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Inleiding
Doel van het project

Dit project richt zich op korte-termijnverwachtingen voor de domeinen verkeersmanagement,
bedienen en bewaken tunnels en bruggen en sluizen. Voor het domein crowdmanagement, één van
de zes iCentrale domeinen, spelen, vooralsnog, korte-termijnverwachtingen geen rol. Voor een aantal
domeinen is data/informatie over de, verwachte, locatie van hulpdiensten en openbaar vervoer wel
van belang. Daarom nemen we die domeinen wel mee.
Voor het domein verkeersmanagement is het doel de ontwikkeling en toepassing van een module
voor congestie predictie en incident detectie. Naast deze ‘nieuwe informatie’ levert de module ook
data voor de gebruikelijke prestatie-indicatoren voor verkeersmanagement. Er wordt een
webapplicatie gemaakt om de werking grafisch te kunnen demonstreren. Deze GUI is apart
benaderbaar, maar kan ook als widget in iGenerator of een iHMI worden geïntegreerd. De module is
ook via een API als een datastroom te benaderen. De module wordt gedemonstreerd op een deel van
het wegennet van een decentrale overheid, de gemeente Almere.
Voor de andere domeinen leveren we een toegankelijk overzicht van de voorspellers, hoe deze
benaderbaar zijn (als API, met of zonder GUI et cetera) en wordt de toepasbaarheid voor iCentrale
beschreven.

Predictie afwikkeling droog OWN
Operationeel verkeersmanagement voor autosnelwegen is in Nederland reeds ver ontwikkeld. Dit
komt mede doordat er veel (real time) data voor het hoofdwegennet beschikbaar is. Voor stedelijke
Opsteller / projectteam:
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omgevingen was dat lange tijd niet het geval, maar door de inzet van slimmere VRI’s en door ruimere
beschikbaarheid van floating car data (FCD) komt ook steeds meer informatie beschikbaar. Deze data
wordt steeds beter en komt steeds sneller, met minder latency, beschikbaar. Ervaringen met
bijvoorbeeld het gebruik van data uit VRI’s (streaming VLOG) laten zien hoe nuttig dat kan zijn:
stedelijke operators kunnen gelijk ingrijpen op het moment dat het ergens mis gaat. Dat ingrijpen
kan bestaan uit bijvoorbeeld het sturen van hulpdiensten, het aanpassen van VRI-regelingen of het
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aansturen van DRIPs. Vandaar dat in de Hoofdgroep III, mede ten behoeve van de andere
hoofdgroepen van de iCentrale, wordt gewerkt aan het opleveren van bruikbare informatie voor
operators. Daartoe wordt in dit project OWN (onderliggend wegennet) data gefuseerd tot slimme en
bruikbare informatie. In het onderhavige project wordt op basis daarvan een module ontwikkeld,
waarin incidenten worden gedetecteerd en congestie wordt voorspeld (korte-termijnvoorspelling).
Zoals beschreven is het doel van dit project een overzicht te leveren van korte-termijnverwachtingen
over domeinen heen. Voor het onderliggend wegennet wordt een nieuwe module ontwikkeld voor
detectie van incidenten en predictie van congestie. Als showcase wordt hiervoor een deel van het
wegennet van Almere gebruikt. Dat wegennet voldoet goed omdat zowel de verkeersintensiteiten
bekend zijn als de snelheden. En op basis van de ervaringen in Almere kunnen, na de iCentrale, ook
toepassingen elders plaatsvinden.
Het onderhavige OWN-project loopt gelijk op met het Charm-project ‘Identification and Prediction of
Incidents by Learning Algorithms’ dat Goudappel Coffeng BV heeft uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat en Highways England’. Dat project richt zich op detectie en predictie op
autosnelwegen. Dit biedt dus de mogelijkheid om de detectie- en predictiemodule integraal op te
pakken en te laten werken voor zowel HWN als OWN. In dit project wordt de CHARM-module
uitgebreid voor het OWN. Tezamen is het resultaat een algemene detectie en predictiemodule voor
verkeersmanagement, inzetbaar binnen een iCentrale.

De werkpakketten
De werkzaamheden voor iRadar binnen het programma iCentrale zijn onderverdeeld in werkpakketten
(figuur 1).

Figuur 1: Werkpakketten iRadar

De hoofdstukindeling van dit rapport is op deze werkpakketten gebaseerd.

2

WP2: Plan van aanpak en specificaties
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Het doel van dit werkpakket is het opstellen van een papieren uitwerking van het raamwerk en de
functionele specificaties waaraan alle delen van de module moeten voldoen. We onderscheiden daarin
het data- en het modelleerproces.

Data
De data wordt onderscheiden in de volgende componenten:
•

het netwerk met de weginfrastructuur;

•

meetdata van het verkeer (floating car en intensiteiten bij geregelde verkeerslichten).

2.1.1

Netwerk

Voor de toepassing Almere is een netwerkuitsnede van een verkeersmodel beschikbaar. Uit dit
verkeersmodel is de beoogde corridor uitgesneden (zie figuur 2). Deze corridor omvat een traject dat
loopt vanaf de A6 over de Veluwedreef en de Cinemadreef tot aan de aansluiting met de
Hospitaaldreef. Op dit traject liggen in totaal een twaalftal kruispunten. Tien van deze kruispunten
zijn met verkeerslichten geregeld, twee kruispunten zijn voorrangskruispunten. Het uitgesneden
netwerk is ten opzichte van de modeluitsnede verder gesegmenteerd tot segmenten van 50 meter
wat ongeveer gelijk is aan de lengtes waarvoor Be-Mobile FCD-data aanbiedt.

Figuur 2: Modeluitsnede Almere

2.1.2

Gebruik van FCD en VLOG

Als databronnen worden floating car data (FCD) van Be-Mobile en V-log data van de VRI’s gebruikt.
De Be-mobile data geeft een snelheid per wegvak die in een database beschikbaar komt. De V-log
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data wordt gebruikt voor het bepalen van de intensiteiten op het netwerk. Op basis van de V-log data
worden de intensiteiten op de randen van het netwerk bepaald. Zowel de FCD als de V-log data wordt
aan netwerklinks gekoppeld in een Omnitrans database. Deze database wordt niet op een online
server beschikbaar gemaakt, maar deze wordt direct in Omnitrans gezet.
In de demonstratie Almere zal geen gebruik worden gemaakt van streaming data. Er wordt gebruik
gemaakt van een historische database voor de maanden september en oktober 2016. Voor deze
maanden is V-log data beschikbaar voor de volledige periode. De FCD is beschikbaar voor de
ochtendspits tussen 6.00-9.00 uur in één richting op het gekozen netwerk (van noord-west naar
zuid-oost). Derhalve wordt binnen deze toepassing de ochtendspits periode beschouwd.

De submodules
De module die binnen de toepassing voor Almere verantwoordelijk is voor de incident detectie en
predictie is opgebouwd uit verschillende submodules (zie figuur 3).
Hierna worden de submodules nader toegelicht.

