen er vist i Figur .  Man henter beregnede reisetider og 

reiselengder fra Aimsun inn i etterspørselsberegningen i RTM, og på bakgrunn av disse dataene 

beregnes en ny etterspørselsmatrise, hvor bilturmatrisen kan tas tilbake til Aimsun10.  

 

Figur 3.3 Eksempelillustrasjon på dataflyt [de ulike boksene er nummerert i henhold til 
beregningsstegene som beskrives under]. Fra Aimsun til TRAMOD går det LOS-data, fra TRAMOD til 
Aimsun går det turmatriser.  

For å få til dette er det utviklet en pilot for en automatisert modul som gjennomfører en 

utveksling og kjøring av relevante modeller inndelt i 4 steg. Vi går viser først de fire stegene på 

et overordnet nivå, for vi gjennomgår dem i større detalj11. 

 

De fire stegene er: 

  

1. LOS-databeregning i Aimsun  

 
10 Dataflyten i beregningsstegene for formatering av dynamiske matriser, er i hovedsak 

programmert i språket Python som kan integreres med både Cube og Aimsun. RTM benytter 

seg allerede av dette til ulike prosedyrer, noe som gjør det lettere å integrere med en versjon 

av RTM ved et senere steg. I tillegg er språket basert på åpen kildekode. Det sikrer transparens 

og god tilgjengelighet til ulike biblioteker uten ekstra lisenser.  

11 Før «løkken» kan startes, må det fastsettes et startpunkt for beregningen. I dette prosjektet 

har vi startet med en beregning i Aimsun, og redegjør for hvordan dette er løst konkret i vårt 

case etter den beskrivelse av stegene. 
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Gjennomfører LOS-databeregning i Aimsun hvor resultater for reisetid og reiselengde 

lagres. 

2. Tilpasse LOS-data fra Aimsun til RTM (Aggregering) 

Data fra Aimsun konverteres og aggregeres til et format RTM kan lese. Reisetider og 

avstand aggregeres over reiser og opp til grunnkretser. 

3. Etterspørselsberegning i RTM 

LOS-matrisene fra Aimsun gis som input til Tramod_by og nye etterspørselsmatriser 

produseres.  

4. Tilpasse data fra RTM til Aimsun  

Bilmatrisen fra RTM splittes opp til soneinndelingen og ned på kvartersnivåi Aimsun-

modellen man benytter.  

I tillegg til de fire stegene, må det opprettes reisematriser som Aimsun kan benytte til 
å beregne LOS-data. Vi gjennomgår nå de ulike stegene i litt mer detalj, men starter 
med å beskrive hvordan utgangspunktet for reisematrisene til Aimsun ble opprettet. 
Det henvises til vedlegget for en teknisk beskrivelse. 

Reisematriser til Aimsun i første iterasjon 

Aimsun behøver reisematriser for å kunne gjennomføre en beregning av LOS-data i første 

iterasjon. Utgangspunktmatrisen ble i dette prosjektet levert av Sweco som input til Aimsun-

Trondheim-modellen. Det er hovedsakelig to grep som er gjort med denne matrisen: 

• Den ble beregnet ved å kjøre RTM DOM Nidaros 2014. For beregninger i RTM benyttes 

DOM Nidaros (2016) i øvrige deler av prosjektet12. 

• Den ble kalibrert mot tellinger ved å justere antall reiser mellom de forskjellige sonene 

Selve matrisen er ikke behandlet videre i dette prosjektet, men benyttet slik den er levert, for å 

lage et utgangspunkt Aimsun kan beregne LOS-data fra.  

 
12 Fra 2014 til 2016-versjonen av modellen ble bl.a. bilhold rekalibrert, NTM6-matrisene ble oppdatert, 
Godsmatrisen ble endret ved å samordne all trafikk i 10 terminaler i Trondheim og til sist er det gjort 
revisjoner av sonedata, hovedsakelig arbeidsplasser.   
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Fra Aimsun til RTM 

I Aimsun er det en mer detaljert 

soneoppløsning og resultater angis for 

hvert enkelt kjøretøy, mens det i RTM 

kreves data på timesnivå. 

For å konvertere data fra Aimsun til RTM 

benyttes to ulike aggregeringer: 

• Over kjøretøy: Alle kjøretøy som 

startet i makstimen 07:00-08:00 

hentes ut og det beregnes 

gjennomsnittlig kjøretid og 

avstand per OD-par  

• Over soner: Aimsun-sonene 

aggregeres opp til grunnkretser 

for å være sammenlignbare med 

RTM. Dette gjøres ved bruk av en 

sonesplitt-nøkkel.  

Det gjennomføres ingen skaleringer 

eller øvrige justeringer fra Aimsun til RTM.  

I piloten for Trondheim benyttet vi en sonesplitt-fil etablert av Sweco. I filen tok man 

utgangspunkt i grunnkretser og etablerte en nøkkel som fordeler turene etter prosentsatser til 

mindre soner. Størrelsen på satsene ble satt på bakgrunn av sosiodemografiske data på et 

høyere oppløsningsnivå enn grunnkrets.  

Figur 3.5 illustrerer aggregeringsprosessen hvor ulike Aimsun-soner aggregeres opp til en RTM-

grunnkrets ved hjelp av sonesplitt-nøkler 𝛼 og 𝛽. Alle LOS-data for sonerelasjoner i AIMSUNS 

modellområde aggregeres opp til grunnkrets-nivå slik at det kan benyttes av Tramod_by.  

 

Figur 3.5. Oversikt over aggregeringsmetode for utveksling av data mellom RTM og Aimsun. 

Figur 2.4. Sonesplitt-fil 
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En utfordring ved aggregering ligger i ulike størrelser på modellområdene i RTM og Aimsun, 

noe som kanskje kan løses i framtidige forsøk med sammenkoblinger, men som ikke gjort i 

dette prosjektet. Dette er håndtert ved å aggregere eksterntrafikk til AIMSUNS modellområde. 

Disse bidrar til resultatet av trafikkavviklingen der det er kø, men LoS-data for disse 

sonerelasjonene blir ikke overført til etterspørselsmodellen i RTM.  

I vedlegget gis det en mer detaljert gjennomgang av den tekniske delen av skriptet. 

Fra RTM til Aimsun 

Generell prosedyre 

Konvertering av data fra Tramod_by til Aimsun gjøres prinsipielt likt som fra Aimsun til 

Tramod_by. Etter kjøring av Tramod_by, lagres det en rekke reisematriser. Matrisene splittes 

opp langs to dimensjoner: 

Geografisk: I mindre soner ved hjelp av samme sonesplitt-nøkkel som ble brukt i 

aggregeringen. Det gjennomføres dermed ingen omfordeling av totaltrafikk innad i hver 

grunnkrets. Som vist i Figur  innebærer dette at den relative fordelingen av turer ned til 

Aimsun-soner holdes konstant. 

Tidsmessig: Tramod_by produserer matrise på timesnivå, mens Aimsun operer med en finere 

tidsoppløsning. Døgnprofiler benyttes som utgangspunkt for å bestemme andelen av 

døgntrafikken som tilhører hvert individuelle kvarter i Aimsun. Døgnprofilene er også inndelt 

etter soner slik at etterspørselen ikke er lik i hvert kvarter over hele modellen. Døgnprofilene 

er sammen med sonesplittnøkkelen med på å lage en retningsskjevhet i døgnmatrisen slik at 

morgenrushet inneholder flest turer i retning mot sentrum og ettermiddagsrushet flest turer 

fra sentrum. 

Figur  illustrerer hvordan aggregeringen fra reisematriser på timesnivå til kvarter mellom hver 

Aimsun-soner foregår. Arbeidsflyten leses fra høyre til venstre. Tramod produserer først 

matriser på timesnivå. Konverteringen er inndelt i to steg: 

1. Matrisene splittes fra RTM-grunnkrets (OD-par) til Aimsun-soner ved hjelp av nøkler 

omtalt ovenfor.  

2. Matrisene splittes opp i kvartersintervall ved hjelp av døgnprofiler (t). Døgnprofilene er 

angitt for hver Aimsun-sone (𝑡𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
𝑆𝑜𝑛𝑒  ). 
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Figur 3.6. Skisse over oppsplitting fra RTM til Aimsun. (Figuren må leses fra høyre mot venstre) 

Figur  viser hvordan en matrise mellom grunnkretser fra Tramod_by ekspanderes til Aimsun-

soner ved hjelp av nøklene som fordeler turer ned til hver enkelt sone etter den geografiske 

disaggregeringen.  

Basert på døgnprofilene lages det 12 matriser for personbiltrafikk på kvartersnivå. Dette gjøres 

kun for personbiltrafikken på grunn av at tungtrafikkmatrisene fra RTM ofte krever mye 

kalibrering og endringene i LOS-data hovedsakelig er tenkt å påvirke etterspørselen av 

privatbiler. Tungtrafikken i videre iterasjoner har derfor vært beholdt likt som i kalibrert 

originalmodell av Aimsun Trondheim. Totalt opprettes dermed 12 matriser. 

 

Figur 3.7. Eksempel på ekspansjon av matriser ved disaggregering 

Praktisk bruk av matriser fra RTM til Aimsun medfører ofte et behov for justeringer slik at 

modellen treffer bedre på tellinger og/eller oppnår likevekt. I aggregeringen fra Tramod_by til 

Aimsun er det ikke etablert noen automatisk rutine som skalerer trafikken. Totaltrafikken fra 

Tramod_by går dermed direkte til Aimsun. 

A B

A

B

A1 A2 A3 B1 B2 B3
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I vedlegget gis det en mer detaljert gjennomgang av den tekniske delen av skriptet. 

