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Referat 

Framkomligheten på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält (så kallade 2+1-vägar) beror 

på hur stor del av vägens sträckning som har omkörningsfält, vilket brukar benämnas som andelen 

omkörbar längd. För att utnyttja vägen på ett effektivt sätt bör utformningen och lokaliseringen av 

omkörningsfälten upprättas för att i största möjliga mån undvika onödig köbildning och fördröjning. 

Olika utformningsalternativ för omkörningsfälten har olika fördelar. Kortare omkörningsfält innebär 

begränsade tidsfönster för köavveckling, men medför samtidigt snabba upprepningar av omkörnings-

tillfällen. Längre omkörningssträckor innebär bättre möjlighet till omkörning av flera fordon vid ett 

och samma tillfälle, men medför samtidigt ökade enfältslängder vilket ökar risken för upphinnanden.  

Denna rapport presenterar en trafiksimuleringsstudie av hur olika längder för omkörningsfälten 

påverkar framkomligheten. Resultaten från simuleringsstudien indikerar att omkörningsfält med 

längder mellan 1 050 och 1 400 meter innebär kortast restid. Skillnaderna är dock små (~0,4 sekunder 

per kilometer) och dessutom inte statistiskt signifikanta. Nyttan med att utforma 2+1-vägar med 

optimala längder för omkörningsfälten för att maximera framkomlighet kan således ifrågasättas. 

Baserat på resultaten är det dock rimligt att ifrågasätta konceptet med att bygga mycket långa 

omkörningsfält (som den nuvarande rekommendationen i Trafikverkets riktlinjer för vägars- och 

gators utformning (VGU) till viss del antyder). Det är tydligt att risken för upphinnanden på 

enfältssträckorna är mycket stora, vilket påverkar den totala restiden.  
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Abstract 

The traffic performance at oncoming lane separated highways with alternating dedicated overtaking 

lanes (so called 2+1 roads), is dependent on the share of two lane segments (also known as the share of 

overtaking length). In order to maximize utilization and traffic performance, the configuration of the 

overtaking lanes should be designed to avoid congestion and delays. Short overtaking lanes implies 

limited time of queue discharge, but gives frequently recurring possibilities to overtake. Increased 

lengths of overtaking lanes imply the possibility to overtake several vehicles per overtaking lane, but 

increases the risk of catching up slower vehicles since the configuration also results in increased 

lengths of one lane segments.  

This report presents a traffic simulation study of how different configurations affects the throughput at 

2+1 roads. The results indicate that overtaking lanes between 1 050 and 1 400 meters result in shortest 

travel time. However, the differences are small (~0.4 seconds/km) and not statistically significant. 

Thus, the benefit of optimizing the configuration in terms of throughput could be questioned. Based on 

the results, it becomes reasonable to question the concept of designing 2+1 roads with long overtaking 

lengths (which corresponds to the recommendations from the Swedish Transport Administration 

(Trafikverket)). The major risk of catching up a slower vehicle at the one lane segments obviously 

affects the travel time.  
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Förord 

Denna VTI-rapport presenterar rekommendationer kring längder av omkörningsfälten på 

mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält. Rekommendationerna är baserade på resultat 

från den trafiksimuleringsstudie som utförts inom ramen för projektet. Mats Remgård har varit 

kontaktperson hos uppdragsgivaren Trafikverket. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående 

av Viktor Bernhardsson och Johan Olstam. Viktor Bernhardsson har svarat för projektledning, 

modellkalibrering, modellkörningar, analys och dokumentering. Johan Olstam har svarat för 

modellutveckling, modellkalibrering, analys och dokumentering.  

 

Linköping, augusti 2017 

 

Viktor Bernhardsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Effektiva omkörningsfält på 2+1-vägar – Trafiksimuleringar av olika utformningsalternativ ur 

ett framkomlighetsperspektiv 

av Viktor Bernhardsson (VTI) och Johan Olstam (VTI) 

 

I denna rapport presenteras resultat från trafiksimuleringar med varierande längder för omkörnings-

fälten på mötesfria landsvägar/motortrafikleder (även kallade 2+1-vägar). På dessa vägar är trafiken 

mötesseparerad och omkörningar tillåts med hjälp av växelvis omkörningsfält på delar av sträckan. 

