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Bakgrund

• Störningar i kollektivtrafiken ett välkänt problem
• Skillnader mot biltrafik

- Tidtabeller
- Tekniska system
- Färre alternativvägar
- Byten, multimodalitet

• Vilka faktorer gör systemet sårbart?
- Nätverksstruktur, centrala noder/länkar
- Mindre studerat än för biltrafik

• Hur kan sårbarheten minskas kostnadseffektivt?



Vår studie

• Identifiera kritiska länkar i Stockholms 
kollektivtrafiknät

• Hur påverkar nya länkar sårbarheten?
• Dynamisk, stokastisk simuleringsmodell av 

kollektivtrafiken: BusMezzo
- Utbud: linjer, tidtabeller, kapaciteter
- Efterfrågan: antal resor, ruttval
- Information: 

• förväntade ankomsttider enligt tidtabell eller
• realtidsprediktion av ankomsttider 

- Interaktion: stopptider, körtider



Konsekvensanalys

• Konsekvensen σ är förändring av välfärd 
(tid i fordon, väntetid, gångtid, bytestid)

∆W(σ) = W(σ) – W(σ0)

• Dimensioner:

•σ = (d , r, h)
d : avbrutet nätverkssegment
r : realtidsinformation 
h : nätverksinfrastruktur 



Centrala länkar: 
Kandidater till kritiska länkar

• Nätverk: 
- Hållplatser/stationer är noder
- Direkta förbindelser mellan noder är länkar
- En linje trafikerar en serie länkar mellan start- och 

slutterminal
- En personresa går över en serie länkar mellan start- och 

målpunkt

• Central länk: Länk med högt flöde
- Fordon (operatörsperspektiv)
- Resenärer (resenärsperspektiv)



Nätverket

• Tunnelbana (röd, blå, grön)
• Blåbussar (1-4)
• Tvärbanan



Nätverkets kärna
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Simulerade störningar

• De fem mest centrala sträckorna (tunnelbana)
• Avbrott 7:15-7:45 

- stopp i början av sträckan
- Inga insatser för att avhjälpa (tågkö)

• Scenarion för realtidsinformation (RTI):
- Ingen RTI
- Stopp-RTI: Info för lokal plattform/hållplats
- Kluster-RTI: Info för alla plattformar/hållplatser < 500 m
- Nätverk-RTI: Info för alla linjer (mobiltelefon)



Resultat

• Avbrott leder till mer komplexa rutter, längre restider i 
genomsnitt och högre variabilitet

• Primära effekter: Resenärer som direkt drabbas 
tvingas byta rutter

• Sekundära effekter: Trängsel och restider på övriga 
linjer påverkas också
- Primära störningen sprider sig i nätverket
- Vissa resenärer kan tjäna på avbrottet



Betydelsefullhet:
Relativ välfärdsförlust (%)

• D1: Grön Gullmarsplan  Hötorget
• D2: Röd Liljeholmen  Centralen
• D3: Grön Alvik  Centralen

• Blå Fridhemsplan  Centralen
• Röd Centralen  Hornstull



Värdet av realtidsinformation:
Relativ välfärdsökning (%)

• D1: Grön Gullmarsplan  Hötorget
• D2: Röd Liljeholmen  Centralen
• D3: Grön Alvik  Centralen

• Blå Fridhemsplan  Centralen
• Röd Centralen  Hornstull



Dynamiska effekter av störningar

• Passagerarbelastning 
blåbuss 1

• Varje linje en tur mellan 
7:10 (mörkast) – 8:10 
(ljusast)

• Nätverks-RTI

Normalt

Avbrott Blå: Fridhemsplan - T-Centralen



Ny infrastruktur: 
Effekter på sårbarheten

• En ny länk ökar nätverkets kapacitet och redundans
• Nya resmönster
• Länk kan vara alternativ vid avbrott men också 

drabbas själv
• Vilken är totala effekten på sårbarheten?



Fallstudie: Tvärbanan

1. Två av de mest kritiska avbrottsscenarierna 
simuleras

1. Utan Tvärbanan
2. Med Tvärbanan

Tvärbanans betydelse för robustheten utvärderas som 
skillnaden i avbrottskonsekvenser med och utan 
Tvärbanan

2. Avbrott på Tvärbanan 
simuleras



Effekter av Tvärbanan

• G: Grön Alvik  Fridhemsplan
• R: Röd Liljeholmen  Slussen
• T: Tvärbanan

• S: Basnätverk (utan Tvärbanan)
• S+L: Förstärkt nätverk 

(med Tvärbanan)



Resultat

• Avbrott på Tvärbanan leder till större välfärdsförlust 
per tidsenhet än välfärdsökningen av att bygga den

• Konsekvenserna av avbrott på övriga länkar minskar 
lika mycket eller mer än konsekvenserna av avbrottet 
på Tvärbanan

• Tvärbanan är positiv för systemets totala sårbarhet 
(sannolikheter dock inte beaktade)



Slutsatser

• Ett modellverktyg för att simulera störningar i 
kollektivtrafik

• Realtidsinformation kan minska konsekvenserna 
(men inte alltid)

• Nya länkar kan minska kritiskheten och öka 
robustheten

• Nästa steg: Utvärdera nyttor och kostnader för olika 
åtgärder för att öka robustheten
- Ny infrastruktur
- Underhåll
- Principer för drift
- Trafikledning vid störningar


