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Sammanfattning 
                 

Syftet med examensarbetet har varit att studera hur trafiken i Jönköping ser ut och ta fram 
åtgärdsförslag till de trängselproblem som finns. Syftet har även varit att studera hur framtida 
trafikflödesförändringar och framtagna lösningar kommer att påverka dagens vägnät i centrala 
Jönköping.  
 
Rapporten är indelad i fyra större huvuddelar.  Dessa huvuddelar är en bakgrundsstudie, 
litteraturstudie, simuleringsstudie och åtgärdsförslag. 
       

Bakgrundsstudien visar hur Jönköping är uppbyggt, var trafikgenererande områden är belägna 
samt hur infrastrukturen ser ut. Även framtida förändringar i området kring det planerade 
simuleringsarbetet har studerats och analyserats. 
               

Litteraturstudien ger en inblick i hur trafikproblem angrips, hur fyrstegsprincipen tillämpas, 
vilka åtgärder som kan användas för att reducera trafiken samt hur OD-matriser kan tas fram. 
Även kunskaper om simulering, hur simuleringsarbeten utförs och om programvaran 
AIMSUN kan hämtas i litteraturstudien.  
         

I simuleringsstudien har en modell skapats i AIMSUN och indata samlats in, bearbetats samt 
matats in i AIMSUN. Verifiering och kalibrering av modellen har utförts för att få modellen 
att efterlikna verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Därefter har önskade experiment 
utförts, ur vilka resultat och slutsatser har dragits. 
         

Avslutningsvis har olika åtgärdsförslag tagits fram och analyserats, i syfte att reducera 
trafiken i centrala Jönköping. Åtgärdsförslagen är enbart hämtade från fyrstegsprincipens 
första och andra steg. 
 
Resultatet av simuleringsarbetet visar att den största effekten av införandet av två extra körfält 
på Munksjöbron fås i dagsläget jämfört med i ett framtida scenario, år 2015. I det framtida 
scenariot blir Teater- och Museirondellen överbelastade av det ökade flödet till och från 
Atollen och det nya bostadsområdet Östra kajen. Problemet med överbelastningen åtgärdas 
inte genom de två extra körfälten på Munksjöbron, utan de kvarstår. Därför bör andra åtgärder 
övervägas i framtiden. 
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Förord 
                 

Detta examensarbete är det avslutande examinationsmomentet av civilingenjörsprogrammet 
Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts 
för SWECO Infrastructure, tidigare SWECO VBB, i Jönköping under våren 2008. 
 
Jag vill i första hand tacka min handledare Daniel Henricson på SWECO Infrastructure i 
Jönköping och min examinator Clas Rydergren på Institutionen för teknik och 
naturvetenskap, ITN, Linköpings Universitet. 
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information om bl.a. Stadsbyggnadsvisionerna, Johnny Strahl för information om förlängning 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, problemformulering och syfte, 
frågeställningar, de avgränsningar som gjorts, vilken metod som använts samt en beskrivning 
om hur rapporten är upplagd.     

1.1 Bakgrund 
År 2000 presenterade Stadsbyggnadskontoret i Jönköping rapporten ”Stadsbyggnadsvisionen 
– Från tanke till handling”. Rapporten innehåller ett flertal projekt som innefattar 
förändringar i de centrala delarna av Jönköping. Syftet bakom projekten är främst att få 
Jönköpings centrum mer attraktivt för allmänheten [1]. En viktig komponent för att öka 
attraktiviteten är att utnyttja de tillgångar till vattennära miljöer som finns i Jönköping. 
Framtiden runt Munksjön, vars norra del ligger centralt, har stort inflytande i ett flertal projekt 
i rapporten. Utmed Munksjöns norra strand sträckte sig tidigare Munksjöleden, som var det 
givna valet för trafikanter som skulle in i eller ut ur centrum.  
 
För att åstadkomma närhet till vattennära miljöer i centrum togs den del av Munksjöleden 
som gick utmed norra Munksjön bort. Den borttagna delen ersattes dels av två körfält på 
Södra Strandgatan dels av en bro, Munksjöbron, över norra delen av Munksjön. I juni 2006 
stod Munksjöbron klar. Förändringarna i vägnätet illustreras i Figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1. Munksjöleden, Södra Strandgatan och Munksjöbron i centrala Jönköping [17] 
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1.2 Problembeskrivning 
Trafikflödet under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik är högt i de centrala delarna 
av Jönköping, i förhållande till dess vägnäts kapacitet. Detta har lett till 
framkomlighetsproblem. Framkomlighetsproblemen är främst relaterade till den höga 
trafikvolymen under rusningstrafiken samt utformningen av cirkulationsplatserna i anslutning 
till Munksjöbron. En flaskhals är utfarterna från Munksjöbron, där trafiken har svårigheter 
med att komma in i cirkulationsplatserna i anslutning till Munksjöbron. Detta medför att kön 
på bron snabbt växer och medför köer på anslutande vägar till Munksjöbron. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram och studera åtgärder som kan reducera trafiken i centrala 
Jönköping. Syftet är även att studera hur dagens vägnät kommer att påverkas av framtidens 
trafikflödesförändringar, samt vilken effekt redan framtagna lösningar har. 

1.4 Frågeställningar 
För att underlätta framtagningen av trafikreducerande åtgärder för centrala Jönköping 
kommer nedanstående frågeställningar besvaras i rapportens litteraturdel. Dessa kommer att 
ge en grund vid framtagningen av åtgärder för Jönköping. Frågeställningarna är: 
                

• Vilka åtgärder kan tillämpas för att åstadkomma en trafikminskning? 

• Vad innebär åtgärderna? 

• Hur uppnås önskad effekt av åtgärderna? 

• Vilka medel kan användas för att få en omfördelning av trafik i ett område? 

• Vilka är de avgörande faktorerna för att i fyrstegsprincipen kunna gå vidare till nästa 
steg? 

1.5 Avgränsningar 
I arbetet kommer enbart genomfartstrafik samt in- och utfartstrafik till centrala Jönköping 
studeras i syfte att minska trafikvolymen på överbelastade vägar i centrum. Åtgärder som 
innefattar restriktioner för dagens biltrafik i Jönköping studeras inte, utan enbart komplement 
till bilanvändningen. Analyser över olika åtgärders miljöpåverkan är inte medtaget i 
rapporten. Vid studie över vilka trafikreducerande åtgärder som kan vidtas i Jönköping har 
enbart åtgärder från fyrstegsprincipens första och andra steg studerats.  
 
Studien av hur dagens vägnät kommer att påverkas av framtida trafikförändringar baseras 
enbart på en simulering av ett begränsat område. Det valda området har en trafikbelastning 
som är bland de högsta i Jönköpings centrala delar.  

1.6 Metod och källor 
Inledningsvis har en bakgrundsstudie över Jönköping, av dess uppbyggnad, infrastruktur och 
framtida förändringar, utförts. I samband med det gjordes också en litteraturstudie över 
åtgärder för att reducera biltrafiken, angreppssätt på trafikproblem, simulering och 
simuleringsprojekt. En mikrosimulering över ett mindre område i centrala Jönköping utfördes 
baserat på stegen i Figur 1.2. Dessa steg är väl vedertagna och beskrivs närmare i Avsnitt 
4.2.5. 
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Figur 1.2. Metod för simuleringsarbetet 
 
En kartläggning har skapats över trafikfördelningen under morgonens och eftermiddagens 
rusningstrafik i centrala Jönköping. Slutligen har olika åtgärdsförslag för att minska trafiken i 
Jönköping tagits fram och analyserats. Rapportskrivningen har utförts kontinuerligt under 
hela arbetets gång. Samtliga delar av arbetet illustreras i Figur 1.3. 
 

 
Figur 1.3. Metod för arbetet 
 
De källor som till största del har använts är rapporter från statliga utredningar, vilka anses 
vara tillförlitliga. Den information som hämtats direkt från sidor på Internet har uteslutande 
varit från Jönköpings kommun, Jönköpings Länstrafik och Vägverket samt SIKA och SKL. 
Kartor är hämtade från eniro.se och hitta.se, vilka har vissa brister i uppdateringen. När det 
gäller Jönköping har kartor från eniro.se varit mer uppdaterade och därför använts i störst 
utsträckning.  

1.7 Rapportens struktur 
Hänvisning till de olika kapitlen presenteras i nedanstående kortfattade sammanfattningar om 
varje kapitel. Läsare som är familjära med Jönköping och dess trafik kan avstå från att läsa 
Kapitel 2. De som har stor inblick i de framtida förändringar som kommer att ske i Jönköping 
de närmaste 10 åren kan avstå från att läsa Kapitel 3. 
 
Kapitel 2: I detta kapitel introduceras läsaren till Jönköping som stad, dess infrastruktur, 
uppbyggnad och trafik.  
 
Kapitel 3: Här presenteras ett flertal av Jönköpings framtida förändringar i området kring 
Munksjön. 
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Kapitel 4: I detta kapitel behandlas de transportpolitiska målen, fyrstegsprincipen, åtgärder 
för att få ner trafikvolymen, logitmodellen, framtagning av OD-matriser samt simulering och 
simuleringsarbete. 
 
Kapitel 5: Det simuleringsarbete som har utförts presenteras i detta kapitel. Hur indatan 
samlades in, bearbetades, hur modellen byggdes och kalibrerades samt vilka experiment som 
testades och resultaten av testerna presenteras.  
 
Kapitel 6: Här finns förslag till förbättringar för att minska trafiken och bilanvändandet i 
centrala Jönköping. Dessa förslag har även analyserats i kapitlet. 
 
Kapitel 7: Som en avslutning på rapporten förs en avslutande diskussion i detta kapitel som 
knyter samman hela rapporten. 
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2 Jönköpings förutsättningar 
I detta kapitel kommer Jönköpings infrastruktur, uppbyggnad och trafik att presenteras. Först 
studeras infrastrukturen i Jönköping, vägnätet kring och i centrala Jönköping samt 
kollektivtrafiken. Därefter kartläggs var bostadsområden, industriområden, skolor, 
köpcentrum och parkeringsplatser är belägna, och slutligen hur trafiken i de centrala delarna 
av Jönköping ser ut. 

2.1 Infrastruktur 

2.1.1 Vägnät kring Jönköping 
Jönköping, liksom de allra flesta städer, knyter samman ett antal större vägar. E4:an, som 
sträcker sig mellan Helsingborg och Haparanda, leder förbi utanför Jönköpings södra och 
östra del. E4:an tar hand om all trafik som ska söder och norrut, öster om Vättern. Söderut 
sträcker sig E4:an förbi Värnamo och Ljungby innan den når Helsingborg. Norrut passerar 
E4:an Mjölby, Linköping, Norrköping, Södertälje, Stockholm och sträcker sig sedan utefter 
östkusten tills Haparanda slutligen nås. I Figur 2.1 visas alla större vägar som leder till och 
från Jönköping. 
 

 
Figur 2.1. Vägnätet kring Jönköping [18] 
 
I väster mot Ulricehamn och Borås ansluts väg 40 där E4:an tar av söderut. Slutdestinationen 
för väg 40 är Göteborg. Till en början tar väg 26, norrifrån, samma väg för att sedan halvvägs 
till Ulricehamn vika av söder ut till Halmstad via Gislaved. Norrut på den västra sidan av 
Vättern sträcker sig väg 26 och 47 utefter samma väg innan de skiljs åt halvvägs till 
Falköping. Väg 26 leder till Mora via Skövde, Mariestad, Filipsstad och Vansbro. Väg 47 har 
destination Trollhättan och sträcker sig förbi Falköping och Vara. Strax nordväst om 
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Jönköping, där väg 26/47 sticker nordväst ut, tar väg 195 över norrut utefter Vättern till 
Karlsborg via Hjo.  
 
I sydöstlig riktning leder väg 33 till Västervik via Nässjö, Eksjö och Vimmerby och väg 31 
till Nybro via Nässjö och Vetlanda. Dessa båda vägar delar väg från Jönköping till strax efter 
Nässjö, då väg 33 tar av mot öster till Eksjö. I östlig riktning sträcker sig väg 132 till Aneby, 
strax öster om Jönköping. 
 
Både väg 132 och 31/33 är avtagsvägar från E4:an, väg 132 tar av i Huskvarna, 
Huskvarnamotet, och väg 31/33 tar av mellan Huskvarna centrum och Jönköpings centrum, i 
Ekhagsmotet. Förutom dessa två moten har E4:an fyra andra på- och avfarter i anslutning till 
Jönköping. Figur 2.2 visar var utefter E4:an de är belägna. 
 

 
Figur 2.2. På- och avfartsvägar till E4:an i anslutning till Jönköping [17] 
 
Huskvarnamotet 
De trafikanter som åker av E4:an vid Huskvarnamotet vill till största del ta sig in i Huskvarna, 
ta sig öster ut via väg 132 eller åka söderut. Ingen av dem som tar av vid detta mot har 
normalt som avsikt att ta sig in i Jönköpings centrum. 
 
Österängsmotet 
De som tar av vid Österängsmotet har troligtvis ärenden till Elmia eller Kinnarps Arena. Det 
finns möjlighet att ta sig in i Jönköpings centrum via Huskvarnavägen och Östra Storgatan 
genom att ta av vid detta mot. Det är dock inget vanligt vägval då målet är att nå centrum. Av 
dem som använder detta mot i syftet att ta sig in i centrum kommer uteslutande norrifrån. 
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Ekhagsmotet 
För att komma på väg 31 och 33 från E4:an måste E4:an köras av vid Ekhagsmotet. Att ta sig 
in till Jönköpings centrum kan åstadkommas vid avfart här men är omständlig, ingen väg 
leder direkt in i centrum utan flera korsningar måste köras igenom innan centrum nås.  
 
Mellan Ekhagsmotet och A6-motet finns en på- och avtagsväg till Odengatan. Odengatan 
leder direkt in i Jönköpings centrum och är en välanvänd gata för alla som vill in i eller ut från 
centrum, samt för ta sig genom centrum. 
 
A6-motet 
De personer som svänger av vid A6-motet har med största sannolikhet ärenden på A6-
området. Även sjukhuset kan nås härifrån. Norrifrån är detta den närmsta vägen till sjukhuset, 
söderifrån bör Ryhovsmotet användas, strax söder om A6-motet. Likaså kan centrum nås från 
detta mot, Odengatan påträffas strax efter avfarten och leder direkt in i centrum. 
 
Ryhovsmotet 
Västerifrån används det här motet för att ta av till sjukhuset. Herkulesvägen utefter 
Munksjöns sydöstra strand kan nås efter avfart vid Ryhovsmotet. Herkulesvägen leder norrut 
mot centrum. Handelsområdet Solåsen, som ligger strax nordväst om Ryhovsmotet, kan nås 
via Ryhovsmotet, liksom det gamla flygfältet och området där Götalandsbanans stationsläge 
eventuellt kan komma att placeras. 
  
Ljungarumsmotet 
Ljungarumsmotet leder i väst mot Göteborg via väg 40, i norr mot Södra Infarten som går 
vidare mot västra centrum via Jordbrovägen och Barnarpsgatan på Munksjöns västra sida. I 
östlig riktning i cirkulationsplatsen vid Södra Infarten kan Herkulesvägen nås via 
Kämpevägen.  
 
Väster om Jönköping sträcker sig väg 40 i söder, väg 26 i väster samt väg 195 i norr. Till väg 
26 och 195 ansluts ett flertal mindre vägar från centrala Jönköping. Detta kan studeras i kartan 
i Figur 2.3. 
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Figur 2.3. Vägnätet i anslutning till Jönköping [17] 
 

2.1.2 Vägnätet i centrala Jönköping 
Vägnätet i centrala Jönköping kan studeras i Figur 2.4. Infarter till centrala Jönköping 
österifrån är Odengatan och Östra Storgatan. Odengatan leder till och från E4:an och Östra 
Storgatan till och från stadsdelen Liljeholmen, strax öst om centrum. Östra Storgatan avlöser 
Huskvarnavägen strax öster om korsningen Norra Strandgatan/Östra Storgatan/Artillerigatan, 
även kallad Undergången. Norra Strandgatan sträcker sig utefter Vätterns strand in mot 
centrum. Odengatan fortsätter också in mot centrum nästan parallellt med Norra Strandgatan i 
norr. 
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Figur 2.4. Vägnätet i centrala Jönköping [17] 
 
Infarter till centrala Jönköping på västra sidan är Dunkehallavägen, Kortebovägen norrifrån 
och Åsenvägen sydväst ifrån. Dunkehallavägen leder i väst mot väg 26/47. Åsenvägen leder 
till väg 26/40 samt via Klockarpsvägen till väg 26/47. Kortebovägen leder ut till väg 195 samt 
har flera avtagsvägar som leder ut till väg 26/47. 
 
Sydliga infarter är Barnarpsgatan på västra sidan om Munksjön och Östra Strandgatan på 
Munksjöns östra sida. Barnarpsgatan ansluts till Kungsgatan och Munksjögatan i 
Munksjörondellen vid Högskolan. Östra Strandgatan ansluts till Munksjöbron i 
Teaterrondellen och till Odengatan samt Södra Strandgatan i Museirondellen, strax norr om 
Teaterrondellen. 
 
För att ta sig genom Jönköping finns främst två alternativ. Alternativen är via Norra 
Strandgatan, Järnvägsgatan och Västra Storgatan eller via Odengatan, Munksjöbron och 
Kungsgatan. Ett tredje alternativ är att använda sig av Södra Strandgatan, men är ett 
omständligt alternativ.  

2.1.3 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken i Jönköping innehåller tre stomlinjer, Röd, Gul och Grön linje. I Figur 2.5 
kan dessa tre linjer studeras, markerade i rött, gult och grönt. Resterande linjerdragningar i 
centrala Jönköping samt i vilken riktning de fortsätter illustreras också i Figur 2.5. 
Stomlinjerna är de snabbaste förbindelserna för att ta sig in i eller genom stadskärnan och går 
större delen av dagen var 10:e minut. 
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Figur 2.5. Karta över Jönköpings kollektivtrafiks linjedragningar [19] 
 
Röd linje går mellan Råslätt i syd/sydväst och Huskvarna i öst, Gul linje mellan Dalvik i väst 
och Öxnehaga i öst och Grön linje mellan Tokarp i sydväst och Råslätt i syd/sydväst. 
Samtliga stomlinjer går genom Jönköpings centrum och Juneporten, som är knutpunkten för 
Jönköpings lokaltrafik. 

2.2 Jönköpings uppbyggnad 
I Figur 2.6 redovisas en karta över vart bostadsområden, dagis/förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor/vuxenutbildningar samt köpcentrum är belägna. I Figur 2.6 är även Elmia 
och sjukhuset markerade samt järnvägsstationen. Elmia drar ett stort antal besökare på de 
mässor, kongresser och konserter som anordnas där. I samma område som Elmia ligger även 
Kinnarps Arena, Rosenlundsbadet och Bowling Arena, som också lockar till sig besökare. 
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Figur 2.6. Karta över bostadsområden, skolor, dagis och köpcentrum i centrala Jönköping 
[17] 
 
Det som är utmärkande är att alla köpcentrum är belägna i den östra delen av Jönköping, 
likaså området med Elmia och Kinnarps Arena återfinns i öst. Studeras bostadsområdenas 
utbredning ligger de till största delen i de västra områdena av Jönköping. Denna fördelning är 
troligtvis en bidragande orsak till att trafikvolymen är hög i snittet mellan öst och väst. 
 
Det som kan konstateras gällande skolornas placering är att de nästan ligger som ett band 
genom Jönköping från öst till väst, mellan Vättern och Munksjön. Utefter Odengatan, 
Kungsgatan och Junegatan ligger flertalet skolor, även utefter Åsenvägen och Barnarpsgatan i 
söder. 
 
Industriområden innebär ett stort antal arbetsmöjligheter, vilket i sig genererar trafik mellan 
bostadsområden och industriområdet. I Jönköpings kommun finns främst fyra större 
industriområden, Hedenstorp i väst, Ljungarum och Torsvik i söder och i öst Huskvarna. Var 
dessa är belägna illustreras i Figur 2.7. 
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Figur 2.7. Karta över industriområden i Jönköpings kommun [17] 
 

2.2.1 Parkeringsplatser 
Figur 2.8 visar en karta över de parkeringsplatser som finns i centrala Jönköping. En planerad 
parkeringsplats är också medtagen i kartan, markerad med en streckad linje. 
Parkeringsplatserna är placerade utefter de större vägarna genom centrum och i anslutning till 
både Östra och Västra centrum. 
 

 
Figur 2.8. Parkeringsplatser i centrala Jönköping. [20] 
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Vid infart österifrån via Odengatan finns bra möjligheter till parkering nästan direkt, utefter 
både Odengatan och Artillerigatan. Utefter Norra Strandgatan ligger ett flertal 
parkeringsplatserna närmare Östra centrum. Vid infart via Östra Strandgatan i söder finns en 
parkering en bit från centrum samt de parkeringsplatser som finns i Östra centrum. Infart via 
Barnarpsgatan på andra sidan Munksjön saknar parkeringsplats i direkt anslutning utan 
parkeringsplats får uppsökas i Västra centrum alternativt Östra centrum. Österifrån nås 
parkeringsplats via Junegatan eller in mot Västra centrum. Även vid resecentrum finns i 
dagsläget en parkeringsplats. 

2.3 Trafiken i Jönköping 
Vid analys av trafiken i Jönköping är det intressant att studera hur trafiken ser ut över 
brosnittet. Trafiken över brosnittet visar hur många som tar sig mellan öst och väst, norr om 
Munksjön. Diagram 2.1 visar hur trafikfördelningen över brosnittet sett ur de senaste 30 åren, 
angivet i medelvardagsdygnstrafik/år. Diagrammet visar att trafikvolymen har varit relativt 
jämn från 1989, då Vindbron stängdes av för trafik, fram till 2005. Stapeln för 2007 är något 
missvisande för Munksjöbron. Orsaken är troligtvis att Södra Infarten byggdes om under 
hösten 2007 och medförde att många var tvungna att använda sig utav sträckningen över 
Munksjöbron, vilket bidrog till ett högre flöde på Munksjöbron [32]. Trafiken på Svängbron 
har enligt Diagram 2.1 inte påverkats av införandet av Munksjöbron. 
 

 
Diagram 2.1. Trafikfördelningen över brosnittet, 1977-2007 [30] 
 
För att få en förståelse för hur trafiken i centrala Jönköping ser ut under rusningstrafiken har 
en kartläggning över trafikfördelningen under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik 
gjorts. Dessa presenteras i Diagram 2.2 respektive Diagram 2.3. För att ta fram mellan vilka 
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tidpunkter rusningstrafiken inträffar har trafiken över brosnittet summerats för varje timma 
och de timmar med högst flöde har valts att använda. Tyvärr saknade flertalet av de uppmätta 
värdena en detaljeringsnivå på mindre än en timma, vilket medförde att maxtimmarna är 
mellan två hela klockslag. Maxtimmarna för brosnittet är kl. 07.00-08.00 och 16.00-17.00.  
 
De vägar som saknar uppmätt trafikflöde, efter att Munksjöbron invigdes 2006, har markerats 
med ett ihåligt flöde i Diagram 2.2 och Diagram 2.3. De ihåliga flödena är endast ett 
schematiskt flöde för att göra banddiagrammen mer överskådliga. 
 

 
Diagram 2.2. Banddiagram över antal fordon under morgonens rusningstrafik, kl. 07.00-
08.00, i centrala Jönköping 

 
Diagram 2.3 Banddiagram över antal fordon under morgonens rusningstrafik, kl. 16.00-
17.00, i centrala Jönköping 
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Framtagningen av de flöden som anges i banddiagrammen, Diagram 2.2 och Diagram 2.3, 
beskrivs i Bilaga I. Även siffror på hur stor del av flödet på vägarna som går i östlig 
respektive västlig riktning och i nordlig respektive sydlig riktning återfinns i Bilaga I.  
 
Henrik Zetterholm på Utvecklings- och trafikavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping anser att trafikproblemen i Jönköping är knutna till den ökade handeln på 
handelsområdet Solåsen i norra Ljungarum. Under de senaste åren har stormarknader vuxit 
fram i området och under rusningstrafiken har trafikökningen varit störst i detta område 
jämfört med resterande delar av Jönköping. 
 
Runt år 2000 togs biltrafikens fördelning i centrala Jönköping mellan interntrafik, in- och 
utfartstrafik och genomfartstrafik fram. Det gjordes i samband med att alternativa 
vägsträckningar till Munksjöleden togs fram och analyserades. Fördelningen visade att över 
85 % av biltrafiken bestod av interntrafik och ca 11-12 % var in- och utfartstrafik medan 
genomfartstrafiken enbart stod för mindre än 5 %, se Figur 2.9 [2].  
 

Interntrafik

In- och utfartstrafik

Genomfartstrafik

 
Figur 2.9. Biltrafikens fördelning 
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3 Jönköping i framtiden 
Jönköping står inför stora förändringar de närmaste åren. I detta kapitel kommer framtida 
projekt beskrivas lite närmare. Först kommer projekten norr om Munksjön att presenteras 
och sedan projekt söder om Munksjön. Avslutningsvis kommer även kommande 
vägnätsförändringar att beskrivas. 

3.1 Planerade förändringar för Norra Munksjön 
Tanken med projektet Norra Munksjön, i Stadsbyggnadsvisionen, var att kunna utnyttja 
området vid norra Munksjön till att locka till sig allmänheten genom sitt attraktiva läge. 
Planen är att detta ska utföras genom att bygga ett köpcenter, bostadshus, teaterbyggnad, 
rättscentrum och vattennära stråk och parker i området. I Figur 3.1 illustreras de fyra projekt 
som beskrivs i kommande avsnitt samt var de kommer att vara belägna. 
 

 
Figur 3.1. Planområdena för projektet Atollen, Östra kajen, rättscentrum och Musik- och 
teaterbyggnaden 
 

3.1.1 Kvarteret Atollen 
All information i detta avsnitt förutom sista stycket är hämtat från Stadsbyggnadskontorets 
detaljplan för Kv Atollen [3], om inget annat anges.  
 
På det planerade området för Kvarteret Atollen, se Figur 3.2, kommer en byggnad, Atollen, 
och tre ”hamnmagasin” att byggas. Atollenbyggnaden kommer att byggas där dagens 
parkering, Atollenparkeringen, står. De tre ”hamnmagasinen” kommer att byggas efter 
varandra utmed Munksjöns norra strand, innehållande bl.a. saluhall och caféer. Planområdets 
areal är ca 4,6 ha, varav 11 200 m² av kvartersmarken är tänkt att bebyggas. Ett gång- och 
cykelstråk kommer också att byggas utmed Munksjöns strand samt ett torg, benämnt 
Munksjötorget. Hela projektet planeras vara klart 2010 ].  [21
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Figur 3.2. Planområdet för Kvarteret Atollen 

 
Atollen kommer att bestå av kontor, bostäder, handel/upplevelser och parkering. De två första 
våningarna, bottenplan och första våning, kommer uteslutande att bestå av kommersiella 
lokaler. Denna yta kommer vara 16 000 m². Ovanför dem är det planerat fler våningar 
uppdelade i olika kategorier och sektioner, vilka tillsammans med bottenvåningarna och 
garage/parkering illustreras mer detaljerat i Figur 3.3.  
 