Figuur 3: Modelframework

2.2.1

Kalibratie vervoervraag

De beschikbare V-log data vormt de basis voor de vervoersvraagkalibratie. Uit de V-logdata worden
intensiteiten afgeleid op de verschillende kruispunten op het netwerk. Deze intensiteiten worden
vertaald naar uurintensiteiten. Om het effect van cyclussen niet extreem terug te zien in de afgeleide
intensiteiten is gekozen om gebruik te maken van een lopend gemiddelde over 5 minuten. Per minuut
wordt op deze wijze een intensiteit voor elk van de kruispunttakken binnen de corridor bepaald.
Vervolgens worden deze intensiteiten aan de betreffende netwerklinks gekoppeld. De netwerklinks
die de randen van het netwerk vormen (de zijwegen en het begin en het einde van de corridor) vormen
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de zogenaamde in-links. Op basis van de intensiteiten op deze in-links wordt de matrix voor het
netwerk gekalibreerd zodat de vervoersvraag overeenkomt met de gemeten waarden.
2.2.2

Kalibratie netwerk

Nadat de vervoersvraag is gekalibreerd kan het verkeer aan het netwerk worden toegedeeld. Hoewel
de intensiteiten op het netwerk nu overeenkomen met de gemeten waarden (op basis van de V-log
data), komen de netwerksnelheden op het netwerk nog niet overeen met de beschikbare FCDsnelheden. Daarom zorgt de submodule, die de netwerkkalibratie verzorgt, ervoor dat het netwerk
(en dan met name de kruispuntcapaciteiten) zo worden gekalibreerd dat een toedeling resulteert in
netwerksnelheden conform de beschikbare FCD-snelheden (en dus ook conform de daadwerkelijk
gerealiseerde snelheden). Gedurende de kalibratieperiode worden kruispuntcapaciteiten voortdurend
opnieuw bepaald. Dit gebeurt op basis van een vergelijking tussen gerealiseerde modelsnelheden en
gemeten FCD-snelheden. Wanneer de modelsnelheid op een wegvak voor een verkeersregeling hoger
ligt dan de gemeten snelheid, dan wordt de capaciteit van het kruispunt voor deze tak omlaag
bijgeschat. Op deze wijze vindt voor het volledige netwerk een voortdurende kalibratie plaats van
kruispuntcapaciteiten.
2.2.3

Predictie en incident detectie

Wanneer zowel de vraag als het netwerk het kalibratieproces hebben doorlopen, is het model in staat
om korte-termijnverkeersprognoses te doen en incidenten te detecteren. De verkeerssituatie wordt
tien minuten ‘door gepropageerd’ om een prognose te maken van het verkeersbeeld voor de komende
minuten. Deze korte-termijnvoorspelling geeft inzicht in de te verwachten verkeerssituatie en wordt
tevens gebruikt als de basis voor de incident detectie. Overigens is het modeltechnisch geen probleem
om langer vooruit te kijken. Het is evident dat de kwaliteit van de verwachtingen daarbij achteruit
gaat. Wanneer in een nieuwe minuut congestie wordt gemeten, terwijl de korte-termijnvoorspelling
van de voorgaande minuten deze congestie niet had voorzien, dan kan deze worden geclassificeerd
als een incident. De mate van afwijking is een eerste indicatie over de ernst van het incident. De duur
van de afwijking is een tweede indicatie.
Omdat het model zichzelf voortdurend kalibreert, is het ook in staat om relatief snel een verwachting
te maken voor de verkeerssituatie na het incident. De module werkt dus ook voor niet-verwachte
situaties.

Output
De output van de module wordt zowel beschikbaar gesteld in een database waarbij per link voor
iedere minuut (en iedere predictieminuut) snelheden en intensiteiten worden weggeschreven. Tevens
worden in deze database gedetecteerde incidenten opgenomen. Naast het beschikbaar stellen van de
resultaten via een database, worden de resultaten ook in een webinterface inzichtelijk gemaakt. Deze
webinterface maakt het eenvoudig de actuele verkeerssituatie te monitoren, eventuele incidenten op
te merken en inzicht te krijgen in de korte-termijnprognose voor het netwerk. Omdat in deze
toepassing geen gebruik wordt gemaakt van streaming data zal de output in de webinterface niet de
daadwerkelijk actuele situatie bevatten, maar een historisch equivalent hiervan. De ontwikkeling van
de module is overigens gericht op toepassing in een real-time situatie.
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3

WP3: Datafusie onderliggend wegennet
Inleiding

Binnen werkpakket 3 zijn de twee databronnen, VLOG en FCD, getoetst op plausibiliteit en
toepasbaarheid. Na deze eerste toets zijn de databronnen vervolgens gefuseerd binnen OmniTrans.
In deze fusie zijn de data gekoppeld aan het netwerk, waarbij, voor de bemeten links, de werkelijke
snelheid en intensiteit zijn vastgelegd.
De data is verzameld voor de werkdagen in de periode september-oktober 2017. De datafusie is
echter generiek ontwikkeld en is, samen met de datafusie voor het HWN zoals ontwikkeld in Charm,
geschikt voor alle wegen en ook toepasbaar in situaties waarbij real-time data wordt gebruikt. In dit
hoofdstuk beschrijven we extra acties die zijn uitgevoerd voor de specifieke toepassing in Almere.
Voor de toepassing op het HWN, zoals in Charm, kan gebruik worden gemaakt van de, Engelstalige,
rapportages die voor het Charm-project zijn opgesteld.

Plausibiliteit en toepasbaarheid
In de datafusie zijn twee databronnen gefuseerd. Allereerst betreft het de VLOG-data. Deze data
wordt bij de verkeersregelingen verzameld en geeft informatie over het aantal gepasseerde voertuigen
(intensiteiten). De andere databron is floating car data. Deze data bevat snelheden per segment,
waarbij Be-Mobile segmenten onderscheid van ongeveer 50 meter.

VLOG-data
VLOG-data bevat gegevens over de toestanden die bij een verkeerslicht gemeten worden. Dit betreft
onder andere de status van de verschillende signaalgroepen en de status van de detectielussen. De
status van de detectielussen is gebruikt om het aantal passerende voertuigen te bepalen.
Over het algemeen is de data vanuit de VRI goed toepasbaar en bruikbaar. Dit geldt zeker voor de
tellingen van het aantal motorvoertuigen per rijstrook. Deze data wordt in vele projecten gebruikt.
De data zijn geaggregeerd tot minuutniveau en gesommeerd per toeleidende tak van de VRI.
Vervolgens zijn de data afgevlakt door een lopend 5 minutengemiddelde te bepalen. Deze afvlakking
is noodzakelijk omdat anders in de data het rood-geel-groen van de specifieke VRI kan worden
herleid. In onze aanpak gaat het niet om de reproductie van dat regime, maar om een beeld van de
status en kwaliteit van de verkeersafwikkeling.
Het valt in de toekomst te overwegen een lopend 3 minutengemiddelde te gebruiken, omdat dit
waarschijnlijk ook al voldoende het specifieke regelalgoritme van de VRI afvlakt.
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Floating car data
De floating car data (FCD) is door Be-Mobile verzameld en geeft per segment van 50 meter de snelheid
per minuut weer. Voor FCD wordt data ingezameld waarbij individuele voertuigen een probe zijn. Niet
alle voertuigen zijn probe (niet alle voertuigen leveren immers FCD) en daarom is FCD een steekproef
van gereden snelheden op een wegennet. De steekproef is 5-10% groot, enigszins afhankelijk van het
type weg waar de voertuigen op rijden. Dat verschil heeft te maken met de toepassing (app), die de
data levert en die toepassing kan wel of niet aan staan. Op een wegennet van Almere, met intensiteiten
van maximaal 1.200 voertuigen per uur, gaat het dus gemiddeld om 60-120 voertuigen per uur en
dus maximaal om 1-2 voertuigen per minuut. Dat is echter het maximale, zodat het aantal probes
dat informatie levert in het algemeen dus lager is. Het is bovendien een poisson-proces, zodat er
soms meer en soms minder tijd zit tussen twee opeenvolgende probes. Dat betekent dat er rekening
mee moet worden gehouden dat, zeker op momenten met lage intensiteiten, er enige tijd geen nieuwe
waarneming beschikbaar is.
Daarom gebruiken alle FCD-leveranciers eigen algoritmen om data te schatten als er even geen
nieuwe metingen beschikbaar zijn. Vrijwel altijd gaat het hier om een combinatie van de laatste
actuele meting en de verwachting op basis van historische waarden. Hoe de leveranciers dat precies
doen, is ’fabrieksgeheim’.
Doordat het aantal metingen beperkt is, bestaat de mogelijkheid dat de data lange tijd gebaseerd is
op de laatste meting. Daarnaast kunnen er grote sprongen in de snelheden voor komen, doordat een
vertraging (relatief) laat gemeten wordt of het eind van de vertraging (relatief) laat gemeten wordt.
Voor de toepassing binnen de korte-termijnvoorspeller zijn deze grote sprongen afgevlakt door
toepassing van exponentieel af te vlakken1. Het effect is in figuur 4 weergegeven voor een willekeurige
dag en segment.