Studien presenterar rekommendationer kring längder av omkörningsfälten för att maximera 

framkomligheten. Rekommendationerna baseras på resultat från trafiksimuleringsexperiment utförda 

med trafiksimuleringsmodellen Rural Traffic Simulator (RuTSim). Modellen har kalibrerats baserat på 

mätningar från Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) för mätplatser på mötesfria 

landsvägar/motortrafikleder med hastighetsgräns 100 kilometer i timmen, utförda mellan 2012 och 

2015. 

För att undersöka hur längden på omkörningsfälten påverkar framkomligheten, har längder mellan 

700–2 100 meter simulerats under olika förutsättningar (andel omkörbar längd 20–40 procent, 

trafikefterfrågan 100–1 300 fordon per timme, andel tung trafik 9–15 procent). Framkomligheten har 

sedan utvärderats baserat på genomsnittlig restid. Studien har utförts för en rak plan vägsträcka med 

konstant hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen. Effekter av kurvatur, lutning, sikt och 

lokala hastighetsbegränsningar har inte beaktats i den här studien. De fordonstyper som studerats är 

personbilar, lastbilar utan släp samt lastbilar med släp.  

Baserat på resultaten från simuleringsstudien är det rimligt att dra slutsatsen att omkörningsfält med 

längder mellan 1 050 och 1 400 meter innebär kortast restid. Dock ska det nämnas att skillnaden i 

genomsnittlig restid mellan de olika utformningarna inte är statistiskt signifikanta och endast skiljer 

0,4 sekunder per kilometer (0,5 för personbilar) mellan den bästa och den minst förmånliga 

utformningen.  

Resultaten och slutsatserna tycks robusta då förändrat omkörningsbeteende inte påverkar 

rangordningen av de olika längderna för omkörningsfälten i någon större utsträckning. De små och 

icke statistiskt signifikanta skillnaderna gör att det är rimligt att ifrågasätta nyttan av att utforma 2+1-

vägar med optimala längden för omkörningsfälten för att maximera framkomlighet. 

Det är dock rimligt att ifrågasätta konceptet med att bygga långa omkörningsfält (som den nuvarande 

rekommendationen i Trafikverkets riktlinjer för vägar- och gators utformning (VGU) till viss del 

antyder. Det ska också påpekas att även mycket korta omkörningsfält har stor negativ inverkan på 

restiden. 

Eftersom förutsättningarna i verkligheten inte är lika tillrättalagda som i simuleringen, är det svårt att 

följa de rekommenderade utformningarna. Lokaliseringen av enfältsavsnitten och omkörningsfälten 

styrs av omgivningen och längderna på dessa fält måste till viss del anpassas till befintliga korsningar. 

Därför föreslås att omkörningsfältens längd kan behöva anpassas mot längden på föregående 

enfältsavsnitt i kombination med dimensionerande trafikflöde.  

För att få bättre grepp om förarbeteendet på 2+1-vägar behövs mer detaljerade data. Fortsatta 

utvecklingsområden omfattar framförallt omkörningsbeteende, vävningsbeteende samt önskad 

hastighet för 2+1-vägar. Förutom förarrelaterade effekter bör också effekter av antalet övergångs-

sträckor från två till ett körfält studeras närmare. I detta projekt studerades ett konstant antal 

omkörningsfält, vilket medförde olika längder på nätverken. Det vore därför intressant att studera 

huruvida antalet övergångssträckor kan påverka sannolikheten för trafiksammanbrott och därmed 

försämra framkomligheten.
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Summary 

Effective overtaking lanes at 2+1-roads – A Traffic simulation study of different configurations 

of 2+1 roads from a traffic performance perspective 

by Viktor Bernhardsson (VTI) and Johan Olstam (VTI) 

 

This report presents results from traffic simulations of oncoming separated highways (2+1-roads) with 

varying length of the overtaking lanes, in order to maximize traffic performance. At oncoming 

separated highways overtaking is allowed at dedicated overtaking lanes along the stretch. From this 

study, recommendations for the lengths of the overtaking lanes are presented. The recommendations 

are based on results from simulation experiments using the microscopic traffic model Rural Traffic 

Simulator (RuTSim). The model has been calibrated using measurements from the Swedish Transport 

Administration (Trafikverket). The calibration data set only contains measurements from oncoming 

lane separated highways with grade separated intersections (MML) and oncoming separated highways 

with at grade intersections (MLV), with speed limit 100 kilometers per hour measured between 2012 

and 2015. 