 
 
Figur 3.3. Atollenbyggnadens plananvändning [4] 
 
Bostadsdelarna kommer enligt Stadskontorets skisser att bestå av ca 65 lägenheter varav 28 
mindre enkelsidiga lägenheter som exempelvis kan användas som studentlägenheter. De 
västra bostadsdelarna har fyra våningsplan med upp till fyra lägenheter per plan. Den södra 
delen har tre våningsplan med enkelsidiga lägenheter och sju stycken tvåvånings 
etagelägenheter.  
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Total kontorsyta kommer att vara 7 000 m². Kontorsdelen ut mot Museirondellen kommer 
vara tre våningar hög och den mot Södra Strandgatan två våningar.  
 
Under själva Atollenbyggnaden och en bit utanför byggnadens område, under allmänna 
gångytor och lokalgata, kommer ett källarplan att byggas. Där är bland annat ett garage och 
inlastningsplats för verksamheter i byggnaden planerad. Garaget kommer att bestå av ca 350 
allmänna parkeringsplatser och 50 stycken avskilda parkeringsplatser för bland annat de 
boende i kvarteret. Tillfarten kommer att gå via en ramp från Museirondellen. Samma in- och 
utfart till Museirondellen som gamla Munksjöleden bestod av i västlig riktning kommer 
användas som anslutning. Parkeringen kommer att förbindas med butiksplanet genom en 
rulltrappa beläget centralt i byggnaden, samt två trapphus med hiss vid de båda entréerna på 
Södra Strandgatan. Parkeringen kommer att kunna nås dygnet runt genom dessa ingångar. 
Andra parkeringsmöjligheter i form av parkeringsluckor för korttidsparkering och 
handikapplatser kommer att finnas utmed Södra Strandgatan.  
 
I planerandet av detta projekt har hänsyn tagits till buller från omkringliggande vägar och 
barriärer i form av kontorsbyggnader, handel/upplevelselokaler i markplan. 
Bostadslägenheterna är därför relativt skyddade ifrån buller och avgaser från trafiken. Hela 
byggnaden är lättåtkomlig för allmänheten med entréer vid Södra Strandgatan i en 
förlängning av Lantmätargränd och Borgmästargränd samt från promenadstråket som finns 
längs med Munksjöns strand.  
 
Tanken med Atollen är att försöka locka fler besökare till Jönköpings centrum samt att 
förhindra att ett nytt externt köpcentrum ska byggas i utkanten av staden. Det är även viktigt 
att stadskärnan kan vara med och konkurrera med externa köpcentrum för att stadskärnan inte 
ska ”dö ut”. Med Atollen förväntas en hög besökssiffra och med det en förhoppning att många 
då också tar sig in i centrum, främst till Östra centrum. För att köpcentrumet i Atollen ska 
locka till sig tillräckligt med besökare bör det inte vara för litet, samtidigt som det inte får 
vara för stort att besökarna enbart handlar på köpcentrumet och inte tar sig över till centrum. 
Inträffar det senare av dessa kommer inte Atollens köpcentrum skilja sig från ett externt 
köpcentrum i mer än att det ligger mer centralt. Ett annat problem kan vara att Atollens 
köpcentrum blir så pass populärt att det drar till sig de som normalt brukar besöka centrum, 
vilket leder till att köpcentrumet får omvänd effekt. Det är därför viktigt att de butiker som 
flyttar in i köpcentrumet kompletterar de butiker som finns i centrum så att besökare har 
behov av att besöka både centrum och köpcentrumet. 

3.1.2 Östra kajen 
Informationen i detta avsnitt är hämtat från Stadsbyggnadskontorets detaljplan för ”Östra 
kajen”, om inget annat anges. Östra kajen, beläget strax söder om Atollen, se Figur 3.4, 
kommer att bestå av bostadshus med totalt ca 230 bostadslägenheter, bostadsrätter i södra 
delen och hyresrätter i norra. Projektet förväntas färdigställas under 2012 [21].  
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Figur 3.4. Planområdet och utformning för Östra kajen 
 
Parkering för de boende kommer vara i ett halvt nedsänkt garage under den östra 
kvartersdelen och dess två innegårdar. Inne i området finns två centrala gator i en T-
formation. Dessa kommer vara dubbelriktade och ge möjlighet till korttidsparkering utmed 
gatan, för besökare bland annat. På båda sidor om det U-formade husen planeras en 
enkelriktad gata som gör det möjligt att nå alla entréer. All trafikering in och ut ur området 
kommer att ske från Östra Strandgatan. Vänstersväng ut från området kommer inte att tillåtas, 
vilket kommer att medföra att både Museirondellen och Teaterrondellen kommer att behöva 
användas som vändplats för boende och besökare. Detta kommer att medföra en högre 
belastning på de idag redan högt belastade vägarna i anslutning till de båda 
cirkulationsplatserna.  
 
GC-trafikanter, gång- och cykeltrafikanter, kommer att ha bra tillgång till GC-banor i området 
och runt hela norra sidan av Munksjön. Dessa gång- och cykelsträckningar kan åskådas i 
Figur 3.5. I figuren redovisas även busshållplatserna kring Östra kajen. De kommer att vara 
kvar på samma positioner som tidigare. Boende på Östra kajen kommer då att kunna välja 
antingen busshållplatsen vid Atollen på Södra Strandgatan, där Jönköpings alla stomlinjer 
stannar, eller för de som önskar åka söder ut finns busshållplatsen på Östra Strandgatan. 
Enklaste vägen att ta sig till busshållplatsen på Östra Strandgatan är att ta GC-banan under 
östra delen av brofästet. 
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Figur 3.5. Gång- och cykelvägar samt busshållplatser i området  

3.1.3 Södra kajen, Musik- och Teaterbyggnad 
Nedanstående information har hämtats från Stadsbyggnadskontorets detaljplan för nya 
lokaler för Smålands Musik och Teater, om inget annat anges. Området söder om Östra kajen, 
på andra sidan brofästet, har fått namnet Södra kajen. Tanken är att en ny musik- och 
teaterbyggnad ska byggas på Södra kajen och projektet väntas vara klart 2012 [21]. 
 
Musik- och teaterbyggnaden kommer att bestå av en central del innehållande alla publika 
scener, omgiven av foajéer ner mot vattnet och personalens kontor mot vägen. Den centrala 
delen kommer att bestå av en konsertsal med ca 785 platser, en teatersalong med ca 315 
platser, en sal för dans och barnteater samt en caféscen. Varken salen för dans och barnteater 
eller caféscenen kommer ha fasta sittplatser. Totalt kommer byggnaden att ha kapacitet att ta 
emot 1 000 sittande konferensgäster. En utescen och terrass för servering kommer att byggas 
väster om byggnaden. 
 
Parkeringsplatser för besökare eller anställda kommer inte att finnas på Södra kajen utan de 
hänvisas till kvarteret Atollen eller annan parkering i närheten. För handikappade och för 
tjänstebilar kommer det att finnas en begränsad yta utanför byggnaden, från vilken en in- och 
utfart kommer att vara ansluten i Teaterrondellens sydvästra del, se Figur 3.6. Plats för 
angöring med buss är planerad längs Munksjögatans södra sida, kan även ses i Figur 3.6. 
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Figur 3.6. Framtagen bild över en framtida Musik- och teaterbyggnad 

3.1.4 Västra kajen, rättscentrum 
All information i detta avsnitt är hämtat från Stadsbyggnadskontorets detaljplan för 
rättscentrum [7], om inget annat har angivits.  
 
Västra kajen kommer att bestå av kontor och bostäder och förväntas färdigställas år 2011 
[21]. I dagsläget är ett rättscentrum med en domstolsbyggnad aktuellt i området, men inget är 
bestämt ännu. Planområdets areal för det planerade nya rättscentrumet är ca 0,7 ha, se Figur 
3.7. Tanken med att bygga en domstolsbyggnad precis här är att polishuset med häktet ligger 
strax norr om platsen. Detta korta avstånd mellan polis- och domstolsverksamhet är 
eftersträvansvärt och behändigt, inte minst vid transportering av frihetsberövade mellan häkte 
och domstol. En inglasad gångbro mellan polishusets häkte och samlingssalarna i 
domstolsbyggnaden är planerad ifall bygget blir verklighet. Idag är platsen parkeringsplats 
och innan Munksjöbron byggdes gick Munksjöleden här. I och med byggandet av ett 
rättscentrum på denna plats kommer parkeringsmöjligheterna att minska, trots att en parkering 
i själva byggnaden är planerad. Den planerade parkeringen i byggnaden kommer inte att räcka 
till byggnadens anställda, utan de kommer att bli tvungna att leta parkeringsplats på andra 
ställen. I samband med att rättscentrumet byggs kommer fler parkeringsplatser i området att 
byggas. 
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Figur 3.7. Västra kajen med planområdet för domstolsbyggnaden [17] 
 
Gällande var in- och utfart till området ska placeras har tre olika alternativ analyserats. I mars 
2008 presenterades en uppdaterad version av detaljplanen för området där ett av alternativen 
föreslås. 
 
Det alternativ som föreslås är att ansluta domstolsbyggnaden direkt till Högskolerondellen, 
men enbart för infartstrafik. Detta kommer då att bli huvudinfarten till hela Västra kajen 
söderifrån. Polisfordon kommer under utryckning att ha möjlighet att använda infarten även 
som utfart. Vallgatan kommer att användas som utfart från den södra delen av Västra kajen. 
Vallgatan kommer även att användas som infart till området, från Gjuterigatan. I Figur 3.8 
illustreras hur detta förslag kan komma att se ut i framtiden. 
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Figur 3.8. Presenterat förslag på in- och utfarter till Västra kajen 

3.1.5 Trafikpåverkan 
Trafikpåverkan, Atollen 
Oavsett om besökarna stannar i Atollen, tar sig in till centrum eller enbart utnyttjar 
parkeringsmöjligheten kommer det att generera större trafikmängd i området. Ett område som 
redan i dagsläget är högt trafikbelastat, speciellt under rusningstrafiken. Förhoppningen är att 
många av besökarna ska kunna ta kollektivtrafik eller cykla/gå, då det är så pass centralt. 
Även om många använder dessa alternativ kommer trafikbelastningen att öka i området. 
 
Ett problem i trafiken kan bli övergångsställena på Södra Strandgatan, allra helst om de 
utnyttjas i stor utsträckning. De flesta gående och cyklister samt alla de som tar 
kollektivtrafiken kommer att vara tvungna att ta sig över Södra Strandgatan om de vill till 
Atollen. Detta kommer leda till att trafikflödet kommer att störas och inte flyta på lika bra, 
vilket leder till mer trängsel uppstår och att utsläppen ökar. 
 
Det är även intressant att studera vilka som kommer använda parkeringen i 
Atollenbyggnaden. Givetvis kommer anställda i byggnaden och besökare att göra det, men 
även andra som ska till intilliggande områden. Musik- och teaterbyggnaden, utan parkering, 
kommer ha besökare som vill ha någonstans att ställa sin bil, Atollens parkering är då ett 
intressant alternativ. Kommer inte Atollens parkering att räcka till finns Apelns parkeringshus 
med sina 450 platser på andra sidan Södra Strandgatan. 
 
Trafikpåverkan, Östra kajen 
I och med att in- och utfarten till bostadsområdet Östra kajen är planerad att anslutas till Östra 
Strandgatan i sydlig riktning kommer all trafik från Museirondellen till Teaterrondellen att 
påverkas. Trafikanter söderifrån som ska in till bostadsområdet blir tvungna att använda 
Museirondellen som vändplan och de som ska ut ur bostadsområdet i nordlig riktning tvungna 
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att använda Teaterrondellen som vändplan. Det kommer förmodligen inte röra sig om en stor 
trafikökning om man slår ut det på ett dygn. Dessvärre kommer den stora förändringen att 
inträffa under rusningstrafiken, i och med att det rör sig om ett bostadsområde där trafiken till 
och från är som störst under rusningstrafiken. Orsaken är att det är under rusningstrafiken som 
de boende kommer att åka till och från jobbet. Detta kommer att medföra att förändringen av 
trafiken kommer vara mer påtagligt på grund av att förändringen är tidsmässigt centrerad runt 
rusningstrafiken, som i sig är mer känslig för förändringar av trafikvolymen. 
 
Trafikpåverkan, Södra kajen 
Musik- och teatercentrumet kommer att locka till sig en stor publik varav många kommer att 
använda sig av bil, även om det finns bra tillgång till både kollektivtrafik och speciellt GC-
banor. En av de största orsakerna till att bil kommer att användas i stor utsträckning är att de 
evenemang musik- och teaterbyggnaden anordnar ofta kommer att medföra en mer festlig 
klädsel som inte är anpassad att cykla eller gå längre sträckor i. Kollektivtrafik kan attrahera 
vissa grupper då hållplats är i nära anslutning till platsen i jämförelse med parkeringsplatser. 
Eftersom området inte kommer ha en egen parkering medför det att andra parkeringar i 
området kommer att utnyttjas. De som ligger närmast till hands kommer vara Atollens 
parkering, Apelns parkeringshus och parkeringen söder ut på Östra Strandgatan. 
 
Trafikpåverkan, Västra kajen 
Att placera södra infarten till rättscentrumet i anslutning till Högskolerondellen kommer 
självklart att öka trafiken i Högskolerondellen. Tidigare var det på tal att enbart använda 
Vallgatan som ut- och infart. Skillnaden i trafikpåverkan i Högskolerondellen mellan att 
placera infarten i direkt anslutning till Högskolerondellen eller att använda Vallgatan är 
troligtvis marginell. Trafik ifrån söder kommer ändå vara i behov av att använda 
Högskolerondellen för att ta sig in i området via Vallgatan. Därför är skillnaden enbart om 
den berörda trafiken kör rakt fram i cirkulationsplatsen eller svänger vänster in på 
Gjuterigatan. Jämförs detta i cirkulationsplatsen borde alternativet att köra rakt fram i 
cirkulationsplatsen vara det bästa alternativet. Fordonen som har som mål att ta sig in till 
rättscentrumsområdet tar upp kortare tid i cirkulationsplatsen om de kan köra in rakt fram i 
cirkulationsplatsen. Kortare tid i cirkulationsplatser medför vanligtvis att 
kapacitetsutnyttjandet i cirkulationsplatsen blir lägre. 
 
Övergångsstället som är planerat strax efter infarten från Högskolerondellen in mot 
rättscentrumet kan, om det blir välanvänt, stoppa upp trafiken i cirkulationsplatsen. Detta 
kommer förmodligen inte bli under längre stunder och främst under morgonens 
rusningstrafik, då trafiken in till rättscentrum torde vara störst. 

3.2 Framtida förändringar för Södra Munksjön 
Efter att i Stadsbyggnadsvision 1.0 ha arbetat för att förbättra stadskärnan satsas nu kraft i att 
också förbättra området runt om stadskärnan. Stadsbyggnadsvision 2.0 är en fortsättning på 
Stadsbyggnadsvisionen 1.0 och omfattar ett större område kring Munksjön. Ett stort projekt i 
Stadsbyggnadsvisionen 2.0 är bl.a. att bygga nya bostadsområden i området runt södra 
Munksjön. Geografisk omfattning av de båda visionerna visas i Figur 3.9. 
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Figur 3.9. Utbredningsområde för Stadsbyggnadsversion 1.0 och 2.0 [8] 
 
Det som främst studeras i detta arbete är den diskuterade länken över Södra Munksjön och ett 
eventuellt resecentrum söder om Munksjön för den planerade Götalandsbanan. Det finns inga 
framtagna alternativ för länken över Munksjön utan allt arbete är fortfarande i en pågående 
fas. Detta har medfört att informationen har varit minimal. 

3.2.1 Resecentrum 
I och med att Götalandsbanan är planerad att gå genom Jönköping måste det fastställas var 
stationsläget ska vara placerat. Det finns två olika alternativ som diskuteras för tillfället. Det 
första är att låta Götalandsbanan använda sig av det nuvarande stationsläget vid Vätterns 
strand. Det andra alternativet är att placera stationen söder om Munksjön, antingen i ett 
västligt läge eller i ett östligt. Västligt eller östligt läge är beroende av hur den diskuterade 
Europabanan kommer att gå i framtiden. Alternativa stationslägen för Götalandsbanan visas i 
Figur 3.10. 
 

 
Figur 3.10. Alternativa placeringar av stationsläget i Jönköping för Götalandsbanan [22] 
 
Stationsläge City 
För att kunna genomföra den utveckling av person- och godstrafik som är planerad, krävs 
dubbelspår mellan Jönköping C och A6 [14]. Kommer även Götalandsbanan att ha 
stationsläge vid dagens resecentrum krävs troligtvis ytterligare åtgärder. Positivt med att 
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placera stationen i centrum är att samtliga tågförbindelser blir samlade vid en knutpunkt, 
vilket ökar tillgängligheten till lokala och regionala förbindelser. Stationsläge City kan dock 
medföra att en större barriär mellan centrum och Vätterstranden skapas, vilket inte är 
önskvärt. 
  
Stationsläge Jkpg Södra  
Genom att placera stationsläget i södra Jönköping finns en förhoppning om att stadskärnan 
ska utvidgas och generera kommunikationer mellan dagens centrum och området söder om 
Munksjön. Området runt södra Munksjön kommer i framtiden att bestå av bostadsområden 
[30]. Att placera stationen i ett östligt läge är beroende av Europabanan. Kommer 
Europabanan att gå söder om Munksjön och följa E4:an, kommer en placering av stationen i 
västligt läge medföra en för snäv kurva i sydlig riktning [34]. Därför är det intressant att även 
studera en placering av stationen i öster.  

3.2.2 Länk över Södra Munksjön 
Ännu är det inget fastställt gällande en sydlig länk över Munksjön, men det diskuteras kring 
olika alternativ. Alternativen är enligt Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg på 
Jönköpings kommun, alltifrån en enkel bro för GC-trafikanter till en färjeförbindelse. 
Huvudsyftet är inte att länken ska vara till för motortrafik utan det primära är att GC-
trafikanter ska kunna ta sig över Munksjön utan att vara tvungna att ta sig runt sjön. 
Skapandet av en länk över sjön, som inte innefattar motorfordon, kan förhoppningsvis också 
locka fler till att gå eller cykla till arbetet. Många som ofta tar sig mellan öst och väst kan 
tycka att sträckan runt sjön är alldeles för lång för att cykla eller gå, även om en öppen attityd 
till att avstå bilen föreligger. De stora frågorna är i vilken utsträckning en länk enbart för GC-
trafikanter kan påverka färdmedelsvalet och om det är ekonomiskt försvarbart att bygga en 
förbindelse enbart för GC-trafikanter. 

3.2.3 Trafikpåverkan 
Trafikpåverkan av nytt resecentrum 
Placeras stationen i södra delen av Jönköping kommer det att medföra en ökning av trafiken 
mellan de båda resecentrumen. Detta kommer att medföra en ökad trafikbelastning på 
framförallt Herkulesvägen, E4:an och Barnarpsgatan. För att inte belastningen ska bli för hög 
på Herkulesvägen, vilket kan uppstå med stationsläge i öst, bör ur den synvinkeln stationen 
placeras i det alternativ som kallas väst. Detta är dock beroende av den eventuella 
sträckningen av Europabanan. Trafiken mellan öst och väst kommer troligtvis inte beröras allt 
för mycket av placeringen av Götalandsbanans station.  
 
Trafikpåverkan av en länk över Södra Munksjön 
En länk över södra Munksjön är attraktivt och finns stort behov av då Munksjön är en barriär 
för trafiken mellan öst och väst. En färjeförbindelse medför begränsningen att det enbart 
kommer att vara tillgängligt under sommarhalvåret. Detta medför att investerade pengar i en 
färja inte bidrar till att konkurrera med biltrafiken under vinterhalvåret. Visserligen använder 
en större mängd GC-alternativet under sommarhalvåret och gör det lättare att locka till sig fler 
användare då. Samtidigt som det borde vara en bidragande orsak till att det just är under 
vintern som åtgärder borde göras för att locka fler att använda cykel eller gå. 
 
En färja medför en mer flexibel förbindelse jämfört med en fast länk i form av en bro. En 
färjeförbindelse kan korsa Munksjön både tvärs över och diagonalt, vilket attraherar fler 
användare. Det är viktigt att utforma en tidtabell som tillfredställer behovet som finns. Om 
enbart en färja ska användas och gå mellan olika stationer krävs kännedom om vilka behov 
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som finns för att förhindra att väntetiden blir för lång. Troligtvis blir den genomsnittliga 
summan av restid och väntetid högre då en färja införs jämfört med en bro. Det är även viktigt 
att färjealternativet medför en avgiftsfri resa. Annars finns risken att färjan enbart lockar till 
sig besökare och används som attraktionsupplevelse och inte som en länk över sjön i syfte att 
öka GC-trafiken. 
 
En bro har den fördelen att den kan utnyttjas året om och är kostnadsfri för resenären. Trots 
att det är dyrare att bygga en bro än att köpa in en färja kommer kostnaden för bron i längden 
att löna sig, förutsatt att färjan planeras vara avgiftsfri för resenären. Underhåll tillkommer för 
både en bro och färja och antas vara lika stora i en förlängning. En färja medför en 
bränsleförbrukning som måste finansieras och redan där är kanske biljettförsäljning på färjan 
ett faktum.  

3.3 Planerad vägnätsförändring 
I samma förslag som Munksjöbron togs fram ingår även det redan genomförda förslaget att 
öppna Artillerigatan och det framtida projektet att förlänga Järnvägsgatan. 
 
Öppnandet av Artillerigatan innebar att Artillerigatan förlängdes fram till cirkulationsplatsen 
Undergången. Tidigare så slutande Artillerigatan ca 100 meter sydöst om Undergången och 
var då enbart ansluten till Föreningsgatan i väst. Artillerigatans öppnande har medfört att en 
stor mängd genomfartstrafik enkelt och smidigt kan ta sig mellan Odengatan och Norra 
Strandgatan via Artillerigatan. Mätningar gjorda av Jönköpings kommun visar att 
trafikbelastningen på Odengatan sjönk i samband med öppnandet av Artillerigatan [32]. 
Tidigare användes Tullportsgatan från Odengatan för att ta sig vidare via Östra Storgatan och 
Undergången till Norra Strandgatan. I Figur 3.11 kan förändringen studeras. 
 

 
Figur 3.11. Artillerigatans öppnande, före och efter [17] 
 
År 2010 förväntas förlängning av Järnvägsgatan färdigställas [21]. Förlängningen innebär att 
Järnvägsgatan ska fortsätta i västlig riktning norr om Tändsticksområdet, utmed järnvägen, 
fram till korsningen Västra Storgatan/Junegatan/Kortebovägen. I dagsläget anknyts 
Järnvägsgatan till Västra Storgatan strax sydöst om Tändsticksområdet och Västra Storgatan 
leder fram till korsningen Västra Storgatan/Junegatan/Kortebovägen. Den stora trafikvolym 
som går mellan Järnvägsgatan och korsningen Västra Storgatan/Junegatan/Kortebovägen, via 
Västra Storgatan, medför att Tändsticksområdet avskärmas från Västra centrumets funktion 
och liv. I och med förlängningen av Järnvägsgatan norr om Tändsticksområdet kommer flödet 
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på Västra Storgatan att minska och en mer stadsmässig gata kan formas, med mer liv och 
innehåll. En jämförelse mellan dagsläget och en förlängning av Järnvägsgatan visas i Figur 
3.12.  
 

 
Figur 3.12. Förlängning av Järnvägsgatan, tänkbart scenario [17] 
 
Strax sydväst om resecentrum, där den nya sträckningen av Järnvägsgatan är planerad att 
anslutas, kommer en trevägskorsning att byggas. I dagsläget är det inte bestämt om 
korsningen kommer att reglera trafiken genom trafiksignaler eller inte. Antalet körfält på 
sträckan i sydvästlig riktning mellan resecentrum och Västra Storgatan kommer att reduceras 
från dagens blandning av tre och fyra körfält till två. Västra Storgatan kommer i väst anslutas 
till Järnvägsgatan ca 20 meter öster om dagens korsning Västra 
Storgatan/Junegatan/Kortebovägen. Korsningen Västra Storgatan/Junegatan/Kortebovägen 
kommer att byggas om till en cirkulationsplats med tre ben i anslutning Junegatan, 
Järnvägsgatan och Kortebovägen. Dagens parkeringsplats väster om resecentrum, se Figur 
2.8, kommet att delvis eller helt tas bort genom förlängningen av Järnvägsgatan. All 
information i detta stycke är hämtad från intervju med Johnny Strahl, trafikingenjör på 
Jönköpings kommun. 

3.3.1 Trafikpåverkan 
Vid förlängningen av Järnvägsgatan kommer en rakare linje fås mellan Järnvägsgatan och 
dagens korsning Västra Storgatan/Junegatan/Kortebovägen. Trafiken på Järnvägsgatan 
kommer inte längre att störas av trafiken på Västra Storgatan. Detta kan medföra ett bättre flyt 
i trafiken. Hur korsningarna på sträckan kommer att utformas spelar också stor roll för hur 
trafiken kommer att flyta. 
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4 Planeringsmetodik 
I detta kapitel behandlas inledningsvis angreppssätt för trafikproblem, med bland annat de 
transportpolitiska målen, fyrstegsprincipen och en överblick av vilka åtgärder som kan 
reducera biltrafiken. Senare i kapitlet behandlas även begreppet simulering, där olika nivåer 
av simulering beskrivs samt hur trafiksimuleringsprojekt utförs. Avslutningsvis presenteras 
programvaran AIMSUN, som använts i mikrosimuleringsprojektet som presenteras i nästa 
kapitel. 

4.1 Angreppssätt för trafikproblem 
Innan ett trafikproblem kan åtgärdas måste själva problemet identifieras. Detta görs genom en 
nulägesbeskrivning och en bristanalys. Därefter kan åtgärdsanalyser av problemet eller 
problemen utföras. Det finns inga direkta bestämmelser om hur ett problem ska angripas. Det 
mest övergripande angreppssättet är Vägverkets fyrstegsprincip. 
 
I detta avsnitt kommer de transportpolitiska målen och fyrstegsprincipen studeras samt en 
överblick ges av vilka åtgärder som kan tillämpas för att minska trafiken. 