Figuur 4: Effect afvlakking snelheid (willekeurige dag en link)

1

Afgevlakte snelheid t = alpha * gemeten snelheid t + (1 – alpha) * afgevlakte snelheid

t-1

De gekozen waarde voor alpha bedraagt 0,1.
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Fusie en koppeling aan netwerk
Het fuseren van beide databronnen is gedaan door voor elke link, indien beschikbaar, de snelheid uit
de FCD te betrekken en de intensiteit uit de VLOG-data. Voor zowel snelheid als intensiteit is één,
unieke, databron beschikbaar. De basis van de fusie is het koppelen van de data aan het
infrastructuurnetwerk, dat voor de module wordt gebruikt. Deze koppeling loopt door de data op de
juiste geografische locatie aan het netwerk te verbinden.
Voor beide databronnen is per bemeten segment de corresponderende link in OmniTrans bepaald. In
figuur 5 is de FCD geprojecteerd in een OmniTrans-omgeving. Hiermee is de data beschikbaar binnen
OmniTrans en gereed voor de volgende fase: de korte-termijnvoorspelling.

Figuur 5: Weergave FCD in OmniTRANS-omgeving

Separaat is een bestand opgeleverd waarin per linksegment per dag per minuut de verkeerstoestand
(intensiteit en snelheid) staat.
De module maakt op basis van de data (VLOG en FCD) een schatting van de verkeerstoestand op het
gehele netwerk. Daardoor is uiteindelijk voor het gehele netwerk voor ieder segment een beste
schatting beschikbaar van snelheid en intensiteit.
Overigens kan de module ook intensiteiten van andere meetsystemen (lusdetectie, camera)
verwerken. Dat is niet anders dan VLOG-data. En via de toepassing voor HWN Charm is het mogelijk
zo goed mogelijk om te gaan met snelheidsdata die beschikbaar komt via, bijvoorbeeld, lusdetectoren
en via FCD. Voor de toepassing in Almere spelen deze fusie-elementen echter niet.
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4

WP4: Ontwikkeling module

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van de incident detectie en predictie module. De module is
opgebouwd uit verschillende submodules. Allereerst wordt het framework aan submodules
beschreven en hoe deze zich onderling tot elkaar verhouden. Vervolgens wordt iedere submodule
afzonderlijk verder inhoudelijk toegelicht.

Module framework
Figuur 6 illustreert het framework aan submodules waaruit de incidente detectie en predictie module
is opgebouwd. Als eerste wordt ruwe data van verschillende bronnen in de data processing submodule
gefuseerd tot een homogene dataset, die als basis kan dienen voor verdere verwerking. Deze data
wordt weggeschreven in een centrale database van waaruit de data wordt gecommuniceerd van en
naar een simulatieomgeving en de demonstratiemodule. De simulatieomgeving is vervolgens
verantwoordelijk voor de daadwerkelijke incident detectie en predictie. De simulatieomgeving betreft
een macroscopische modelomgeving (Omnitrans8 (OT)) waarbinnen korte-termijnverkeersprognoses
worden uitgevoerd met behulp van het dynamische toedelingsmethodiek StreamLine. Intelligente
algoritmes met betrekking tot vraagkalibratie, netwerkkalibratie en incident detectie zijn
verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

Figuur 6: Samenhang modules

Netwerk
Voor het functioneren van de incident detectie en predictie module is een netwerk benodigd. Dit
netwerk dient allereerst als basis voor de simulatieomgeving waarbinnen de predictie en detectie
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wordt uitgevoerd, maar biedt daarnaast ook de basis voor de dataverzameling. Verzamelde data wordt
gekoppeld aan het gehanteerde netwerk door deze te mappen aan linksegmenten en kruispunten.
Hiermee wordt niet alleen het model van inputdata voorzien, maar dit biedt eveneens de mogelijkheid
om data van verschillende databronnen op een eenduidige manier in één omgeving te visualiseren.
Voor deze toepassing is een stedelijke netwerk in Almere geselecteerd. Het behelst de corridor lopend
vanaf de A6 over de Veluwedreef en de Cinemadreef tot aan de aansluiting met de Hospitaaldreef. Op
dit traject liggen in totaal een twaalftal kruispunten. Tien van deze kruispunten zijn met
verkeerslichten geregeld, twee kruispunten zijn voorrangskruispunten. Het netwerk, zie figuur 7,
bestaat uit individuele linksegmenten variërend van 20-90 meter (met een meerderheid van 50 meter
links). Deze linklengte biedt een gedetailleerd beeld van de verkeerssituatie op het netwerk met
betrekking tot bijvoorbeeld wachtrijvorming. Tevens komt deze lengte goed overeen met het
aggregatieniveau waarmee de floating car data beschikbaar wordt gesteld.

Figuur 7: Gehanteerd netwerk Almere

Data processing
Binnen de toepassing Almere wordt gebruik gemaakt van twee belangrijke databronnen: floating car
data (FCD) en VRI-data (V-log). Met behulp van een opgestelde mapping wordt de data uit deze
verschillende databronnen gefuseerd en gekoppeld aan het beschikbare netwerk. Binnen dit proces
is tevens nog een filtering algoritme actief, die onbruikbare of invalide data detecteert.
De dataprocessing is binnen de toepassing voor Almere een offline proces. Dit betekent dat de
volgende stappen afzonderlijk zijn uitgevoerd op een historische database. Voor de werking van de
module is dat overigens niet van belang. Deze werkt net zo goed op real-time data.
4.3.1

Datamapping

Voor beide databronnen is een mapping beschikbaar gemaakt waarmee gemeten data aan het netwerk
kan worden gekoppeld. Voor deze toepassing bestaat deze mapping uit twee afzonderlijke tabellen,
waarin is opgenomen welk meetpunt bij welk linksegment in het netwerk behoort.
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4.3.2

Datafusie

De data die beide databronnen beschikbaar stellen wordt na de mapping gefuseerd. Dit betekent dat
snelheids- en intensiteitsdata van meerdere bronnen wordt gefuseerd tot één snelheidswaarde en
één intensiteitswaarde per linksegment.