In order to investigate how the length of overtaking lanes influence traffic performance, different 

lengths between 700–2 100 meters have been simulated for different share of overtaking length (20–40 

percent) and for different traffic conditions (traffic demand 100–1 300 vehicles/h and truck ratio 9–15 

percent). The traffic performance has then been evaluated based on average travel time. 

The simulation study has been performed for a flat, straight road stretch with constant speed limit 100 

kilometers per hour km/h. Only cars and lorries with and without trailers are included in the 

simulation. The results indicate that overtaking lanes between 1 050 and 1 400 meter result in shortest 

travel time. However, the differences are small (~0.4 seconds per kilometer) and are not statistical 

significant. Sensitivity analysis show that the conclusions does not seem to be sensitive for changed 

overtaking behavior. The small and not statistical significant differences in average travel time 

indicates that the benefit of optimizing throughput is limited. 

Based on the results from the simulation, it is reasonable to question the concept of designing 2+1 

roads with long overtaking lengths (which corresponds to the recommendations from the Swedish 

Transport Administration (Trafikverket)). Very short overtaking lanes have negative impact on traffic 

performance and travel time.  

The recommendations from this study will be difficult to practice since the conditions in reality is not 

as ideal as in the simulation. The location and configuration of the overtaking lanes depend a lot on the 

surrounding environment, for example existing intersections. We therefore suggest that the length of 

the overtaking lane is customized according to the length of previous section and the current traffic 

demand. 

To understand the driving behavior at 2+1 roads, more and detailed data is required. Further work 

includes empirical investigations and model enhancements for overtaking behavior, weaving behavior 

and variation in desired speed. Except of driving related effects, the influence of the number of merges 

from two to one lanes needs further investigation. Only constant number of overtaking lanes were 

investigated within this project, which resulted in networks with different total lengths. An interesting 

topic would be to investigate how the number if transitions affects the probability of traffic flow 

breakdown and the traffic performance. 
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1. Inledning 

Genom att bygga mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält (så kallade 2+1-vägar) 

förbättras trafiksäkerheten eftersom risken för frontalkollisioner minimeras, jämfört med traditionella 

tvåfältsvägar (Carlsson, 2009). Att dedikera sträckor för omkörningsfält kan tyckas effektivt ur ett 

kapacitetsperspektiv, men kapaciteten på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält bestäms 

av vävningssträckorna som finns vid övergången från två till ett körfält. Framkomligheten vid 

trafikflöden under kapaciteten är dock oftast bättre på denna typ av vägar jämfört med traditionella 

tvåfältsvägar (Olstam och Bernhardsson, 2017, Olstam, Carlsson och Yahya, 2013). Framkomligheten 

på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält beror på hur stor del av vägens sträckning som 

har omkörningsfält, vilket brukar benämnas som andelen omkörbar längd (Carlsson, 2009, Olstam och 

Carlsson, 2014). För att utnyttja vägen på ett effektivt sätt bör utformningen och lokaliseringen av 

omkörningsfälten upprättas för att i största möjliga mån undvika köbildning. 