4.1.1 De transportpolitiska målen 
Det nationella övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att ”säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet” [25]. Uttrycket ”långsiktigt hållbar” avser här dels ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet dels social och kulturell hållbarhet [10]. För att enklare tillämpa 
detta övergripande mål finns sex delmål. Delmålen är: 
 

 Tillgängligt transportsystem, trafiksystemet ska utformas på sådant sätt att 
medborgares och näringslivs grundläggande transportbehov tillgodoses. Detta delmål 
innefattar dels tillgänglighet till trafiksystemet, dels till att trafiksystemet ska ge 
tillgänglighet till arbete, handel, fritidsaktiviteter m.m. Det är svårt att mäta 
tillgängligheten men det kan göras genom att mäta avståndet mellan bostad och olika 
resmål i staden samt restider för vägtrafiken.  

 Hög transportkvalitet, genom en bra utformning och funktion av transportsystemet 
ska en hög transportkvalitet uppnås. Ett mått på transportkvaliteten tas fram genom att 
studera framkomlighet, flexibilitet, bekvämlighet, tillförlitlighet och trygghet. 
Säker trafik, för att nå säker trafik finns det långsiktiga målet om att ingen ska skadas 
allvarligt eller dödas i trafiken, den s.k. Nollvisionen. Även kortsiktigare mål har 
gjorts, ett exempel är målet om att antalet dödade i trafiken skulle ha halverats under 
åren 1996 och 2007. Målet uppfylldes inte men genererade en minskning av antalet 
döda. Mellan åren 1996 och 2006 minskade antalet döda i trafiken med 12 % [11]. 

 

 God miljö, försök i att anpassa transportsystemets utformning och funktion till kraven 
på god och hälsosam livsmiljö. Strävan efter att skydda djur- och kulturmiljö från 
skador och försök i att vara sparsam i förbrukningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser. 

 Positiv regional utveckling, transportsystemen ska användas för att nå positiv 
regional utveckling. Detta kan göras genom att alla delar av landet ska ha samma 
möjlighet till utveckling och att de negativa effekterna med långa transportavstånd ska 
försöka reduceras. 

 Ett jämställt vägtransportsystem, där vägtransportsystemet ska kunna tillfredställa 
både kvinnors och mäns transportbehov genom sin utformning. Alla ska kunna 
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påverka utformning, förvaltning och utvidgning av transportsystemet, oavsett kön, 
ålder, handikapp eller sexuell läggning. 

 
Den svenska transportpolitiken är beslutad att revideras vart tionde år. År 2008 är det dags för 
nästa revidering. SIKA har fått i uppdrag av regeringen att se över och ta fram förslag på 
revidering av de transportpolitiska målen, detta arbete kommer att redovisas den 27 juni 2008 
[26]. 

4.1.2 Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen lanserades av Vägverket och introducerades i början av 2000-talet i 
Vägverkets verksamheter i syfte att använda befintligt vägnät effektivare [9]. Från början var 
den framtagen för att investeringskostnaderna skulle hållas på en rimlig nivå. Sedan har en 
allmän planeringsprincip arbetats fram för en sparsam disponering av ekonomiska resurser 
och reducera vägtransportsystemets negativa effekter [10].  
 
Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi som idag alla verksamheter inom Vägverket tillämpar. 
Även Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket tillämpar denna princip [9]. Principen 
består av fyra olika åtgärdsnivåer som ska studeras i tur och ordning för analys och 
framtagning av förslag för att lösa problem och brister i transport- och vägtransportsystemet. 
Fyrstegsprincipen bör inte ses som en modell som slaviskt måste följas för ett specifikt 
planeringsskede, utan mer som ”ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser för 
vägtransportsystemet” [10]. Stegen behöver inte användas i sin helhet var för sig utan kan 
komplettera varandra. Tanken är att drastiska åtgärder, som t.ex. nybyggnad av 
vägsträckningar, inte ska göras förhastat utan att alla tänkbara lösningar på problemet först 
studerats. Genom detta kan investeringskostnaderna minska vilket leder till ekonomiskt 
tillskott i andra projekt eller a fler projekt kan genomföras. tt 

Stegen i fyrstegsprincipen är:  

 Steg 1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt 
 Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga nät 
 Steg 3. Vägförbättringsåtgärder 
 Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

 
Steg 1 
I detta steg ska transportbehovet och valet av transportsätt utvärderas. Behövs verkligen alla 
transporter och resor som görs idag? Vad kan göras för att denna eftertanke ska uppstå hos de 
berörda och få dem att agera? Vad kan göras för att miljövänligare, mindre 
utrymmeskrävande och säkrare transportsätt ska vara attraktiva och hur ska detta förmedlas? 
Det finns flera olika sätt att påverka både transportbehov och val av transportsätt. Genom 
bättre planering, styrning och reglering av trafiken och genom information kan en påverkan 
göras. Exempel på åtgärder är marknadsföring av cykel- och kollektivtrafik, bilpooler och 
hemdistribution av livsmedel, trängselskatter, öka användandet av möte över Internet eller via 
videokonferenser m.m. 
 
Steg 2 
I detta steg studeras vilka åtgärder som kan göra utnyttjande av det redan befintligt vägnätet 
effektivare, miljövänligare och säkrare. Detta kan exempelvis göras genom styrning, reglering 
och information till allmänheten. Åtgärder för detta är samåkning och samordning av 
transporter, kapacitetshöjande åtgärder genom bättre skyltning, VMS-skyltning (Variabel 
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meddelandeskylt), ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet) och samordnade 
trafiksignaler m.m. 
 
Steg 3 
Försök i att hitta förbättringsåtgärder och begränsade ombyggnader på redan existerande 
vägsträckning i form av säkerhets- eller underhållsåtgärder. Försöker i detta steg att lösa 
trafikproblem i ett trafiksystem genom begränsade åtgärder på en vägsträcka eller på en 
specifik plats. Detta är eftersträvansvärt ur både ekonomisk och tidsmässig aspekt. 
 
Steg 4 
Om- och nybyggnadsåtgärder, som oftast innebär att ny mark behöver användas, studeras i 
detta sista steg. Finns det inga andra tillräckligt bra alternativ på trafikproblemet ur de andra 
stegen ska en analys göras över nybyggnationsåtgärder som kan åtgärda problemet. Detta är 
den mest kostsamma och tidskrävande åtgärd. Framför allt den som påverkar 
omkringliggande miljö och stadsbild mest. 
 
Informationen i nedanstående två stycken är hämtad från en intervju med Peter Fredriksson på 
Vägverket. Fyrstegsprincipen bör användas på både nationell, regional och kommunal nivå 
vid planering av problem eller brister i transportsystemet, för att få ett så bra och effektivt 
resultat som möjligt. Att enbart använda principen på en av nivåerna kan medföra att det 
arbete som utförts inte tas tillvara på samma sätt som om samma princip skulle ha använts på 
alla nivåer. 
 
Då fyrstegsprincipen är mer av ett synsätt än en metod saknas direkta bestämmelser för när 
tillräckligt bra resultat uppnåtts i ett steg för att gå vidare till nästa steg. Det finns inget som 
talar om att tillräcklig effekt har uppnåtts i ett steg eller att vissa kriterier uppnåtts. Hur länge 
varje steg ska studeras och vilket resultat som är tillräckligt för att lösa problemen varierar 
från fall till fall. Det som är det avgörande är att resultatet av arbetet med fyrstegsprincipen 
uppfyller det aktuella trafikprojektets mål, samt att alternativ från de olika stegen har 
analyserats. Det spelar heller ingen roll till vilket steg en lösning på ett problem tillhör, 
huvudsaken är att problemet kan lösas på det mest effektiva sättet, både ekonomiskt och 
tidsmässigt. Ofta kombineras åtgärder från de olika stegen, vilket kan ge ett tillfredsställande 
resultat. Alla åtgärder som tas fram till problemet analyseras, var för sig eller i kombination 
med andra, och de mest effektiva används för att lösa problemet.  
 
I Figur 4.1 illustreras hur arbetet med fyrstegsprincipen kan se ut. 
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Figur 4.1. Fyrstegsprincipen [10] 
 

4.1.3 Överblick av trafikreducerande åtgärder 
Då målet är att få ner trafiken i ett område är det intressant att försöka minska bilanvändandet 
i området. Att försöka minska bilanvändandet är en tuff utmaning eftersom bilen har en hög 
bekvämlighetsfaktor. De vanligaste åtgärderna har redan nämnts i Avsnitt 4.1.2 om 
Fyrstegsprincipen, Steg 1 och Steg 2. Nedan tas ett antal av de nämnda åtgärderna upp och 
vad som kan göras för att få effekt av åtgärderna. 
 
Förbättra kollektivtrafiken 
För att få fler att använda kollektivtrafiken finns vedertagna åtgärder som att förkorta restiden 
och förenkla utformningen av tidtabell samt utöka turtätheten. Stomlinjer är framtagna efter 
mottot ”tänk spårvagn – kör buss”, som innebär rakare linjedragning, prioritet i gatunätet, 
ökad turtäthet och användandet av tidsintervall i tidtabellen. Rakare linjedragning medför en 
kortare restid mellan olika platser. Tidsintervall i tidtabellen innebär att tidtabellen baserad på 
fasta tidsintervall för varje linjes avgångar och medför att tidtabellen är enkel att utläsa och 
lätt att komma ihåg. 
 
Andra åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är att öka tryggheten runt 
kollektivtrafikanvändandet, säkrare sätt att ta sig till och från busshållplatsen. Även väl 
utrustade hållplatser, god information, samordning av lokal- och regionaltrafik samt att lyssna 
på kundernas synpunkter och klagomål är viktigt. Hur allmänheten påverkas av olika åtgärder 
skiljer sig åt från olika grupper i samhället. Äldre prioriterar en viss sak, yngre en annan, 
funktionshindrade en tredje. Detta kan i flera fall göra det komplext att försöka tillfredsställa 
alla gruppers prioriteringar.  
 
Det viktigaste för att åtgärderna ska få effekt är att nå ut till allmänheten och få upp ett 
intresse för att åka kollektivt. Detta kan åstadkommas regionalt via kampanjer och 
information till allmänheten. Även på en nationell och även en global nivå kan 
kollektivtrafikanvändandet påverkas i viss mån genom att framhäva miljöaspekten med 
kollektivt resande. 
 
Förbättra GC-trafiken 
För att cykeln ska vara ett attraktivt transportalternativ bör det finnas ett sammanhängande, 
tryggt och trafiksäkert vägnät för cyklister. Andra viktiga faktorer är separeringsgrad mellan 
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gång- och cykeltrafikanter, standard på cykelbanans underlag, vinterväghållning, bra och 
jämn belysning på GC-banorna, cykelöverfarternas utformning, tillgång till strategiskt bra 
placerad och upplyst cykelparkering med skydd mot väder och vind samt tillgång till att låsa 
fast cykeln. Även låne- eller hyrcyklar och möjligheten att ta med cykel på kollektivtrafiken 
kan påverka hur många som cyklar i en stad.  
 
Andra faktorer som påverkar både gång- och cykeltrafikanter är avstånd, restid och GC-nätets 
genhet. I relation till att avstånd och restid ökar minskar också tendensen till att GC-alternativ 
väljs. Så gott som alla cykelresor är 5 km eller kortare [12]. På grund av detta är genheten 
viktig, för att cyklisten inte ska förlora tid. Vid korta avstånd väljer fler att gå istället för att 
cykla. 
 
Påverkande faktorer som inte kan styras är årstider och olika väderförhållanden som regn, 
snö, slask, kyla och blåst har en kraftig inverkan på andelen cyklister. Vid en studie i 
Stockholm och Göteborg visade det att dåliga väderförhållanden minskade cykeltrafiken upp 
till 50 % [12]. Även vegetation och topografi är faktorer som i stor utsträckning är svåra att 
åtgärda.  
 
Liksom för kollektivtrafiken är det viktigt att nå ut till allmänheten för att åtgärder som 
förbättrar GC-trafiken ska få effekt. Införs nya cykelvägar eller utförs andra förbättrande 
åtgärder måste detta komma allmänheten till känna för att ge den bästa effekten. 
 
Bilpooler 
En bilpool, även kallat hyrbilar med självbetjäning, innebär att flera personer delar på en eller 
flera olika bilar. Kostnaden för användaren baseras enbart på hur mycket varje enskild person 
utnyttjar bilen. Därför är detta ett bra alternativ för personer eller familjer som inte är i stort 
behov av en bil varje dag. Dessutom är bilarna på en bilpool nya, bensinsnåla och säkra, samt 
har en bra bilförsäkring [27]. 
 
Bilpooler bedrivs på två olika sätt, antingen genom en förening bestående av ett antal hushåll 
som äger och delar bilarna eller genom ett företag på en kommersiell nivå. Då ett antal hushåll 
har gått samman och delar på ett antal bilar utförs vanligtvis allt administrativt arbete av 
medlemmarna själva. Detta medför en del arbete för medlemmarna men samtidigt är 
kostnaderna betydligt lägre. Då ett företag bedriver en bilpool är priserna högre medan 
arbetsbördan är obefintlig för kunden samt att en högre service erhålls. Bilpoolsföretagen 
vänder sig till både företag, förvaltningar och privata kunder.  
 
Bilpoolsföretagen har oftast ett bokningssystem över Internet, vilket gör att bokningen enkelt 
kan utföras hemifrån. Efter att en bil bokats över Internet kan bilen oftast öppnas med 
mobiltelefonen eller ett smartcard, vilket föreklar användandet. Ingen mellanhand, utan 
kunden kan sköta uthyrandet på egen hand vilket är bekvämt för kunden. Hur länge och hur 
långt bilen har körts registreras av en dator i bilen som skickar det till en databas. Databasen 
skapar en faktura som skickas hem till kunden. 
 
Bilarna på en bilpool används under större del av dygnet än en genomsnittlig bil i Sverige 
vilket medför att de slits snabbare och behöver bytas ut oftare. Detta bidrar till att nyare bilar 
finns på en bilpool. Nyare bilar medför en lägre miljöbelastning jämfört med äldre bilar. En 
bilpool genererar även miljövänligare körning genom att olika storlekar på bilarna kan hyras 
efter användarens behov vid tillfället. Vanligtvis vid köp av bil väljs en bil baserat på 
användarens maxbehov, även om maxbehovet kanske bara kommer att utnyttjas vid ett fåtal 
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tillfällen [29]. De bilar som nyttjas i en bilpool är genomsnittligt av en mindre bilmodell än de 
som generellt används i Sverige [29]. 
 
Företag och privatpersoner som använder sig av en bilpool får en bättre överblick och kontroll 
över bilanvändandet i företaget eller privat. Då bilpooler används på företaget kan det 
medföra att personalen använder sig utav andra färdmedel än bil till och från arbetet, jämfört 
med om företagets personal har tjänstebil.  
 
Samåkning 
Samåkning innebär att två eller fler personer går ihop och reser i samma bil. Mest gynnsamt 
för samåkning är lång restid, långt avstånd, regelbundna resor vid samma tid och till samma 
destination. Faktorer som kan påverka en person till att samåka är bekvämlighet, lägre 
resekostnad, minimal tidsförlust och att de känner personen/personerna de reser med. Andra 
påverkande faktorer är hur bra parkeringsmöjligheter det finns och kostnaden för 
parkeringsplatsen, tillgång till medarbetare som bor utefter samma väg samt utbudet av 
kollektivtrafik.  
 
Exempel på åtgärder som gett en hög effekt på samåkningen är de åtgärder som utförts i 
Nottingham och Chester i England. På City Hospital i Nottingham infördes bl.a. 
parkeringsavgifter, vilket medförde att samåkningen ökade med 9 procentenheter, från 2 till 
11% [15]. På företaget Mark & Spencer i Chester, erbjöds samåkare bl.a. särskilda 
parkeringsplatser. Detta har medfört att 30 % av företagets personal samåker [15].  
 
För att samåkningen ska öka i samhället är det viktigt att information sprids på företag och 
företaget uppmuntrar samåkning. Även om samåkningen enbart sker någon gång i veckan är 
det viktigt att detta uppmuntras för att samåkning ska kunna växa fram till en vana hos 
personalen. En ökad medvetenhet om miljön och bilars effekter kan samverka till att 
alternativa färdmedel blir mer intressanta. Ytterligare en variant är att använda sig utav 
tjänster på nätet för att underlätta för dem som vill samåka. Det finns gratistjänster där 
medarbetare enkelt kan söka och erbjuda samåkning.  
 
Marknadsföring av alternativa bilalternativ 
För att få en effekt av ovan nämnda åtgärder för att reducera biltrafiken är det ytterst viktigt 
att få allmänheten och företag informerade om vilket utbud som finns. Vilka vinster i både 
ekonomi och miljö som kan göras, vilka möjligheter, förbättringar och vilken påverkan de 
medför. Det finns flera olika tillvägagångssätt att få ut information till allmänhet och företag. 
Ett alternativ är att gå ut till företag och föreläsa om vikten av att minska ner bilanvändandet 
och alternativa färdmedel, eller anordna informationsmöten för allmänheten. En annan variant 
är via informationsblad/broschyrer i brevlådan eller genom tv/radio. Bilanvändandet kan även 
påverkas genom faktaprogram, vetenskapsprogram, debattprogram eller annan 
samhällsinformation på tv som berör trafik och miljö. Tv-program av detta slag påverkar även 
större regioner.  
 
Trängselskatter 
Trängselskatter är en form av vägavgift som främst används i storstäder där trafikstockning 
tillhör vardagen. Trängselskatter bör inte förväxlas med biltullar, vilka införs i syfte att 
finansiera ny infrastruktur och förbättringsåtgärder. Trängselskatternas syfte är att minska 
trafiken under rusningstid för att få bättre framkomlighet, en jämnare trafikrytm, bättre miljö 
och sprida ut trafiken över dygnet. Avgiften baseras efter det pris som medför att önskad 
trafikreducering uppnås och inte efter hur mycket resan för bilisterna kommer att kosta. 
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Trängselskatterna baseras på två olika system. Antingen beroende av hur långt inom det 
avgiftsbelagda området ett fordon färdas (km-baserat), eller via en betalstation som registrerar 
alla fordon som passerar. Fördelen med ett km-baserat system är att varje förare får betala för 
sträckan som körs i det trängseldrabbade området. Betalstationer ger alla passager samma taxa 
men är betydligt billigare i drift än det km-baserade.  
 
Ett km-baserat system använder sig utav GPS-teknik, medan betalstationerna använder sig 
utav transpondrar och/eller nummerplåtsläsning. GPS-tekniken är en mycket bra teknik men 
även kontroversiell eftersom den inkräktar på integriteten. Tekniken för transpondrar medför 
att varje fordon ska vara utrustat med en transponder, vilket enkelt kan köpas och placeras i 
vindrutan. Avgift dras automatiskt från ett av fordonsägaren angivet konto eller via 
hemskickad faktura. För fordon som saknar transponder används tekniken för 
nummerplåtsläsning. Nummerplåtsläsning utförs genom att alla förbipasserande fordon 
fotograferas och genom automatisk bildtolkning av nummerplåten och identifiering mot 
bilregistret kan fordonsägaren faktureras. 
 
Störst effekt av trängselskatterna fås då det finns ett flertal alternativ för bilisterna till det 
avgiftsbelagda alternativet, i form av andra vägar, färdmedel, tidpunkter o.s.v. Är detta 
utbudet dåligt kan införandet av trängselskatter kombineras med förbättringar av andra 
åtgärder, för att öka effekten. 
  
VMS-skyltning 
VMS-skyltar, variabla meddelandeskyltar (direktöversättning från engelskans Variable 
Message Sign) eller omställbara vägmärken (Vägverkets benämning), kan användas för att 
reglera, varna eller informera trafiken om olika händelser längre fram. Det som ökar 
användarvänligheten av VMS-skyltar är ett textmeddelande som är kort och lättolkat, 
tillförlitligt samt att uppdatering av meddelanden sker snabbt och ger ett aktuellt meddelande. 
Vägverket anser i publikationen Bättre trafikinformation – Resultat av Fasan-projektet att 
VMS är lämpliga att använda för att förmedla informationstjänsterna: 
 

 Kö 
 Förväntade restider 
 Rekommendation om annan resväg 
 Oförutsedda hinder 
 Avstängt körfält 
 Akutavstängt körfält 
 Kolonnkörning 
 Pågående vägarbeten 
 Planerade vägarbeten 

Väderlek och väglag  
 Risk för halka 

 
Kvaliteten på informationskanalerna är viktig för att rätt informationen ska komma ut till 
trafikanterna på ett snabbt sätt via en VMS-skylt. VMS-skyltarna kan styras direkt av ett 
detekteringssystem eller via en vägtrafikledningscentral, VTC. 
 
Vilken effekt trafikstyrning och trafikledning får är beroende av i vilken utsträckning 
trafikanterna tar till sig informationen.  För att trafikanterna ska agera måste informationen 
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vara aktuell, korrekt och beröra trafikanten. Det är även viktigt att tänka på att det måste 
finnas tillräckligt bra vägar att omleda trafiken på. 
  
Ett sätt att öka effekten av VMS-skyltning är att VTC och radiostationernas trafikenhet 
samarbetar. Detta medför att radiostationerna och VMS-skyltarna kommer att sända ut samma 
information och med det ge tillförlitlighet och en känsla av trygghet hos trafikanterna. 

4.1.4 Efterfrågan 
För att beskriva efterfrågan i en trafikmodell brukar en OD-matris användas. En OD-matris, 
även kallad resmatris, anger antalet resor mellan alla par av delområde, i tabellform. OD står 
för engelskans Origin och Destination.  
 
Trafikmätningar utförs sällan på alla vägar i ett område, utan enbart på vissa utvalda vägar. 
Det kan vara de vägar som är högst trafikbelastade i en stad eller strategiskt intressanta vägar, 
t.ex. infarter till en stad, m.m. Genom dessa värden kan även en kartläggning göras över andra 
vägar i området, givet kunskap om områdets trafik. Vanligtvis mäts trafikflöde enbart för att 
få en inblick i hur trafikflödet förändrat sig på den specifika vägen. 
 
Vid mikrosimuleringar är det viktigt att trafikfördelningen i varje korsning mäts upp och hur 
stort inflödet i varje infart till modellen är. Det är även viktigt att tidsperioderna är relativt 
korta för att förändringar av OD-flödet ska kunna uppmärksammas. Ett OD-flöde kan skapas 
på flera olika sätt. Här kommer ett sätt tas upp, vilket även är det sättet som används för att ta 
fram OD-matrisen i simuleringsarbetet i Kapitel 5.  
 
Genom att veta flödet i en av korsningarna i ett sammanhängande nätverk och 
flödesfördelningen vid resterande korsningar i nätverket, kan en OD-matris tas fram för 
nätverket. Det flödet som finns kan fördelas över hela nätverket genom den fördelning som är 
framtagen för varje korsning. Flödet fördelas ut på vägarna i anslutning till den korsningen 
med uppmätt flöde, sedan följs detta flöde ut till alla in- och utfarter till modellen.  
 
Genom denna metod finns ingen vetskap om mellan vilka slutdestinationer flödet går. För att 
vara säker på hur många som åker mellan destination A och destination B måste det finnas 
tillgång till hur fordonen kör i nätverket. Detta kan fås genom att hela området filmas och att 
varje fordon följs, från att det ansluter till dess att det lämnar området. Detta kräver mycket 
bra resurser och används inte särskilt ofta då ett område simuleras på en detaljerad nivå. I 
stället kan kunskap om området och dess trafik användas för att få en bättre OD-matris. Att 
OD-matrisen stämmer, i den meningen att flödet mellan destination A och destination B är 
exakt, är inte det primära i en mikrosimulering. Det viktigaste är att fördelningen i varje 
korsning samt inflödet i korsningar och infarter till modellområdet är korrekta. Att sedan inte 
det var de fordonen som kom ifrån A som körde vidare till B, utan att det var de som kom 
från C, är mindre intressant. Förutsatt att både fordon från A och C ansluter i samma körfält 
till korsningen, som leder vidare till B.  
 
Önskas en studie över medelhastigheten i nätverket eller den totala tiden i nätverket bör flödet 
mellan alla slutdestinationerna tas fram. Men oftast kan dessa parametrar studeras även om en 
exakt OD-matris inte föreligger. Förändringen av parametrarna kan studeras mellan de olika 
scenariona.  
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4.1.5 Logitmodellen 
En logitmodell tar fram sannolikhetsfördelningen över ett antal alternativa valmöjligheter och 
används ofta för att få fram färdmedelsfördelning. 
 
Logitmodeller baseras på de olika valalternativens nyttor, U, för individen. Nyttorna värderas 
genom en viktning av faktorer som exempelvis åktid, väntetid, bensinpris, busskortskostnad 
eller bekvämlighet. Ju större nyttan är desto större sannolikhet att det alternativet kommer att 
väljas. Logitmodellen kan uttryckas på följande sätt:  
 

∑
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Pi =  sannolikheten att alternativ i väljs 
Uk =  nyttan för att välja alternativ k 
 
Logitmodeller kan användas för att ta fram fördelningar över dels enkla alternativ, dels mer 
komplext sammansatta alternativ. Enkla logitmodeller består av ett visst antal olika 
valmöjligheter och fördelningen sker direkt mellan dessa. De mer komplext sammansatta 
alternativen kan liknas vid ett träddiagram med flera nivåer, där ett val leder till att fler val 
måste göras. Dessa kan lösas med en strukturerad logitmodell. Tänkbart utseende för enkla 
och strukturerade logitmodeller illustreras i Figur 4.2. 
 

 
Figur 4.2. Enkel och strukturerad logitmodell 
 
Strukturerad logitmodell 
En strukturerad logitmodell består av två eller fler nivåer av valmöjligheter. Utifrån att ett val 
har gjorts måste fler val göras, förutsatt att en förgrening finns i det beslut som tagits. 
Besluten som tas på undre nivåer är beroende av tidigare val och betingad sannolikhet 
används för att ta fram den totala sannolikheten att ett specifikt alternativ väljs. 
 
Ett bra exempel på komplext sammansatta alternativ är då en individ på första nivån ställs 
inför valet mellan att åka kollektivt eller ta bilen. Väljs kollektivtrafikalternativet måste sedan 
också ett val göras över vilket slag av kollektivtrafik som önskas användas. Alternativen kan 
vara buss, spårvagn, tunnelbana, tåg m.fl.  
 
Strukturerade logitmodeller används mer frekvent än enkla beroende på att verkligheten 
består av fler komplexa val. 
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4.2 Simulering 
Simulering är ett effektivt sätt att analysera olika sorters problem inom flera olika områden. 
Ett av områdena det används inom är trafikplanering. Simulering innebär att i ett datorbaserat 
program skapa en modell som ska efterlikna ett verkligt system. 
 
I detta kapitel tas klassificering av simuleringsmodeller upp, vad mikrosimulering är och vad 
det används till, hur ett simuleringsprojekt läggs upp och hur avgränsning av ett område 
utförs. Mikrosimuleringsprogrammet AIMSUN tas även upp och hur cirkulationsplatser i 
programmet skapas. 