Første iterasjon 

I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i en etablert Aimsun-modell for Trondheim. I denne 

modellen ble det benyttet en matrise fra DOM Nidaros med basisår 2014. Modellen er 

dokumentert i Stridh og Strøm (2017). Matrisen var på forhånd kalibrert av Sweco ved å 

justere opp det totale trafikkvolumet. Dersom man ikke har tilgang til en matrise som man har 

etablert for bruk i Aimsun, vil man muligens gjennomføre en skalering av matrisene for å 

kunne få kjørt gjennom LOS-prosedyrene i Aimsun.  
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5 Sammenligning RTM og Aimsun - Metode 

For å teste mulighetene for integrering av modellene skal det gjennomføres en pilot. Her har 

Trondheim i form av DOM Nidaros og Aimsun Trondheim blitt brukt som test-grunnlag. Dette 

kapittelet sammenligninger reisetider fra RTM og Aimsun for å se i hvilken grad det å benytte 

reisetider fra Aimsun inn i RTM vil gi bedre estimater for byområder med avviklingsproblemer. 

I hovedsak er det to ulike måter å gjennomføre en komparativ analyse på som har 

sammenheng med hvilken inndeling man benytter.  

1. Den ene muligheten er å sammenligne resultater på lenkenivå. Fordelen med denne 

tilnærmingen er at resultatene er enklest å sammenligne opp mot reisetidsmålinger 

per strekning.  

2. Den andre muligheten er å sammenligne per sonerelerasjon. Denne metodikken er 

vanskeligere å sammenligne mot tilgjengelig data. Inndata til etterspørselsmodellen i 

RTM er imidlertid på dette formatet. For å kunne svare ut spørsmål knyttet til hvordan 

ulike modellverktøy påvirker etterspørselen, er dette trolig en mer egnet metode enn 

sammenligning per lenke.  

I den komparative analysen sammenlignes derfor beregningsresultater fra Aimsun og RTM på to 

komplementære måter. Formålet er å avdekke hvordan resultatene endres ved bruk av de to 

modellene. Den komparative analysen er inndelt i to steg: 

• I det første steget ser man på hvordan kjøretid beregnes i dagens RTM- og Aimsun-

modeller og hvordan disse avviker fra hverandre. Dette vil avdekke utgangspunktet for 

hvor stor forskjellen mellom de to modellene er. 

• I det andre steget ser en på hvordan LOS-data produsert i Aimsun på samme nivå som 

inngår i Tramod_by ser ut i forhold til RTM-beregnet LOS-data. Dette steget vil kunne 

være et viktig bakteppe for å forklare hvordan etterspørselen påvirkes ved å benytte 

en annen modell til å produsere LOS-data.  

Første steg er å sammenligne kjøretidsmålinger fra Aimsun og RTM opp mot faktiske målinger 

gjennomført i Trondheim. Deretter diskuteres det hvordan LOS-data endres på sone-til-sone-

nivå ved bruk av RTM og Aimsun. 

5.1 Utfordringer med sammenlignbarhet av modellene 

Det er knyttet flere utfordringer til sammenligningen av resultatet fra modellkjøringer med 

RTM DOM Nidaros og en Aimsun-modell kalibrert for Trondheim (Sweco, 2017). For å omgå 

dette og løse utfordringene har det blitt gjort to hovedgrep: 
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• Tidsperiode: I RTM kjøres nettutlegging samlet for en hel klokketime, mens det i 

Aimsun legges ut trafikk per 15. minutt. Fra RTM er timen mellom 07-08 valgt som 

representativ for rushperioden. For å kunne sammenligne modellene har resultatene 

blitt vektet opp fra kvartersintervallene i samme tidsperiode i Aimsun til en time ut ifra 

antall kjøretøy per kvarter.  

 

• Nettverkskoding: Aimsun har en langt finere koding av nettverk enn RTM. Begge 

nettverkene tar utgangspunkt i NVDB, men lenkene i RTM er mer aggregert enn i 

Aimsun. For eksempel kan en gitt lenke fra RTM på en vegstrekning bestå av flere 

kortere lenker i Aimsun. Dette har også ført til at det kan være små avvik i den totale 

lengden for samme strekning. For å kunne sammenligne reisetidsberegninger, har det 

blitt gjort en omfattende jobb for å få nettverkene sammenlignbare der data for hver 

av de sammenlignede lenkene i RTM og Aimsun er hentet ut manuelt. Fra prosjektets 

side har derfor en betydelig andel av arbeidet bestått i å lage et datagrunnlag som 

muliggjør sammenligning av de to nettverkene.  

 

De metodiske grepene som er gjort viser allerede at det finnes utfordringer knyttet til at 

modellene ikke er sammenlignbare, og at dette gjelder langs flere dimensjoner (både tid og 

rom). Det har vært en utfordring i dette prosjektet, men kan enkelt tas hensyn til ved 

etableringen av modellene dersom sammenkoblingen av RTM og Aimsun blir del av 

verktøykassa. En relevant del av dette prosjekter har derfor vært å vurdere betydningen av 

ulikheter mellom modellene.  

RTM-modellen kalibreres mot reisetidsmålinger og tellinger; det samme grunnlaget som 

benyttes av Aimsun. Køtidsmodellene (vdf-kurver) i RTM har mindre fleksibilitet og færre 

parametere man kan endre dersom observert og predikert reisetid og flyt ikke stemmer 

overens med målinger. I tillegg er det flere forhold som ikke modelleres eksplisitt i RTM, f.eks. 

kryssforsinkelse, men gjerne legges på som et fast tidstillegg. En alternativ metode som er 

brukt i DOM Nidaros, er å justere ned hastigheten, slik at den blir lavere enn skiltet hastighet, 

både for å representere reell hastighet bedre og for å tvinge trafikantene over på «rett» rute 

og dempe etterspørselen for bilturer inn mot bysentrum. 

Praksisen gjør at den faktiske trafikkflyten kommer nærmere det som observeres i 

virkeligheten. Ulempen er at dette ikke modelleres «endogent» i RTM, men settes som en 

«tvungen» tilpasning til virkeligheten. Det er to konkrete utfordringer/spørsmål som oppstår i 

kjølvannet av denne praksisen: 

• For det første kan det tenkes at den teoretiske mernytten av å bruke Aimsun 

underestimeres, fordi man tvinger RTM til å representere virkeligheten, men ikke 

gjennom endogene sammenhenger i modellen.  

• For det andre kan det være at den praktiske mernytten av å bruke Aimsun i 

fremtidsscenarier underslås. Dersom RTM kan kalibreres for å tilpasses dagens 

situasjon, kan man hevde at RTM kan gi en like god representasjon av dagens situasjon 

som Aimsun. Et ankepunkt ved denne tilnærmingen er at man ved analyser av et tiltak 
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som skulle påvirke trafikkflyten og hastighetsnivået ikke får noen endring i RTM, 

dermed vil man ikke fange opp årsakssammenhengen mellom reisetid og etterspørsel i 

modellen.  

I den konkrete modellen dette prosjektet har benyttet, har man justert ned hastighetene i 

TNExt-modellen til DOM Nidaros. Justeringene har blitt gjort over lang tid slik at det ikke fins 

dokumentasjon på arbeidet. Modellen med skiltede hastigheter finnes ikke lengre, og det må i 

så fall lages en helt ny base med NVDB-import. Det vil ikke gi samsvar med eksisterende DOM 

Nidaros (mailutveksling med Region Midt i februar/mars 2018).  

5.2 Lenkenivå 

Vi gjennomgår nå metoden for sammenligning av hastighet på lenkenivå. Vi starter med en 

diskusjon av mulige teoretiske årsaker til forskjeller på lenkenivå. 

Teoretiske årsaker til forskjell på lenkenivå 

Før man starter på selve den komparative analysen, kan det være gunstig å se på hvorfor man 

kan få ulike resultater fra ulike modeller på lenkenivå. Det er viktig å skille mellom modellens 

inndatakvalitet og dens evne til å modellere et gitt fenomen. I denne analysen er man først og 

fremst interessert i å avgjøre om sistnevnte forbedres ved bruk av Aimsun sammenlignet med 

RTM. 

Når man sammenligner reisetider på enkeltlenker, vil det i hovedsak være tre elementer som 

avgjør reisetiden. Dette er ikke en utfyllende liste, men punktene vil trolig være 

betydningsfulle i generell forstand: 

1. Nettverk: Detaljeringsgraden på nettverket vil påvirke reisetiden gjennom hvor godt 

den faktiske strekningslengden er representert. Et grovkodet nettverk vil ha en mindre 

nøyaktig geometrisk utforming, som normalt sett vil gi kortere reisetid enn et mer 

nøyaktig nettverk. Det er også forskjell på sonestruktur og sonetilkoblinger i 

nettverkene fra RTM og Aimsun som bidrar til forskjeller i sammenligningene. Videre 

vil også fartsgrensen som er kodet inn påvirke nettutleggingen.  

2. Etterspørsel: Nivået på etterspørselen vil normalt påvirke reisetiden gjennom køtiden 

som oppstår per lenke. Variasjoner i etterspørsel per lenke kan oppstå både som et 

resultat av ulikheter i modell og inndata. 

o Ulike nettutleggingsalgoritmer kan gi ulik fordeling av trafikken i nettverket. 

Dette kan igjen påvirke reisetiden gjennom mer eller mindre trengsel per 

lenke. 

o Ulike detaljeringsgrad av nettverket kan påvirke etterspørselen per lenke sett 

opp mot virkeligheten. Hvis et nettverk mangler veilenker som eksisterer i 

virkeligheten, betyr det at denne trafikken må benytte andre lenker istedenfor 

som vil påvirke trengselen på veinettet og reisetidene.  

3. Kø-modell: Modellering av kø per veglenke vil naturligvis påvirke reisetiden. Ulike 

modeller vil både ha ulike detaljeringsgrad og modellere/utelate effekter. Eksempler 
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er kryssforsinkelse i RTM som kan legges på som en fast faktor, mens dette vil 

modelleres eksplisitt i Aimsun. Et eksempel som ikke modelleres i RTM er 

tilbakeblokkering mellom lenker, men dette er noe som beregnes i Aimsun.   

Sammenligning av kjøretid 

Vi gjennomgår nå metodikken for sammenligning av kjøretid. Vi har valgt tre forskjellige mål på 

treffsikkerhet, som hver har sine styrker og svakheter.  