Olika utformningsalternativ för omkörningsfälten har olika fördelar och nackdelar. Korta 

omkörningsfält innebär snabba upprepningar av omkörningstillfällen, vilket bidrar till att 

accelerationsstarka fordon lättare kan passera förhållandevis accelerationssvaga fordon och på så vis 

upprätthålla en högre hastighet. Nackdelen med korta omkörningsfält är att tidsfönstret för att 

genomföra en omkörning är strikt begränsat, i praktiken innebär det att många fordon tvingas att följa 

ett framförvarande fordon med lägre hastighetsanspråk för att med säkerhet kunna genomföra en 

omkörning vid nästkommande omkörningsfält. Konsekvensen blir att vid korta omkörningsfält sker 

färre flygande omkörningar eftersom förare i större utsträckning tvingas in bakom andra förare med 

lägre hastighetsanspråk. Omkörningarna blir på så vis mer tidskrävande eftersom föraren som beslutar 

om att genomföra omkörningen tvingas att accelerera förbi framförvarande fordon. Samtidigt bidrar 

korta omkörningsfält till att öka antalet sammanvävningar (flaskhalsar), vilket ökar risken för kraftiga 

retardationer. Sammanvävning av körfält har ofta en negativ inverkan på såväl kapacitet som 

hastighet. 

Långa omkörningsfält innebär bättre möjlighet till omkörning av flera fordon vid ett och samma 

tillfälle. Ökade längder för omkörningsfält innebär också ökade enfältslängder. Samtidigt minskar 

också antalet sammanvävningar från två till ett körfält vilket har en positiv inverkan på 

framkomlighet, förutsatt att omkörningsfälten är lämpligt utformade så att köuppbyggnaden som 

uppstår på ett enfältsavsnitt hinner avvecklas på den efterföljande omkörningssträckan. 

Förarbeteendet på en mötesseparerad väg med växelvis omkörningssträckor har betydelse för 

framkomligheten. Det finns ett karaktäristiskt beteende av att jaga ifatt framförvarande fordon för att 

hinna genomföra en omkörning på nästkommande omkörningssträckan (Carlsson, 2009, Carlsson och 

Brude, 2003). Ett sådant beteende är något som inte förekommer lika tydligt på övriga vägtyper med 

kontinuerliga omkörningstillfällen. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna rapport är att bidra med kunskap om faktorer som kan påverka framkomlighet på 

mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält. Mer specifikt är syftet att studera hur längden på 

omkörningsfälten påverkar framkomligheten samt om den förmodade bästa längden varierar beroende 

på: 

• Andel tung trafik 

• Andel omkörbar längd 

• Trafikefterfrågan 
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1.2. Angreppssätt 

Kunskapen kring trafikföringen på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält är i dagsläget 

bristfällig, vilket till viss del beror på begränsad tillgång till mätdata som beskriver trafikföringen på 

dessa vägar. Till största del beskrivs trafikföringen på vägarna med mätdata från slangmätningar (se 

t.ex. Olstam, Carlsson och Yahya, 2013, Olstam och Bernhardsson, 2017). Problemet är att det är svårt 

att studera frågeställningen utifrån tillgänglig mätdata eftersom underlaget innehåller punktmätningar 

som beskriver trafikföringen på en viss plats. Detta gör det svårt att bland annat beskriva hur 

omkörnings- samt vävningsbeteende sker på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält. 

Dessutom är det mycket svårt att avgöra orsak-verkan effekter enbart baserat på mätdata eftersom det 

är oklart hur externa effekter påverkar mätningarna. 

Som ett alternativ till att enbart basera analyser på mätdata, kan trafiksimulering användas för att 

skatta trafikeffekter av förarbeteendet. Genom att använda simulering kan också alternativa 

vägutformningar utvärderas systematiskt i en sluten testmiljö under likvärdiga förhållanden. För att 

undersöka frågeställningen kring vilken längdutformning för omkörningssträckorna på 2+1-vägar som 

generar bäst framkomlighet har en simuleringsstudie med en mikroskopisk trafiksimuleringsmodell 

genomförts. 
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2. Kunskapsläget 

Mötesfria landsvägar (MLV) och mötesfria motortrafikleder (MML) är utformade med omväxlande ett 

och två körfält, där andelen omkörbar längd normalt är mellan 15 % och 40 %. Motivet till att utforma 

vägen med en högre andel omkörbar längd är för att förbättra framkomligheten samt att förenkla 

underhåll och drift. 