Simulatiemodel
Binnen de incident detectie en predictie module is gekozen voor een model gebaseerde aanpak. Dit
betekent dat een macroscopisch model wordt toegepast om de verzamelde meetdata allereerst te
verrijken. Met behulp van het model kunnen niet alleen voor de meetlocaties, maar voor het gehele
netwerk snelheids- en intensiteitsdata worden verkregen.
Met behulp van beschikbare intensiteitsgegevens wordt in de vraagkalibratie een HB-matrix voor het
netwerk geschat, die overeenkomt met de actuele verkeersvraag op het netwerk. De netwerkkalibratie
werkt vervolgens toe naar een gekalibreerd netwerk dat geschikt is voor detectie en predictie
toepassingen. Zowel de vraagkalibratie als de netwerkkalibratie zijn processen, die iedere
simulatiestap

(typisch

iedere

minuut)

opnieuw

worden

uitgevoerd

om

de

vraag

en

de

netwerkinstellingen actueel te houden. In figuur 8 staat schematisch weergegeven hoe deze
onderdelen zich tot elkaar verhouden. Navolgend volgt een inhoudelijke toelichting van de
afzonderlijke onderdelen.

Figuur 8: Model framework

4.6 Vraagkalibratie
Binnenhalen gemeten data
Het modelproces begint met het bepalen van de verkeersvraag op het netwerk. Hiervoor wordt
gemeten data voor de afgelopen vijftien minuten gebruikt. Deze data is afkomstig uit de dataprocessing, die voorafgaand aan de modelrun heeft plaatsgevonden.
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Afleiden van vraagprofielen
Binnen het netwerk zijn zogeheten inlinks geselecteerd. Deze links zijn gelegen aan de randen van
het netwerk en vormen tezamen alle locaties waar verkeer het netwerk kan betreden. Deze set aan
inlinks betreft voor deze toepassing voornamelijk een groot aantal zijwegen van de geselecteerde
corridor alsook de hoofdcorridor zelf aan het begin en het einde. Wanneer gemeten data is gemeten
onder

congestie,

beschrijven

de

gemeten

intensiteiten

mogelijk

niet

het

daadwerkelijke

verkeersaanbod. In deze gevallen worden historische metingen gebruikt waaronder wel sprake was
van een ‘free flow’-situatie. Voor deze toepassing wordt de verkeersvraag voor de prognoseperiode
constant verondersteld aan het actuele verkeersaanbod.

Generatie van HB-matrices
Zodra het verkeersaanbod op de inlinks is verzameld, worden HB-matrices voor het netwerk
gegenereerd. Daarvoor worden HB-paren van een historische matrix op een dergelijke manier
geschaald dat deze overeenkomen met het verkeersaanbod uit het vraagprofiel van iedere inlink. Het
resultaat van deze stap is een HB-matrix voor elk van de geselecteerde vijftien minuten.

Netwerkkalibratie
Vertraging of congestievorming op een verkeersnetwerk kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan
bijvoorbeeld het verkeersaanbod groter zijn dan de capaciteit van een bepaalde wegconfiguratie. De
capaciteit van een wegconfiguratie kan op zijn beurt weer afhangen van externe factoren als
weersinvloeden of de hoeveelheid vrachtverkeer. Het gedrag van verkeer kan onder invloed van
dergelijke omstandigheden beschreven worden met een fundamenteel diagram (zie infoblok voor
verdere toelichting), Op netwerken met niet of nauwelijks kruispunten, zoals bijvoorbeeld
autosnelwegen kan vertraging op links vrijwel volledig worden verklaard binnen deze fundamentele
diagrammen. Op stedelijk wegennet komt hier echter een complicerende factor bij kijken in de vorm
van

kruispunten.

Hierdoor

zijn

op

dergelijke

netwerken

vaak

niet

wegvak-,

kruispuntcapaciteiten de oorzaak voor vertragingen op het netwerk.
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maar

Infoblok: Het fundamenteel diagram
Propagatie van de verkeerssituatie op een netwerk wordt bepaald door verschillende
verkeersstroomkarakteristieken.

Deze

karakteristieken

worden

beschreven

door

het

fundamentele diagram. In het fundamenteel wordt de verhouding tussen snelheid, intensiteit
en dichtheid beschreven aan de hand van vier sleutelparameters: filedichtheid (kjam), vrije
stroomsnelheid (vff), capaciteit (cap) en de snelheid op capaciteit (vcrit). Als gevolg van een
uiteenlopend aantal interne of externe invloeden (bijvoorbeeld weersomstandigheden,
snelheidslimieten, aantal beschikbare rijstroken of vrachtpercentage) zal verkeer zich anders
gedragen. Dit wordt beschreven door de verhouding van deze vier parameters binnen het
fundamentele diagram.
Door in de netwerkkalibratie onder verschillende omstandigheden het fundamenteel diagram
van netwerklinks op een bepaalde wijze aan te passen, wordt verkeer in het verkeersmodel
geforceerd om zich te gedragen conform de werkelijkheid. Voor de kalibratie van het
fundamenteel diagram wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende omstandigheden:
•

Onder ‘free flow’-omstandigheden wordt de ‘free flow’-snelheid zo aangepast dat het
fundamentele diagram van het betreffende wegvak een lijn beschrijft, die door de meest
actuele meetwaarde heenloopt.

•

Onder gecongesteerde omstandigheden wordt de capaciteit proportioneel naar de
verhouding tussen gemeten en gemodelleerde snelheid bij geschat.

•

Onder omstandigheden rondom de capaciteit van een wegvak worden de capaciteit en
de kritische snelheid beide bijgeschat, zodat het fundamenteel diagram een lijn
beschrijft die door de meest actuele meetwaarde heenloopt.

Binnen de modelomgeving wordt getracht het verkeer zo goed mogelijk conform actueel gedrag over
het netwerk te propageren. Omdat de toepassing Almere een stedelijke netwerk met een groot aantal
kruispunten betreft, zijn op dit netwerk kruispunten maatgevend in de verkeersafwikkeling op het
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netwerk. Het effect van deze kruispunten wordt op een kunstmatige wijze in het verkeersmodel
gekalibreerd. Hiervoor wordt op iedere kruispunttak op het benedenstroomse wegvak het
fundamenteel diagram op een dergelijke manier aangepast dat de capaciteit van dit wegvak
overeenkomt met de capaciteit van de desbetreffende tak op het kruispunt. Hiervoor worden de
methodes uit het infoblok behorende bij free flow en gecongesteerde omstandigheden bij.

Streamline::MADAM
StreamLine::MADAM is een macroscopisch toedelingsmodel dat verkeersaanbod op HB-relaties vertaalt
naar verkeersintensiteiten, snelheden en dichtheden op linkniveau over tijd en ruimte. Het is
consistent

met

verkeerstroomtheorie

en

wordt

beschreven

op

http://www.omnitrans-

international.com/nl/download/191implementation-of-a-single-dynamic-traffic-assignmentmodel-on-mixed-urban-and-highway-transport-networks-including-junction-modelling.

De

output van StreamLine::MADAM bestaat uit intensiteiten, snelheden en dichtheden voor individuele
segmenten op een geselecteerd netwerk. Deze waarden worden bepaald voor zowel de actuele als de
predictieperiode. De StreamLine::MADAM submodule bestaat uit verschillende fases, die hierna worden
beschreven.

Stap 1: Instellen van initiële verkeerscondities
De eerste stap is om de initiële verkeerscondities op het netwerk toe te delen zodat snelheden,
intensiteiten en dichtheden in de modelomgeving overeenkomstig de daadwerkelijke situatie zijn.
Hiervoor wordt in deze toepassing gebruik gemaakt van een warme start. In feite wordt voor de initiële
verkeerscondities het resultaat gebruikt van de uitkomsten voor t0 (resultaat van stap 3) van
vijftien minuten eerder. De verkeerscondities worden als het ware gekopieerd vanuit deze eerdere
simulatierun naar de start van de kalibratieperiode van de nieuwe run.