4.2.1 Indelning av simuleringsmodeller 
Gällande simuleringsmodeller brukar man skilja på dynamiska och statiska modeller, 
kontinuerliga och diskreta modeller samt stokastiska och deterministiska modeller. 
Simuleringsmodellers detaljeringsnivå brukar delas in i tre olika nivåer, makro-, meso- och 
mikronivå. Makrosimulering är den mest övergripande och visar hur trafikströmmar beter sig 
medan mikrosimulering utförs nere på individnivå, mesosimulering ligger på en nivå däri 
mellan.  
 
Statiska modeller är inte beroende av tiden på samma sätt som dynamiska modeller. 
Dynamiska modeller beskriver vad som händer i relation till tiden och modellen varierar i 
förhållande till tiden. Statiska modeller arbetar med ett genomsnittligt mått på variablerna och 
ändras inte under tiden.  
 
I kontinuerliga modeller ändras tillståndet i systemet kontinuerligt över tiden. I diskreta 
modeller kan förändringar av systemet utföras ett bestämt antal gånger, antingen kan 
tidsintervall användas eller händelsestyrning. Då tidsintervall används uppdateras modellen 
och förändringar beräknas efter varje tidsintervall ∆t. Då modellen är händelsestyrd läggs 
händelser in i förväg på bestämda tidpunkter och modellen uppdateras då dessa händelser 
inträffar.  
 
Deterministiska modeller använder sig av deterministiska, förutbestämda, variabler medan 
stokastiska modeller använder sig av stokastiska variabler, slumpvariabler. Variationer i 
efterfrågan och beteende simuleras med stokastiska variabler. Detta ger att man får en 
spridning i resultaten vilket kan liknas med att trafiken varierar från dag till dag. En modell 
kan även bestå av både stokastiska och deterministiska variabler som inputs i olika 
komponenter.  

4.2.2 Makrosimulering 
Makrosimulering används framförallt då större områden ska analyseras, exempelvis en hel 
kommun eller en stad. Statiska och deterministiska modeller brukar användas i 
makrosimuleringar och modellerna är ofta uppbyggda på sambanden mellan flöde, densitet 
och hastighet. Områdets nätverk i makrosimuleringen består enbart av länkar och noder. Den 
indata som krävs behöver inte vara lika detaljerad som vid mikrosimulering och själva 
modellen körs snabbare än en mikrosimuleringsmodell. För att få bekräftat att modellen är 
verklighetstrogen jämförs bl.a. modellens köbildnings- och avvecklingsmönster med ur 
verkligheten inhämtad data. 

4.2.3 Mesosimulering 
Mesosimulering är en blandning av makro- och mikrosimulering. Mesomodeller använder sig 
av fordonspaket, även kallat ”platoons” eller ”kolonner”, som består av ett antal fordon. Dessa 
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fordonspaket kan, liksom enskilda fordon i en mikrosimulering, anta olika beteenden. 
Hastigheten för fordonspaketen baseras på genomsnittshastigheten på länken den färdas på, på 
liknande sätt som i en makrosimulering. 

4.2.4 Mikrosimulering 
Mikrosimulering är den mest detaljerade simuleringsnivån. Varje fordon kan individuellt 
följas i simuleringsprogrammet under simuleringen. Det som är mest intressant när det gäller 
mikrosimulering är den interaktion som uppstår mellan fordonen i modellen.  
 
I mikrosimulering kan det läggas in parametrar som bland annat anger för hur snabbt ett 
fordon önskas köra, hur långt synfält föraren har eller hur fordonen i korsningen reagerar på 
andra fordons beteende. OD-matriser för alla fordonstyper, inklusive gång- och 
cykeltrafikanter, kan läggas in i modellen. OD-matriser kan skapas för korta tidsperioder, 
vanligt är att skapa en OD-matris för varje kvart eller fem-minutsintervall. Tidsintervallet är 
mestadels beroende av vilken känslighet på systemet som önskas och hur stor variationen är 
under tiden.  
 
I modellen beräknas bland annat position, hastighet, acceleration och körfältsval flera gånger i 
sekunden. Vid mikrosimulering är det viktigt att ha detaljerad indata med hög kvalitet. 
Bristande indata kan försvåra framtagningen av ett fungerande system som stämmer överens 
med verkligheten samt påverka resultatet. 
 
Trafiksimuleringsmodeller är uppbyggda av flera delmodeller, bl.a. beteendemodellerna 
”Car-following”, ”Lane-changing” och ”Gap-acceptance”. 
       

Car-following beskriver hur förare anpassar hastigheten till framförvarande fordon i samma 
körfält, korsande trafikanter eller fasta stopp, exempelvis väjningsplikt, stopplikt m.fl. 
        

Lane-changing avgör hur föraren beter sig då ett körfältsbyte är aktuellt. I modellen görs 
detta i tre steg, först avgörs om körfältsbytet är nödvändigt, t.ex. om det krävs för att ta sig till 
en specifik destination enligt vägmarkeringar eller inför en sväng. Är det nödvändigt besvaras 
frågan om det är önskvärt att byta körfält och till sist om det är möjligt ur säkerhetssynpunkt. 
      

Gap-acceptance används där under- och överordnad trafik korsas eller vid körfältsbyten. 
Gap-acceptance anger hur stora tidsluckor som behövs i olika situationer för att fordon från 
underordnade vägar ska ha möjlighet att ta sig in på eller korsa en överordnad väg. Vid 
körfältsbyten avgörs om utrymmet i det önskade körfältet är tillräckligt. 
 
I mikrosimulering är en viktig del av arbetet att avgränsa området som vill studeras. 
Begränsas området för snävt finns risken att trafiksituationer som påverkar området inte 
återfinns i modellen. Modellen kan då sakna påverkande faktorer vilket medför att modellen 
inte avspeglar verkligheten i den utsträckning som eftersträvas. Sker motsatsen och ett större 
område modelleras medför detta att arbetsbelastningen ökar markant utan att ge ett bättre 
resultat. Ju större område som studeras desto komplexare blir systemet och det blir svårare att 
lyckas få ett verklighetstroget system. 
 

4.2.5 Arbetsprocessen för trafiksimuleringsprojekt 
Processen för att utforma och tillämpa en simuleringsmodell för analys av ett trafikproblem är 
i stort sett den samma för alla simuleringsprojekt. Huvudmomenten är uppdelade i ett antal 
steg. Rapporten Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic 
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Microsimulation Modeling Software som U.S. Department of Transportation arbetat fram, 
använder sig av nedanstående sju steg, vilka har använts i detta projekt. 
 

1. Problemidentifiering 
2. Insamling av indata 
3. Modellbygge 
4. Verifiering 
5. Kalibrering och validering 
6. Experimentering och analys 
7. Slutrapport och dokumentering 

 
Problemidentifiering 
Identifiering av själva problemet, specificering av syftet med arbetet och avgränsning av det 
geografiska området för simulering utförs i detta första steg. Framtagning av alternativa 
lösningar, som genom simuleringen ska studeras, och planering av arbetet bör också i detta 
inledningsskede utföras. Ett planeringsschema över alla delar i arbetet bör vara framtaget 
innan arbetet påbörjas. 
 
Insamling av indata 
Den indata som modellen kräver måste samlas in samt data som kan användas för kalibrering 
och validering av modellen. I mikrosimulering är det viktigt att indatan har hög kvalitet. Dålig 
kvalitet på intatan kan medföra att resultaten blir orealistiska. Den indata som de flesta 
mikrosimuleringsstudier kräver är: 
 

 Geografisk data över vägnätet, exempelvis vägavsnittens längd, antal körbanor, 
placering av stopplinje m.m. 

 Trafiksignaler med signalschema och fastider 
 Trafikflöde med svängandelar i korsningar eller en OD-matris 
 Kalibrerings- och valideringsdata i form av trafikflöde, hastigheter, restider och 

kölängder, angivet i antal fordon 
 
Förutom de ovan nämnda behövs andra parametrar som kan vara svåra att få ett mått på. 
Exempel på det är beteende hos förare, fordonens längd, önskad hastighet hos förarna, 
maximal acceleration m.m. Dessa parametrar delas upp i globala och lokala parametrar samt 
fordonsparametrar. Exempel på globala parametrar är förares reaktionstid och hastigheten då 
köer bildas eller löses upp. Lokala parametrar är de som rör den enskilda väglänken, t.ex. 
hastighetsbegränsning på länken, typ av väg eller dess bredd. Fordonsparametrar är de 
parametrar som rör fordonen, t.ex. acceleration, retardation, fordonslängd och bredd. 
 
Inför insamling av indata är det viktigt att tänka på att insamlingen bör göras under normala 
förhållanden. Att studera trafiken under skolledigheter, semestrar, storhelger eller då marken 
är snötäckt är inte att föredra. Förutsättningar och flödet är då avvikande mot hur det normalt 
brukar vara. Även större evenemang kan medföra förändringar i flödet. Vanligtvis brukar 
vardagar mellan tisdag och torsdag användas för att studera trafiken och indata tas ut, givet att 
det är en ”vanlig” vecka. 
 
Modellbygge 
Områdets trafiksystem byggs upp i modellen från grunden. Det underlättar om en 
bakgrundskarta av något slag kan användas, vilket ger rätt skala och utformning på vägnätet. 
Vägmarkeringar, övergångsställen, busshållplatser och tidtabeller läggs in innan trafikregler 
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anges i modellen. Till sist kan trafikflödet och dess fördelning läggas in och modellen börja 
användas. 
 
Verifiering 
Felsökning i modellen utförs för att upptäcka fel och brister i modellen som då kan åtgärdas 
så att en fungerande modell fås. Vikten av en fungerande modell är ett måste då kalibreringen 
ska utföras så att inte en disfunktionell modell förvränger kalibreringen. Felsökning görs 
traditionellt i tre steg: 
 

 Programvarufel, det är viktigt att modellskaparen är medveten om vilka buggar som 
finns i programmet, så att inte dessa försöks åtgärdas 

 Indatafel, ett bra sätt att studera ifall indatafel förekommer är att göra en checklista för 
verifieringen. Vägnätet bör studeras, likaså trafikflödet och beteendet i modellen 

 Animeringsfel, vilket visar beteendet hos fordonen samt vissa indatafel. Att köra 
simuleringen med lågt flöde, så att ingen trafikstockning uppstår, kan medföra att 
mindre nätverksfel upptäcks 

 
Kalibrering och validering 
Kalibreringen utförs innan valideringen och går ut på att justera parametrar i modellen så att 
modellen får samma beteende som verkligheten. Den insamlade datan, exempelvis 
hastigheter, restider, kölängder m.m. jämförs med de värden simuleringen ger och 
parametrarna justeras tills tillfredställande resultat erhålls. De förinställda parametrarna är inte 
baserade på att en trafiksituation i Sverige ska simuleras, utan är hämtade från förhållandena i 
Spanien, där programvaran är framtagen. Hur förare reagerar och agerar i olika situationer kan 
variera från land till land. Parametrar bör justeras få i taget och notering föras över vilka 
parametrar som justerats och vilken verkningsgrad det hade för att kalibreringen ska kunna 
genomföras på bästa sätt. 
 
Validering utförs för att se om den kalibrerade modellen kan ge de resultatdata som 
efterfrågas i arbetets syfte. För att få en bra validering och med det en användbar modell bör 
indata samlas in för både kalibrering och validering. Valideringen ger inget om samma indata 
som vid kalibreringen används. Valideringen jämför, liksom kalibreringen, modellens resultat 
med uppmätta värden. 
 
Experimentering och analys 
I detta steg testas framtagna scenariona i modellen och resultatet från körningarna i 
simuleringsprogrammet analyseras och jämförs. 
 
Slutrapport och dokumentering 
I samband med att ett simuleringsarbete utförs dokumenteras också det som utförts samt de 
resultat som analysen ger. Detta sammanställs i en slutrapport av simuleringsarbetet. 
 

4.2.6 AIMSUN 
AIMSUN är ett av de vanligaste mikrosimuleringsprogram som används för att studera trafik 
världen över och används mestadels för tätorts- och motorvägstrafik. Andra vanliga program 
är VISSIM, PARAMICS och CORSIM. I Sverige används VISSIM och PARAMICS mest 
frekvent. 
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AIMSUN, Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-urban Networks, 
utvecklades under 90-talet av det spanska företaget TSS, Transport Simulation System [28]. 
AIMSUN är integrerad med GETRAM Simulation Environment och innehåller bl.a. en 
grafisk editor, TEDI, och en nätverksdatabas.  
 
I TEDI utförs uppbyggnad av modeller. Vägnätet byggs upp av sektioner och noder. 
Sektioner är vägavsnitt i en riktning och kan bindas samman i en korsning, avfart/påfart eller 
där behovet finns. Noder används för att sammanbinda segment med varandra. Då en sektion 
skapas bestäms bl.a. i vilken riktning trafiken på den ska gå, hur många filer sektionen ska 
bestå av, hastighet och vilken typ av väg det är, exempelvis motorväg eller landsväg.  
 
Trafiken i nätverket kan läggas in i modellen på två olika sätt. Antingen används en OD-
matris eller antal inkommande fordon och svängandelar i varje korsning. OD-matriser anger 
start- och slutdestination för alla fordon i modellen medan alternativet med svängandelar 
anger hur inflödet till korsningen fördelar sig i korsningen. Stokastisk spridning av fordonen i 
nätverket tillämpas vid användning av svängandelar och detta kan medföra att fordon kan 
komma att cirkulera runt i nätverket utan slutdestination.  
 
Vid korsningar i AIMSUN kan trafiksignaler, väjnings- eller stopskyltar användas för att styra 
trafiken. Trafiksignalerna använder sig av ett signalschema, där fastiden för rött, gult och 
grönt anges i modellen. Kollektivtrafik kan användas i simuleringen och läggas enkelt in i 
modellen. Tidsscheman för olika linjer kan matas in och hållplatser kan placeras ut, både 
enkla hållplatser utefter vägen och de med bussficka. Likaså hanteras olyckor och olika ITS-
applikationer i AIMSUN, exempelvis kan VMS-skyltar användas. ITS står för intelligenta 
transportsystem (engelskans Intelligent Transport Systems) och innebär att IT 
(informationsteknik) används i trafiken. 
 
Cirkulationsplatser 
I AIMSUN finns inget direkt verktyg för att bygga en cirkulationsplats i modellen, förutom de 
vägsektioner som används då vägar byggs upp i modellen. Eftersom det finns en mängd olika 
varianter på cirkulationsplatser, allt ifrån riktigt små till stora upp emot över 200 meter i 
diameter, kan det vara svårt att använda sig av en standardvariant på cirkulationsplatsmodeller 
i programverktyg. 
 
I AIMSUN används sektioner som binds samman på sådant sätt att cirkulationsplatsen tar den 
form den i verkligheten har. Sektionerna sammanbinds med junctions och intersections inne i 
cirkulationsplatsen. Junctions och intersections används vanligtvis i korsningar eller på andra 
ställen där syftet är att sammanbinda olika sektioner med varandra. 
 
Det är viktigt att förstå logiken i hur cirkulationsplatsen fungerar, så att uppbyggandet blir en 
avbildning av verkligheten, inte bara utseendemässigt utan också i dess funktion. Har 
cirkulationsplatsen fler än ett körfält kan det uppstå problemet med att det inte går att ange 
vilket körfält ett fordon ska använda. Detta kan lösas genom att dela upp alla fordonstyper i 
ytterligare klasser beroende på vilken rutt varje specifikt fordon önskas köra. Därefter kan 
specifika rutter tilldelas alla klasser av fordonstyper. Att få detta att stämma krävs grundligt 
arbete och stora studier över hur alla fordon kör, vilka körfält de väljer, från att de kommer in 
i systemet till dess att de lämnar det. 
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5 Simulering 
I detta kapitel kommer simuleringsarbetet att beskrivas, baserat på de sju steg som tidigare 
presenterats som beståndsdelar av ett simuleringsprojekt. De olika scenarier som testats 
kommer att beskrivas och resultatet presenteras. Scenariernas uppgift i detta arbete är att 
testa känsligheten i systemet gällande förändringar av trafikvolymen samt hur effektivt ett 
redan framtaget åtgärdsförslag i området är. 

5.1 Områdesbeskrivning 
Området för simuleringen innefattar Munksjöbron och tre cirkulationsplatser i anslutning till 
bron, se Figur 5.1. De tre cirkulationsplatserna är Högskolerondellen, Teaterrondellen och 
Museirondellen. Högskolerondellen ligger i direkt anslutning till bron på västra sidan. På den 
östra sidan utmynnar bron i Teaterrondellen och strax norr om den, på östra sidan, ligger 
Museirondellen. 
 

 
Figur 5.1. Området för simuleringsarbetet [17] 
 
Museirondellen leder i norr mot Södra Strandgatan, i väst mot Atollenparkeringen, i söder 
mot Teaterrondellen via Östra Strandgatan och i öst till Odengatan. I Figur 5.2 visas 
Museirondellen och vilka vägar som ansluts till cirkulationsplatsen. 
 

 
Figur 5.2. Museirondellen [17] 
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Utefter Östra Strandgatan ligger Teaterrondellen som i väst ansluts till Munksjöbron. Östra 
Strandgatan sträcker sig från Museirondellen i norr till Teaterrondellen och sedan vidare i 
sydostlig riktning. På Östra Strandgatan i sydostlig riktning finns ett obevakat övergångsställe 
för både gång- och cykeltrafik. Teaterrondellen med markerade anslutningsvägar visas i Figur 
5.3. 
 

 
Figur 5.3. Teaterrondellen [17] 
 
Högskolerondellen på västra sidan av Munksjön ansluter till Munksjöbron i öst, 
Munksjögatan i sydväst och Gjuterigatan i väst. Munksjögatan sträcker sig vidare mot 
Kungsgatan och Gjuterigatan leder in mot västra centrum. Detta visas i Figur 5.4. 
 

 
Figur 5.4. Högskolerondellen [17] 

5.2 Problemidentifiering 
Problemet i detta område är att trängsel med köer, låg hastighet och med det längre restid, 
uppstår under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. Detta är främst påtagligt under 
eftermiddagen. Kapaciteten är för låg i cirkulationsplatserna, framför allt i Högskolerondellen, 
vilket medför att fordon från vissa tillfarter har svårigheter med att ta sig in i 
cirkulationsplatserna. 
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Det mest utmärkande problemet är att köer bildas på bron i främst västlig riktning under både 
morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. Problemen under morgonen är centrerat runt 
kl. 07.45 och 08.05 då trafikvolymen är hög både i västlig riktning över Munksjöbron och 
från Munksjögatan. Andelen trafik från Munksjögatan mot Gjuterigatan är då betydligt högre 
än tidigare vilket medför att trafiken på Munksjöbron har svårigheter att ta sig in i 
cirkulationsplatsen. Detta medverkar till att köerna på Munksjöbron växer sig stundtals så 
långa att de sträcker sig dels ut i Teaterrondellen, dels upp mot Museirondellen. Dessa längre 
köer inträffar enbart mellan kl. 07.55 och 08.00, enligt filmningarna över området som utförts. 
Under morgonen är det även stundtals riktigt långa köer på Munksjögatan. Orsaken är främst 
att en hög trafikvolym från Munksjögatan råder samt att trafik från Gjuterigatan ut mot 
Munksjöbron stundtals stoppar upp flödet från Munksjögatan. 
 
Trafiken under eftermiddagens maxtimma på Munksjöbron i västlig riktning är känslig för 
stopp eftersom trafikvolymen då är hög och köer bildas snabbare än under morgonen. Långa 
köer på bron från Högskolerondellen har noterats från filmningarna, stundtals runt kl. 16.50 
och 17.10-17.25. Dessa köer sträcker sig in i Teaterrondellen men främst vidare norr ut mot 
och in i Museirondellen. Köer bildas även på både Odengatan i västlig riktning och på Östra 
Strandgatan, mot Teaterrondellen söderifrån, samt på Munksjöbron mot Teaterrondellen.  
 
Vid ett fåtal tillfällen, vid fältstudie av Museirondellen, har det inträffat att Museirondellen 
bestod av rullande kö. Detta medförde att flödet in från Odengatan var begränsat och köerna 
växte på Odengatan. Beroende på utformningen i Museirondellen har trafik från Odengatan 
relativt bra förutsättningar för att ta sig in i cirkulationsplatsen, vilket medför att så fort 
köerna i cirkulationsplatsen lagt sig kan ett stort antal från Odengatan ta sig in i 
cirkulationsplatsen under relativt kort stund. Detta medverkar i stället till att trafikanter från 
Södra Strandgatan har svårt att ta sig in i cirkulationsplatsen då stort flöde kommer från 
Odengatan. 
 
Jönköpings kommun har ingen önskan om att öka kapaciteten i området genom att justera 
utformning av cirkulationsplatserna. Jönköpings kommun jobbar med Ålborgsåtagandena, 
som bland annat innebär att framkomligheten i staden ska ökas samtidigt som biltrafiken ska 
minskas [8]. 

5.3 Datainsamling 
Insamling av data har dels gjorts av Vägverket Konsult dels av författaren. Vägverket Konsult 
har filmat Teater- och Högskolerondellen samt utfört slangmätningar på Munksjöbron. 
Slangmätning innebär att två parallella luftslangar placeras tvärs över vägbanan och kopplas 
till en mätutrustning. Mätutrustningen registrerar bl.a. flöde och hastigheter uppdelat på olika 
fordonstyper. Filmning av Teater- och Högskolerondellen utfördes onsdagen den 16 januari 
respektive torsdagen den 17 januari 2008. Slangmätningarna pågick från måndagen den 14 
januari till fredagen den 18 januari 2008, varav mätvärden från tisdag till torsdag har använts i 
simuleringsarbetet. Författaren filmade Museirondellen under tisdagen den 26 februari och 
onsdagen den 27 februari 2008. På tisdagen filmades eftermiddagstrafiken, kl. 16.00-18.00, 
och på onsdagen filmades morgontrafiken, kl. 07.00-09.00. Under samtliga dagar där data har 
inhämtats har väder- och trafikförhållandena på vägarna varit överensstämmande. Varken snö 
eller slask har legat på vägarna i området. Likaså har inga större arrangemang anordnats i 
staden under filmningarna. 
 
Utplacering av videokameror för filmning och dess täckande område samt positionen för 
slangmätningen visas i Figur 5.5. Utplaceringen av videokamera för filmning av 
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Teaterrondellen skilde sig från morgonens filmning till eftermiddagens. De båda positionerna 
finns med i Figur 5.5, morgonens utplacering markerad med 2a och eftermiddagens med 2b. 
Orsaken till bytet var att problem med ställningen för kameran uppstod på första position, 
vilket medförde att ca 20 minuters filmning gick förlorad, mellan kl. 08.00-08.20. Filmningen 
av Museirondellen, markerad med 1 i Figur 5.5, gjordes från Apelns parkeringshus. 
 

 
Figur 5.5. Karta över utplacering av videokameror och slangmätningen [17] 
 
Ur filmerna har flöde (bilar, tunga fordon, gång- samt cykeltrafikanter), svängandelar, samt 
kölängder tagits fram manuellt. Alla värden har tagits fram för varje 5-minutersintervall, för 
att få en så noggrann nivå som möjligt på indatan. Slangmätningen gav flöde, hastighet och 
andel tunga fordon på bron för varje 5-minutersintervall och riktning. I Avsnitt 5.3.1 
presenteras diagram över flöde och hastighet på Munksjöbron från slangmätningarna på en 
detaljeringsnivå på 5 minuter. Diagram över flödet/5-minutersintervall på Östra Strandgatan, 
mellan Teater- och Museirondellen, redovisas också i Avsnitt 5.3.1. Även tabeller över det 
totala flödet på Munksjöbron och Östra Strandgatan presenteras i Avsnitt 5.3.1. All 
kollektivtrafik i området har hämtats från tidtabeller för de berörda linjerna. I Avsnitt 5.4.2 
visas vilka linjer som trafikerar området samt vilken sträckning i modellen de har. 
 
Eftersom inte all datainsamling sammanfaller på en och samma dag medför det att den 
insamlade datan inte är helt tillförlitlig. För att undersöka hur mycket den inhämtade datan 
skiljer sig mellan de olika mätdagarna, har mätvärden från tre fasta mätstationerna i 
Jönköping tagits fram. Mätstationernas placering är Odengatan, Jordbrovägen samt 
Kortebovägen. En karta över mätpunkternas positioner visas i Figur 5.6. Mätvärden från de 
dagar som sammanfaller med datainsamlingens och som funnits tillgängliga finns 
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presenterade i nedanstående diagram och tabeller. Mätpunkten på Odengatan saknar värden 
för vissa datum och klockslag på grund av tillfälliga fel som uppstod i början av 2008. 
 

 
Figur 5.6. Fasta mätpunkter, Odengatan, Jordbrovägen och Kortebovägen [17] 
 
Vid studie av trafikflödet på Odengatan fanns mätvärden enbart tillgängliga för morgonen den 
15/1, 26/2 och 27/2. Ur Diagram 5.1 kan trafikflödet för samtliga riktningar och datumen 
studeras. Under period 07.00-08.00 visar Diagram 5.1 att flödet den 26/2 var högre jämfört 
med den 15/1 och 27/2, i både östlig och västlig riktning. Den största uppmätta skillnaden var 
i östlig riktning mellan 15/1 och 26/2. Skillnaden var 89 fordon på en timma, vilket motsvarar 
i snitt ca 7 fordon/5-minutersintervall. Mellan den 15/1 och 27/2 var skillnaden i flöde 
marginell. Studeras sedan nästa period mellan kl. 08.00 och kl. 09.00 är flödet den 26/2 
istället lägre jämfört med de andra datumen, som även då inte skiljer sig avsevärt åt 
sinsemellan. Flödet under morgonen den 26/2 är inte lika intressant att studera, beroende på 
att inhämtad data till simuleringen denna dag enbart är från eftermiddagen. Då eftermiddagens 
värden saknades togs morgonens värden med för att ge en indikation på hur flödet skiljde sig 
mellan dagarna. 
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Diagram 5.1. Trafikflöde från den fasta mätpunkten på Odengatan, 15 jan, 26 feb. och 27 feb. 
2008 
 
Vid studie av flödet på Jordbrovägen är den tydligaste skillnaden under eftermiddagen. Detta 
kan studeras i Diagram 5.2. I nordlig riktning, under eftermiddagen, är den största skillnaden 
mellan den 17/1 och 27/2, på 99 fordon/h vilket motsvarar 8 fordon/5-minutersintervall i snitt. 
I sydlig riktning under samma tidsperiod är den största skillnaden 77 fordon/h, alltså i 
genomsnitt 6 fordon/5-minutersintervall, mellan den 16/1 och 26/2. Under morgonens 
maxtimma är skillnaden som mest 41 fordon/h, i snitt 3 fordon/5-minutersintervall, och sker i 
sydlig riktning mellan den 16/1 och 27/2. 
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Morgon och eftermiddagens maxtimmesflöde, Jordbrovägen
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Diagram 5.2. Trafikflöde från den fasta mätpunkten på Jordbrovägen, 15, 16, 17 jan. och 26, 
27 feb. 2008 
 
Slutligen Kortebovägen i väst som sträcker sig norrut utefter Vätterns västra strand. Likt 
Jordbrovägen är de största skillnaderna på eftermiddagen, se Diagram 5.3. I sydlig riktning, 
under eftermiddagen, är flödet den 16/1, 17/1 och 27/2 på samma nivå, ca 650 fordon/h. Den 
15/1 är flödet 699 fordon/h och den 26/2, 728 fordon/h. I nordlig riktning är den största 
variationen mellan dagarna ca 100 fordon/h, detta är mellan dagarna 27/2 och 15/1. Flödet 
den 27/2 är 1098 fordon/h och den 15/1, 1194 fordon/h. Resterande dagar varierar mellan 
1114 och 1165 fordon/h. 
 