I)  Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

Dette uttrykker i gjennomsnitt forskjellen mellom måling og modell, uavhengig av retning: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝑇𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑚å𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑚å𝑙𝑖𝑛𝑔
|

𝑖

 

II) Mean Absolute Deviation  

Dette er definert på samme måte, som sekunder istedenfor prosent: 

𝑀𝐴𝐷 =
1

𝑛
∑|𝑇𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑚å𝑙𝑖𝑛𝑔|

𝑖

 

III) Indeks (for «retningsfeil») 

De to ovenstående målene skiller ikke på retningen feilen går i. Det beregnes derfor en indeks, 

definert som modellberegnet reisetid, dividert på måling: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = 𝑇𝑖𝑑𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙  /𝑇𝑖𝑑𝑀å𝑙𝑖𝑛𝑔 

Hvis indeksen er lik 1, er modell og måling lik. Hvis den er under 1, er modell lavere enn 

måling, og motsatt hvis indeksen er større enn 1. 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for sammenligningen av kjøretider i RTM og Aimsun mot faktiske målinger 

består av 36 registreringspunkter. En registrering gjelder for én retning, slik at det for flere 

strekninger vil være to målinger. Strekningene er valgt ut fra tilgjengelighet og for å få et 

representativt bilde som kan dekke de fleste trafikksituasjoner i Trondheim.  

Kartet i Figur 4.1 viser de ulike strekningene inntegnet.  
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Figur 3 Strekninger med tellinger i analysen.. 

5.3 Komparativ analyse på sonenivå 

Metodikk for sammenligningene 

Det er beregnet fire ulike matriser basert på to forskjellige transportmodeller. Dette skaper 

noen utfordringer knyttet til sammenlignbarheten i matrisene. Hvorfor denne metodikken er 

valgt som det første steget i analysen beskrives under.  

Figur 4.2 illustrerer arbeidsprosessen. Matrisene som analyseres er som følger: 

M1: En matrise beregnet med opphav i DOM Nidaros (2014) benyttet av Sweco som 

grunnlagsmatrise i Aimsun-modellen for Trondheim. Denne matrisen er justert på to ulike 

måter ut fra Tramod_by/RTM:  

• For det første er totalnivået på trafikken kalibrert slik at Aimsun konvergerer.  

• For det andre er det brukt en splittenøkkel, hvor man går fra grunnkretser i RTM til 

subsoner i Aimsun, og deretter fra times- til kvarters-nivå (se kapittel 3.2). Det er også 

gjort justeringer på utvalgte sonerelasjoner i kalibreringsarbeidet med Aimsun 

Trondheim for å få samsvar med telledata. Kalibreringen av matrisen er nærmere 

beskrevet i Sweco (2017).  

Matrisen M1 sendes videre til Aimsun ved hjelp av metodikken beskrevet i kapittel 3.2 

Deretter kjøres Aimsun og et nytt sett med LOS-data produseres (LOS-data 1).  
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M2: Denne matrisen er beregnet med utgangspunkt i DOM Nidaros (2016) hvor Tramod-by er 

kjørt på nytt med LOS-data fra Aimsun (LOS-data 1).Det er gjennomført en rekke endringer fra 

2014 til 2016 som er dokumentert i fotnoe 12, s. 22. Matrisen gir antall turer fra Tramod når 

Aimsun-LOS benyttes istedenfor LOS-data fra RTM. 

Dette pilot-prosjektet skal bl.a. teste den tekniske integrasjonen av RTM og Aimsun. En slik 

integrasjon vil kunne medføre at man kjører flere runder med beregninger i RTM og Aimsun. 

For å fullføre en runde i beregningsløkken mellom RTM og Aimsun, sender vi derfor matrisen 

M2 (turmatrise fra Tramod med LOS-data fra Aimsun) tilbake til Aimsun-modellen. I dette 

steget gjøres to justeringer (1) disaggregering fra grunnrekts til Aimsun-soner (2) overgang fra 

times- til kvartersnivå på turmatrisene. Vi benytter her de samme splitte-nøklene som brukt på 

matrise M113. Det gjennomføres derimot ingen justering av nivået  på trafikken, slik som for 

M1.  

Etter at M2-matrisen settes inn i Aimsun, kjøres modellen på nytt og produserer et nytt sett 

med LOS-data (LOS-data 2).   

M3: M2-matrisen beregnes ved å aggregere LOS-data fra Aimsun (LOS-data 2) opp til 

grunnkretsnivå, og deretter kjøre Tramod_by på nytt. M3-matrisen representerer dermed en 

fullstendig runde i iterasjonen mellom RTM og Aimsun. 

Et av formålene med analysen er å sammenligne nivå på turmatriser når man benytter LOS-

data fra RTM og fra Aimsun. Vi beregner derfor en matrise M0 med utgangspunkt i DOM 

Nidaros (2016) hvor Tramod_by kjøres med LOS-data fra RTM. Denne matrisen vil benyttes til 

å sammenligne nivå på turmatriser fra Tramod med hhv. RTM- og Aimsun-LOS-data.  

 

 

Figur 4. Flytskjema med de ulike stegene i arbeidsprosessen. Blå = Kjøring av Tramod/RTM, Grønn = 
Turmatrise, Gul = Kjøring av Aimsun. Rød = LOS-data-matrise. 

Det er knyttet noen utfordringer til sammenlignbarheten i analysene ut fra de matrisene og 

modellen som er tilgjengelig. For eksempel med tanke på å isolere effekten av modelleringen 

 
13 Disse ble oversendt av Sweco. 
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av reisetid fra trafikkvolumet. Det har vært vanskelig da prosjektet ikke har de opprinnelige 

LOS-data-matrisene fra DOM Nidaros (2014)-kjøringen. Dermed kan LOS-data produsert av 

Aimsun være beregnet på bakgrunn av en annen etterspørselsmatrise enn LOS-data for 2016-

modellen. Det gjør at ulikheter i etterspørselsmatrisene M2 og M3 kan stamme fra at LOS-data 

er produsert med utgangspunkt i ulikt trafikknivå. Årsaken til at det er den opprinnelige 

matrisen M1 som er benyttet som utgangspunkt for første iterasjon av LOS-data-beregningen i 

Aimsun, er at M1-matrisen er på et nivå som gir konvergens i Aimsun.  
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6 Sammenligning RTM og Aimsun – Resultater 

I dette kapitlet gjennomgår vi resultatene fra sammenligningen av RTM og Aimsun. Først 

presenteres analysen av kjøretider på lenkenivå hvor modellene sammenlignes mot 

kjøretidsmålinger. Deretter presenteres resultater fra beregningen av turmatriser med LOS-

data fra Aimsun og  RTM. 

  

6.1 Lenkenivå 

Her gjennomgås resultatene av datainnsamlingen og analysen gjennomført på lenkenivå.  

Tabell 5.1 viser differanser gitt i prosent og sekunder av kjøretider fra RTM og Aimsun mot 

kjøretidsmålinger. RTM har i gjennomsnitt 18 % avvik i reisetider sammenlignet med 

målingene, mens avviket er 12 % for Aimsun. Videre bommer RTM i gjennomsnitt med 32 

sekunder, altså et halvt minutt. Tilsvarende for Aimsun er 23 sekunder. Både i absolutt og 

relativ forstand har dermed Aimsun ca. 33 % lavere avvik enn RTM-modellen som er benyttet i 

dette prosjektet.  

Tabell 5.1 Mean absolute percentage error (Gjennomsnittlig prosentvis avvik) og mean absolute 
deviation (gjennomsnittlig avvik) mellom RTM, Aimsun og målinger. 

  RTM Aimsun 

 MAPE (%)  18 % 12 % 

 MAD (sek)  32.42 23.04 

 

Ser man på den gjennomsnittlige retningen avvikene går i, blir resultatene som angitt i Tabell 

5.2. Her er det beregnet forskjellen mellom RTM og Aimsun, RTM og målinger, og Aimsun og 

målinger. Tabellen viser at RTM i gjennomsnitt overestimerer reisetiden med 5 %, mens det 

tilsvarende tallet for Aimsun er 9 %. Forskjellen fra tallene ovenfor, er at positive og negativ 

avvik til en viss grad utligner hverandre, slik at gjennomsnittet trekkes ned. Begge modeller har 

dermed en tendens til å estimere høyere reisetid enn den faktiske. Det er imidlertid mye større 

varians i reisetiden for RTM enn Aimsun, som indikerer at RTM-tallene er mer spredt rundt den 

virkelige verdien enn Aimsun-tallene.  

Tabell 5.2 Snittverdier på de ulike indeksene. 

  RTM/Aimsun  RTM   Aimsun  

 Snitt  0.96                   1.05                    1.09  

 Varians                     0.05                    0.01  
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I Figur 5.1 og Figur 5.2, fremkommer mønstret enda tydeligere. Reisetidene fra Aimsun er 

generelt sett litt høyere enn reisetidsmålingene, men har mye mindre variasjon. RTM-

resultatene er derimot langt mer spredt, og bommer både i positiv og negativ forstand. Dette 

betyr at RTM i gjennomsnitt fremstår som mer treffsikker med indeksmålet, men at dette kun 

skyldes større variasjon og mer usikkerhet, snarere enn mer nøyaktig modellering.  

 

Figur 5.1 Indeks Aimsun/kjøretidsmålinger. 

 

Figur 5.2 Indeks Aimsun/kjøretidsmålinger. 

Sammenlignes RTM med Aimsun, fremkommer det at RTM i gjennomsnitt beregner ca. 4 % 

lavere reisetid enn Aimsun. Her er det igjen stor variasjon, slik at det på enkeltlenker kan være 

et annet resultat. Videre er det slik at for 30 % av målingene er RTM-tall høyere enn Aimsun, 

og for ca. 70 % er det motsatt. Dette indikerer at RTM gir lavere reisetider.  
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Figur 5.3 Målinger hvor hhv. RTM og Aimsun har størst reisetid. 

I tillegg har det blitt undersøkt om avviksindeksene varierer med trafikkvolumet som er 

beregnet i RTM. Dette vil gi en indikasjon på om RTM har lavere treffsikkerhet på lenker hvor 

det er beregnet høyt trafikkvolum og hvordan reisetidene fordeler seg i Aimsun.  