Stap 2: Kalibratieperiode
Zodra de initiële verkeerscondities op het netwerk zijn gezet, propageert StreamLine::MADAM het
verkeer over een periode van vijftien minuten. Nadien wordt voor ieder wegvak voor iedere
simulatieminuut uit de kalibratieperiode een kalibratieslag conform de voorgaande toelichting
uitgevoerd. De nieuwe waarden voor alle FD’s vormen weer input voor een volgende run waarin een
nieuwe kalibratieslag zal plaatsvinden.

Stap 3: Opslaan verkeersconditie op t0
De verkeersconditie op t0 wordt opgeslagen, zodat deze over vijftien minuten als warme start kan
fungeren (stap 1) voor een nieuwe kalibratieperiode. Deze zelfde kopie van de verkeerscondities is
de basis voor de simulatie van de predictieperiode.

Stap 4: Predictie periode
Vergelijkbaar aan stap 2 propageert StreamLine::MADAM het verkeer over predictieperiode van
tien minuten. The module produceert de verkeersconditie voor iedere link in het netwerk voor iedere
predictieminuut.
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Congestieschatter
Een congestieschatter verwerkt zowel de output data van StreamLine::MADAM als de gemeten data. Om
te bepalen of er sprake is van congestie op het netwerk (en of deze congestie redelijkerwijs te
verwachten had kunnen zijn of dat deze volledig onverwacht optreedt), bepaalt de congestieschatter
een mate van congestie voor ieder wegvak voor ieder tijdstip (voor zowel t0 als voor de
predictieperiode).
Deze mate van congestie wordt uitgedrukt in een congestiefactor met een waarde tussen de 0 en de
1. Op basis van de positie van een meting of modelwaarde in het fundamenteel diagram van de
desbetreffende link wordt de mate van congestie van de link bepaald. Hierin speelt voornamelijk de
snelheid een belangrijke rol. Wanneer een snelheid wordt gemeten en/of gemodelleerd die ver onder
de ‘free flow’-snelheid ligt, valt met grotere zekerheid te zeggen dat er sprake is van congestie dan
wanneer er slechts weinig verschil met de ‘free flow’-snelheid is. In dit laatste geval is het
waarschijnlijker dat er geen sprake is van congestie. De mate van congestie van een bepaalde link
wordt tevens meegenomen in het algoritme dat verantwoordelijk is voor de incident detectie.

Incident detectie
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Op t0 maakt het algoritme een verwachting voor de komende X (hier 10) minuten. Daarin zit dus ook
de verwachting voor t1. Dat proces herhaalt zich iedere minuut. Zodra de meting van de nieuwe
minuut beschikbaar is, kan deze direct worden vergeleken met de verwachting voor die minuut. Grote
verschillen waarbij de meting sterk afwijkt van de verwachting kan duiden op een incident of probleem
in het netwerk.
Er is fuzzy logic ontwikkeld om op basis van de verschillen tussen meting en verwachting de ’kans
dat er sprake is van een incident’ te bepalen. Indien de werkelijke snelheden ook voor de daarop
volgende minuut weer sterk afwijken, meting lager dan verwachting, dan wordt de kans dat er sprake
is van een incident weer groter.
Bij deze fuzzy logic wordt rekening gehouden met aspecten, die ook van invloed kunnen zijn op het
verschil tussen gemeten en verwachte snelheden. Zo kan een peloton vrachtverkeer in een bepaalde
minuut op een snelweg, voor een verschil zorgen tussen verwachting en meting. In de fuzzy logic die
is ontwikkeld, wordt met dat soort aspecten rekening gehouden. Dit speelt echter niet op het
onderliggende wegennet.
Wat wel speelt op het onderliggende wegennet, zijn de verkeerslichten. Een lage snelheidsmeting vlak
voor een verkeerslicht, kan en zal waarschijnlijk worden veroorzaakt door rood. Als het wordt
veroorzaakt door een incident, dan wordt het iets later merkbaar op een wegsegment dat meer
stroomopwaarts ligt.

5

WP5: Demonstratiemodule

In de demonstratiemodule, een web-based applicatie benaderbaar via http://almere.icentrale.dat.nl/,
kunnen de gemodelleerde verkeerssituaties worden weergegeven op een kaart. Het gaat hier om de
periode waarvoor (historische) VLOG en FCD beschikbaar is. De GUI is generiek gebouwd en kan ook
op basis van real-time data werken. De module werkt ’virtueel’ alsof het real-time data is.
De module biedt de mogelijkheid om door de tijd heen zowel de historische situatie als de kortetermijnvoorspelling te bekijken. Op de kaart kunnen eveneens, automatisch gedetecteerde,
incidenten worden weergegeven. (In Almere zijn, helaas, geen situaties, met incidenten beschikbaar
in de dataset.) Een screenshot van de demonstratiemodule is weergegeven in figuur 9. Er is overigens
alleen data beschikbaar voor 22 september. De data van 22 september wordt ook gebruikt voor
’23’ september, waarbij er, voor demonstratiedoeleinden een incident is nagebootst. De beschikbaar
gestelde data van Almere bevatte namelijk oorspronkelijk geen incidenten.
Er heeft een inspectie van de data plaatsgevonden en alle dagen waarvoor data beschikbaar was in
Almere, waren dermate vergelijkbaar dat het overbodig was ook andere dagen in het systeem te
berekenen.
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Figuur 8: Screenshot van de demonstratiemodule Almere

De bediending van GUI ziet er als volgt uit:

Op de GUI wordt het netwerk met de actuele of verwachte toestand getoond. De kleurtjes van de
afzonderlijke wegvakjes zegt iets over de (relatieve) snelheid die op dat moment wordt gereden of de
verwachting van de snelheden. Een rood wegvakje wil zeggen een lage snelheid en groen een hoge
snelheid. Omdat wordt gewerkt met afgevlakte snelheden, geeft de GUI ook de actuele of verwachte
afgevlakte snelheden weer.

6

WP6: Voorspellers andere domeinen
Inventarisatie beschikbare data per domein
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Per domein is geïnventariseerd welke data er op gebied van predictie beschikbaar is. Van deze data
zijn de kenmerken, voor zover bekend en beschikbaar, opgesomd. Het betreft kenmerken als wat de
data bevat, hoe deze geleverd wordt, de leverende partij en de kosten.
6.1.1

Tunnel

Het tunneldomein is vergelijkbaar met reguliere wegvakken voor de predictie van de korte termijn.
De benodigde data om een voorspelling voor de korte termijn te leveren is daardoor gelijk aan de
manier waarop dit voor reguliere wegvakken wordt gedaan.
indicator

definitie

toelichting

Intensiteiten

Aantal voertuigen per

Feitelijk betreft dit het aantal voertuigen dat een meetpunt

tijdseenheid per wegvak (uur)

passeert

Snelheden

Snelheden van voertuigen per

Feitelijk betreft dit de gemiddelde snelheid van voertuigen

tijdseenheid per wegvak (uur)

op een locatie

Bron

iRadar

iRadar maakt voor een beheersgebied van een i-Centrale
voor alle wegen een korte termijnvoorspelling van de
intensiteiten en de snelheden

Wie gaat de data

Goudappel Coffeng

leveren?