Under morgonen, i sydlig riktning, ligger värdena på en jämn nivå förutom från mätningarna 
från den 26/2, som ligger ca 100 fordon/h högre än de resterande dagarna. I nordlig riktning, 
under morgonen, är nivån också jämn förutom mätningarna från den 27/2 som har något lägre 
flöde. Det uppmätta flödet den 27/2 ligger ca 50 fordon/h lägre jämfört med de andra dagarna. 
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Morgonens och eftermiddagens maxtimmesflöde, Kortebovägen
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Diagram 5.3. Trafikflöde från den fasta mätpunkten på Kortebovägen, 15, 16, 17 jan. och 26, 
27 feb. 2008 
 
Sammanfattningsvis är skillnaden i flöde mellan mätningarna under morgonen relativt jämn. 
På Jordbrovägen kan en marginell ökning av flödet i sydlig riktning utläsas från januari till 
februari. På Odengatan och Kortebovägen är flödet jämnt mellan de olika datumen. 
 
Under eftermiddagen är skillnaden på Odengatan marginell och på Jordbrovägen kan det 
urskiljas en ökning från januari till februari på ca 100 fordon/h. På Kortebovägen varierar 
mätningarna något och en generell förändring kan inte utläsas. 

5.3.1 Analys av indata 
Uppmätt flöde på vägarna mellan cirkulationsplatserna skiljer sig aningen åt mellan de olika 
mätningarna, främst under eftermiddagen. I nedanstående diagram och tabeller visas uppmätta 
värden på flödet/riktning på Munksjöbron respektive Östra Strandgatan, mellan Musei- och 
Teaterrondellen. För Munksjöbron finns även diagram över medelhastigheten/5-
minutersintervall presenterade. Uppmätta värden kommer från slangmätningen på 
Munksjöbron samt filmerna över samtliga cirkulationsplatser. 
 
Eftersom mätningarna på Teaterrondellen sammanfaller med slangmätningen på bron den 
16/1 samt att mätningarna på Högskolerondellen sammanfaller med slangmätningen den 17/1 
borde graferna för dem följa varandra. I vissa diagram nedan uppstår motsättningar dem 
emellan, vilket kan bero på att avståndet mellan cirkulationsplats och positionen för 
slangmätningen är ca 200 m. Vilket medför, framför allt i samband med köbildning, att flödet 
ut ur cirkulationsplatserna mot bron under ett 5-mintersintervall inte överensstämmer med 
flödet som passerar mitt på bron under samma intervall. Flödet har då förskjuts i tiden mellan 
de båda mätplatserna. 
 
I Diagram 5.4 visas hur trafikflödet österut på Munksjöbron ser ut för de olika mätningarna. 
Ett relativt tydligt mönster finns i hur trafiken varierar under morgonen. En tydlig topp ligger 
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mellan kl. 07.45 och kl. 08.05. Maxtimman för Munksjöbron i östlig riktning är enligt gjorda 
mätningar 07.20-08.20. Maxtimman visar sig också i uppmätta hastigheter, se Diagram 5.5, 
där medelhastigheten för varje 5-minutersintervall är något lägre under maxtimman. I Tabell 
5.1 kan totalt antal fordon som passerat under tidsperioden 07.00-08.30 i östlig riktning 
utläsas. 
 

Trafikflödet på Munksjöbron i östlig riktning, 
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Diagram 5.4. Trafikflödet på Munksjöbron i östlig riktning under morgonen 
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Medelhastigheten på Munksjöbron, Östlig 
rinktning, Morgon
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Diagram 5.5. Medelhastigheten på Munksjöbron i östlig riktning under morgonen 
 
Tabell 5.1 Antal fordon på Munksjöbron i östlig riktning, kl. 07.00-08.30 
Mätning Antal fordon 
På bron, 15/1 1565 
På bron, 16/1 1512 
På bron, 17/1 1420 
I Teaterrondellen, 16/1 - 
I Högskolerondellen, 17/1 1392 
 
Trafiken under samma tidsperiod i västlig riktning på Munksjöbron ser även den ut att följa 
ett mönster, se Diagram 5.6. Det som avviker är en svängning av flödet den 15/1, med en 
djup sänka, kl. 07.50-07.55, följt av en topp, 08.05-08.10. I Diagram 5.7, över 
medelhastigheten under tidsperioden, kan utläsas att i samband med att flödet svänger, 
sjunker medelhastigheten kl. 07.50 från 31 km/h till 17 km/h. Låg hastighet i kombination 
med lågt flöde medför att densiteten är hög och orsaken till svängningen i diagrammet är 
troligtvis köbildning på bron. Även flödet från mätningen i Teaterrondellen har en topp, under 
perioden 07.55-08.00, med en hastighetssänkning som följd. Ur filmningen som studerats 
framträder en kö på bron ända ner till Teaterrondellen och Östra Strandgatan i nordlig 
riktning, under denna tidsperiod. I Tabell 5.2 kan det totala antalet passerade fordon i västlig 
riktning under perioden 07.00-08.30 avläsas. 
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Diagram 5.6. Trafikflödet på Munksjöbron i västlig riktning under morgonen 
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Diagram 5.7. Medelhastigheten på Munksjöbron i västlig riktning under morgonen 
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Tabell 5.2. Antal fordon på Munksjöbron i västlig riktning, kl. 07.00-08.30 
Mätning Antal fordon 
På bron, 15/1 950 
På bron, 16/1 983 
På bron, 17/1 1036 
I Teaterrondellen, 16/1 - 
I Högskolerondellen, 17/1 1024 
 
För mätningarna gjorda i östlig riktning på Munksjöbron under eftermiddagen ligger samtliga 
mätningar på en konstant flödesnivå, se Diagram 5.8. Flödesnivån ligger i ett spann mellan ca 
70 till 90 fordon/5-minutersintervall, d.v.s. 840-1080 fordon/h. Variationen mellan varje 5-
minutersintervall skiljer sig åt mellan de olika mätningarna, vilket är förståeligt i och med att 
mätningarna är på en sådan detaljnivå som 5-minutersintervall. En topp kan urskiljas runt kl. 
16.45. Diagram över medelhastigheten på bron från slangmätningarna visas i Diagram 5.9. 
Medelhastigheten ligger på en jämn nivå mellan 40 och 50 km/h. 
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Diagram 5.8. Trafikflödet på Munksjöbron i östlig riktning under eftermiddagen 
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Diagram 5.9. Medelhastigheten på Munksjöbron i östlig riktning under eftermiddagen 
 
Totalt antal fordon som passerar i östlig riktning under perioden 16.00-17.30 kan utläsas i 
Tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3. Antal fordon på Munksjöbron i östlig riktning, kl. 16.00-17.30 
Mätning Antal fordon 
På bron, 15/1 1472 
På bron, 16/1 1426 
På bron, 17/1 1484 
I Teaterrondellen, 16/1 1601 
I Högskolerondellen, 17/1 1455 
 
I västlig riktning under eftermiddagen ligger flödet på en relativt jämn nivå för alla mätningar, 
förutom ett fåtal pikar. Se Diagram 5.10. Flödet ligger mellan ca 80 till 100 fordon/5-
minutersintervall, vilket motsvarar ca 960-1200 fordon/h. Medelhastigheten varierar mellan 
mätningarna, se Diagram 5.11. Mätningen gjord den 17/1 gav en låg medelhastigheten under 
perioden 16.15-17.15. Medelhastigheten denna period låg mellan 20-25 km/h och antyder på 
att kö uppstått på bron. Vid framräkning av medelvärdet för de tre medelhastigheterna i 
Diagram 5.11 har inte hänsyn tagit till hastigheterna uppmätta den 17/1 på grund av den stora 
avvikelsen. 
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Diagram 5.10. Trafikflödet på Munksjöbron i västlig riktning under eftermiddagen 
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Diagram 5.11. Medelhastigheten på Munksjöbron i västlig riktning under eftermiddagen 
 

  56



I Tabell 5.4 kan totalt antal passerade fordon i västlig riktning under perioden 16.00-17.30 
studeras. 
 
Tabell 5.4.  Antal fordon på Munksjöbron i västlig riktning, kl. 16.00-17.30 
Mätning Antal fordon 
På bron, 15/1 1653 
På bron, 16/1 1724 
På bron, 17/1 1805 
I Teaterrondellen, 16/1 1590 
I Högskolerondellen, 17/1 1845 
 
Vid jämförelse av mätningarna gjorda från Musei- och Teaterrondellen, under morgonen, kan 
ett tydligt mönster följas för både flödet söder och norr ut. Trafikflödet mellan Musei- och 
Teaterrondellen under morgonen, för båda riktningarna, illustreras i Diagram 5.12. Blå och 
rosa kurva utgör flödet norrut medan gul och grön kurva är flödet söderut. Trots att det skiljer 
över en månad mellan mätningarna skiljer sig inte mätvärdena i någon vidare omfattning. 
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Diagram 5.12. Trafikflödet mellan Musei- och Teaterrondellen under morgonen 
 
På grund av avsaknad av data från Teaterrondellen mellan kl. 08.00 och kl. 08.20 visar 
Diagram 5.12 och Diagram 5.13 endast flödet mellan kl. 07.00 och kl. 08.00. Tabell 5.5 visar 
antalet fordon som passerar i nordlig respektive sydlig riktning under perioden 07.00-08.00. 
Tabellen visar att skillnaden i flöde mellan mättillfällena inte är särskilt stor för 
morgontrafiken mellan kl. 07.00-08.00. 
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Tabell 5.5. Antal fordon mellan Musei- och Teaterrondellen, kl. 07.00-08.00 
Mätning Antal fordon 
Norrut, Teaterrondellen 925 
Norrut, Museirondellen 921 
Söderut, Teaterrondellen 720 
Söderut, Museirondellen 773 
 
Under eftermiddagen visas skillnaderna mellan mätningarna större utslag, se Diagram 5.13. I 
sydlig riktning är värdena från mätningen av Museirondellen betydligt högre än de som är 
gjorda i Teaterrondellen. Värdena på flödet i nordlig riktning är relativt lika mellan de båda 
mätningarna. Överlag kan en tendens till att flödet har ökat från januari till februari i området 
utläsas. 
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Diagram 5.13. Trafikflödet mellan Musei- och Teaterrondellen under eftermiddagen 
 
I Tabell 5.6 kan antalet passerade fordon under perioden 16.00-17.30 i nordlig respektive 
sydlig riktning studeras. Värdena visar det som Diagram 5.13 antydde, att flödet under 
eftermiddagen ökat från januari till februari, i både nordlig och sydlig riktning. Tabell 5.6 
visar också att flödet är över lag, enligt dessa två mätningar, lika stort i nordlig riktning som i 
sydlig. 
 
Tabell 5.6. Antal fordon mellan Musei- och Teaterrondellen, kl. 16.00-17.30 
Mätning Antal fordon 
Norrut, Teaterrondellen 1746 
Norrut, Museirondellen 2037 
Söderut, Teaterrondellen 1736 
Söderut, Museirondellen 2068 
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5.4 Modellbygge och verifiering 
Själva modellen har byggts i TEDI utifrån en bakgrundskarta för att få hela modellen 
skalenlig. Bakgrundskartan som användes är en detaljerad vektorkarta i cad-format. P.g.a. att 
Munksjöbron är relativt ny fanns inget tillräckligt aktuellt ortofoto, skalenligt flygfoto, som 
kunde användas. Bakgrundskartan bistod Jönköpings kommun med och visas i Figur 5.7. 
Planerad in- och utfart till Östra kajen är även medtagen i bakgrundskartan. Hela vägnätet 
som byggts upp i AIMSUN visas i Figur 5.8. Den gröna markeringen på Munksjöbron är 
detektorer som satts ut för att mäta hastighet och flöde i modellen. Detektorerna är placerade 
där Vägverket Konsults slangmätningar gjordes. 
 

 
Figur 5.7 Bakgrundskarta [33] 
 

 
Figur 5.8. Modell över området i AIMSUN  
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I Figur 5.9 visas en närmare bild av modellen av Museirondellen. De ljusgult markerade 
områdena vid tre av cirkulationsplatsens infarter betecknar att ”yellow box” används i 
modellen. Yellow box innebär att fordon inte kör in i det markerade området utan att vara 
säkra på att de också kan lämna området. Att använda yellow box förhindrar att korsningen 
låser sig vid en hög trafikvolym. Ett noterat problemet med yellow box i modellen är att 
fordon inne i cirkulationsplatsen kan sakta in farten och näst intill lämna företräde till fordon 
som vill in i cirkulationsplatsen. Att företräde lämnas för dem som ska in i cirkulationsplatsen 
har inte inträffat men hastighetssänkning i cirkulationsplatsen noterades främst vid infarten 
från Odengatan. Därför används inte yellow box vid denna infart. 
 
Utfarten mot Södra Strandgatan består i verkligheten av en droppe, vilket medför att 
framkomligheten där stundtals kan vara begränsad. I modellen har en extra länk lagts till, där 
hastigheten begränsats till 10 km/h. Beroende på att länken är relativt kort påverkar detta 
endast att kö bildas i utfarten på liknande sätt som det i verkligheten stundtals gör under 
rusningstrafiken.  
 
På Odengatan i östlig riktning påverkas hastigheten och framkomligheten emellanåt av ett 
övergångsställe ca 250 meter från Museirondellen. För att få simuleringen att bete sig som i 
verkligheten har även här en extra länk lagts till med en begränsad hastighet på 10 km/h. 
Länken är längre än den vid Södra Strandgatan för att den effekt som noterades i verkligheten 
skulle uppnås. Valet av hastighetsbegränsning på de båda extralänkarna baserades på 
animerade simuleringar i AIMSUN, där påverkan av länkarna med olika valda hastighet 
studerades. Den hastighet som gav de effekter som noterats i filmningarna användes. 
 
Vid infarten från Östra Strandgatan har två separata körfält inne i cirkulationsplatsen valts att 
använda. Ett körfält för högersvängande trafik från Östra Strandgatan och ett för både de som 
vill svänga av till Odengatan och de som vill vidare i cirkulationsplatsen, från både Östra 
Strandgatan och de som befinner sig inne i cirkulationsplatsen. Vid studie av trafiken i 
verkligheten valde ett antal från Östra Strandgatan att ligga i vänster körfält för att svänga till 
Odengatan. 
 

 
Figur 5.9. Modell av Museirondellen i AIMSUN 
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I modellen över Teaterrondellen, se Figur 5.10, har yellow box använts i alla tillfarter samt 
vid övergångsstället på Östra Strandgatan. Orsaken till att det används vid övergångsstället 
var att förhindra fordonen i modellen att ställa sig på övergångsstället då kö uppstår. Innan 
yellow box användes vid övergångsstället bildades kön över övergångsstället och förhindrade 
cyklister och gångtrafikanter från att ta sig över övergångsstället. Detta var mest framträdande 
i riktning in mot Teaterrondellen. I motsatt riktning inträffade detta enbart i samband med att 
bussen saktade in för att stanna vid hållplatsen. Själva hållplatsen i sydlig riktning är en 
bussficka, men i TEDI visas detta enbart som en gulmarkerad sträcka av vägavsnittet. När 
modellen körs i AIMSUN kommer bussen att placeras vid sidan av vägen, då den står still vid 
hållplatsen, och fordon kan passera förbi. 
 

 
 
Figur 5.10. Modell av Teaterrondellen i AIMSUN 
 
Figur 5.11 visar modellen av Högskolerondellen. En justering från verkligheten är att 
högerfickan på infarten från Munksjöbron har i modellen gjorts längre än vad den i 
verkligheten är. Orsaken var att fordon, vid körning av modellen, inte använde fickan i lika 
stor utsträckning som i verkligheten. Då fickan gjordes längre övervägde fler fordon att 
använda sig av fickan då destinationen var Gjuterigatan. 
 
Yellow box används på en av infarterna, den från Gjuterigatan. Användande av yellow box vid 
infarten från Munksjöbron medförde att trafiken i modellens cirkulationsplats inte flöt på lika 
bra som i verkligheten. Detta gjorde att fordon inne i cirkulationsplatsen stannades upp, med 
utgång att fordonen på bron fick stå i kö längre och kön växte i snabb takt.  
 
I västlig riktning utefter Gjuterigatan ansluts Vallgatan bara 50 meter från Högskolerondellen. 
Anslutningen medför att köer stundtals kan sträcka sig till Högskolerondellen och hastigheten 
efter cirkulationsplatsen bli begränsad. Detta har justerats i modellen med hjälp av en länk 
med en begränsad hastighet på 12 km/h. Detta medför att fordonen i modellen saktar in i 
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slutet av Gjuterigatan en kort sträcka. Då trafiken är hög medför det att kö kan bildas ut mot 
Högskolerondellen från Gjuterigatan, som i verkligheten. Även vid denna avfart testades olika 
hastighetsbegränsningar i animerade simuleringar i AIMSUN för att få fram en passande 
hastighetsbegränsning på länken. 
 

 
Figur 5.11. Modell av Högskolerondellen i AIMSUN 

5.4.1 OD-matris 
Författaren har valt att använda sig av en OD-matris för att beskriva flödet och dess 
fördelning i modellen. En annan variant hade varit att i varje korsning ange inflöde och 
flödesfördelning. Eftersom korsningarna i modellen uteslutande består av cirkulationsplatser, 
vilka är uppbyggda av ett flertal små segment, uppstår det ett problem vid inläggningen av 
flödesfördelningen. Problemet är att mellan varje segment i cirkulationsplatsen skulle en 
fördelning bli tvungen att läggas in, vilket skulle vara tidsödande. Därför har en OD-matris 
mellan alla start- och slutnoder i modellen skapats. Eftersom indatan är framtagen för varje 5-
minutersintervall har en OD-matris tagits fram för varje 5-minutersintervall och lagts in i 
modellen. Simuleringen körs mellan kl. 07.00 och kl. 08.30 på morgonen och mellan kl. 16.00 
och kl. 17.30 på eftermiddagen.  
 
Eftersom indatan är hämtad från olika dagar behövdes all data bearbetas innan en OD-matris 
kunde tas fram. Det stora problemet inledningsvis var att bestämma vilka flöden som skulle 
användas mellan alla OD-par i modellen. Flödet under varje 5-minutersinervall skiljde sig 
mellan de olika dagarna, framför allt under eftermiddagen. För att få ett så realistiskt flöde 
som möjligt i nätverket har flödet som uppmättes i Teaterrondellen valts att utgå ifrån. Detta 
flöde har kunnat jämföras direkt med de övriga mätningarna, som visats i Diagram 5.4 till 
Diagram 5.13. Mätvärdena för flödet i Teaterrondellen har heller inga direkt avvikande 
värden. Det tyder på att risken för att större brister ska finnas i datan kan betraktas som lägre 
än om datan avvikit från de andra mätningarna. Antalet cyklister samt gångtrafikanter har 
tagits fram ur samma film som flödet för motorfordonen i Teaterrondellen. Relationen mellan 
motorfordon och GC-trafikanter har enbart kunnat utläsas från filmningen i Teaterrondellen 
den 16/1. Eftersom data under tiden 08.00-08.20 saknas i Teaterrondellen har ett medelvärde 
från de andra mätningarna använts under den tidsperioden. 
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Ur de två andra cirkulationsplatserna har svängandelar tagits fram för respektive 
cirkulationsplats och gett procentsatser. Dessa procentsatser har använts då uppmätt flöde i 
Teaterrondellen har fördelats ut i hela nätverket. Utifrån det givna flödet till och från 
Teaterrondellen samt svängandelarna i Högskole- och Museirondellen, har OD-matriser för 
varje 5-minutersintervall tagits fram. De fordonstyper som tagits med i modellen är 
personbilar, lastbilar, cyklister, gångtrafikanter samt bussar. OD-matriser är framtagna för alla 
fordonstyper utom bussar, som är inlagda enligt tidtabell för respektive linje. 

5.4.2 Kollektivtrafik 
All kollektivtrafik har lagts in i modellen efter tidtabell för respektive linje. Den tid bussen 
står stilla vid busshållplatsen, stopptid, har baserats på manuella mätningar på Östra 
Strandgatan gjorda tisdagen den 4 mars 2008, för både morgon och eftermiddag. 
Busshållplatsen norrut är en vanlig busshållplats utefter vägen, medan busshållplatsen söderut 
har en bussficka. Norrut har Östra Strandgatan två körfält vilket medför att ett busstopp enbart 
stoppar upp trafiken i ett körfält. Söderut har Östra Strandgatan, från Teaterrondellen, ett 
körfält. Bussfickan hjälper således till att förhindra trafikstopp vid eventuellt stopp. I Figur 
5.12 visas vilka vägar aktuella busslinjer tar i området samt busshållplatsernas placering. 
 

 
Figur 5.12. Busslinjernas dragning i området och deras busshållplatser [17] 

5.4.3 Verifiering 
Parallellt med att modellen byggdes upp i TEDI, testkördes modellen allteftersom i AIMSUN 
för att kontinuerligt eliminera fel i dess funktion. Verifieringsarbetet innefattade studie av 
fordonens beteende och om trafikreglerna efterföljdes. Trafikens beteende i 
cirkulationsplatserna studerades ingående i modellen samt om fordonen körde enligt den OD-
matrisen som lagts in. Felaktigheter i den framtagna OD-matrisen kan också upptäckas vid 
testkörningarna. I detta arbete upptäcktes att två destinationer förväxlats, vilket enkelt kunde 
justeras genom att växla id-nummer på de båda destinationernas noder. 

5.5 Kalibrering 
Inför kalibreringsarbetet togs en strategi fram för hur arbetet skulle utföras, vilken påverkan 
olika parametrar har på simuleringen studerades och utgångsvärden på parametrarna togs fram 
och lades in i modellen. Fordonsparametrarna som lades in baserades på tidigare 
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simuleringsprojekt som gjorts i AIMSUN och lokala parametrar bestämdes utifrån gjorda 
noteringar på plats och från filmningarna. Bättre utgångsvärden på parametrarna ger ett bättre 
utgångsläge vid kalibreringens inledningsskede vilket underlättar kalibreringsarbetet. De 
globala parametrarna har inte justerats i någon vidare utsträckning, utan AIMSUN´s 
förinställda parametervärden användes till en början. 
 
Inledningsvis justerades parametrar för att få hastigheterna i simuleringen att överensstämma 
med de uppmätta. Därefter gjordes justeringar för att få köerna i modellen att matcha 
uppmätta värden, samtidigt som hastigheterna i modellen övervakades så att de inte 
försämrades. 
 
I nedanstående delavsnitt presenteras kalibreringsparametrarna, kalibreringens 
tillvägagångssätt, svårigheterna i kalibreringsarbetet och resultatet från kalibreringen. 
Kalibreringen har utförts med hjälp av de uppmätta hastigheterna på Munksjöbron och 
kölängderna till Teater- samt Högskolerondellen. 

5.5.1 Kalibreringsparametrar 
De parametrar som används vid justering för att kalibrera modeller i AIMSUN presenteras i 
Tabell 5.7. 
 
Tabell 5.7. Kalibreringsparametrar i AIMSUN 
Globala parametrar Lokala parametrar Fordonsparametrar 
Förarens reaktionstid Hastighetsbegränsning Längd 
Reaktionstid vid stopp Svänghastighet Bredd 
Hastighet då fordon ansluter till en kö Fri sikt, angiven i meter Max önskad hastighet 
Hastighet då fordon lämnar en kö Hastighet i Yellow box Max acceleration 
 Zon 1 distans Normal retardation 
Car-Following modellen: Zon 2 distans Max retardation 
Maximalt antal fordon som beaktas Tidsavstånd, påfarter Hastighetsacceptans 
Maximal distans till framförvarande Vägavsnitts lutning Min distans mellan fordon 
Maximal hastighetsskillnad mellan körfält  Företrädestid 
Max hastighetsskillnad, ramp och intilliggande körfält   
   
Lane-Changing modellen:   
Procentsats för att påbörja en omkörning   
Procentsats för att avsluta en omkörning   
 
För att reglera hastigheter i nätverket brukar parametrarna max önskad hastighet, max 
acceleration normal och max retardation samt hastighetsacceptans justeras. Max önskad 
hastighet avgör förarnas högsta önskade hastighet, max acceleration bestämmer hur snabbt 
fordonen kan accelerera, normal och max retardation anger hur snabbt retardationen kan ske 
och hastighetsacceptansen avgör hur villig föraren är att följa hastighetsbegränsningen. 
 
Även den lokala parametern svänghastighet kan användas vid reglering av hastigheter i 
AIMSUN. Vanligtvis brukar denna parameter automatiskt beräknas i alla svängar genom en 
jämförelse av hastigheten på länken innan svängen med länken efter. Denna beräkning kan 
ibland ge något höga värden och det är därför bra att kontrollera parametern i modellens alla 
svängar. 
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För att justera kölängderna i AIMSUN brukar fordonsparametern Min distans mellan fordon 
främst användas, som anger det minsta avståndet mellan fordonen i modellen. Kölängd 
definieras som antal fordon i kö i AIMSUN. Även de ovan beskrivna parametrarna max 
önskad hastighet, max acceleration normal och max retardation samt hastighetsacceptans 
som påverkar hastigheten, påverkar även kölängderna. 

5.5.2 Tillvägagångssätt 
Som nämnts inledningsvis i Avsnitt 5.5 har de lokala parametrarna och fordonsparametrarna 
ställts in i förväg för att underlätta kalibreringsarbetet. För att till en början få veta hur 
modellens värden skiljde sig från de uppmätta och på så sätt få en uppfattning om vilka 
parametrar som skulle justeras kördes en simulering i AIMSUN. Hastigheterna från 
simuleringen jämfördes med de uppmätta. Inledningsvis var hastigheterna för höga i båda 
riktningar på Munksjöbron, främst i västlig riktning. För att sänka hastigheterna i modellen 
användes till en början främst fordonsparametrarna max önskad hastighet, max acceleration, 
normal och max retardation samt hastighetsacceptans. Parametrarna justerades en i taget för 
att kunna följa dess påverkan i modellen tydligt. Varje fordonsparameter består av ett medel-, 
max- och minvärde samt en standardavvikelse. Att justera standardavvikelsen för 
parametrarna medförde större förändringar än förväntat. Med dessa kunde avvikelser i det 
genomsnittliga beteendet justeras, vilket medförde att då ingen större variation rådde i 
verkligt beteende kunde standardavvikelsen tilldelas ett lågt värde. Var variationen i stället 
påtaglig i verkligheten kunde standardavvikelsen ökas i modellen. 
 