Figur 5.4 viser et kryssplott mellom avviksindeksen for RTM og Aimsun mot trafikkvolum fra 

RTM. Det er en tendens til at RTM undervurderer reisetidene på lenker hvor det er beregnet 

mindre trafikk, mens den overestimerer på lenker med høyere beregnet trafikk. Aimsun 

derimot, har konsistent noe høyere reisetid enn målingene, men uten samme variasjon. Det er 

imidlertid viktig å understreke at det er relativt få målinger med høyt trafikkvolum, slik 

konklusjonen ovenfor avhenger til en viss grad av et lite datagrunnlag. Samtidig har vi 

observert nedkoding av hastigheter i Elgesetergate som kan være opphav til sammenhengen. 

Uten denne nedkodingen av hastigheter i RTM, ville figur 5.4 trolig vist en annet bilde. 

 

Figur 5.4. Avviksindeks for RTM og Aimsun mot beregnet trafikkvolum i RTM. 
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• Slik som modellene foreligger, har RTM en dårligere treffsikkerhet enn Aimsun. 

• Aimsun har ca. 33 % mer nøyaktige anslag på faktisk reisetid sammenlignet med RTM. 

• Aimsun utviser langt mindre spredning rundt den faktiske reisetiden sammenlignet 

med RTM. 

• I gjennomsnitt har RTM noe lavere reisetid enn Aimsun. Det er rimelig å forvente da 

RTM har en mye enklere modellering av forsinkelser, spesielt inn mot og gjennom 

kryss sammenlignet med Aimsun. 

Hovedkonklusjonen i dette kapitlet er at Aimsun gir en langt bedre estimering av faktisk 

reisetid i de undersøkte modellen. Dette gjelder på to nivåer:  

1. For det første er det gjennomsnittlige avviket for Aimsun lavere enn RTM. I 

gjennomsnitt estimerer RTM litt lavere reisetider enn Aimsun, men dette skyldes i 

større  grad at RTM underestimerer reisetiden betydelig på enkelte  lenker, heller enn 

at modellen treffer bedre. 

2. For det andre har Aimsun mye mindre spredning rundt den faktiske reisetiden 

sammenlignet med RTM.  

Totalt sett gir dermed Aimsun en bedre representasjon av køavvikling på lenkenivå 

sammenlignet med RTM. Den gjennomsnittlige forskjellen mellom de to modellene er derimot 

ikke så stor, på omkring 4 %. Dette skyldes at anslagene fra RTM varierer mye (er mer usikre) 

slik at positive og negative feilskjær til en viss grad utligner hverandre på et gjennomsnittlig 

nivå. På lenkenivå er derimot forskjellene større.  

6.2 Sonenivå 

I dette delkapitlet gjennomgår vi resultatene fra beregning av turmatriser med bruk  av LOS-

data fra Aimsun og Tramod_by. For en enklest mulig fremstilling er resultatene fra 

beregningene strukturert i tråd med de ulike beregningsstegene fremfor å beskrive 

etterspørsel, reisetid o.l. hver for seg. De gjennomgås først på et overordnet nivå, og deretter 

undersøkes enkelte forhold som kan forklare de generelle trekkene ytterligere. 

Resultater 

Tabell 5.3 viser resultater for en rekke nøkkelvariabler i de ulike stegene som er gjennomført. 

Av spesiell interesse er endringer i LOS-data og etterspørsel.  

I det første steget (matrise M1) var etterspørselen i rush på 179 000 reiser. Denne matrisen er 

basert på tall fra RTM, men er senere skalert for å treffe på tellinger (Sweco, 2017). Data for 

reisetid og lengde er ikke tilgjengelig for denne kjøringen. 

I det andre steget er det kjørt DOM Nidaros (2016) og beregnet etterspørselsmatriser (M0). 

LOS-data i dette steget er de samme LOS-data som generes i referansekjøringen for DOM-

Nidaros (2016).  
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Tabell 5.3 Størrelsen på ulike variabler i de forskjellige beregningsstegene. Rush er morgen og 
ettermiddagsrush. 

Matri
se 

Steg 
Etterspørsel 

(Rush) 
Etterspørsel 

(Døgn) 
Totalt 

reisetid 
Reiselengde 

(uvektet) 
Reisetid 

(uvektet) 

M1 
Basert på DOM 
Nidaros (2014),  
kalibrert mot tellinger 

179 000  344 385 N/A N/A N/A 

M0 DOM Nidaros (2016) 169 235 342 457 3 077 063 62.074 79.76 

M2 Aimsun Runde 1 169 644 343 216 2 995 036 62.070 79.69 

M3 Aimsun Runde 2 169 907 343 618 2 928 390 62.068 79.62 

 

I det tredje steget, er DOM Nidaros (2016) kjørt med LOS-data fra Aimsun-modellen, basert på 

etterspørselsmatrisen M1 (justert matrise fra Sweco) til matrise M2. Dette gir ca. 169 644 

reiser i rush, som altså er 9.8 % færre reiser enn i første steg. De to stegene er imidlertid ikke 

direkte sammenlignbare, siden rushmatrisen i steg 1 er justert opp for å passe med tellinger.  

Det interessante er imidlertid at etterspørselen ved bruk av DOM Nidaros (2016) og den 

oppjusterte rushmatrisen fra DOM Nidaros (2014) i Aimsun er på omtrent samme nivå, hhv. 

169 235 og 169 644. Man ville kanskje forvente at en LOS-data basert på en høyere 

etterspørsel i Aimsun (M1 med 179 000 reiser) ga en LOS-data som gjorde M2 < M0 ettersom 

M2 er basert på LOS-data for de 179 000 reisene, mens M0 er basert på 169 235. Dette kan 

indikere at forskjellen i etterspørsel ved bruk av de to modellene er relativt liten.  

 

Figur 5.5 Antall reiser i de ulike beregningsstegene. 

Ser man på total reisetid (summen av alle reiser multiplisert med reisetid per sonerelasjon), er 

det kun en nedgang på 2.6 %. Ser man på gjennomsnittlig reisetid mellom to relasjoner, går 

denne ned fra 79,76 til 79,69. I utgangspunktet ville man forventet en noe høyere reisetid med 

Aimsun sammenlignet med RTM.   

I det fjerde steget legges etterspørselsmatrisen M2 inn i Aimsun, og nye LOS-data produseres. 

Det er nå et vesentlig lavere nivå på trafikken inn i Aimsun enn i første beregning. Matrisen M1 

inneholdt 179 000 reiser, mens matrisen M2 inneholder 169 644. Man ville dermed forvente 

noe lavere reiseisetid. Matrise M3 viser imidlertid liten effekt på både etterspørselen og den 
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gjennomsnittlige reiselengden. Etterspørselen øker med totalt 0.1 % i forhold til M2, mens 

total reisetid reduseres med 2.2 %. Dette indikerer altså at man får økt etterspørsel og 

redusert reisebelastning i Aimsun, som kanskje er motsatt av hva man i utgangspunktet ville 

antatt.  

Det er viktig å huske på at beregningene er gjort for et referanseår, hvor det også er 

gjennomført betydelig kalibrering av RTM gjennom hastighetskoding på lenker. Dersom man 

undersøker beregnet etterspørsel i Tramod basert på LOS-data produsert i et framtidsscenario, 

vil man potensielt kunne komme til en annen konklusjon enn her.  

Når man skal sammenligne antall reiser basert på RTM alene og RTM/Aimsun i kombinasjon, er 

det relevant å sammenligne matrisen fra DOM Nidaros (2016) (M0) med matrisen basert på 

Aimsun-LOS i runde 2, hvor en fullstendig iterasjon gjennom systemet er kjørt. Resultatet viser 

at det er flere reiser med LOS-data fra Aimsun enn RTM, som muligens står i motsetning til 

forventningene.  

Effekter på rutevalg 

For å vurdere hvorvidt RTM og Aimsun gir ulike rutevalg, har denne delen av analysen har blitt 

gjennomført med utgangspunkt i reiselengdene fra de ulike beregningene. Endring i 

reiselengde vil være en indikator på i hvilken grad man har endret rutevalg. Et alternativ er å 

sammenligne nivå på lenker, men siden nettverkene i Aimsun og RTM til dels er på forskjellige 

oppløsningsnivå, er dette svært vanskelig å gjennomføre på en god måte. Det er bakgrunnen 

for at reiseavstand er benyttet som indikator. 

Hovedfunnet når det gjelder rutevalg, er i stor grad sammenfallende med reisetid. Det er ca. 

6 % av reiserelasjonene i modellen som endres ved bruk av LOS-data fra RTM sammenlignet 

med Aimsun. Overordnet kan man derfor si at rutevalgene er like for ca. 94 % av de totale 

antallet reiserelasjonene.  

Metodisk tilnærming 

Det er flere potensielle metoder man kan benytte for å sammenligne rutevalg. En metode er å 

se på andelen av sonerelasjonene som får endret reiseavstand. Svakheten ved denne 

tilnærmingen er at reisene kan være konsentrert om et lite antall sonerelasjoner. En analyse 

basert på sonerelasjoner vil derfor gi lite representative tall.  

En annen metode er å sammenligne kun relasjonene hvor det har oppstått en endring. 

Ulempen med denne metoden er at man ikke vekter etter antall reiser som berøres. 

Eksempelvis kan det være en rekke relasjoner som har relativt store endringer, men hvor det 

er få reiser. Man vil da feilaktig kunne konkludere med at rutevalgene er vesentlig endret.  