DAT voert voor HE en PNH respectievelijk CHARM en
iRadar voor het hoofdwegennet en het onderliggend
wegennet. Dit levert een module op die inzetbaar is in het
beheersgebied.

Wat gaat dat kosten?

Euro per tijdseenheid,

iRadar is open data die tegen vergoeding beschikbaar

bijvoorbeeld per maand

wordt. Betaald wordt voor de bewerking en weergave door
GC. Ook wordt betaald voor de opslag van historische data

Is de data 24/7

Ja

beschikbaar?
Is off the shelf

Ja/nee

Ja, de modules zijn ontwikkeld, maar voor een specifieke

Grafisch

Op een kaart van NL met inzoom

In principe wordt al het verkeer

Echter omdat de input komt van lussen kan de data op

gemeten

plekken van mindere kwaliteit zijn. Echter deze wordt weer

beschikbaar?
Hoe wordt de data

regio zijn aanvullende inspanningen vereist

gepresenteerd?
Wat is de kwaliteit?

gecompenseerd door FCD. In de tunnel is echter geen FCD
(geen GPS signaal beschikbaar). Daarom is er in tunnels
altijd (lussen, radar) meetsysteem beschikbaar om
snelheden en intensiteiten te meten. Voor de kortetermijnverwachtingen kan prima met deze databron
worden omgegaan
Wat is de

Afwijking van de werkelijke

Onbekend (nog). Er is toepassing in tunnels beschikbaar.

betrouwbaarheid?

intensiteit en snelheid

We verwachten echter dat deze hoog is, omdat er immers

Wat is de

Aantallen of snelheden per

Voor een beheersgebied gaat het om het VM netwerk

meeteenheid?

tijdseenheid per wegvak

verdeeld in wegvakken en dan snelheden per minuut.

Hoe wordt de data

DATEX 2

Het gaat om versie 2a die sinds maart 2016 in gebruik is

Volgens VILD-NL

Verkeersinformatie Locatie Database, betreft alle A, N en

Voor wie gaan we dit

Voor de managing agent van

De achterliggende partij zal vaak een overheid zijn als

leveren?

een iCentrale

weg- of vaarwegbeheerder. Maar in de iCentrale zal dat

Wat gaat die partij er

Triggering van een scenario

De verwachte intensiteit en snelheid wordt gebruikt om

mee doen?

plus presentatie, afleiden van

een verkeersmanagement scenario in werking te stellen.

andere afwikkelingsmaten

De resultaten worden getoond op een kaart voor COP en

wordt voorkomen dat er congestie in tunnels optreedt

vastgelegd?
Wat is de locatieaanduiding

een aantal gemeentelijke wegen

een private partij zijn die opereert als een managing agent

voor SA
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Welke informatie

Afwikkelingsmaten

wordt afgeleid?

6.1.2

Afwikkelingsmaten zijn filelengte, incident detectie,
wachtrijen, reistijden, …

Brug- en sluisbeheer, vaarwegen

Voor het domein van de vaarwegen kan de vaartrajectplanner gebruikt worden data te leveren over
de verwachte aantallen schepen per vaarwegvak. Deze voorspelling kan een brugwachter helpen om
een goed moment voor een brugopening te bepalen. Het kan daarmee aanvullende informatie zijn
voor een BMS (Brugmanagement systeem) zoals de Provincie Noord-Holland die heeft ontwikkeld en
verder gaat ontwikkelen.
indicator

definitie

toelichting

Intensiteiten

Aantal schepen per

Feitelijk betreft dit het aantal schepen dat een locatie

tijdseenheid per vaarwegvak

passeert. Onderscheid naar binnenvaart en recreatievaart

Bewerking op bron

(uur)

is relevant

vaartrajectplanner

Het systeem kent de locatie van het schip en combineert
dit met informatie (zoals wachttijden bij de sluis) zodat de
schipper een betere (efficiëntere) planning van zijn reis te
maken én, heel belangrijk, hij weet beter hoe laat hij bij de
terminal aankomt. Dit geldt voor schepen die zijn
uitgerust met AIS (automatic identification system). Dat is
voor de binnenvaart en een Klein gedeelte van de
recreatievaart

Wie gaat de data

N.t.b.

leveren?

Afspraak met RWS over levering van AIS en kan aanvullend
recreatievaart gegevens in laten winnen. De provincie
Zuid-Holland gaat een toepassing doen op de Gouwe en
Oude Rijn om de recreatievaart beter in beeld te krijgen

Wat gaat dat kosten?

Euro per tijdseenheid,
bijvoorbeeld per maand

AIS is open data die om niet door RWS ter beschikking
wordt gesteld. Betaald wordt voor de bewerking. Ook
wordt betaald voor de opslag van historische data, en
betaald wordt voor de aanvullende inwinning
recreatievaart. Er spelen wel privacy issues. Het is dus niet
op voorhand gezegd dat de IAS data dus ook daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld. Hier is
samenwerking met de decentrale overheid een vereiste

Is de data 24/7

Ja

beschikbaar?
Is off the shelff

Nee

beschikbaar?

Fuseren van AIS en recreatie, vaarwegvakken definiëren,
schatting maken de complete recreatie vaart voor de niet
bemeten vaarwegvakken. Of aanvullend inwinnen

Hoe wordt de data

Grafisch

Op een kaart van NL met inzoom in de iHMI

In principe wordt de gehele

Voor de gemeten situatie geldt de RWS-kwaliteit en de

beroepsvaart en de

kwaliteit van de inwinning. Voor de toegevoegde

recreatievaart gemeten en

informatie geldt vooralsnog de modelkwaliteit. Het

gepresenteerd?
Wat is de kwaliteit?

geschat.

meetsysteem dat de provincie Zuid-Holland wil hebben,
gaat zorgen voor hoge kwaliteit voor de recreatievaart

Wat is de

Aandeel grote afwijkingen van

Kwantificering is onbekend. Voor de gemeten situatie

betrouwbaarheid?

de werkelijke intensiteit

geldt de RWS en inwinningbetrouwbaarheid. Voor de
toegevoegde informatie geldt vooralsnog de modelbetrouwbaarheid. Of de (nog onbekende) kwaliteit van een
aanvullend meetsysteem voor de recreatievaart

Wat is de

Aantallen per tijdseenheid

meeteenheid
Hoe wordt de data

DATEX 2

Het gaat om versie 2a die sinds maart 2016 in gebruik

vastgelegd?
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indicator

definitie

toelichting

Wat is de locatie

Volgens open LR

Dit is de nieuwe standaard om data met een geografische

aanduiding

standaard uit te wisselen.

Voor wie gaan we dit

Voor de managing agent van

De achterliggende partij zal vaak een overheid zijn als

leveren?

een iCentrale

weg- of vaarwegbeheerder. Maar in de iCentrale zal dat

Wat gaat die partij er

Triggering van een scenario

De intensiteit wordt gebruikt om een verkeersmanagement

mee doen?

plus presentatie

scenario in werking te stellen. De resultaten worden

Welke informatie

Afwikkelingsmaten

een private partij zijn die opereert als een managing agent

getoond op een kaart voor COP en voor SA
wordt afgeleid?