Att enbart justera ovan nämnda parametrar räckte inte för att få ett tillfredsställande resultat. 
Därför justerades andra parametrar som kan påverka hastigheterna. Valet av parametrar för 
justering grundades på logiskt tänkande och tester i modellen. Till en början studerades alla 
svänghastigheter i modellen och justerades vilket gav bättre resultat i simuleringen. 
Svänghastigheterna var tidigare för höga vilket medförde att köerna på bron var kortare än i 
verkligheten och hastigheten på bron för hög. För att kunna använda värden som var mer 
verklighetstrogna gjordes besök i Jönköping, tisdagen den 15 april 2008, och hastigheten i 
cirkulationsplatserna mättes. Detta utfördes genom att med bil köra i de olika 
cirkulationsplatserna runt kl. 14.00, och avläsa den hastighet som hölls i de olika 
cirkulationsplatserna. Valet att mäta hastigheten då inte rusningstrafik råder baseras på att 
fordonen ska ha möjlighet att köra i den hastighet som önskas då tillfälle ges under 
simuleringen. Eftersom simuleringen pågår under längre tid än enbart under maxtimman 
måste modellen fungera för lågtrafik också. 
 
Även en grundlig genomgång av den lokala parametern fri sikt gjordes vid varje infart i 
modellen. Parametern påverkar hur fordonen betedde sin vid infart i cirkulationsplatserna. Ju 
kortare sikt fordonen hade desto kortade tidslucka användes av fordonen. Eftersom bra sikt 
råder i alla infarter sänktes den fria sikten inte i någon infart. Fordonsparametern företrädestid 
förlängdes på samtliga infarter för att öka tidsluckan för fordon som är på väg in i 
cirkulationsplatserna. Tidigare kunde ett mer aggressivt beteende uppfattas i modellen, vilket 
inte råder i verkligheten. Troligtvis beror detta på att trafikbeteendet i Spanien, där 
programvaran är framtagen och default-värdena är hämtade, är aggressivare än i Sverige. 
 
När relativt bra kalibreringsresultat över hastigheterna på bron erhållits jämfördes 
kölängderna i simuleringen med uppmätta värden. Kölängderna stämde bra överens med 
uppmätta kölängder på flertalet länkar. De länkar som skilde sig åt från uppmätta värden var 
från Munksjöbron in mot Teaterrondellen och på Munksjögatan mot Högskolerondellen. I 
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manualen för AIMSUN rekommenderas justering av den globala parametern Reaktionstid vid 
stopp och fordonsparametern Min distans mellan fordon för att påverka kölängderna i 
modellen. En ökning av parametern Min distans mellan fordon medförde att köerna blev 
längre rent geografiskt i meter och med det hann fler fordon ansluta till kön och maximal 
kölängd ökades. En sammanställning över de parametervärden som användes för samtliga 
fordonstyper i modellen återfinns i Bilaga II. Default-värdena för fordonstyperna kan studeras 
i Bilaga III. 

5.5.3 Svårigheter i kalibreringsarbetet 
Den största svårigheten i kalibreringsarbetet var att få både morgonens och eftermiddagens 
hastigheter att samtidigt stämma överens med uppmätta värden. Överensstämmande 
hastigheter kunde fås under både morgonen och eftermiddagen då de inledningsvis 
kalibrerades var för sig. Men då samma parametervärden användes för både morgon och 
eftermiddag uppstod problem. Då morgonens hastigheter stämde bra överens med uppmätta 
stämde eftermiddagens värden sämre överens. Vid justering för att få bättre överensstämmelse 
under eftermiddagen försämrades värdena under morgonen. Ett mellanting togs fram, vilket 
har lett till att avvikande hastigheter förekommer, mest utmärkande under morgonen. 
 
Beroende på bristande indata i form av att data har inhämtats från olika dagar har inte 
överensstämmelsen mellan kalibreringsvärden och uppmätta värden blivit så bra som 
eftersträvats. Detta visar hur viktig korrekt och detaljerad indata är i mikrosimuleringsprojekt.  

5.5.4 Hastigheter 
De hastigheter som användes i kalibreringsarbetet är de som slangmätningarna på bron gav. I 
nedanstående diagram visas resultatet av kalibreringen gällande hastigheterna på 
Munksjöbron. I varje simulering har 20 replikationer, simuleringskörningar, använts för att få 
ett så genomsnittligt resultat som möjligt. Detektor 1 mäter trafiken på bron i östlig riktning, 
in mot Teaterrondellen, och detektor 2 i motsatt riktning på bron, in mot Högskolerondellen. 
Blå kurva är uppmätta värden från slangmätningarna och den röda kurvan är de hastigheter 
simuleringen gett. I Diagram 5.14 visas hastigheten på bron i östlig respektive västlig riktning 
under morgonen, 07.00-08.30. 
 

   
Diagram 5.14. Hastigheten på Munksjöbron i östlig respektive västlig riktning under 
morgonen, 07.00-08.30 
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Hastigheten under morgonen i östlig riktning sjunker inte lika stegvis i simuleringen som det 
gjorde i verkligheten. Hastigheten ligger i stället på en mer jämn nivå innan hastigheten sänks 
mellan kl. 07.55 och 08.05. 
 
Intressant att studera vid jämförelse av två olika mätningar är bl.a. Theil´s U som är ett mått 
på hur stor avvikelsen är mellan de båda graferna. Theil´s U kan anta värden mellan 0 och 1, 
där ett värde nära 0 tyder på att avvikelsen är låg mellan de båda graferna. Theil´s U har 
följande formel: 
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där x är uppmätta värden och y är motsvarande värden i simuleringen 
 
I östlig riktning är Theil´s U = 0,05 och i västlig riktning 0,06, vilket tyder på bra 
överensstämmelse i både västlig och östlig riktning. Även värdena på UM, UC och US, som 
anger hur stor del av avvikelsen Theil´s U som kan förklaras med systematiskt fel (UM), 
naturligt fel (UC) och variansfel (US), är intressanta att studera. UM + UC + US = 1, där det 
bästa scenariot är UM = 0, UC =1 och US = 0. I västlig riktning är UM = 0,55, UC = 0,38 och 
US = 0,08 och i östlig riktning är UM = 0,06, UC = 0,80 och US = 0,14. Värdena i östlig 
riktning var något sämre, vilket beror på att kurvan från simuleringen ligger nästan 
genomgående över kurvan med de uppmätta värdena. Detta medför att sämre värden fås 
jämfört med om de båda kurvorna korsat varandra vid fler tillfällen. 
 
I västlig riktning finns en sänka i simuleringen under perioden 08.00-08.05 som är lägre än 
den verkligt uppmätta hastigheten. Orsaken kan vara att köbildning har inträffat på bron under 
detta 5-minutersintervall och som inte löses upp lika snabbt i simuleringen som i verkligheten. 
Orsaken är troligtvis att trafikflödet från Munksjögatan i sydväst till Gjuterigatan stoppar upp 
flödet ut från bron i simuleringen. Detta är även ett stort problem i verkligheten eftersom 
trafiken från bron påverkas av flödet från Munksjögatan till Gjuterigatan. En orsak till att 
sänkan inträffar i simuleringen kan vara att filmningen av Teater- och Högskolerondellen inte 
är från samma dag och att fördelningen i Högskolerondellen kan ha varierat mellan de båda 
dagarna.  
 
I Diagram 5.15 visas hastigheten på bron under eftermiddagen, 16.00-17.30, i östlig 
respektive västlig riktning. 
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Diagram 5.15. Hastigheten på Munksjöbron i östlig respektive västlig riktning under 
eftermiddagen, 16.00-17.30 
 
I östlig riktning ligger hastigheten relativt jämn. En förskjutning av hastigheten till höger, ca 5 
minuter, för simuleringen kan urskiljas. I östlig riktning är värdet på Theil´s U = 0,03, UM = 
0,16, UC = 0,73 och US = 0,11.  I västlig riktning är dessa värden Theil´s U = 0,09, UM = 
0,11, UC = 0,87 och US = 0,03. 
 
I västlig riktning under både morgonen och eftermiddagen skiljer sig hastigheten från verkliga 
värden då simuleringen startar. Detta kan bero på att den trafik som redan finns i nätverket då 
simuleringen startar inte stämmer överens med verkligheten. En uppvärmningstid på 30 
minuter har använts, vilket medför att simuleringen körs 30 minuter innan den riktiga 
simuleringen startar. Det flöde som används i uppvärmningssimuleringen är begynnelseflödet 
i den riktiga simuleringen. Eftersom flödesdata före kl. 16.00 saknas kan flödet under 
uppvärmningstiden avvika från verklig trafikvolym. Uppvärmningstiden används främst för 
att det ska finnas fordon i modellen då simuleringen startar. 

5.5.5 Kölängder 
Vid mätning av kölängder är det viktigt att i både verkligheten och simuleringen använda 
samma definition för när ett fordon ansluts till respektive lämnar en kö. I simuleringen kan 
värden ställas in för när ett fordon anses lämna och ansluta till en kö genom att justera två av 
de globala parametrarna, hastighet då fordon ansluter till en kö och hastighet då fordon 
lämnar en kö. För att i simuleringen använda samma mått på köbildning kördes animerade 
testkörningar, där antalet fordon i kö noterades och jämfördes med den utdata 
simuleringskörningen gav. När samma mått erhållits kunde AIMSUN´s resultat, som lagras i 
en databas, användas direkt och jämföras med de uppmätta värdena från filmningarna. 
 
Ur simuleringen kan både maxantal och medelantal i kö fås fram. I verkligheten räknades 
enbart maxantal i kö för varje 5-minutersintervall och körfält. Uppdelningen av flödet i 
respektive körfält var inget som kunde jämföras med simuleringsresultaten i AIMSUN. 
Resultatet i AIMSUN anger enbart ett max- och ett medelvärde för varje sektion, oberoende 
av hur många körfält sektionen har. Uppmätta köer i varje riktning gjordes om så att det 
körfält med längst uppmätt kö användes som referensdata till simuleringsresultaten. Detta 
kunde variera mellan en vägs två körfält mellan de olika 5-minutersintervallen. 
 
I nedanstående tabeller visas de verkliga och de simulerade kölängderna angivna i maxantal i 
kö/5-minutersintervall. På grund av att filmningarna inte täcker tillräckligt mycket av 
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körfälten i alla riktningar saknas exakt data från vissa körfält och tidsperioder. I stället för att 
ange ett exakt antal i vissa körfält kan uttrycket ”Många” eller ”> ett angivet antal” 
användas under vissa tidsperioder. Uttrycket Många har använts då en kö sträckt sig utanför 
bilden i filmningen och det inte kunnats urskiljas när kön slutades fyllas på, utan fordon 
fortsatte att komma in. Det andra uttrycket används då kön gick utanför bild men att köns slut 
kunnats utläsas genom att en lucka uppstått innan nästa köbildning inträffat. Antalet som står 
efter ”>”-tecknet är det antal bilar som kunnats ses i bild på en och samma gång. Sedan har 
kön fyllts på utan att med säkerhet kunna avgöra om fordonen anslutit till kön innan kön 
börjat röra på sig eller inte. 
 
Teaterrondellen 
I Teaterrondellen kunde samtliga infarter studeras i filmningen från morgonen, 07.00-08.30. 
Dessvärre saknas värden från tidsperioden 08.00-08.20 p.g.a. problemet med filmningen som 
tidigare nämnts i Avsnitt 5.3. Skillnaden på kölängderna mellan uppmätta och de från 
simuleringen är marginell under morgonen. Kölängder och skillnaderna kan studeras i Tabell 
5.8. 
 
Tabell 5.8.  Kölängder i Teaterrondellen under morgonen, 07.00-08.30 
Teaterrondellen, Morgon 
 Från Museirondellen Söderifrån Från Munksjöbron 

Period Uppmätta Sim. 
Uppmätta 
– Sim. Uppmätta Sim.

Uppmätta 
- Sim. Uppmätta Sim.

Uppmätta 
- Sim. 

07.00-07.05 1 2 -1 2 2 0 1 3,5 -2,5 
07.05-07.10 0 0 0 3 1,5 1,5 2 2 0 
07.10-07.15 1 1 0 2 1,5 0,5 4 2 2 
07.15-07.20 0 1 -1 3 2,5 0,5 3 7 -4 
07.20-07.25 1 1 0 3 2,5 0,5 4 4 0 
07.25-07.30 1 1 0 2 2 0 4 4 0 
07.30-07.35 2 1 1 2 3 -1 2 4,5 -2,5 
07.35-07.40 1 1 0 3 2,5 0,5 3 4,5 -1,5 
07.40-07.45 1 2 -1 4 3,5 0,5 8 10 -2 
07.45-07.50 2 4 -2 6 4 2 > 8 15 - 
07.50-07.55 2 5 -3 5 3,5 1,5 Många 31 - 
07.55-08.00 1 3 -2 5 2,5 2,5 Många 25 - 
08.00-08.05 - 5 - - 3 - - 44 - 
08.05-08.10 - 0 - - 2,5 - - 33,5 - 
08.10-08.15 - 2 - - 3 - - 11 - 
08.15-08.20 - 1 - - 3 - - 14,5 - 
08.20-08.25 1 0 1 2 3 -1 5 4,5 0,5 
08.25-08.30 2 1 1 5 3 2 6 4 2 
 
Under eftermiddagen har enbart köer från Munksjöbron och Östra Strandgatan, söderifrån, 
kunnat mätas upp från filmningen. Detta p.g.a. att positionen för filmningen flyttades mellan 
morgon och eftermiddag. Dessa presenteras i Tabell 5.9 tillsammans med simuleringens 
kölängder, samt skillnaden mellan dem. Simuleringens kölängder söderifrån stämmer relativt 
bra överens med de uppmätta. Den märkbart största skillnaden är från Munksjöbron, speciellt 
i slutet av tidsperioden, där kölängderna från simuleringen är längre än de som mättes upp i 
verkligheten. Detta framträder också i grafen över hastigheterna i Diagram 5.15 under 
perioden 17.20-17.30, där hastigheten i simuleringen ligger ca 5 km/h lägre än de uppmätta 
värdena på plats. Den lägre hastigheten i simuleringen under denna tidsperiod är resultatet av 
köerna in på bron. 
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Tabell 5.9.  Kölängder i Teaterrondellen under eftermiddagen, 16.00-17.30 
Teaterrondellen, Eftermiddag 
 Söderifrån Från Munksjöbron 

Period Uppmätta Sim. 
Uppmätta -  
Sim. Uppmätta Sim.

Uppmätta – 
Sim. 

16.00-16.05 10 4,5 5,5 4 5,1 -1,1 
16.05-16.10 6 10,2 -4,2 6 6,6 -0,6 
16.10-16.15 9 9,8 -0,2 5 10,5 -5,5 
16.15-16.20 9 8,3 0,7 12 15,8 -3,8 
16.20-16.25 5 5,8 -0,8 14 16,9 -2,9 
16.25-16.30 5 7,9 -2,9 7 9 -2 
16.30-16.35 10 4,6 5,4 5 4,7 0,3 
16.35-16.40 11 8,9 2,1 4 5 -1 
16.40-16.45 9 6,3 2,7 8 10,4 -2,4 
16.45-16-50 6 8,2 -2,1 6 9 -3 
16.50-16.55 6 6,1 -0,1 10 13,1 -3,1 
16.55-17.00 4 10 -6 7 15,5 -8,5 
17.00-17.05 6 8,8 -2,2 4 8,7 -4,7 
17.05-17.10 5 7 -2 4 5,6 -1,6 
17.10-17.15 5 6,7 -1,7 4 8,1 -4,1 
17.15-17.20 7 5,6 1,4 13 15,9 -2,9 
17.20-17.25 5 4,5 0,5 15 25,4 -10,4 
17.25-17.30 7 11 -4 5 21 -16 

 
Högskolerondellen 
I Högskolerondellen har enbart köer i infarterna från Munksjögatan i sydväst och Gjuterigatan 
i väst kunnat mätas. I Tabell 5.10 presenteras kölängder som mätts upp och de från 
simuleringen samt skillnaden dem emellan. Under morgonen uppstår den största skillnaden på 
Munksjögatan, främst under den senare delen av tidsperioden. 
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Tabell 5.10. Kölängder i Högskolerondellen under morgonen, 07.00-08.30 
Högskolerondellen, Morgon 
 Munksjögatan Gjuterigatan 

Period Uppmätta Sim. 
Uppmätta - 
Sim. Uppmätta Sim.

Uppmätta – 
Sim. 

07.00-07.05 3 1,5 1,5 1 2 -1 
07.05-07.10 2 2 0 0 1 -1 
07.10-07.15 1 1 0 3 1 2 
07.15-07.20 3 2 1 1 1 0 
07.20-07.25 6 4,5 1,5 2 2,5 -0,5 
07.25-07.30 3 3 0 2 1 1 
07.30-07.35 8 7,5 0,5 1 2 -1 
07.35-07.40 13 6,5 6,5 2 1 1 
07.40-07.45 9 12,5 -3,5 2 2,5 -0,5 
07.45-07.50 6 18 -12 > 3 2,5 - 
07.50-07.55 16 17 -1 3 2 1 
07.55-08.00 Många 20,5 - > 3 5,5 - 
08.00-08.05 Många 21,5 - 3 5 -2 
08.05-08.10 Många 21,5 - 2 6,5 -4,5 
08.10-08.15 11 19,5 -8,5 2 2,5 -0,5 
08.15-08.20 13 15,5 -2,5 1 1 0 
08.20-08.25 10 16,5 -6,5 3 1 2 
08.25-08.30 8 15,5 -7,5 2 2,5 -0,5 

 
Under eftermiddagen i Högskolerondellen är skillnaden mellan uppmätta köer i verkligheten 
och de som simuleringen gav marginell. På Munksjögatan sydväst ifrån är de uppmätta 
kölängderna aningen längre i verkligheten jämfört med i simuleringen. En orsak kan vara att 
det bevakade övergångsstället på Munksjögatan som ligger ca 150 meter från 
Högskolerondellen. Övergångsstället används inte i någon vidare utsträckning men kan bidra 
till att trafiken i verkligheten emellanåt kommer in stötvis och med det ge längre köer. I 
modellen har exponentiell fördelning av inkommande trafik använts och ingen hänsyn till 
övergångsstället har tagits. I Tabell 5.11 redovisas köer från verkligheten och simuleringen 
samt skillnaden dem emellan. 
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Tabell 5.11. Kölängder i Högskolerondellen under eftermiddagen, 16.00-17.30 
Högskolerondellen, Eftermiddag 
 Munksjögatan Gjuterigatan 

Period Uppmätta Sim. 
Uppmätta – 
Sim. Uppmätta Sim. 

Uppmätta – 
Sim. 

16.00-16.05 5 4,9 0,1 2 2,7 -0,7 
16.05-16.10 6 4,4 1,6 3 2 1 
16.10-16.15 3 3,6 -0,6 1 3,7 -2,7 
16.15-16.20 3 3,7 -0,7 3 2,7 0,3 
16.20-16.25 7 3,5 3,5 3 3,2 -0,2 
16.25-16.30 6 4,7 1,3 1 2,3 -1,3 
16.30-16.35 9 5,6 3,4 3 4,4 -1,4 
16.35-16.40 8 4,8 3,2 3 3,8 -0,8 
16.40-16.45 9 6,5 2,5 3 3,5 -0,5 
16.45-16-50 11 6,1 4,9 3 3,4 -0,4 
16.50-16.55 10 8,9 1,1 4 3,6 0,4 
16.55-17.00 5 9,5 -4,5 3 3,6 -0,6 
17.00-17.05 8 6,4 1,6 4 3,6 0,4 
17.05-17.10 7 4,3 2,7 2 3,2 -1,2 
17.10-17.15 11 5,2 5,8 2 4,2 -2,2 
17.15-17.20 6 4,3 1,7 3 4,4 -1,4 
17.20-17.25 8 5,5 2,5 4 4,1 -0,1 
17.25-17.30 12 6,6 5,4 3 4,3 -1,3 

 
Museirondellen 
På grund av för låg placering vid filmningen av Museirondellen i samband med avsaknad av 
utzoomning i videokameran har inte vägarna till cirkulationsplatsen täckts tillräckligt för att 
köer ska kunna räknas ordentligt. Detta medför att mätvärden i Museirondellen från 
simuleringen inte har kunnat jämföras med uppmätta värden från verkligheten. Vilket i sin tur 
medför att beteendet i Museirondellen i simuleringen inte är tillförlitligt. Köerna från 
Museirondellen in till Teaterrondellen har dock uppmätts under morgonen och värden från 
simuleringen har jämförts med de uppmätta värdena i Tabell 5.8. Dessa värden stämmer bra 
överens, vilket ger en indikation på att Museirondellen fungerar som i verkligheten. 
 
Hade möjlighet funnits till att mäta köer i Museirondellen hade köerna i verkligheten 
förmodligen blivit längre än i simuleringen. Detta beroende på att trafikflödet ser ut att ha 
ökat mellan januari och februari, enligt den studie över de tre fasta mätstationerna som gjorts i 
Avsnitt . Museirondellen filmades i februari medan de andra två cirkulationsplatserna 
filmades i januari. 

5.3

 
För att säkra beteendet i Museirondellen utifrån de medel som för tillfället finns, 
videofilmningen som gjorts, har beteendet i verkligheten jämförts med animerad simulering. 
Tidsluckor hade varit intressanta att studera, men var svåra att mäta i filmningen vilket 
medförde att detta utelämnades. Istället studerades hur trafiken in i cirkulationsplatsen 
generellt beter sig, hur länge fordonen generellt fick vänta på att köra in i cirkulationsplatsen 
vid varje infart. 

5.6 Validering 
Enligt teorin för simuleringsarbeten ska en validering utföras för att förstärka tillförlitligheten 
i simuleringsmodellen. För att en validering ska kunna utföras utan att kalibreringsarbetet 
påverkas för mycket, i form av för lite indata att kalibrera mot, måste det finnas tillräckligt 
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mycket indata. I detta arbete finns inte tillräckligt med indata för att använda till både 
kalibrering och validering. Därför har enbart kalibreringsarbete utförts. Att utlämna 
valideringsarbetet och enbart utföra kalibreringsarbete är relativt vanligt förekommande vid 
simuleringsarbeten. Orsaken är främst att det är tidsödande och kostsamt att samla in indata 
samt att de som utför simuleringsarbetet oftast vill använda den insamlade datan till att 
kalibrera modellen.

5.7 Experiment 
I detta kapitel presenteras de scenarion som testas med modellen i syfte att undersöka två 
saker. Dels hur dagens vägnät över Munksjöbron kommer att påverkas av framtida 
trafikökning, dels hur effektiv lösningen med dubbla körfält på bron är. 
 
Redan vid planeringen av Munksjöbron beslutades att bron skulle konstrueras så att vid en 
framtida trafikökning kunna göra bron fyrfilig då behovet uppstår. Brokonstruktionen är 
sådan att de GC-banor som finns på vardera sidan av bron kan hängas utanför bron och den 
plats de tidigare upptog blir då två nya körfält, ett i vardera riktningen. 
 
Scenariona består av en stegvis procentuell ökning av trafiken i syfte att få en uppfattning om 
hur dagens vägnät över Munksjön kommer att påverkas. Scenarionas procentuella ökning av 
trafikvolymen är lika stor mellan alla OD-par. Även ett scenario där en tänkbar 
trafikförändring är framtagen, baserad på kunskap om framtida förändringar i området. De 
scenarion som kommer att analyseras är: 
 
- Scenario 0: Ursprunglig modell 
- Scenario 1: Ursprunglig modell med en trafikökning på 5 % 
- Scenario 2: Ursprunglig modell med en trafikökning på 10 % 
- Scenario 3: Ursprunglig modell med en trafikökning på 15 % 
- Scenario 4: Ursprunglig modell med en trafikökning på 20 % 
- Scenario 5: Framtida modell med en tänkbar trafikökning, år 2015 
- Scenario 6: Införande av fyra körfält på Munksjöbron med ursprunglig trafikvolym 
- Scenario 7: Införande av fyra körfält på Munksjöbron med samma trafikökning som i 

Scenario 4 
- Scenario 8: Införande av fyra körfält på Munksjöbron med samma trafikökning som i 

Scenario 5 

5.7.1 Kapacitetsmått i simuleringen 
För att avgöra vilken skillnad i kapacitet scenariona medför behövs mått som visar hur 
kapaciteten påverkas. Tabell 5.12 visas de mått som valts att använda för att beskriva 
förändringar i kapaciteten. 
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Tabell 5.12. Kapacitetsmått 
Mått Beskrivning Enhet 
Density Genomsnittligt antal fordon per km i hela nätverket Fordon/km 
Spd1 Genomsnittlig hastighet i nätverket som varje fordon har 

haft under sin resa 
Km/h 

Ttime Genomsnittlig restid för fordonen att ta sig genom nätverket Sekunder/km 
Dtime1 Genomsnittlig fördröjning/fordon i nätverket. I AIMSUN 

definieras fördröjningen som skillnaden mellan restiden i 
nätverket och den restid som skulle ha uppnåtts under 
ideala förhållanden i nätverket 

Sekunder/km 

Nstops Genomsnittligt antal stopp i nätverket per fordon och km Antal stopp/km 
Traveltime Den summerade restiden för alla fordon som färdats i 

modellen under simuleringen 
Sekunder 

 

5.7.2 Scenario 0 – Grundscenario 
I Tabell 5.13 kan värden för ovan nämnda kapacitetsmått för grundscenariot under morgonen 
och eftermiddagen studeras. Dessa värden kommer att jämförs med samtliga scenarion 
förutom Scenario 7 och Scenario 8 som kommer att jämförs med Scenario 4 respektive 
Scenario 5. Återkommer till detta i Avsnitt 5.7.9 och 5.7.10. 
 
Även en enkel jämförelse mellan morgonen och eftermiddagen har gjorts, differensen mellan 
eftermiddagens och morgonens värden. Detta kan ses i Tabell 5.13, som också visar att 
densiteten är högre under eftermiddagen, liksom genomsnittlig restid i nätverket/fordon, 
fördröjningen/fordon, antal stopp/fordon och den totala restiden i nätverket. Den 
genomsnittliga hastigheten i nätverket/fordon är lägre under eftermiddagen jämfört med 
morgonen. Scenariot i AIMSUN visas i Bilaga I. 
 