En siste metode er å se på totalt transportarbeid før og etter endring av LOS-data. Endret 

trafikkarbeid er sammensatt av trafikk, før og etter (𝑇1, 𝑇0) og snittlengde, før og etter (𝐿1, 𝐿0): 

Δ𝑇𝐴 = 𝑇1𝐿1 − 𝑇0𝐿0 
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En ulempe med denne metoden, er at endringer i transportarbeid vil kunne sammenblandes 

med endringer i etterspørsel. En alternativ metode, er å holde etterspørselen konstant ved å  

bruke trafikkvolum i utgangssituasjonen (𝑇0): 

Δ𝑇𝐴𝐾 = 𝑇0(𝐿1 − 𝐿0) 

Denne metodikken er benyttet for å sammenligne rutevalgene. Dersom man ser en endring i 

transportarbeidet, tyder dette på at det har funnet sted en endring i rutevalgene. Det er mulig 

å se på effektene i gjennomsnitt for hele området, eller oppdelt for hver relasjon. En ulempe 

med å se på gjennomsnittet, er at underliggende variasjon drukner. Samtidig vil 

gjennomsnittet kunne gi informasjon om hvordan etterspørselen forventes å påvirkes.  

Det er viktig å understreke at målet vi benytter kun er et grovt anslag på om rutevalgene 

endres. Det kan være variasjon i de individuelle rutevalgene uten at gjennomsnittet påvirkes 

vesentlig, som er en svakhet med den valgte metoden.  

Resultater 

Her gjennomgås resultatene som er relevante for rutevalg. På et overordnet nivå, er det liten 

endring i rutevalgene operasjonalisert ved transportarbeid. Figur 5.6 viser at det 

gjennomsnittlige transportarbeidet per sonerelasjon som påvirkes reduseres fra 28.84 til 28.54 

kjøretøykilometer. Dette er en reduksjon på ca. 1 % som indikerer at det i gjennomsnitt er 

svært liten endring i rutevalgene. Det bidrar til å forklare at endringen i etterspørsel er relativt 

liten.  

 

Figur 5 Gjennomsnittlig transportarbeid for relasjoner som får endret transportarbeid etter RTM og 
Aimsun LOS. 

6.3 Drøfting av mulige årsaker til resultatene 

I dette delkapitlet drøfter vi noen mulige årsaker til funnene gjort i de forrige delkapitlene. Det 

er to resultater fra modellene som til en viss grad går imot forventingene: 
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• For det første ville vi forventet at RTM i gjennomsnitt traff enda noe dårligere enn 

Aimsun på reisetidsmålinger, selv om Aimsun treffer bedre når gjennomsnittet ikke 

nuller ut over- og underestimering.  

• For det andre ville vi forventet at kjøring av Tramod med LOS-matriser fra Aimsun ville 

gitt en reduksjon av trafikkvolumet, og ikke en økning, slik man ser når M0 og M3 

sammenlignes. 

Det er viktig å skille mellom faktorer som er spesifikke ved caset vi har valgt, og mer 

prinsipielle forskjeller mellom modellene. Det ligger utenfor prosjektets rammer og gi en 

uttømmende årsaksforklaring for resultatene, og vi har derfor valgt å fokusere på det vi mener 

er de viktigste faktorene. 

Nedkoding av hastighet i DOM Nidaros  

Ved kalibrering av RTM benyttes det noen ganger en teknikk hvor hastighetsgrensene på 

vegnettet hardkodes ned for å oppnå en fordeling av trafikk og tidsbruk som i større grad 

stemmer overens med tilgjengelig valideringsgrunnlag. Hvis en slik praksis er benyttet i DOM 

Nidaros vil det kunne være en medvirkende årsak til både RTMs treffsikkerhet for 

reisetidsmålinger kontra og effekten på antall reiser.  

En viktig transportkorridor i DOM Nidaros er E6 og Elgsetergate, og vi har derfor valgt denne 

som «case». Figur 5.7 viser fartsgrense kodet i RTM DOM Nidaros (2016) og tilsvarende fra 

Vegkart 2020. Vi har delt inn vegen i tre soner: 

• Sone 1: I vegkart er det oppgitt en fartsgrense på hhv. 60/50 og 40 km/t, som synker jo 

nærmere bykjernen man kommer. I RTM er hastigheten satt til 30 km/t, som er 

vesentlig lavere enn skiltet hastighet på alle nivå. 

• Sone 2: I RTM er det kodet 60/50 km/t, mens det tilsvarende i Vegkart er 80 km/t. 

• Sone 3: I RTM er det kodet 60/50 km/t, mens det er tilsvarende i RTM, med litt ulike 

inndeling av hvor fartsgrensene endres.  
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Figur 5.7. Sammenligning av kodet fartsgrense i RTM DOM Nidaros (2016) og Vegkart 2020. 

Sammenligningen viser at det er gjort vesentlige endringer i kodet hastighet i RTM, hvor 

fartsgrensen er tilpasset til et langt lavere nivå enn virkeligheten. Resultatet fra testen åpner 

opp muligheten for at RTMs treffisikkerhet på reisetidsmålinger til dels kan forklares av at 

modellen er kalibrert for å treffe.  

Hvis modellen er kalibrert som antatt, er det en utfordring i sammenligningen av de to 

verktøyene. RTM gir da kunstig nøyaktige anslag på reisetidene i den forstand at nivået på 

reisetidene ikke alene er et resultat av modellens virkemåte.  

Videre vil de små endringene i reisematrisene kunne forklares (helt eller delvis) ved at RTM er 

kalibrert for å gi en fremkommelighetssituasjon på samme nivå som Aimsun. En hypotese er 

dermed at kjøring av Tramod med LOS-data fra de to modellene gir samme resultat, fordi RTM 

er implisitt er kalibrert til å gi samme LOS-data som Aimsun.  

Reisegenerering i Aimsun og beregning av LOS-data 

I modellkjøringene ser man gjennomgående LOS-data kun endres for et mindre antall av sone-

relasjonene i modellen. Siden relativt få relasjoner påvirkes, vil heller ikke reisevolumet 

påvirkes vesentlig, som kan bidra til å forklare de små endringene. 

En viktig prinsipiell forskjell mellom RTM og Aimsun ligger i måten LOS-data produseres på. I 

RTM beregnes raskeste rute (hensyntatt for kø) mellom alle relasjoner uavhengig av hvor 

mange reiser som foretas. I Aimsun beregnes det kun LOS-data dersom en bilreise har funnet 

sted.  

Aimsun-modellen vi har benyttet er splittet i en rekke subsoner. I modellen generes det reiser 

tilfeldig hvor reisematrisene fra RTM skal representere gjennomsnittsverdien man oppnår ved 

flere kjøringer av Aimsun.  
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Når antallet sonerelasjoner er stort, men summen avreisematrisene holdes konstante, vil 

sannsynligheten for at en gitt relasjon få en reise blir lavere og lavere. Selv om man aggregerer 

resultatene etter kjøring av modellen, vil metoden kunne gi relativt mange relasjoner hvor det 

ikke produseres reiser, og derfor ikke LOS-data. 

Hvis LOS-data ikke produseres i Aimsun, vil RTM-tallet benyttes, som kan bidra til å forklare 

hvorfor relativt få relasjoner ikke får en endring, i den forstand at LOS-data fra RTM benyttes. I 

prosjektet er det kun kjørt én simuleringsrunde i Aimsun per kjøring, mens det er vanlig praksis 

å kjøre flere simuleringer per kjøring.  
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7 Oppsummering 

I dette kapitlet oppsummeres hovedfunnene i prosjektet på bakgrunn av de konklusjonene 

som er trukket i foregående kapitler. Videre drøfter vi kort hvordan nytteberegninger kan 

påvirkes, samt eventuelle utfordringer ved sammenkobling samt vår konklusjon.  

7.1 Funn i prosjektet 

Formålet med dette prosjektet var å vurdere gevinsten og utfordringer ved en sammenkobling 

av Aimsun og RTM med tanke på reisetider og etterspørsel. Vi gjennomgår nå noen hovedfunn 

som er gjort på bakgrunn av konklusjonene fra analysen. 

• Teknisk mulig å implementere datautveksling mellom modellene  

Vi har vist at det er teknisk mulige å utveksle data mellom RTM og Aimsun gjennom 

utvikling av skript som automatiserer prosessen med aggregering og disaggregering fra 

RTM til Aimsun og motsatt. Skriptene som er utviklet i prosjektet kan benyttes av 

andre dersom man ønsker å gå videre med metodikken på et senere tidspunkt. 

• Nedkoding av skiltet hastighet i RTM gir lik effekt som bruk av Aimsun 

Gjennom å undersøke både effekt på etterspørsel og hastighet, har prosjektet 

avdekket at RTM-modellen med nedkodede hastigheter og kjøring av Aimsun gir 

omtrent like stor etterspørsel. I prosjektet har begge strategier gitt omtrent samme 

nivå på trafikken, som trolig forklares delvis av hvordan RTM er kalibrert. Dersom en 

RTM-modell hvor hastigheter ikke var kalibrert ble benyttet, ville trolig effekten på 

etterspørselen blitt en annen. Nedkoding av hastigheter kan gi mer korrekt 

trafikkfordeling i dagens situasjon. Samtidig fjernes trolig mye av dynamikken i 

modellen, slik at kvaliteten på modellering av ulike tiltak kan reduseres. En nedkoding 

av hastigheter er derfor ikke noen fullgod løsning for mer realistiske reisetider i RTM. 

Et viktig poeng er at Aimsun ga mer realistiske kjøretider enn RTM uten nedkoding av 

hastighet. 

• Matrisene fra RTM kan spilles inn til Aimsun uten justering 

I prosjektet var det ikke nødvendig å gjennomføre justeringer av reisematrisene fra 

RTM til Aimsun for at sistnevnte modell skulle kjøre gjennom. I praktisk bruk av 

Aimsun, må man ofte tilpasse totaltrafikken og fordeling utover døgnet for at 

modellen skal gå gjennom. Prosjektet har altså vist at det er mulig å sende matriser 

direkte mellom modellene uten ytterligere justering. Samtidig er det viktig å påpeke at 

teknisk gjennomførbarhet ikke alene tilsier at man får mer korrekte matriser fra RTM 

til Aimsun. Sistnevnte modell kalibreres ofte på et mer detaljert nivå enn RTM og her 

vil område/case-spesifikke utfordringer kunne oppstå. Likevel kan etablering av 

inngangsmatriser til Aimsun gjennom RTM gir et mer hensiktsmessig startpunkt hvor 
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man derpå kalibrerer matrisen mer inngående i Aimsun gjennom mer korrekt nivå på 

samlet etterspørsel.  