Afwikkelingsmaten zijn wachttijden, draaitijden,
bedientijden

6.1.3 Parkeren
Voor het parkeerdomein kan een voorspelling voor de korte termijn gebruikt worden om
weggebruikers van betere informatie te voorzien en om eerder te anticiperen op het vollopen van
parkeergarages.
indicator

definitie

toelichting

Bezetting

Het gaat om de vrije plaatsen

Je schat daarvoor in wat de verandering is in de komende

over 10 minuten

10 minuten

Bewerking op bron

Module pRadar

Deze kan ofwel van een leverancier worden betrokken
ofwel deze wordt apart ontwikkeld in de iCentrale

Wie gaat de data

N.t.b.

leveren?
Wat gaat dat kosten?
Is de data 24/7

Euro per tijdseenheid,

Betaald wordt voor de inzet van de prognose. Hiervoor

bijvoorbeeld per maand

wordt gebruik gemaakt van bezettingscijfers

Ja

beschikbaar?
Is off the shelff

Nee

beschikbaar?

De module moet nog ontwikkeld worden. Wel gebruiken
parkeerexploitanten vaak eenvoudige
voorspellingsalgoritmen

Hoe wordt de data

Grafisch

Op een kaart van NL met inzoom in de iHMI

Is afgeleide informatie van

De module wordt gefinetuned tijdens het maken

gepresenteerd?
Wat is de kwaliteit?

directe metingen en de
prognose
Wat is de

Is afgeleide informatie van

betrouwbaarheid?

directe metingen en prognose

Wat is de

Aantallen per tijdseenheid

Apparatuur kan uitvallen

meeteenheid
Hoe wordt de data

DATEX 2

Het gaat om versie 2a die sinds maart 2016 in gebruik is

Volgens open LR

Dit is de nieuwe standaard om data met een geografische

vastgelegd?
Wat is de locatie
aanduiding

standaard uit te wisselen

Voor wie gaan we dit

Voor de managing agent van

De achterliggende partij zal vaak een overheid zijn als

leveren?

een iCentrale

weg- of vaarwegbeheerder. Maar in de iCentrale zal dat
een private partij zijn, die opereert als een managing
agent

Wat gaat die partij er

Triggering van een scenario

De verwachting wordt gebruikt om een parkeerscenario in

mee doen?

plus presentatie

werking te stellen. De resultaten worden getoond op een

Welke informatie

Geen

kaart voor COP en voor SA
wordt afgeleid?
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6.1.4 Overige domeinen: Openbaar vervoer
De korte-termijnvoorspellingen voor het openbaar vervoer worden al gebruikt voor de dynamische
reisinformatiesystemen (DRIS). Deze informatie kan in een iCentrale gebruikt worden bij,
bijvoorbeeld, het kiezen van een geschikt moment voor een brugopening.
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indicator

definitie

toelichting

Actuele locatie

Waar bevinden zich alle

Voor de diverse domeinen is het nodig te weten waar alle

voertuigen in een

OV-voertuigen zich zullen bevinden. Het gaat om

beheersgebied

voornamelijk om bussen maar ook om tram, metro en
trein

Bewerking op bron

CROW-NDOV

Data is afkomstig van OV-bedrijven en/of GOVI en sinds
2015 beschikbaar via CROW-NDOV. Alternatief is de Open
Trip Planner die te vinden is onder het NDOVLOKET

Wie gaat de data

De bron is openbaar

leveren?
Wat gaat dat kosten?

Euro per tijdseenheid,

De bronnen zijn open data die door CROW-NDOV ter

bijvoorbeeld per maand

beschikking wordt gesteld. Betaald wordt voor de
bewerking. Ook wordt betaald voor de opslag van
historische data

Is de data 24/7

Ja

beschikbaar?
Is off the shelff

Ja/nee

beschikbaar?

De data is off the shelf beschikbaar. Maar daarmee echter
nog niet bruikbaar. Wanneer het nodig is kaartbeelden te
produceren is een GUI nodig. Daar zijn al wel voorbeelden
van zoals de OV-radar maar deze zijn niet een-op-een
inzetbaar voor de iCentrale. Vermoedelijk moet een
nieuwe GUI gebouwd worden. Vooralsnog wordt er van
uitgegaan dat geen verdere bewerkingen nodig zijn omdat
de aard van de data zodanig is dat ook korte termijn
voorspellingen woerden gemaakt

Hoe wordt de data

Grafisch

Op een kaart van NL met inzoom in de iHMI

gepresenteerd?
Wat is de kwaliteit?

Is afgeleide informatie van
directe metingen door OV
bedrijven die GOVI gebruiken
om DRIS aan te sturen.
Kwaliteit is goed

Wat is de

Is afgeleide informatie van

Apparatuur kan uitvallen. Onbekend is hoe vaak dat

betrouwbaarheid?

directe metingen

gebeurt

Wat is de

Het gaat om de positiebepaling

meeteenheid

van OV-voertuigen.
Meeteenheid zijn dan ook de
afzonderlijke voertuigen

Hoe wordt de data

BISON

vastgelegd?

Is een landelijke standaard die sinds 2011 in gebruik is
afgeleid uit TRANS. Communicatie van data gebeurt via
koppelvlakken. De actuele status van voertuigen betreft
koppelvlakken 6, 7 en 8, die worden per minuut ververst.
Op basis hiervan kan worden bepaald hoe laat een
voertuig op een halte zal zijn

Wat is de locatie

Volgens BISON koppelvlakken

aanduiding
Voor wie gaan we dit

Voor de managing agent van

De achterliggende partij zal vaak een overheid zijn als

leveren?

een iCentrale

weg- of vaarwegbeheerder. Maar in de iCentrale zal dat
een private partij zijn die opereert als een managing agent

Wat gaat die partij er

Triggering van een scenario

De actuele locatie van OV-voertuigen wordt gebruikt om

mee doen?

plus presentatie

een (verkeersmanagement) scenario in werking te stellen.
De resultaten worden getoond op een kaart voor COP en
voor SA

Welke informatie

Geen-extrapolatie

wordt afgeleid?
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6.1.5 Overige domeinen: Hulpdiensten
Op het gebied van hulpdiensten zijn er nog geen bestaande modules voor een korte-termijnvoorspelling. Voorspellen is voor dit domein lastig, omdat het vaak om onvoorziene situaties van
korte duur gaat (uitrukken van een ambulance of brandweer, waarbij vaak de route niet bekend is).
Hier kan niet of nauwelijks op geanticipeerd worden. Het is hier gebruikelijk dat hulpdiensten contact
zoeken met verkeerscentrales (waaronder ook brugbediening) om hun doorstroming te verbeteren.

Interactie tussen domeinen in relatie tot korte-termijnvoorspellingen
De voorspellingen van de individuele domeinen hebben een interactie met de andere domeinen. In
het volgende overzicht zijn de belangrijkste interacties weergegeven. Doordat er voor hulpdiensten
geen voorspelling beschikbaar is, is dit domein niet opgenomen in het overzicht.
VM
VM

Tunnel

Brug

Parkeren

OV

X

X

X

X

-

-

X

-

X

Tunnel

X

Brug

X

-

Parkeren

X

-

-

OV

X

X

X

-

De domeinen Tunnel, Brug en Parkeren zijn domeinen met objecten op vaste geografische locaties.
Hierdoor is er geen interactie voor deze domeinen onderling. Het OV heeft daarnaast geen relatie met
parkeren doordat OV over vaste routes rijdt en niet gebruik maakt van parkeerplaatsen.

Wegverkeer - Tunnel
Het wegverkeer heeft met alle overige domeinen een interactie. De interactie met het tunneldomein
is beperkt, doordat een tunnel in feite een bijzonder wegvak is. De korte-termijnvoorspellingen van
deze domeinen leiden daardoor niet tot strijdige belangen.