Enligt råd från Vägars och gators utformning (VGU) (Trafikverket, 2015b) bör omkörningsfältens 

längd vara som kortast 1000 meter och som längst 2 500 meter. Beroende på andel omkörbar längd 

och trafikefterfrågan rekommenderas olika längder för omkörningssträckor enligt Tabell 1. Enligt 

kravstandarden (Trafikverket, 2015a) ska en omkörningssträcka vara minst 900. Därutöver påpekas 

betydelsen av att i största möjliga mån utforma vägen för att minimera skillnader i längd mellan olika 

omkörningssträckor. 

Tabell 1. Rekommenderade längder för omkörningssträckor enligt VGU (Trafikverket, 2015b). 

Andel omkörbar längd 

[%] 

ÅDT 

[fordon/dygn] 

Längd 

omkörningssträckor [m] 

15  ÅDT < 2 400 900 – 1 200 

15 2 400 ≤ ÅDT ≤ 10 000 1 200 

20  ÅDT < 9 300 900 – 1 200 

20 9 300 ≤ ÅDT ≤ 10 000 1 200 

30  ÅDT < 5 200 1 200 – 2 000 

30 5 200 ≤ ÅDT ≤ 10 000 2 000 

30  ÅDT < 13 500 1 500 – 2 000 

30 13 500 ≤ ÅDT ≤ 15 000 2 000 

40 ≤ 15 000 2 000 

 

Sedan införandet av mötesfria vägar med växelvisa omkörningsfält i Sverige har varianter på denna 

vägtyp blivit vanligare även i andra länder, t.ex. i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, 

USA och Japan. Potts (2003) sammanfattar erfarenheterna i Europa av denna vägtyp och presenterar 

även vanligt förekommande längder på omkörningsfält. I Tyskland är omkörningsfälten vanligtvis 1-

1,4 km långa och normalt inte längre än 2 km. I Finland är omkörningsfälten normalt 1,5 km långa. I 

Danmark har 1 km funnits vara den mest effektiva längden. På kortare omkörningsfält (400-600 m) är 

det relativt få fordon som gör omkörningar och på längre omkörningsfält avtar antalet fordon som kör 

om på den senare delen av omkörningssträckan. Potts (2003) redovisar också att omkörningsfälten i 

Sverige normalt sett ligger mellan 1-2 km vilket stämmer bra med rekommendationer i VGU 

(Trafikverket, 2015b). Potts (2003) konstaterade också att denna vägtyp år 2003 även fanns i 

Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien men att det saknades dokumentation om säkerhets- och 

framkomlighetseffekter samt rekommenderade längder för omkörningsfält.  

I Storbritannien har Standards for Highways (2016) tagit fram riktlinjer för mötesfria vägar med 

växelvisa omkörningsfält liknande de som finns i svenska VGU (Trafikverket, 2015b). Standards for 

Highways (2016) konstaterar att omkörningsfälten ska ha tillräcklig längd för att avveckla de 

fordonskolonner som uppstått men inte så långa att de skapar frustration bland förarna på 

enfältssträckorna. På samma sätt som i Sverige (Potts, 2003, Trafikverket, 2015b) påpekas att 

placeringen och längden av omkörningsfälten också beror på topografi, linjeföring och placering av 

korsningar. Enligt Standards for Highways (2016) är den önskvärda minsta längden på 

omkörningsfälten 800 m (längder mellan 600-800 m kan tillåtas i undantagsfall). Den 

rekommenderade maxlängden är 1 500 m (längder upp till 2 000 m kan tillåtas i undantagsfall). 

Potts (2003) konstaterade att den europeiska praxisen vad det gäller längder på omkörningsfälten 

liknar den amerikanska praxis som använts på så kallade ”passing lanes” på tvåfältsvägar. Harwood 

och Hoban (1987) kom fram till att den optimala längden på sådana omkörningsfält ligger mellan 800-
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1 600 m och att de inte bör vara kortare än 300 m för då kan inget fordon hinna genomföra en 

omkörning. Även Harwood och Hoban (1987) konstaterade att korta omkörningsfält (< 400 m) inte är 

effektiva för avveckling av köer samt att långa omkörningsfält (> 1 600 m) ofta innebär effektivitets-

försämringar och bör endast beaktas vid riktigt höga flöden. 