• Aimsun kan bidra med stedsspesifikke forsinkelser til RTM 

I RTM tillegges forsinkelse i kryss som et fast tidspåslag, mens det i Aimsun modelleres 

direkte. For å oppnå mer realistiske køtider, kan dermed Aimsun benyttes til å 

kalibrere kryssforsinkelsene som benyttes i RTM. En slik tilnærming faller noe utenfor 

metodikken som er anvendt i prosjektet. 

Mulige effekter på nytteberegning 

En del av prosjektet er å vurdere hvordan nytteberegningene kan påvirkes av metodikken 

utviklet i dette prosjektet.  

• Vi har sett liten effekt på etterspørselen av å benytte LOS-data fra en RTM-modell hvor 

hastighetene er kalibrert ned og Aimusun.. Som omtalt i kapittel 6.3 skyldes dette 

trolig nedkoding av hastigheter i RTM Dom Nidaros samt at ikke sonerelasjoner får 

endret LOS-data i Aimsun. Reisetidsmålingene viser imidlertid at Aimsun treffer bedre 

på kjøretidsmålinger enn RTM. Gitt sammenligningsgrunnlaget vi har hatt tilgjengelig i 

dette prosjektet, er det utfordrende å trekke konklusjonen på overordnet nivå med 

hensyn til effekter på nytteberegningene, fordi endringene i antall reiser er små. Siden 

Aimsun gir en bedre beskrivelse av dagens reisetider, er det likevel rimelig å forvente 

at man vil få en viss økning i nytteberegningenes presisjon med bruk av Aimsun.  

• Aimsun kan modellere ulike tiltak på et mer detaljert nivå enn RTM. I RTM ligger det 

ulike faste faktorer som beskriver forsinkelsen i kryss etc., mens hver enkelt fysisk 

løsning modelleres i Aimsun. Modellen kan trolig gi bedre anslag på hvordan ulike 

kryssløsninger påvirker kjøretider i kryss, etc., som igjen kan gi et bedre grunnlag for 

beregning av forsinkelsen i RTM gjennom oppdatering av de faste faktorene. Andre 

eksempler er oppløsing av flaskehalser eller områder med vesentlig tilbake-blokkering.  

På denne måten kan Aimsun bidra med mer nøyaktige anslag på nytteffekten av ulike 

tiltak, uten at man går veien via full integrasjon.  

Utfordringer ved sammenkobling 

I prosjektet har vi sett flere utfordringer ved sammenkoblinger av modellen som det er viktig å 

nevne. Av praktiske utfordringer er særlig forhold til utveksling av data viktig. I prosjektet har 

vi avdekket tre hovedområder, som på ingen måte er en uttømmende liste av aktuelle 

punkter: 

• Nettverk: RTM og Aimsun har samme kilde for nettverkene (NVDB), men vegnettet 

kodes likevel mer detaljert i Aimsun. En sammenkobling av modellene må ta hensyn til 

hvilke krav som stilles til nettverkene. Samtidig er det viktig å avklare om man skal ha 

separate nettverk eller et felles, og hvilke kostnader og gevinster ulike angrepssett vil 

medføre. Det er ikke gjort detaljerte vurderinger av hvordan kjøring av modellene med 

samme nettverk ville påvirket resultatene.  

• Sonestørrelse: RTM har grunnkrets som minste oppløsningsnivå, mens det i Aimsun 

gjerne etableres mindre soner i hvert enkelt prosjekt. Hvordan grunnkretsene splittes 
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opp er ikke automatisert i dag, ei heller i dette prosjektet. Hvis man ønsker en 

integrering av RTM og Aimsun, må altså en slik splitting av soner etableres for hvert 

prosjekt, mest sannsynlig på manuelt grunnlag.  

• Områdestørrelse: RTM har et større modellområde enn Aimsun. Cube løses dette ved 

å klippe ut trafikk fra RTM til Aimsun. Dersom RTM skal benytte LOS-data fra Aimsun, 

må man imidlertid sende tilbake informasjon på gjeldende et større modellområde, og 

det er derfor viktig å vurdere hvordan dette gjøres på best mulig måte. I dette 

prosjektet er utfordringen løst ved å kun endre LOS-data for det felles området av RTM 

og Aimsun. 

7.2 Konklusjon 

Prosjektet har vist at det er teknisk mulig å koble sammen RTM og Aimsun, samt kjøre 

modellene i løkke uten videre justeringer enn oppsplitting fra grunnkretser i RTM til subsoner i 

Aimsun. Videre har vi sett at effektene på totalnivå er relativt små når man går fra en kalibrert 

RTM til Aimsun. Samtidig er det avdekket at RTM har større variasjon i hvor godt den treffer på 

reisetidsmålinger sammenlignet med Aimsun, og at Aimsun derfor kan sies å gi mer nøyaktige 

anslag på reisetid enn RTM.   

Det er flere momenter som er viktig å trekke frem. Siden RTM DOM Nidaros er kalibrert ved 

hjelp av nedkodede hastigheter, er ikke sammenligningsgrunnlaget i analysen mellom RTM og 

Aimsun optimalt. En RTM modell hvor hastighetene er kalibrert ned for å treffe bedre er 

sammenlignet med en Aimsun-modell, hvor dette ikke er gjort, har gitt mindre endringer på 

etterspørselen enn det man vil forvente, som også delvis forklares av hvor mange soner som 

faktisk får endret LOS-data fra Aimsun (se kap. 6.3). Valg av modell var først og fremst betinget 

av hvilke områder hvor både RTM, Aimsun og reisetidsmålinger av tilstrekkelig kvalitet var å 

oppdrive. At RTM har nedkodede hastigheter og lav effekt på etterspørselen når dette er 

gjennomført, er sådan et funn i seg selv. 

Gitt sammenligningsgrunnlaget, har vi altså ikke kunnet undersøke hvordan en ukalibrert RTM- 

og Aimsun-modell gir ulike nivå på etterspørsel og nytte. Samtidig er det en rekke 

forutsetninger som må gjøres underveis, som trolig vil utgjøre utfordringer for 

sammenlignbarheten av modellene.  

Da prosjektet ikke har kunnet vise til vesentlige endringer i etterspørselen eller LOS-data ved 

bruk av RTM og Aimsun, er det viktig å poengtere at konklusjonsgrunnlaget for de ulike målene 

med prosjektet ikke er godt nok til å gi svar med fullstendig sikkerhet. 

I hvilken grad reisetidene faktisk forbedres: Selv om vi finner liten effekten på etterspørselen 
(av ulike grunner som dokumenteres i kap. 6.3), viser analysen av reisetidsmålinger at Aimsun 
treffer bedre enn RTM. I gjennomsnitt over ulike målinger, treffer (den kalibrerte) RTM-
modellen bedre, men Aimsun har mye lavere variasjon rundt de observerte tidene enn RTM. 
Litt forenklet sagt, treffer RTM feil overalt, men rett i gjennomsnitt, mens Aimsun treffer noe 
mer feil i gjennomsnitt, men mer korrekt over alt.  
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Hvordan resultatene fra RTM påvirkes: Gitt sammenligningsgrunnlaget, har vi observert liten 
endring i etterspørselseffekter og LOS-data mellom RTM og Aimsun. Dette skyldes trolig at (i) 
reisetidene er kalibrert i RTM (ii) ikke alle relasjoner får endret data ved bruk av Aimsun. Se 
kapittel 6.3 for nærmere detaljer. 

 

Hvordan nytteberegningene påvirkes: Gitt små endringer i LOS-data og reiser, er det ikke noe 
grunnlag for å hevde at nytteberegningene påvirkes vesentlig med bakgrunn i 
modellkjøringene vi har gjennomført. Samtidig er det viktig å nevne at årsaken trolig finnes 
delvis i hvordan modellen er kalibrert. Når man sammenligner reisetidene, treffer Aimsun 
bedre. Dette indikerer at man kan oppnå mer presise estimater på endret tidsbruk ved 
anvendelse av Aimsun fremfor RTM.  

Samtidig er det viktig å påpeke at en rekke forutsetninger ved utveksling av data mellom RTM 
og Aimsun vil påvirke etterspørsel og resultater, f.eks. aggregering/disaggregering fra/til 
grunnkretser og Aimsun-soner samt hvordan resultater på kvartersnivå i Aimsun aggregeres til 
timesnivå i RTM. Videre er samlet etterspørselseffekt en sentral variabel.  

Intensjonen med prosjektet var å ta hensyn til nevnte faktorer ved å kjøre RTM og Aimsun mot 
et konkret case. Da endringene på etterspørselen viste seg å være relativt små med det 
tilgjengelige sammenligningsgrunnlaget, var ikke lenger denne fremgangsmåten aktuell. Vi kan 
derfor kun benytte resultatene fra reisetidsmålingene, som kun gir et delvis svar på hvordan 
nytteberegningene vil påvirkes. Litt forenklet, viser analysen av nytte per reise (reisetiden) 
trolig modelleres bedre med Aimsun, men hvordan dette påvirker antall reiser kan vi ikke svare 
ut på en tilfredsstillende måte gitt sammenligningsgrunnlaget.  

En vurdering er at Aimsun kan bidra til forbedret beregning av nytteeffekter gjennom å gi LOS-

data som fanger opp nivå og endringer i kryssforsinkelse og områder med spesielle 

utfordringer knyttet til trafikkavvikling som flaskehalser osv. 