Wegverkeer – Brug
Voor de interactie tussen het wegverkeer en scheepvaart zit het raakvlak op de bruggen en sluizen.
De voorspellingen van beide domeinen kunnen strijdige belangen opleveren, bijvoorbeeld wanneer in
de spits een verzoek voor een brugopening komt. Scenario’s kunnen conflicterend zijn. Er moet op
dat moment een afweging gemaakt worden tussen beide domeinen. Een voorbeeld van een toepassing
om dat af te handelen is het BMS (Brug Management Systeem) van de Provincie Noord-Holland.

Wegverkeer – Parkeren
Tussen de domeinen wegverkeer en parkeren is een interactie op het moment dat er actief gestuurd
wordt op parkerend verkeer. De scenario’s voor het parkeren kunnen strijdig zijn met het overige
wegverkeer, bijvoorbeeld als een parkeerroute over een drukke verkeersader loopt. Er moet dan een
afweging gemaakt worden tussen de inzet van scenario’s.
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Wegverkeer – OV
De interactie tussen wegverkeer en OV is een veel voorkomend punt. Bij veel verkeerslichten krijgt
het OV bijvoorbeeld prioriteit ten opzichte van het overige wegverkeer. Door een voorspelling te
maken van de locatie van het OV kan eerder ingespeeld worden op het prioriteren van het OV.

Tunnel – OV
De interactie tussen tunnel en OV is beperkt. Door een voorspelling te maken kan ingespeeld worden
op het herrouteren van het OV als er problemen in de tunnel zijn.

Brug – OV
Voor de interactie tussen het OV en scheepvaart zit het raakvlak op de bruggen en sluizen. De
voorspellingen van beide domeinen kunnen strijdige belangen opleveren, bijvoorbeeld wanneer een
bus op een zelfde moment aankomt als een schip. Scenario’s kunnen conflicterend zijn. Er moet op
dat moment een afweging gemaakt worden tussen beide domeinen. Ook deze functionaliteit is
meegenomen in het BMS.

7

WP7: Analyse en evaluatie

Om te beoordelen wat de kwaliteit is van de korte-termijnvoorspelling is een evaluatiemodule
gemaakt. In deze module wordt de werkelijke verkeerssituatie vergeleken met de gemodelleerde
situatie.

Performance indicatoren
Om de performance te meten is per wegvak de werkelijke gemeten snelheid vergeleken met de
gemodelleerde snelheid. De gemeten situatie en de gemodelleerde situatie zijn beide geclassificeerd
als file of geen file. Zodoende ontstaat vier kwadranten, te weten:
• Q1: True Positive
• Q2: False Positive
• Q3: False Negative
• Q4: True Negative

Voor iedere link in het model is per minuut bepaald in welk van deze kwadranten het valt. De
grenswaarde voor file is hierbij op 25 km/h gesteld. De totale beoordeling van de performance is als
volgt bepaald:

Performance = (Q1+Q4)/(Q1+Q2+Q3+Q4)

Kwaliteit van de module
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De kwaliteit van de module is bepaald door het aantal correcte voorspellingen te delen door het totaal
aantal voorspellingen. Voor de meetdag van 22 september 2016 is dit uitgewerkt.
7.2.1

Performance ochtendspits

In figuur 9 is de verdeling van de vier kwadranten gedurende de ochtendspits weergegeven. Deze
figuur laat zien dat het model goed in staat is de gemeten situatie in het model te reproduceren.
Slechts in 1% van de gevallen zegt het model dat er wel file is, terwijl er in werkelijkheid gen file is. In
3% van de gevallen is dit andersom. Het model zegt geen file en de werkelijkheid zegt wel file. Er zijn
echter enkele redenen, waarom niet zwaar aan de dit verschil (leidend tot false positives of false
negatives) moet worden getild:
•

Eerder was gemeld dat de dichtheid aan probes soms erg dun is. Dat betekent dat het voorkomt
dat een lage gemeten snelheid lang in de gemeten data door blijft werken, ook als er in
werkelijkheid sneller wordt gereden, maar er eenvoudig geen nieuwe daadwerkelijke meting is.
Het model ziet geen reden, vanwege de actuele intensiteiten die steeds goed worden gemeten
met V-LOG, en de actuele modelparameters, om een file te verwachten.

•

De evaluatie van deze performance wordt gedaan op ieder afzonderlijk wegvakje. Het gaat hier
gemiddeld om wegvakjes van 50 meter. Dat betekent dat de verwachting per wegvakje heel proces
moet zijn, en het model geen fout mag maken die groter is dan 50 meter. We hebben in de analyse
gezien, dat de kop of staart van de file in een aantal gevallen net verkeerd staat. Voor de
toepassing is dat eigenlijk niet relevant en mag er best grover worden gescoord. Dit is een
aanpassing die op de to-do lijst staat.

Aandeel per kwadrant

Performance
22 september 2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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10%
0%
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00

werkelijk: geen file
model: geen file
werkelijk: wel file
model: geen file
werkelijk: geen file
model: wel file
werkelijk: wel file
model: wel file

Tijdstip
Figuur 9: Kwaliteitsanalyse, 22 september 2016

De module maakt eveneens een schatting van de situatie over 10 minuten. In de kwaliteitsanalyse is
de voorspelling die op enig moment wordt gedaan van de situatie over 10 minuten vergeleken met
de werkelijke situatie over 10 minuten. Per wegvak is vervolgens weer bepaald of er sprake is van file
of vrije doorstroming, zowel in het model als in werkelijkheid. De verdeling in de vier kwadranten is
in figuur 10 weergegeven. De totale performance komt voor de 10-minutenvoorspelling uit op 88%
goed voorspelde wegvakken.

Programma iCentrale / IRADAR / 30 augustus 2017

28

Aandeel per kwadrant

Performance (t=+10min)
22 september 2016
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werkelijk: geen file
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werkelijk: geen file
model: wel file
werkelijk: wel file
model: wel file

Tijdstip
Figuur 10: Kwaliteitsanalyse t=+10 min, 22 september 2016

Maar ook hier gelden de verzachtende omstandigheden die al waren gemeld bij de kwaliteitsanalyse
voor t0. En ook hier heeft de analyse laten zien dat de fout precies zit op een beperkt aantal wegvakjes
aan de rand van de file. Meer probes, of continue snelheidsdata (bijvoorbeeld uit lusdetectoren) gaat
ook hier zeker de performance sterk verbeteren.
In de analyse is naast t+10 ook gekeken naar de performance op t+3 en t+6. Dan wordt er
respectievelijk in 92% en 90% van de gevallen goed gescoord. Er is dus een klein verval in performance
van t=0 naar t+3, naar t+6 naar t+10 van enkele procenten per stap.
Daaruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
•

Het model is goed in staat de actuele metingen te reproduceren.

•

Het model is goed in staat te komen met een betrouwbare korte-termijnverwachting.

•

De kwaliteit van de resultaten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de snelheidsdata. De
intensiteiten op het onderliggende wegennet van Almere zijn feitelijk te laag om heel goede FCD,
geschikt voor dit type operationele toepassingen, te verwerven. Dat wil niet zeggen dat deze FCD
niet geschikt is om iets te zeggen over de reistijden op een aantal trajecten in Almere.

•

De performance van het systeem wordt nu bekeken over de tijd heen per wegsegment. Door ook
in de ruimte beter te gaan kijken (het gaat immers niet om de 50 meter nauwkeurig) wordt de
performance ongetwijfeld beter en kan zelfs in een relatief beperkt bemeten corridor een goed
resultaat worden behaald.
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