Tabell 5.13. Resultat från simulering av grundscenariot 
Tidsperiod Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Morgon 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Eftermiddag 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Skillnad 10,1 -3,2 14 22 1 202158,7 
 
Den uppmätta genomsnittliga hastigheten i simuleringen är lägre jämfört med i verkligheten. 
Orsaken till detta är de extralänkar som lagts till på Odengatan, Gjuterigatan och i droppen 
mot Södra Strandgatan med en hastighetsbegränsning på ca 10 km/h. Eftersom dessa länkar 
också ingår i modellen medverkar de till den genomsnittliga hastigheten i nätverket. Därför 
bör inte så stor vikt läggas på uppmätt hastighet utan enbart på vilken procentuell 
hastighetsförändring de olika scenariona medför. Även de två mått på restiden i nätverket, 
Ttime1 och Traveltime, påverkas också av dessa länkars hastighetsbegränsning. 

5.7.3 Scenario 1 – Ökning av trafikvolymen med 5 % 
Scenario 1 innebär en trafikökning på 5 % mellan samtliga OD-par. Troligtvis är det inte 
exakt så som förändringen kommer se ut i framtiden, i och med att flera stora förändringar 
sker i området, t.ex. Atollen, Östra och Södra kajen.  
 
I Tabell 5.14 och Tabell 5.15 redovisas hur förändringen av trafikvolymen påverkar 
kapacitetsmåtten under morgonen respektive eftermiddagen. 
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Tabell 5.14. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 1, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Scenario 1 23,3 25,6 174 69 2,6 479743,4 
Förändring 15 % -5 % 5 % 19 % 21 % 15 % 

 
Tabell 5.15. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 1, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Scenario 1 36,3 21,8 201 102 3,9 736019,8 
Förändring 20 % -8 % 12 % 28 % 21 % 19 % 

 
Analys 
Det som är mest påtagligt vid en ökning av trafikvolymen med 5 % är att den genomsnittliga 
fördröjningen under eftermiddagen ökar med nästan 30 %. Detta är beroende av att 
grundscenariot har en relativt hög densitet i genomsnitt under eftermiddagen. Densiteten ökar 
relativt mycket också, från 30,3 fordon/km till 36,3 fordon/km. Medelhastigheten/fordon i 
nätverket sjunker med 8 %, från 23,7 km/h till 21,8 km/h. Detta är en låg hastighet och tyder 
på att köer uppstått på olika ställen i nätverket, vilket också den kraftiga ökningen av 
fördröjningen bekräftar. 
 
Under morgonen är förändringarna lägre än under eftermiddagen. Dock har det 
genomsnittliga antalet stopp i nätverket/fordon förändrats procentuellt lika mycket under både 
morgonen och eftermiddagen. Genomsnittlig fördröjning i nätverket har även under 
morgonen ökat relativt mycket, 19 %. 

5.7.4 Scenario 2 – Ökning av trafikvolymen med 10 % 
Scenario 2 medför en trafikökning på 10 % från grundscenariot. Även i detta scenario görs 
trafikökningen lika stor mellan samtliga OD-par. Förändringen av denna trafikökning under 
morgonen visas i Tabell 5.16 och under eftermiddagen i Tabell 5.17. 
 
Tabell 5.16. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 2, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Scenario 2 25,8 24,6 183 80 2,9 529780,3 
Förändring 28 % -9 % 11 % 38 % 35 % 27 % 

 
Tabell 5.17. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 2, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Scenario 2 45,2 19,1 237 138 5,0 908610,1 
Förändring 49 % -19 % 32 % 73 % 55 % 47 % 

 
Analys 
Under morgonen ger en ökning av trafikvolymen med 10 % en framträdande förändringar i 
den genomsnittliga fördröjningen på hela 38 % och i antal stopp, med 35 %. Även resterande 
mått har försämrats. Under eftermiddagen är försämringarna än mer drastiska och då 
framförallt fördröjningen som ökat med 73 %. Resterande värden har också ökat markant.  
 
Orsaken till dessa kraftiga förändringar är troligtvis utformningen av cirkulationsplatserna, 
framför allt Högskolerondellen. Vid den animerade körningen av Scenario 2 visades att 
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trafiken på Munksjöbron, österifrån, hade svårt att ta sig in i Högskolerondellen. Trafiken från 
Munksjögatan som skulle till Gjuterigatan förhindrade trafiken från Munksjöbron att ta sig in 
i cirkulationsplatsen. Detta ledde till att långa köer bildades från Högskolerondellen, ut på 
bron och vidare i Teaterrondellen och dess anslutande vägar. Under eftermiddagen blev 
köerna på Östra Strandgatan från sydlig riktning och på Odengatan mot Museirondellen 
emellanåt riktigt långa. Även i Teaterrondellen stoppades flödet från Munksjöbron av trafiken 
från Museirondellen till Östra Strandgatan, vilket orsakade långa köer på bron och anslutande 
tillfarter i Högskolerondellen. 

5.7.5 Scenario 3 – Ökning av trafikvolymen med 15 % 
Liksom Scenario 1 och 2 har även här trafikökningen skett mellan samtliga OD-par. 
Trafikökningen i detta scenario är 15 %. Tabell 5.18 och Tabell 5.19 visar hur 
kapacitetsmåtten påverkas av trafikökningen under morgonen respektive eftermiddagen. 
 
Tabell 5.18. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 3, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Scenario 3 28,1 23,9 192 88 3,2 575144,9 
Förändring 39 % -11 % 16 % 52 % 45 % 38 % 

 
Tabell 5.19. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 3, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Scenario 3 49,2 18,3 251 153 5,4 989308,7 
Förändring 62 % -23 % 40 % 91 % 67 % 60 % 

 
Analys 
Vid en ökning av trafikvolymen med 15 % från grundscenariot fås nästan en fördubbling, 
ökning med 91 %, av fördröjningen/fordon i nätverket under eftermiddagen. Även den totala 
restiden i nätverket, antal stopp och densiteten är hög under eftermiddagen i Scenario 3. 
Medelhastigheten i modellen är i genomsnitt 18,3 km/h, en förändring på 23 %. Även under 
morgonen visar värdena att det är påfrestande för nätverket. Långa köer uppstår på alla länkar 
under både morgon och eftermiddag. 
 
En annan orsak än den som nämndes i analys av Scenario 2 är att samtliga cirkulationsplatser 
stundtals låser sig vid för hög trafikbelastning. Låsningen innebär att inga fordon i 
cirkulationsplatsen rör sig framåt under olika lång tid, vilket leder till att fördröjningen ökar i 
modellen. 

5.7.6 Scenario 4 – Ökning av trafikvolymen med 20 % 
Scenario 4 medför en ökning av trafiken på 20 % mellan samtliga OD-par. I Tabell 5.20 och 
Tabell 5.21visas hur trafikförändringen påverkar kapacitetsmåtten jämfört med 
grundscenariot under morgonen respektive eftermiddagen. 
 
Tabell 5.20. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 4, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Scenario 4 29,2 23,5 195 92 3,3 598217,1 
Förändring 44 % -13 % 18 % 59 % 53 % 44 % 
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Tabell 5.21. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 4, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Scenario 4 60,7 15,3 303 206 6,86363087 1217820,45 
Förändring 100 % -36 % 69 % 158 % 114 % 97 % 

 
Analys 
Vid en ökning av trafikvolymen med 20 % medför ohållbart höga värden på samtliga mått av 
kapaciteten under eftermiddagen. Fördröjningen är under eftermiddagen 158 % högre än i 
grundscenariot. Även antal stopp och densiteten har ökat med mer än en fördubbling under 
eftermiddagen. Genomsnittlig hastighet i nätverket är nere i 15,3 km/h, en förändring på hela 
36 %, under eftermiddagen. 
 
Under morgonen är förändringen ungefär lika stor som förändringen var under eftermiddagen 
mellan grundscenariot och Scenario 2. Värdena för morgonen i detta scenario är ca som 
eftermiddagen i grundscenariot. Fördröjningen har ökat med 59 %, från 58 sek till 92 sek.  

5.7.7 Scenario 5 – Framtida modell med en tänkbar trafikökning, år 2015 
I ovanstående scenarion har en trafikökning utförts mellan samtliga OD-par, vilket troligtvis 
inte kommer vara fallet i framtiden. Därför har även detta scenario tagits med där en tänkbar 
framtida fördelning av trafiken tagits fram samt nya in- och utfarter i modellen lagts till, se 
Bilaga V. År 2015 har valts beroende på att detta år kommer samtliga berörda projekt vara 
genomförda och stå klara. För att ta fram en tänkbar trafikvolym för 2015 har en trafikökning 
på 1,205 % per år använts mellan samtliga OD-par. Procentsatsen har tagits fram i  Bilaga I 
för den kartläggning som redovisas i Avsnitt 2.3.  
 
Bakgrund 
Trafiken till och från de nya områdena runt norra Munksjön har lagts till i modellen baserat på 
det som beskrivits om de nya områdena, antal bostadslägenheter, parkeringsplatser samt 
kontors- och butiksytor, i Avsnitt 3.1. Den nya trafiken till och från de nya områdena har 
fördelats till de gamla destinationerna efter den kunskap som inhämtats från studier över 
Jönköping och dess trafik. Trafik från Östra kajen till Atollen har inte lagts in i modellen, 
beroende på det korta avståndet. Trafik från Gjuterigatan till Västra kajen via 
Högskolerondellen kommer sällan att inträffa i verkligheten, p.g.a. infarten som finns på 
Gjuterigatan till Västra kajen. Därför har inga resor lagts in i modellen mellan dessa två 
destinationer.  
 
Trafiken till och från Atollen under eftermiddagen har antagits vara relativt hög, eftersom 
både boende och kunder kommer att ta sig in och ut ur byggnaden. Genomsnittligt inflöde har 
antagits vara ca 8 fordon/minut och ett utflöde på ca 5 fordon/minut. Under morgonen har 
antagande gjorts om att ca 100 personer, anställda i byggnaden, kommer att köra in till 
Atollen och ca 50 personer, boende, att köra ut. Till- och frånfart är den samma som den som 
finns in dagsläget, vilket även är planerad in- och utfart till Atollens parkering. 
 
Till Östra kajen har en väg lagts till i modellen, enligt den väg som finns markerad på 
bakgrundskartan, se Figur 5.7. Trafiken från Östra kajen under morgonens rusningstrafik har 
antagits vara ca 200 fordon. Lika många har sedan under eftermiddagens rusningstrafik 
antagits återvända till Östra kajen.  
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I Högskolerondellen har en infart till Västra kajen anslutits. Infarten är baserad på den 
utformning som illustreras i Figur 3.8. Ca 300 fordon har antagits köra in till området under 
morgonen och enbart ett fåtal under eftermiddagen, ca 30 fordon. Eventuella 
polisutryckningar har inte tagits hänsyn till i modellen, utan infarten används enbart för infart 
av vanliga fordon. Det eventuella övergångsstället vid infarten till Västra kajen har ingen 
hänsyn tagits till i simuleringen. 
 
Anslutningen till Södra kajen kommer troligtvis inte användas i någon större omfattning, på 
grund av att parkeringsplatserna inte är till för besökare och enbart ett begränsat antal. Därför 
har denna anslutning inte tagits med i modellen.  
 
I Tabell 5.22 jämförs morgonens värden för detta scenario med grundscenariot och i Tabell 
5.23 jämförs eftermiddagens värden mellan samma scenarion. 
 
Tabell 5.22. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 5, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5
Scenario 5 26,1 24,7 188 89 3,1 622604,5
Förändring 29 % -8 % 14 % 53 % 43 % 50 %

 
Tabell 5.23. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 5, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2
Scenario 5 50,8 17,6 292 196 5,2 1149068,3
Förändring 68 % -26 % 63 % 145 % 63 % 86 %

 
Analys  
Under morgonen uppstår de största problemen i Teaterrondellen. Den nya trafiken från Östra 
kajen och delvis från Atollen medverkar till en ökning av trafiken i Teaterrondellen. Fordon 
från Östra kajen som ska vidare i nordlig riktning måste använda Teaterrondellen som 
vändplan. Den ökade trafiken i Teaterrondellen medför att trafiken från Munksjöbron har 
svårare att ta sig in i Teaterrondellen och köerna på Munksjöbron växer. Köerna blir så långa 
att de sträcker sig ut i Högskolerondellen på andra sidan bron. Detta medför att köerna på 
Munksjögatan blir betydligt längre än i grundscenariot. Köerna på Munksjöbron i motsatt 
riktning har förkortats jämfört med grundscenariot. Detta beror på att kö uppstår i 
Högskolerondellen vilket medför att trafiken mellan Munksjögatan och Gjuterigatan stryps 
emellanåt. Detta medför att trafiken från Munksjöbron får lättare att ta sig ut i 
Högskolerondellen. Studeras förändringen mellan grundscenariot och detta scenario i Tabell 
5.22 visas att det främst är fördröjningen och den totala restiden som försämrats samt antal 
stopp. 
 
Under eftermiddagen uppstår de största problemen i Musei- och Teaterrondellen. 
Museirondellen har en hög trafikvolym i detta scenario, vilket påverkar att fordon har svårt att 
ta sig in i cirkulationsplatsen i alla tillfarter. Mest utmärkande är trafiken från Odengatan och 
Södra Strandgatan, som har svårt att ta sig in i Museirondellen. Även trafiken på Östra 
Strandgatan in till Museirondellen har svårigheter att ta sig in i cirkulationsplatsen, vilket 
medför att köer stundtals sträcker sig in i Teaterrondellen. Trafik på Östra Strandgatan 
söderifrån till Teaterrondellen har svårt att ta sig in i Teaterrondellen. Detta beror delvis på 
den relativt höga trafikvolymen till och från Atollen samt köerna på Östra Strandgatan upp 
mot Museirondellen. Även trafik som har destination Östra kajen påverkar Museirondellen i 
stor utsträckning, eftersom alla som ska in i till Östra kajen måste passera Museirondellen. 
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De tidigare problemen på Munksjöbron i västlig riktning finns inte kvar i lika stor 
utsträckning i Scenario 5. Orsaken är att trafiken på Odengatan, Södra Strandgatan och Östra 
Strandgatan, söderifrån, inte flyter på lika bra som i grundscenariot, utan sitter länge fast i 
köer till cirkulationsplatsernas tillfarter. Vid studie av förändringen mellan grundscenario och 
detta scenario visar Tabell 5.23 att det är fördröjningen som försämrats mest drastiskt, med 
hela 145 %, vilket de nämnda köerna orsakar. Resterande värden har också försämrats relativt 
mycket. 

5.7.8 Scenario 6 – Fyra körfält på Munksjöbron med ursprunglig trafikvolym 
I detta scenario är trafikvolymen den samma som i grundscenariot. Den skillnad som är gjord 
är att Munksjöbron består av fyra körfält, två i vardera riktningen. I Bilaga VI kan modellen 
för detta scenario studeras. Jämförelsen med grundscenariot kan studeras i Tabell 5.24 för 
morgonen och i Tabell 5.25 för eftermiddagen. 
 
Tabell 5.24. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 6, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Scenario 6 16,1 28,2 152 47 1,7 384453,1 
Förändring -20 % 5 % -8 % -19 % -20 % -7 % 
 
Tabell 5.25. Jämförelse mellan simulering av grundscenario och Scenario 6, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Scenario 6 23,2 25,6 166 68 2,8 552969,8 
Förändring -23 % 8 % -7 % -15 % -12 % -10 % 

 
Analys 
Genom att i dagsläget införa två extra körfält på Munksjöbron förbättras överlag 
kapacitetsmåtten procentuellt lika mycket under både morgonen och eftermiddagen. Att 
densiteten är den parameter som förbättras mest beror troligtvis på att det nu finns två extra 
körfält i nätverket. Detta medför att fordonen har mer utrymme i nätverket och antal 
fordon/km minskar. 
 
Fordonen på bron har i detta scenario lättare att ta sig in i Högskole- och Teaterrondellen 
jämfört med grundscenariot. Detta medför att köerna på bron i detta scenario är kortare under 
både morgonen och eftermiddagen och trafiken flyter på bättre. Dock kvarstår eftermiddagens 
långa köer på både Odengatan och Östra Strandgatan söderifrån mot Teaterrondellen. Likaså 
finns morgonens köer på Munksjögatan söderifrån kvar efter införandet av de två extra 
körfälten på bron.  

5.7.9 Scenario 7 – Fyra körfält på Munksjöbron med samma trafikvolym som i 
Scenario 4 

Scenario 7 använder, likt Scenario 6, också fyra körfält på Munksjöbron. Skillnaden från 
Scenario 6 är att i Scenario 6 är trafikvolymen 20 % högre än i grundscenariot och Scenario 6. 
Scenario 7 testas för att se vilken effekt fyra körfält på bron har då trafikvolymen är betydligt 
högre än i dagsläget. Scenario 7 jämförs inte med grundscenariot utan med Scenario 4, där 
samma trafikvolym råder. På så sätt kan förändringen studeras från att Munksjöbron har två 
körfält till att två extra körfält läggs till, givet en hög trafikvolym. 
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I Tabell 5.26 kan de båda scenariona jämföras med varandra under morgonen och i Tabell 
5.27 under eftermiddagen. 
 
Tabell 5.26. Jämförelse mellan simulering av Scenario 4 och Scenario 7, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Scenario 4 29,2 23,5 195 92 3,3 598217,1 
Scenario 7 28,4 24,3 187 86 2,8 546473,3 
Förändring -3 % 3 % -4 % -7 % -15 % -9 % 
 
Tabell 5.27. Jämförelse mellan simulering av Scenario 4 och Scenario 7, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Scenario 4 60,7 15,3 303 206 6,863631 1217820,5 
Scenario 7 46,8 18,7 266 169 5,1 1080822,3 
Förändring -23 % 22 % -12 % -18 % -26 % -11 % 
 
Analys 
Att införa två extra körfält på Munksjöbron då trafikvolymen är 20 % högre än i dagsläget 
medför ingen markant förändring under morgonen. De största förändringarna är i antalet 
stopp i nätverket, där förbättringen är 15 %. Jämförs dessa värden med förändringen i 
Scenario 6 är förbättringen högre i Scenario 6. 
 
Under eftermiddagen är förbättringarna något högre i detta scenario jämfört med Scenario 6, 
framför allt gällande genomsnittlig hastighet och antal stopp i nätverket. Densiteten förbättras 
lika mycket mellan de båda scenariona. 
 
Detta medför att den förbättring som de extra körfälten medför är som kraftigast i dagsläget 
när det gäller trafikförhållandet under morgonen. Under eftermiddagen medför de extra 
körfälten lika stor förbättring i dagsläget som i ett scenario med 20 % högre trafikvolym. 

5.7.10 Scenario 8 – Fyra körfält på Munksjöbron med samma trafikvolym som i 
Scenario 5 

I detta scenario testas vilken inverkan två extra körfält på Munksjöbron har på den 
trafikvolym och fördelning som var rådande i Scenario 5, se Bilaga VII. 
  
Tabell 5.28. Jämförelse mellan simulering av Scenario 5 och Scenario 8, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Scenario 5 26,1 24,7 188 89 3,1 622604,5
Scenario 8 25,6 25,5 198 98 2,8 682202,2
Förändring -2 % 3 % 5 % 10 % -11 % 10 %
 
Tabell 5.29. Jämförelse mellan simulering av Scenario 5 och Scenario 8, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Scenario 5 50,8 17,6 292 196 5,2 1149068,3
Scenario 8 42,4 18,8 284 188 4,7 1105122,4
Förändring -16 % 6 % -3 % -4 % -11 % -4 %
 
Analys 
Intressant i detta scenario är att studera om åtgärden med två extra körfält på Munksjöbron 
påverkar de trafikproblem som identifierades i Scenario 5. Det största problemet under 
morgonen var att trafiken på Munksjöbron i östlig riktning hade svårigheter att ta sig ut i 
Teaterrondellen och köer bildades ända ner i Högskolerondellen. I detta scenario återstår 
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problemet med att trafiken från Munksjöbron har svårt att ta sig in i Teaterrondellen. 
Eftersom detta scenario har två körfält på bron medför det att fordonen kan köa i två körfält 
men runt kl. 08.10 når kön ner till Högskolerondellen. Eftersom fler fordon kan vistas på bron 
samtidigt minskar kön på Munksjögatan söderifrån. Detta innebär enbart en förflyttning av 
kön och ger ingen större positiv effekt. I Tabell 5.28 kan värden från Scenario 8 jämföras med 
värden från Scenario 5. Skillnaden är marginell, mest utmärkande är att fördröjningen, 
genomsnittlig restid/fordon och den totala restiden i nätverket har försämrats. Resterande 
värden har förbättrats. 
 
Under eftermiddagen uppstår ingen större skillnad efter vad som kan utläsas av den 
animerade simuleringen. Detta beror på att problemen under eftermiddagen i Scenario 5 inte 
var relaterade till Munksjöbron utan tillfarterna till Musei- och Teaterrondellen. Jämförelse 
mellan värden från Scenario 5 och detta scenario kan studeras i Tabell 5.29. Tabellen visar att 
det främst är densiteten och antal stopp som förbättras i Scenario 8. Samtliga värden 
förbättras, till skillnad från morgonen. 

5.8 Resultat 
Som förväntat har samtliga mått försämrats vid trafikförändringarna. Införandet av två extra 
körfält på Munksjöbron i Scenario 6 och 7 samt eftermiddagen i Scenario 8 medförde 
förbättrade resultat av kapacitetsmåtten. Förmiddagen i Scenario 8 gav både förbättrade och 
försämrade resultat av kapacitetsparametrarna. 
 
I Tabell 5.30 redovisas hur Scenario 1 till Scenario 6 förhåller sig till grundscenariot samt hur 
Scenario 7 och Scenario 8 förhåller sig till Scenario 4 respektive Scenario 5, under morgonen. 
I Tabell 5.31 presenteras hur samma förhållanden, som under morgonen, ser ut under 
eftermiddagen.  
 
Tabell 5.30. Resultatet för samtliga scenario, Morgon 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 20,2 26,9 165 58 2,2 415570,5 
Scenario 1 15 % -5 % 5 % 19 % 21 % 15 % 
Scenario 2 28 % -9 % 11 % 38 % 35 % 27 % 
Scenario 3 39 % -11 % 16 % 52 % 45 % 38 % 
Scenario 4 44 % -13 % 18 % 59 % 53 % 44 % 
Scenario 5 29 % -8 % 14 % 53 % 43 % 50 % 
Scenario 6 -20 % 5 % -8 % -19 % -20 % -7 % 
Scenario 4 29,2 23,5 195 92 3,3 598217,1 
Scenario 7 -3 % 3 % -4 % -7 % -15 % -9 % 
Scenario 5 26,1 24,7 188 89 3,1 622604,5 
Scenario 8 -2 % 3 % 5 % 10 % -11 % 10 % 
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Tabell 5.31. Resultatet för samtliga scenario, Eftermiddag 
Scenario Density Spd1 Ttime1 Dtime1 Nstops Traveltime 
Grundscenario 30,3 23,7 179 80 3,2 617729,2 
Scenario 1 20 % -8 % 12 % 28 % 21 % 19 % 
Scenario 2 49 % -19 % 32 % 73 % 55 % 47 % 
Scenario 3 62 % -23 % 40 % 91 % 67 % 60 % 
Scenario 4 100 % -36 % 69 % 158 % 114 % 97 % 
Scenario 5 68 % -26 % 63 % 145 % 63 % 86 % 
Scenario 6 -23 % 8 % -7 % -15 % -12 % -10 % 
Scenario 4 60,7 15,3 303 206 6,863631 1217820,5 
Scenario 7 -23 % 22 % -12 % -18 % -26 % -11 % 
Scenario 5 50,8 17,6 292 196 5,2 1149068,3 
Scenario 8 -16 % 6 % -3 % -4 % -11 % -4 % 

5.9 Slutsats 
Mest intressant är att jämföra förändringarna mellan Scenario 0 och 5 med förändringarna 
mellan Scenario 6 och 8. Slutsatsen från dessa scenarion är att införandet av två körfält på 
Munksjöbron ger större effekt i dagsläget än år 2015, förutsatt att en genomsnittlig ökning av 
trafiken med 1,205 % per år samt att fördelningen av flödet är den som beskrivits i Avsnitt 
5.7.7. Ska införandet av extra två körfält ske och största möjliga effekt önskas bör det införas 
innan en alltför hög trafikvolym till och från Atollen och Östra kajen inträder.  
 
I framtiden kommer cirkulationsplatsernas kapacitet inte att klara av trafikvolymen under 
eftermiddagens rusningstrafik, givet att trafikvolymen till och från Atollen blir hög. Även då 
två extra körfält läggs till på Munksjöbron förbättras inte trafikproblemen i någon större 
omfattning i framtiden. Trafikproblemen kommer år 2015, oavsett om de extra körfälten på 
Munksjöbron införts eller ej, vara centrerade runt Musei- och Teaterrondellen, givet gjorda 
antaganden om flödet. Om beslutet att utöka antalet körfält till fyra på Munksjöbron 
genomförs bör även andra åtgärder i området utföras för att effekterna av införandet av de 
extra körfälten ska vara tillfredsställande. För att få mer exakta värden för trafikfördelningen 
efter 2015 kan en ny simulering eller andra analyser av trafiken i området utföras efter att alla 
byggnationer i området står klara. 
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6 Förslag till förbättringar 
I detta avsnitt presenteras ett antal förslag till förbättringar för att minska trafiken i 
Jönköping under rusningstrafiken. Med hänsyn till att Jönköpings kommun vill förhindra 
förändringar i vägnätet, främst genom Ålborgsåtagandena, har enbart åtgärder från 
fyrstegsprincipens första och andra steg beaktats. Punkt 6 i Ålborgsåtagandena innebär att 
öka framkomligheten i staden och minska biltrafiken [8].    

6.1 Utökad kollektivtrafik 
Eftersom trafiken på Östra Strandgatan söderifrån mot Teaterrondellen är hög under främst 
eftermiddagens rusningstrafik är det värt att studera åtgärder som reducerar bilanvändandet på 
sträckan. I detta avsnitt studeras åtgärder inom kollektivtrafiken för trafiken i området söder 
om Teaterrondellen. 

6.1.1 Handelsområdet Solåsen 
Studeras dagens linjedragningar av kollektivtrafiken finns enbart en linje som går mellan 
Jönköpings centrum och handelsområdet Solåsen i norra Ljungarum, linje 10. Linje 10 har en 
tidtabell med en turtäthet på var 30:e minut som tätast. Samtidigt som det är i detta område 
som trafiken har ökat som mest de senaste åren, enligt Henrik Zetterholm på Utvecklings- och 
trafikavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Därför skulle det vara intressant att 
utöka kollektivtrafiken till området och/eller öka antalet turer dit för linje 10. 
 
Utökas turtätheten till var 10:e eller 15:e minut under främst eftermiddagen mellan kl. 15.00 
och 18.00 finns möjlighet att fler invånare väljer att använda sig utav kollektivtrafiken till 
Solåsen. Med tanke på att trafiken kommer att öka i området med att tiden går kommer 
behovet av bättre transportsätt till området att växa. Därigenom kan bra förbindelser med 
kollektivtrafiken locka fler resenärer.  
 