En integrasjon av RTM og Aimsun vil trolig være relativt ressurskrevende da man for det første 

må benytte to istedenfor en modell, samt at modellene må kobles sammen, hvor det 

eksisterer en del praktiske utfordringer. Aimsun har ofte et mindre modellområde enn RTM og 

benytter også et større andel av mindre geografiske soner, som begge deler vil kunne gi økt 

tidsbruk ved sammenkobling, sammenlignet med en ren RTM-kjøring. 
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Vedlegg 

V1 Beregningsforutsetninger i Aimsun  

Beregningene av LOS-data i Aimsun er gjort i Aimsun_Trondheim_v0.93 med modellversjon 

Aimsun Next 8.2.3. Windows er benyttet som operativsystem. Det er brukt rutevalgsfilen som 

er generert av Sweco ved leveranse til kjøring av de stokastiske hybrid-simuleringene som er 

grunnlaget til LOS-dataen. Det er dermed brukt samme rutevalgsfil for alle iterasjonene i 

denne piloten, men med et ekstra steg vil det være mulig å beregne et nytt rutevalg for hver 

iterasjon. Det er kun kjørt morgenrush (AM) som del av piloten. Dette på grunn av at det er 

morgenrush som brukes i beregninger i RTM. Det er ikke gjort noe med innstillingene av 

parametere, og reaksjonstidene er likt som definert ved leveranse av modellen på eRoom. 

Reaksjonstidene som er definert og brukt er vist i Figur V1. 

 

Figur 6. Reaksjonstidsparametere brukt i Hybrid SRC til beregning av LOS-data 

Aimsun har som standard-innstilling at det ikke beregnes og lagres data knyttet til 

sonerelasjoner. Dette er på grunn av at det øker både beregningstiden og størrelsen på 

databasen betraktelig. Uttak av data for sonerelasjoner er skrudd på ved følgende innstillinger 

vist uthevet i gult i Figur V.2 
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Figur 7. Innstillinger for å beregne data for sonerelasjone 

Innstillingene med å ta ut data for sonerelasjoner førte til lengre beregningstider og ustabilitet 

i Aimsun ved simulering. For å motvirke dette ble resultatuttaket endret til å gjøres på 

timesnivå framfor kvartersnivå som det er originalt i modellen. Konkret betyr dette at det kun 

tas ut resultater for tre tidsperioder (3 timer) framfor (12 kvarter) tidligere, noe som gjør 

størrelsen av databasen 75 % mindre og løste problemene med ustabilitet ved simulering. 

Timen med størst forsinkelse (07:30 til 08:30) ble brukt til å etablere ny LOS-data som input i 

RTM. 

 

V2 Teknisk beskrivelse av integrasjonsmetode på overordnet nivå 

1 LOS-databeregning i Aimsun  

LOS-databeregning i AIMSUN startes ved å benytte aconsole.exe i kombinasjon med enten 

windows sitt «command line»-vindu eller fra en bat-fil. I Vedlegg, Teknisk beskrivelse av 

opplegg AIMSUN, beskrives det i detalj hvordan denne operasjonen utføres. Aconsole.exe gjør 

akkurat samme beregninger som Aimsun.exe, men uten det grafiske brukergrensesnittet. Det 

gjør at beregningen går raskere, og det er også enklere å kalle på programmet fra for eksempel 

Cube. LOS-data fra Aimsun lagres automatisk i en SQlite-database med samme navn. 

Arbeidet har blitt validert gjennom enkelte strikkprøver, men det er utfordrende ettersom det 

er såpass store filer som skal inn i Excel. I tillegg har man sammenlignet med tidligere data for 

å se hvor mye reisetiden har gått opp/ned.  
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2 Tilpasse LOS-data fra Aimsun til RTM  

Neste steg konverterer data fra SQlite-databasen til bruk av Tramod_by. I første omgang vil 

nye reisetider og lengder overføres tilbake til Tramod-by som oppdaterte LOS-data. I tillegg er 

LOS-data blitt tilpasset til RTM (sonenummerering, hva som er i de ulike kolonnene etc). Det er 

lagd en kobling mellom soneoppløsningen fra Aimsun til RTM.  

Matrisene i Aimsun er kalibrert for å se om det gir et reiseantall som avviker mye fra 

timesmatrisene fra RTM for å unngå konsistensproblemer.  

 

Figur 8 Utklipp av relevant del i RTM/Cube der integreringen kan skje 

3 Etterspørselsberegning i RTM 

Etterspørselsberegningen gjøres i RTM ved bruk av Tramod_by. LOS-data fra Aimsun gjøres 

tilgjengelig for programmet og det kjøres så gjennom. Selve gangen i analysen er gjort ved å 

kjøre følgende programbokser i RTM: 

• I programboksen Etterspørselsberegninger Tramod_By, kjøres stegene 14-17. Den 

benyttede modellen var allerede kjørt, slik at befolknings- og sonedata var tilgjengelig 

for Tramod. Videre behøver man ikke kjøre skriptene som slår sammen LOS-data 

produsert av Cube ettersom man er interessert i å benytte data fra Aimsun. Den 

eneste forskjellen mellom dette oppsettet og standard RTM beregning, er at hver gang 

Tramod kjøres, er det en ny losdatafil med data fra Aimsun som programmet leser inn. 

I prinsippet starter da dermed etterspørselsberegningen ved at det leses inn nye LOS-

data, og deretter kjøres beregningen programgruppen er fullført. 

 

• Etter at Tramod er kjørt, kjøres programboks 11 Etterberegninger av matriser. Denne 

delen slår sammen matrisene fra Tramod med en rekke eksternmatriser og skriver de 

ut på timesformat. For å kunne hente ut rushttidstrafikk er det nødvendig å kjøre 

matrisene ut på timesformat.  
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4 Tilpasse data fra RTM til Aimsun  

Matrisene fra RTM inneholder trafikk fordelt på lette og tunge kjøretøy mellom eksternsoner 

og grunnkretser. Aimsun Trondheim har en mer detaljert sonestruktur enn grunnkretser, noe 

som innebærer flere splittede grunnkretser. Basert på informasjon om hvordan sonesplitten er 

gjort, deles trafikken fra grunnkretsnivå til den nye sonestrukturen med en egen input-fil i 

scriptet. Eksternsonene får også ny nummerering i henhold til nummeringen i Aimsun-

modellen.  

Tidsperioden tilpasses også fra RTM til Aimsun. Trafikketterspørselen i Aimsun består oftest av 

15-minutters matriser for å ta hensyn til rushtidtoppen. Aimsun Trondheim baserer seg på en 

prosentandel av døgntrafikken som etterspørsel for hver 15-minutters periode basert på 

trafikktellinger. Integreringsprosjektet bruker script sammen med en inputfil som spesifiserer 

de ulike døgnprofilene til denne beregningen. Dette gjør til sammen at døgnmatrisen fra RTM 

er splittet i 3 timer med tolv 15-minutters matriser som også har inkludert ny sonestruktur. 

Dermed kan de tolv matrisene importeres direkte i Aimsun.  

Sonenummerering 

Det er mest hensiktsmessig å sammenligne data mellom sonepar ettersom AIMSUN og RTM 

kan kjøres med helt lik soneoppbygging. Det gjør at reisetiden mellom dem vil være direkte 

sammenlignbar. Det er også tatt ut avstandsmatriser mellom soneparene for å kontrollere om 

det er betydelige avvik i rutevalg mellom modellene. Det gjør at man trenger en kobling 

mellom grunnkrets og RTM. På et overordnet nivå innebærer. I tillegg trenger man den 

faktiske nøkkelen mellom RTM-nummerering og grunnkretsnummerering, se figur 3.4. 

V3 Teknisk beskrivelse av datautveksling mellom Aimsun og RTM  
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Scriptene 

Script1 – Oppretting av databank med resultater i Aimsun 

Den første prosessen er teknisk sett ikke et script, men bruk av windows sin command line. 

Med enhver AIMSUN-installasjon følger også aconsole.exe. Kort forklart er aconsole.exe 

AIMSUN, men uten det grafiske brukergrensesnittet. Det gjør at eventuell input gis gjennom 

kommandolinjen. Et fullstendig eksempel på bruk av AIMSUN fra kommandolinjen følger i 

slutten av dette kapittelet. Figur 9 viser skjematisk flyt ved bruk av kommandolinjen. I en 

automatisert prosess kan denne metoden enkelt brukes ved å benytte for eksempel en bat-fil.  

 

Figur 94 Skjematisk arbeidsflyt for bruk av command line 

Det er også mulig å starte AIMSUN fra python, men dokumentasjonen rundt AIMSUN og 
python er svært utdatert. Etter korrespondanse med utviklerne av AIMSUN anbefalte de å 
bruke aconsole.exe til denne delen av prosjektet.  

Eksempel på bruk av aconsole.exe 

Bruken av aconsole.exe beskrives best gjennom et eksempel. I dette eksempelet har vi 

AIMSUN-modellen «testmodell.ang» liggende i en egen mappe. For å starte command line 

anbefales det å holde inne shift-knappen mens du høyreklikker i mappen hvor ang-filen ligger. 

Figur viser eksempel på bruk. Merk at mappen ikke inneholder en resultatdatabase.  
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Figur V.5 Eksempel på oppstart av command line 

 

Ved å skrive 

"C:\Program Files\TSS-Transport Simulation Systems\Aimsun 8.2\aconsole.exe" -v -log -project 

testmodell.ang -cmd execute -target 958 

i command line og deretter trykke ENTER-knappen, vil AIMSUN starte AIMSUN-modellen 

“testmodell.ang”. Alle replikasjoner som er knyttet opp mot «average» med id 958 vil bli 

beregnet. Merk at dersom command line ikke er startet fra samme mappe som angitt ang-fil, 

så må en henvise til ang-filen med fullstendig stilenke av typen c:\Users…..

 

Figur V.6. Faktisk bruk av command line 

Det er også mulig å bruke replikasjonsID direkte for å kjøre en enkelt replikasjon. I dette 

eksempelet peker 958 mot en «average» tilknyttet en stokastisk beregning med flere 

replikasjoner. Metoden kan også brukes til å starte dynemaiske likevekts-beregninger i 



 Integrering av RTM og Aimsun – En vurdering og testing av muligheter 
 

 

  59 

AIMSUN. Merk at stinavnet til aconsole.exe vil avhenge av hvor brukeren har installert 

AIMSUN.   

Figur7 viser et utdrag av hvordan det ser ut når aconsole.exe kjører angitt beregning. Ved riktig 

bruk kan en se informasjon om antall kjøretøy i modellen, og en melding om at beregningene 

er ferdig. I AIMSUN versjon 8.2 vil en også få diverse feilmeldinger om plugins som ikke lastes 

inn riktig. Etter korrespondanse med AIMSUN ble vi forsikret om at det ikke påvirket vår 

beregning, og at det skulle fikses opp i senere versjoner.  

 

FigurV.7. Eksempel på beregning 

Det sikreste tegnet på at beregningen er riktig utført, er at det har dukket opp en 

resultatdatabase i samme mappe som ang-filen. I dette tilfellet er AIMSUN-modellen satt opp 

til å lage en SQlite-database. 

 

Figur 108 Riktig bruk av aconsole.exe genererer en resultatdatabase 

Dersom en åpner AIMSUN vil angitte beregning nå bli vist med grå skravur. Det indikerer at 

databasen har resultater for beregningen, men at de ikke er lastet inn AIMSUN. 

 

Figur 119 Beregninger er kjørt, men ikke lastet inn i AIMSUN 
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I dette tilfellet hentes resultater fra beregningen i AIMSUN ved å høyreklikke på replikasjonen 

og velge «Retrive Average and Replications Data» 

 

Figur 1210. Hente inn resultater i AIMSUN 

Skravuren endres fra grå til blå, og resultatene kan nå ses grafisk i AIMSUN. 

 

Figur V.11. Endret skravur i Aimsun 
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Script2 – Formatering av Aimsun-resultater til RTM 

Det er LOS-data for reisetid og reiselengde som skal tas fra Aimsun og brukes i RTM. Det er 

utarbeidet et python-script som leser resultatbasen fra Aimsun og konverterer formateringen 

av reisetid og reiselengde riktig over til LOS-data format brukt av RTM. Flytskjemaet i Figur 13 

forklarer hvordan scriptet er bygget opp, hva som er input og output, samt hvilke operasjoner 

som gjennomføres. 

 

 

Figur 13. Flytskjema over generering av ny LOS-data fra Aimsun-simulering til RTM 

 

Script 3 – Konverting av RTM-resultater til Aimsun 

Den nye LOS-datafilen brukes i RTM til å beregne ny etterspørsel og trafikkmatriser til Aimsun. 

Denne delen av arbeidet er beskrevet og dokumentert i delen om Utdataen fra beregningen i 

RTM er matriser som er tatt ut til Aimsun som er på timesformat for rush og en samlet 

døgnmatrise. Matrisene fra RTM er delt på to kjøretøytyper: personbil og tungtrafikk.  

Døgnmatrisen fra RTM er utgangspunktet som brukes til å formatere ny etterspørsel i Aimsun 

Trondheim. Flere andre Aimsun-modeller bruker rush-matrisene, så metodikken må tilpasses 

til dette hvis den skal benyttes til en modell som tar utgangspunkt i rush-matrisene fra RTM. 

Døgnmatrisen må igjennom flere steg for å kunne brukes som input som trafikkmatriser i 

Aimsun. De to viktigste stegene er at matrisen splittes opp fra grunnkretser til flere sub-zones, 

og at tidsperioden endres fra døgn til 15-minutters oppløsning. I tillegg gjøres det en 

konvertering av eksternsonenummer for å kunne lese disse direkte inn i Aimsun. Disse stegene 
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er gjort automatisk i et script tilpasset metodikken i Aimsun Trondheim. Flytskjemaet i Figur 

142 viser nødvendige inputfiler, output, samt de ulike stegene. 

 

 

Figur 143. Flytskjema over konvertering av uttak av trafikk fra RTM til Aimsun 

 

Spesielle forhold ved sonesplittnøkkel og døgnprofiler 

Sonesplittnøkkel  

Første steg med endring av sonenummering på eksternsone må kodes inn for hvert 

modellområde, da disse endrer seg. Sonesplittnøkkelen som er brukt er laget av Sweco som en 

del av leveransen av Aimsun Trondheim. Sonesplittnøkkelen er nødvendig her ettersom 

Aimsun har en mer detaljert sonestruktur hvor flere grunnkretser er delt inn i sub-zones. 

Dermed er det ikke et 1:1 forhold mellom sonene i RTM og Aimsun i Trondheimsmodellen. 

Formateringen av sonesplittnøkkelen er vist i Figur 154 som er hentet fra dokumentasjonen av 

Aimsun Trondheim, skrevet av Sweco i 2018. 
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Figur 154. Forklaring av oppbygging av sonesplittnøkkel. Stridh & Strøm (2017) 

 

Døgnprofilene 

Døgnprofilene er også en del av leveransen fra Aimsun Trondheim. Denne filen bestemmer 

andelen av døgntrafikken som er etterspørselen hvert kvarter i Aimsun. Døgnprofilene er også 

inndelt etter soner slik at etterspørselen ikke er lik i hvert kvarter over hele modellen. 

Døgnprofilene er sammen med sonesplittnøkkelen med på å lage en retningsskjevhet i 

døgnmatrisen. Et eksempel på oppbyggingen av døgnprofilen er vist i Figur 16. 

 

Figur 16. Døgnprofiler brukt i konverteringen av etterspørsel fra RTM til Aimsun. Stridh & Strøm (2017) 

Basert på døgnprofilene lages det 12 matriser for personbiltrafikk på kvartersnivå. Dette gjøres 

kun for personbiltrafikken på grunn av at tungtrafikkmatrisene fra RTM ofte krever mye 

kalibrering og endringene i LOS-data hovedsakelig er tenkt å påvirke etterspørselen av 

privatbiler. Tungtrafikken i videre iterasjoner har derfor vært beholdt likt som i kalibrert 

originalmodell av Aimsun Trondheim. 



 
  

 

64 Urbanet Analyse rapport 108/2018 

For å importere matrisefilene direkte i Aimsun settes det opp «OD Matrix» som leser fra en 

ekstern tekstfil. Valgene for innlesing av ekstern tekstfil som etterspørsel er vist i Figur 17. 

 

Figur 17. Valg for innlesing av eksterne tekstfiler som etterspørselsmatriser i Aimsun. 
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V.4 Nærmere om mulige årsaker til resultatene 

Noe av årsaken til at man ikke ser større effekter enn vist i tabell 5.3, har trolig å gjøre med 

antall sonerelasjoner i modellen som faktisk påvirkes. For hvert av de to stegene der man kan 

sammenligne LOS-data, er det derfor beregnet antall relasjoner som påvirkes: 

• Første steg  

I det første steget, der matrisen M1 benyttes til å lage LOS-data1 som kan 

sammenlignes med LOS-data fra referansekjøring av DOM Nidaros (2016), er det ca. 

13 000 relasjoner som påvirkes, enten positivt eller negativt mht. reisetid. Dette utgjør 

ca. 6.5 % av det totale antall relasjoner.  

 

• Andre steg  

I det andre steget, der matrisen M2 benyttes til å beregne nye LOS-data i Aimsun (LOS-

data 2), er det ca. 12 000 relasjoner som endres. Det tilsvarer omtrent 6.0 % av 

totalen. Tabell V.1 sammenligner LOS-data 1 og LOS-data 2. Det at effektene blir små 

kan dermed ha en sammenheng med i hvilken grad reisene i modellen blir påvirket.  

Tabell V.1 Antall relasjoner påvirket i de ulike beregningsstegene mht. reisetid. 

Relasjoner påvirket Antall Prosent 

M1 -> LOS-data 1 13 297 6.5 % 

M2 -> LOS-data 2 12 255 6.0 % 

Totalt antall relasjoner 202 500 100 % 

 

En svakhet ved å se på antall reiserelasjoner, er at det potensielt vil være mange som ikke har 

noen reiser. Ved å se på andelen av relasjoner som påvirkes betraktes relasjoner som like 

viktige uavhengig av antall reiser. Videre har en derfor undersøkt i hvilken grad det finnes en 

sammenheng mellom antall reiser og hvordan reisetiden endres.  

Dette er gjort ved å plotte differanse i reisetid mot antall reiser, vist Figur V17. Videre er det 

beregnet en regresjonslinje (rød strek) som viser det gjennomsnittlige forholdet mellom antall 

reiser (nivå) og endring i reisetid.  
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På forhånd ville man kanskje antatt at reisetiden endret seg mest på relasjoner hvor det var 

flere reiser ettersom man her er antatt nærmere kapasitetsgrensen. Gitt de foreliggende 

resultatene er ikke dette tilfellet. I gjennomsnitt er det ingen sammenheng mellom nivået på 

trafikken og endring i reisetid. Det er derimot en klar sammenheng mellom trafikknivå og 

variasjonen i endret reisetid. Relasjoner med lavere trafikknivå har i langt større grad høyere 

variasjon i endret reisetid enn relasjoner med høyere trafikknivå. Endringene er imidlertid 

omtrent like store på begge sider, noe som gjør at man i gjennomsnitt ikke har noen 

sammenheng.  

 

En annen hypotese er at endring i antall reiser har en sammenheng med endring i reisetid. 

Figur V.18 viser derfor data for reiserelasjoner som har en endring i antall reiser, plottet mot 

endring i reisetid. Det kan illustrere to ting:  

• Det er en rekke relasjoner som ikke har noen endring i reiser, men som opplever en 

reduksjon i reisetid. I figuren er bare relasjoner med reiser tatt med.  

• Man ser en antydning til sammenheng mellom endring i reisetid og antall reiser, der 

antall reiser øker jo større reduksjon i reisetiden man ser. Figuren viser at det ikke er 

noen entydig sammenheng mellom antall reiser og endring i reisetid i modellen. 

 

Figur V.17 Sammenhengen mellom nivå på reiser og endret reisetid i første og andre beregning av LOS-data i 
Aimsun. Venstre panel sammenligner LOS-data fra Aimsun i første steg og referansekjøring av RTM DOM 
Nidaros (2016). Høyre panel sammenligner LOS-data fra Aimsun i første og andre steg med reisematrisen M3. 
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Figur V.18 Sammenhengen mellom endring i reisetid og antall reiser i ved kjøring av Tramod_by basert 

på RTM- og Aimsun-LOS-data
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