Ytterligare ett förslag till att öka kollektivtrafikanvändningen i området är att förse samtliga 
busshållplatser utefter handelsområdet med tak och bänkar. För närvarande finns detta på 
samtliga busshållplatser in mot centrum på Solåsvägen. Åt andra hållet har busshållplatserna 
varken tak eller bänkar. Vid Överskottsbolaget och Djurmagasinet på Bangårdsgatan finns vid 
busshållplatsen in mot centrum endast en bänk, här finns behov av tak. Åt andra hållet finns 
varken tak eller bänk. 
 
Analys 
Utökandet av avgångar till och från Solåsområdet under eftermiddagens rusningstrafik bör 
beaktas då bilismen i området är hög samtidigt som turtätheten med kollektivtrafik är låg. 
Förslaget kan testas under en kortare period för att se vilken effekt som uppnås. Information 
till allmänheten om det utökade utbudet av avgångar till området måste ske för att bästa effekt 
ska kunna uppnås. 
 
Vid de busshållplatser som används i störst utsträckning, de in mot centrum, finns både 
bänkar och tak på alla utom den utanför Överskottsbolaget. Att förbättra busshållplatserna åt 
andra hållet kommer troligtvis inte ge någon större effekt på kollektivtrafikanvändandet. 
Därför bör det räcka att förse busshållplatsen utanför Överskottsbolaget med tak. 

6.1.2 Eventuellt resecentrum söder om Munksjön 
Kommer Götalandsbanan att dras söder om Munksjön och dess stationsläge placeras där 
kommer det kräva snabba och täta förbindelser till dagens resecentrum inne i centrala 
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Jönköping. Ett alternativ är att införa en ny linje som har i uppdrag att enbart gå mellan de 
båda resecentrumen. Som en slags direktbuss som har tidtabell baserad på tågtrafiken till och 
från Jönköping eller med avgångar var 10:e minut. En linje som går runt Munksjön i syfte att 
förflytta folk mellan de båda resecentrumen är en tanke.  

6.1.3 Områdestidtabell 
För att få kollektivtrafiken att konkurrera mer med bilanvändningen, som är förknippad med 
bekvämlighet, kan just en ökad bekvämlighet för kollektivtrafiken vara värt att studera. Ett 
alternativ är att för varje delområde i Jönköpings kommun utforma ett infoblad eller broschyr 
med utsatta hållplatser i området, linjerna som stannar vid de markerade hållplatserna samt 
tidtabell och rutt för linjerna. Att sedan dela ut detta till alla hushåll i området tillsammans 
med en tidtabell för lokaltrafiken i Jönköping kan medföra att fler börjar använda 
kollektivtrafiken.  
 
Analys  
Troligtvis gynnar detta i främsta hand nyinflyttade i området, men eftersom Jönköping växer 
med ca 1000 invånare/år kan detta vara en intressant aspekt [23]. Att ta fram 
infoblad/broschyrer kräver lite arbete, men kan det medverka till att fler personer får upp 
ögonen för kollektivtrafiken kan arbetet vara befogat. Val av områdesstorlek bör inte vara för 
stor utan rimligtvis täcka ca 4-5 hållplatser med omkringboende invånare. I exempelvis GIS-
program kan områden och boende i området enkelt tas fram genom att ett visst avstånd till 
varje hållplats anges. Detta tas fram både visuellt och via tabeller där den data som finns för 
varje hushåll visas. 

6.1.4 Sänkning av biljettpriset för ungdomar 
För att locka fler 19- till 25-åringar att åka kollektivt kan biljettpriset för ungdom, 19-25 år, 
sättas till samma pris som för skolungdom, 7-18 år. Ofta är inte kollektivt resande så attraktivt 
i åldern 19-25, beroende på att flera då har möjlighet att välja ett bilalternativ. I dagsläget är 
ungdomsbiljetten ca 25 % dyrare än skolungdomens. 
  
Analys 
Eftersom Jönköping har en stor högskola med många studenter är en stor andel av 
invånarantalet i åldrarna 19-25. Genom att sänka biljettpriset för denna åldersgrupp och 
genom att marknadsföra det kan det generera fler resenärer i åldrarna 19-25. En sänkning av 
priset innebär minskade intäkter från biljetterna. Därför bör kanske inte dagens biljettpris för 
skolungdomar användas, utan ett biljettpris något högre än skolungdomens. Risken med att 
höja biljettpriset för skolungdomar är att fler av dessa kan välja att avstå ett kollektivt resande. 
Många kommer då att gå över till att gå eller cykla. Andra kommer att bli skjutsade av 
föräldrar vilket är negativt i den bemärkelsen att biltrafiken kommer att öka. Prissättningen är 
en avvägning mellan vilka intäkter som önskas och hur det kommer att påverka 
skolungdomars och ungdomars resande. 

6.2 GC-trafik 
GC-trafiken kan utökas i Jönköping, men en begränsning finns i att Jönköpings centrum 
ligger som i en dal mellan öst och väst, vilket är mest påtagligt i väst. Denna begränsning 
bidrar troligtvis till att ett flertal avstår att cykla eller gå till centrum. Ett förslag till att öka 
GC-trafiken inne i centrum är att placera parkeringsplatser, med tillgång till att hyra cykel 
eller ställa av sin egen cykel, vid infarterna till centrum. Cykelparkering gärna i form av ett 
cykelgarage eller en enkel större cykelbod som ger en ökad säkerhet och skyddar mot väder 
och vind. För att ytterliggare öka säkerheten bör cykelställ finns i cykelgaraget/cykelboden 
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och utanför, så att cyklarna kan låsas fast. Parkeringsavgifterna bör vara billigare än på andra 
parkeringsplatser i ett steg att locka bilister till parkeringen. Det ska även gå att på ett enkelt 
sätt betala, kanske att en plats hyrs på parkeringen och betalas med en faktura månadsvis.   
 
Kampanjer av olika slag som lockar allmänheten till att cykla är ett bra alternativ för att öka 
cykelanvändandet. I Jönköping har kampanjen Cykelkedjan anordnats två år i rad, år 2007 var 
deltagandet 722 personer i 185 lag [24]. För att detta ska locka fler till deltagande är 
marknadsföringen viktig. 
 
Ett annat alternativ är tjänstecykel, att företagen själva bistår med en tjänstecykel till sin 
personal. Gärna i kombination med att företaget är med i någon cykelkampanjstävling.  
 
Analys 
När det gäller parkeringar med cykeluthyrning/cykelbod finns behovet av att anställa någon 
för att sköta uthyrningen av cyklar samt ett antal cyklar. En cykelbod behöver inte vara 
bemannad men belysning är ett måste. Bygge av cykelbod och elförsörjning är inte särskilt 
kostsamt. Kommer parkeringen att användas i större utsträckning kommer parkeringsavgifter 
att täcka kostnaderna för både bygge av cykelbod och elförbrukning.  
 
När det gäller att cykla till arbetet är det viktigt att det finns bra tillgång till dusch och 
omklädningsrum på arbetsplatsen. För att locka fler att välja cykel till arbetet är en tanke att 
låta dessa få betalt för den extra tid det tar för dem att byta om samt ta sig till jobbet jämfört 
med bil. Ett enkelt kilometersystem kan användas där man tänker sig att varje kilometer 
mellan bostad och arbetsplats ger en bestämd summa pengar. Det som är viktigt är att de som 
väljer att cykla inte ska känna att de förlorar tid eller pengar på det. Tidsförlust kan oftast 
ersättas med pengar, i viss utsträckning.  

6.3 VMS 
För att få förare att ha möjlighet att välja smarta vägval behöver förare vara medvetna om hur 
trafiken i kommande områden ser ut. Genom att placera ut VMS-skyltar på förslagsvis E4:an 
innan avfarten till Odengatan norrifrån och Ryhovsmotet från båda håll kan detta 
åstadkommas. VMS-skyltning som meddelar att köer uppstått och visar alternativ väg för att 
slippa köerna. Även information om förväntad restid på sträckan är intressant för de tre 
nämnda platserna. Förhoppningen är att sprida ut trafiken på fler vägar under 
rusningstrafiken. Exempelvis kan E4:an mellan Ryhovsmotet och Ljungarumsmotet utnyttjas 
istället för området vid Solåsen. 
 
Analys 
Att införa VMS-skyltar innebär en viss kostnad. Därför bör ingående analyser göras för att få 
insikt i vilken inverkan de har på trafiken i området. Trängseln under rusningstrafiken i 
Jönköping är de flesta jönköpingsbor medvetna om, vilket kan medföra att skyltarna inte 
påverkar deras beteende eller val av vägar. VMS-skyltarna kan även medföra att fler bilister 
får upp ögonen för att gamla invanda vägval kanske inte är de bästa alternativen utan börjar 
använda andra vägar. Ett konkret mått, som förväntad restid, kan för vissa vara mer 
påverkande än att visa att det är långa köer i området. Därför kan en kombination av dessa 
informationer vara intressant. 
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6.4 Utspridning av rusningstrafiken 
För att minska trafiken under rusningstrafiken kan en åtgärd vara att minska resbehovet under 
rusningstrafiken. Att minska resbehovet under rusningstrafiken har inget specifikt med 
området för simuleringen att göra och är heller inte baserat på resultatet från 
simuleringsarbetet. Åtgärden av att sprida ut rusningstrafiken är relevant för hela centrala 
Jönköping. 
 
Om ett flertal företag/arbetsplatser inför ett frivilligt två-skift, för dem som är intresserade, 
kan rusningstrafiken spridas ut på fler timmar. För mindre företag bör all personal gå över till 
två-skift. För att det ska ge någon effekter bör arbetstiderna vara exempelvis 06.30-14.30 och 
14.00-23.00, med en flextid om det är aktuellt mellan kl. 05.00 och 07.00 för morgonpasset 
och mellan kl. 21.00 och 24.00 för eftermiddagspasset. 
 
Är inte två-skift ett intressant alternativ kan en justering av arbetstiderna ge liknande effekt. 
Ett annat förslag är att, om flextider förekommer, förlänga flextiden. Framförallt om flextiden 
sträcker sig fram till kl. 08.00, vilket medför att många utnyttjar denna flextid fullt ut och åker 
mitt under rusningstrafiken. Förlängs då flextiden till kl. 09.00, kommer troligtvis en del att 
fortsätta att utnyttja flextiden fullt ut emellanåt och då även slippa rusningstrafiken. I de fall 
där distansarbete är tillämpbart kan detta utnyttjas av dem som föredrar att arbeta hemifrån.  
 
Även skolors och dagis öppettider/arbetstider kan ses över i kommunen. Ofta är det en 
förälder som kör barnet till dagis/skolan, speciellt då barnen är små. Skolor brukar vanligtvis 
börja strax efter kl. 08.00, vilket medför att många kör sina barn till skolan under morgonens 
rusningstrafik. Om skolan i stället började kl. 09.00 skulle detta kunna förhindras. Bättre och 
säkrare GC-banor mellan hemmet och skolan är också viktigt, vilket kan medföra att barnen 
istället för att bli skjutsade till skolan kan gå eller cykla utan att föräldrarna ska vara oroliga. 
 
Analys 
Införandet av två-skift medför mer administrativt arbete för företaget, och de anställda kan 
medföra motstånd. De anställda, som troligtvis varit vana att ha rådande arbetstider under en 
längre tid och ställt in sitt liv efter det, kan i vissa fall vara svårövertalade till nya arbetstider. 
Vissa personer kan lockas av den högre lön som två-skift innebär. Tyvärr kommer den extra 
lönen kosta företaget mer, men samtidigt kommer arbetskraften att utnyttjas på ett bättre sätt i 
företagen och mer kunna produceras eller utföras. Hur stor påverkan blir på rusningstrafiken 
beror på i vilken utsträckning förändringarna sker och vilket färdmedel som nyttjas av dem 
som justerar sin arbetstid.  
 
Att förändra arbetstider eller flextiden behöver inte medföra lika stora förändringar på 
företaget, som att införa två-skift. Likaså behöver inte skolors och dagis öppettider/arbetstider 
innebära allt för stora förändringar. Detta får givetvis diskuteras på varje skola och dagis var 
för sig om hur de ser på saken. 
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7 Avslutande diskussion 
Syftet med examensarbetet var dels att studera hur dagens vägnät påverkas av framtida 
trafikflödesförändring samt vilken påverkan framtagna lösningar har. Detta har utförts genom 
en mikrosimulering av ett område i AIMSUN. Scenariona som testats har dels varit en stegvis 
ökning av trafikvolymen fördelat lika mellan alla OD-par, dels av ett tänkbart framtida 
scenario baserat på att de byggnationer som beskrivits i bakgrundsstudien. Den av Jönköping 
kommun framtagna lösningen på en högre trafikvolym är införandet av två extra körfält på 
Munksjöbron. Detta har testats i AIMSUN på dagens trafikvolym, på den ökade 
trafikvolymen med 20 % samt på det tänkbara framtida scenariot. 
 
Scenariona med en stegvis procentuell ökning av trafikvolymen har inte analyserats lika 
ingående som resterande scenarion. Detta beror på att förändringen i dessa scenarion innebar 
enbart att de problem som fanns i grundscenariot späddes på. I stället analyserades Scenario 5, 
6 och 8 mer ingående. Hur verklighetstroget scenario 6 och 8 är kan alltid diskuteras eftersom 
en framtida trafikvolym kan vara svårt att förutspå, speciellt då nya till- och frånfarter skapas 
med nya bostads- och handelsområden. Förbättras exempelvis kollektivtrafiken i området och 
fler personer väljer att åka kollektivt kan detta påverka trafikvolymen i framtiden, likaså om 
Atollen inte drar den stora besökssiffra som antagits i detta arbete. 
 
Syftet var även att ta fram och studera åtgärder som kan sänka trafiken i centrala Jönköping. 
Detta har utförts genom att först studera olika åtgärder som generellt kan sänka trafikvolymen 
i ett område. Därefter studerades vad som skulle kunna tillämpas i Jönköping. Även 
fyrstegsprincipen och i viss mån de transportpolitiska målen studerades i detta syfte. Ett flertal 
av förslagen rör området för simuleringen men även andra generella förslag har tagits upp. 
Exempelvis förslaget om att sprida ut rusningstrafiken över ett längre tidsintervall gäller inte 
simuleringsområdet specifikt. Detta är ett förslag som kommer att påverka hela Jönköping. 
 

Frågeställningarna gällande åtgärder som kan minska trafikvolymen och omfördela trafiken 
besvaras främst i Avsnitt , överblick av trafikreducerande åtgärder, men också i Avsnitt 

, fyrstegsprincipen. Avsnittet  tar upp ett antal åtgärder som sedan presenteras 
närmare i Avsnitt . Frågeställningen om vilka de avgörande faktorerna är för att i 
fyrstegsprincipen gå vidare till nästa steg besvaras i Avsnitt . 

4.1.3
4.1.2 4.1.2

4.1.3
4.1.2
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Bilaga I – Beräkning av trafikflödet i centrala Jönköping 
Mätpunkter inne i centrala Jönköping mäts inte regelbundet, förutom de som tidigare nämnts 
på Odengatan, Jordbrovägen och Kortebovägen. De senaste uppmätta flödena i centrala 
Jönköping efter Munksjöbrons invigning i juni 2006 har sammanställts i denna bilaga. 
Mätningarna är gjorda under olika dagar och år. Därför behöver förändringar av flödet under 
årets månader och mellan åren tas fram. I nedanstående tre steg tas en sammanställning av 
trafiken fram till samma vecka och samma år. 
 
Steg 1. Samla in trafikdata från olika vägar i centrala Jönköping 
Mätpunkterna visas i Figur 0.1, markerade med kommunens punktnummer. I Tabell 0.1 kan 
gatuadress och datum när mätningarna är gjorda utläsas.  
 

 
Figur 0.1. Mätpunkter i centrala Jönköping [17] 
 
Tabell 0.1. Förteckning över mätpunkt och mätdatum i centrala Jönköping 
Mätpunkt 
kommunen 

Mätpunkt 
Vägverket Konsult Gatuadress Datum för gjord mätning År/Vecka

103.3 1276/1277 Järnvägsgatan 12, 13, 14 september 2006/37 
103.16 1254/1255 Kungsgatan 12, 13, 14 september 2006/37 
101.06 1280 N. Strandgatan, Hotellbron 12, 13, 14 september 2006/37 
201.06 1447 N. Strandgatan 12, 13, 14 september 2006/37 
101.01 1263/1264 V. Storgatan 12, 13, 14 september 2006/37 
103.17 1244/1245 Munksjögatan 19, 20, 21 september 2006/38 
401.07 1689 Ö. Strandgatan 19, 20, 21 september 2006/38 
203.03 - S. Strandgatan 16, 17, 18 oktober 2007/42 
101.08 2521 Munksjöbron 15, 16, 17 januari 2008/3 
401.15 7455/7456 Odengatan 22, 23, 24 januari 2008/4 
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Steg 2. Ta fram förändringen i trafikflödet mellan 2006, 2007 och 2008 samt mellan de 
olika veckorna som mätningarna är gjorda 

Trafikflödesförändringen mellan åren 2007 och 2008 har tagits fram genom att jämföra 
summan av trafiken på de tre fasta mätstationerna under veckorna 4 till 16 mellan de båda 
åren. Medeldygnstrafiken per vecka har summerats för varje år och jämförts med varandra. 
Av denna jämförelse erhölls en trafikökning på 1,205 % från 2007 till 2008. På grund av 
bristande indata från 2006 har samma trafikökning som togs fram mellan 2007 och 2008 
använts för att beskriva förändringen mellan 2006 och 2007. I Diagram 0.1 visas summan av 
medeldygnstrafikflödet på de tre fasta mätpunkterna per vecka under 2007 och 2008. 
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Diagram 0.1. Summerad medeldygnstrafik/vecka på Odeng., Jordbrov. och Kortebov. under 
2007 och 2008 
 
Eftersom trafikdata enbart har varit tillgänglig för år 2007 och 2008, samt några veckor under 
2006, har årsvariationen 2007 använts för att avgöra hur trafiken varierar under årets månader. 
Mätdata från de fasta mätpunkterna Odengatan, Jordbrovägen och Kortebovägen har använts 
vid framräkning av skillnader i flödet mellan olika veckor. En medelvariation mellan dessa 
mätpunkter har tagits fram och i Tabell 0.2 visas hur de veckor det finns mätdata ifrån skiljer 
sig från vecka 37. Vecka 37 har valts att använda som utgångspunkt då kartläggningen av 
trafikflödet togs fram, beroende på att de flesta mätvärden var ifrån den veckan. 
 
Tabell 0.2. Flödesförändring jämfört med vecka 37, 2007 
Mätstationsposition Vecka 37 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 38 Vecka 42 
Odengatan 19500 -1,03 % 0 % 2,56 % 11,28 % 
Jordbrovägen 22550 -7,76 % - -0,44 % -3,77 % 
Kortebovägen 18200 -6,59 % - -0,55 % 1,10 % 
Genomsnittlig förändring - -5,13 % 0 % 0,52 % 2,87 % 
 
Steg 3. Sammanställa all data till samma år och månad.  
Sammanställningen av data har gjorts dels för MVDT (Medelvardagsdygnstrafiken), dels för 
flödet under brosnittets maxtimma, morgon och eftermiddag. På grund av att flödet på de 
flesta vägarna angavs per timme som högsta grad av detaljering har maxtimman tagits fram 
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för hela timmar. I Tabell 0.3 visas uppmätta flöden angivet i MVDT och framräknade värden 
för MVDT och morgonens och eftermiddagens maxtimma, kl. 07.00-08.00 och kl. 16.00-
17.00, för vecka 37 år 2008. 
 
Tabell 0.3. Sammanställning av uppmätt flöde till vecka 37, år 2008 

Uppmätt flöde Framtaget flöde, vecka 37, år 2008  
Gatuadress 

 
Riktning (MVDT) (MVDT) Kl. 07.00-08.00 Kl. 16.00-17.00 
Väst 9169,3 9391,6 498,5 839,2
Öst 8099,3 8295,7 784,6 705,0Järnvägsgatan 
Båda 17268,7 17687,3 1283,0 1544,2
Väst 9020,3 9239,0 489,2 1134,5
Öst 9902,3 10142,4 1247,9 807,8Kungsgatan 
Båda 18922,7 19381,4 1737,1 1942,3
Väst 8510,7 8717,0 532,9 767,8
Öst 7433,3 7613,6 650,7 565,0Norra Strandgatan, 

Hotellbron 
Båda 15944,0 16330,6 1183,7 1332,9
Väst 6832,3 6998,0 473,9 644,6
Öst 6952,3 7120,9 571,2 649,7Norra Strandgatan 
Båda 13784,7 14118,9 1045,1 1294,3
Väst 13352,3 13676,1 602,9 1545,2
Öst 12838,0 13149,3 1582,1 1008,9Västra Storgatan 
Båda 26190,3 26825,3 2185,1 2554,1
Nord 10126,7 10318,3 1112,7 913,0
Syd 9675,0 9858,0 535,3 1199,6Munksjögatan 
Båda 19801,7 20176,3 1647,9 2112,6
Nord 8606,7 8769,5 438,8 942,5
Syd 8227,7 8383,3 562,8 757,1Östra Strandgatan 
Båda 16834,3 17152,8 1001,6 1699,6
Väst 3499,0 3439,5 182,3 269,0
Öst 4321,5 4248,1 205,0 641,9Södra Strandgatan 
Båda 7820,5 7687,6 387,3 910,9
Väst 10753,7 11305,3 637,1 1185,5
Öst 10972,3 11535,2 1058,0 1044,6Munksjöbron 
Båda 21726,0 22840,5 1695,0 2230,2
Väst 11236,3 11236,3 804,3 1327,7
Öst 10444,0 10444,0 1048,7 1054,3Odengatan 
Båda 21680,3 21680,3 1853,0 2382,0

 
All trafikdata är hämtad från Vägverkets Klickbar Karta, som finns tillgänglig på Internet 
genom att ett abonnemang öppnas, från Björn Gustavsson på Vägverket Konsult samt från 
Lisa Stalin på Jönköpings kommun. 
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Bilaga II – Fordonsparametrar  
Bilparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 4,1 0,5 3,7 4,8 Meter 
Bredd 2 0 2 2 Meter 
Max önskad hastighet 50 4 45 60 km/h 
Max acceleration 2,1 1 1,6 5 m/s2

Normal retardation 1,6 1 1,1 2,5 m/s2

Maximal retardation 3 1,5 2,5 7 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0,1 0,9 1,1  
Min distans mellan fordon 1,5 1 1,2 3 Meter 
Företrädestid 10 5 6 30 Sek 
 
Lastbilsparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 8 2 5 10 Meter 
Bredd 2,3 0 2,3 2,3 Meter 
Max önskad hastighet 43 3 20 50 km/h 
Max acceleration 1,1 0,05 1 1,2 m/s2

Normal retardation 1 0,2 0,7 2 m/s2

Maximal retardation 2 0,5 0,8 3 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 1,6 0,3 1 4 Meter 
Företrädestid 10 2 5 30 Sek 
 
Bussparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 12 0 12 12 Meter 
Bredd 2,5 0 2,5 2,5 Meter 
Max önskad hastighet 43 3 20 50 km/h 
Max acceleration 1,1 0,05 1 1,2 m/s2

Normal retardation 1 0,2 0,7 2 m/s2

Maximal retardation 2 0,5 0,8 3 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 1,6 0,5 1,4 4 Meter 
Företrädestid 10 2 8 30 Sek 
 
Cykelparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 2 0,3 1,5 2,3 Meter 
Bredd 1 0,2 0,8 1,1 Meter 
Max önskad hastighet 20 0 20 20 km/h 
Max acceleration 1,5 0 1,5 1,5 m/s2

Normal retardation 2,2 0,2 1,4 3 m/s2

Maximal retardation 3 0,25 2 4 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 0,8 0,2 0,6 1 Meter 
Företrädestid 20 6 10 30 Sek 
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Parametrar för fotgängare 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 0,34 0 0,34 0,34 Meter 
Bredd 0,5 0,02 0,47 0,53 Meter 
Max önskad hastighet 5 0,5 4 6 km/h 
Max acceleration 0,5 0,2 0,3 1 m/s2

Normal retardation 1,2 0 1,2 1,2 m/s2

Maximal retardation 1,5 0,2 1 2 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 0,5 0,1 0,3 0,7 Meter 
Företrädestid 20 6 10 30 Sek 
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Bilaga III – Fordonsparametrar, default-värden 
Bilparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 4 0 4 4 Meter 
Bredd 2 0 2 2 Meter 
Max önskad hastighet 100 20 80 150 km/h 
Max acceleration 2,8 0 2,8 2,8 m/s2

Normal retardation 4 0 4 4 m/s2

Maximal retardation 8 0 8 8 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 1 0 1 1 Meter 
Företrädestid 15 15 10 30 Sek 
 
Lastbilsparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 12 0 12 12 Meter 
Bredd 2,3 0 2,3 2,3 Meter 
Max önskad hastighet 70 10 60 90 km/h 
Max acceleration 1 0 1 1 m/s2

Normal retardation 3,4 0 3,5 3,5 m/s2

Maximal retardation 7 0 7 7 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 1 0 1 1 Meter 
Företrädestid 0 0 0 0 Sek 
 
Bussparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 7,5 2 7,5 12 Meter 
Bredd 2,2 0 2,2 2,2 Meter 
Max önskad hastighet 48 10 5 50 km/h 
Max acceleration 2 0 2 2 m/s2

Normal retardation 6 0 6 6 m/s2

Maximal retardation 6 0 6 6 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 1 0 1 1 Meter 
Företrädestid 90 0 90 90 Sek 
 
Cykelparametrar 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 2 0 2 2 Meter 
Bredd 0,6 0 0,6 0,6 Meter 
Max önskad hastighet 20 0 20 20 km/h 
Max acceleration 1,5 0 1,5 1,5 m/s2

Normal retardation 2,5 0 2,5 2,5 m/s2

Maximal retardation 5 0 5 5 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 1 0 1 1 Meter 
Företrädestid 0 0 0 0 Sek 
 
 
 

  97



Parametrar för fotgängare 
Parametrar Medel Avvikelse Min Max Enhet 
Längd 0,34 0 0,34 0,34 Meter 
Bredd 0,5 0,02 0,47 0,53 Meter 
Max önskad hastighet 5 0,5 4 6 km/h 
Max acceleration 1 0 1 1 m/s2

Normal retardation 1,2 0 1,2 1,2 m/s2

Maximal retardation 1,5 0 1,5 1,5 m/s2

Hastighetsacceptans  1 0 1 1  
Min distans mellan fordon 0,5 0,1 0,3 0,7 Meter 
Företrädestid 30 0 30 30 Sek 
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Bilaga IV – Grundscenario 
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Eftermiddag 
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Bilaga V – Scenario 5 
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Bilaga VI – Scenario 6 
 
Morgon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftermiddag 
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Bilaga VII – Scenario 8 
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Eftermiddag 
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