Choi, Kim, Bergh, Kim och Kim (2016) presenterar en undersökning av framkomlighet på koreanska 

varianter av 2+1-vägar. Bland annat presenteras resultat från en trafiksimuleringsstudie med modellen 

TWOPAS. Simuleringsstudien undersökte framkomligheten vid olika längder på omkörningsfälten 

(800, 1000, 1200, 1500 och 2000 m) vid olika trafikflöden och andel tung trafik. Slutsatsen från den 

studien var att det inte var någon skillnad i servicenivå (dock presenteras ingen detaljerad information 

om resultaten från simuleringsstudien). Choi et al. (2016) konstaterar därför att Korea bör kunna 

anamma den europeiska praxisen med omkörningsfält mellan 800–2 000 m. 

I Sverige har två olika trafiksimuleringsstudier av effekten av olika längder på omkörningsfälten 

genomförts. Strömgren (2010) genomförde en trafiksimuleringsstudie med en tidig version (2007) av 

RuTSim (Tapani, 2005c). RuTSim har sedan dess implementerats om och genomgått 

verifieringsstudier (Akililu, 2012) och kalibreringsstudier (Bergqvist och Runn, 2014, Beheshtitabar, 

2015). Resultaten från simuleringsstudien som presenteras i Strömgren (2010) kan därför vara något 

osäkra. Enligt resultaten från simuleringsstudien i Strömgren (2010) så bör längden på 

omkörningsfälten ökas med ökande andel omkörbar längd och ökande flöde. För vägar med en andel 

omkörbar längd på 20 % rekommenderas en längd på 1 200 m (med en möjlig variation mellan 800 – 

1 200 för låga ÅDT upp till 2400 f/dygn). För ÅDT-flöden över 10 000 f/dygn rekommenderas att 

andelen omkörbar längd ökas till 30 % eller 40 % och att längden på omkörningsfälten sätts till 2 000 

m. För vägar med 30 % andel omkörbar längd är rekommendationen att kortare längder ner till 1 500 

m kan användas för ÅDT-flöden lägre än 13 500 f/dygn. Slutsatserna som presenteras i Strömgren 

(2010) inkluderades sedan i VGU, se Tabell 1.  

Den andra trafiksimuleringsstudien presenteras i Bergqvist och Runn (2014). Bergqvist och Runn 

(2014) kalibrerade först RuTSim för en genomsnittlig svensk väg med andel omkörbar längd på 40% 

baserat på de mätningar från Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) som presenteras i (Olstam, 

Carlsson och Yahya, 2013). RuTSim användes sedan för att studera framkomlighetseffekter för en 

genomsnittligt lång (13 500 m) mötesfri väg med 20 och 30 % andel omkörbar längd och med ett, två 

eller tre omkörningsfält vilket ger omkörningsfält på 900, 1 347 och 2 693 m för 20 % andel omkörbar 

längd och 1 345, 2 018 och 2 693 m för 30 % andel omkörbar längd. Slutsatsen från studien är att ett 

eller två omkörningsfält är att föredra vid 20 % andel omkörbar längd och 2 eller 3 körfält är att 

föredra vid 30 % andel omkörbar längd (detta givet en total väglängd på 13 500 m). I termer av längd 

på omkörningsfälten innebär det att 1 347 och 2 693 m är att föredra för 20 % och 1 345 och 2 018 m 

är att föredra för 30 % andel omkörbar längd. Baserat på resultaten från Bergqvist och Runn (2014) 

presenterade Vadeby et al. (2016) fördröjningen för de olika längderna på omkörningsfält för fallet 

med 20% andel omkörbar längd. Detta visade att fördröjningen för fallet med ett omkörningsfält på 

1 345 m var lägre (ca 4 sekunder) än fallen med 900 m och 2 693 m. Det finns dock ingen redovisning 

om huruvida skillnaden är statistiskt signifikant eller inte. Vidare är det svårt att uttala sig om vilken 

längd som är att föredra då det är relativt stort skillnad i längd från 900 till 1 345 m och framför allt till 

2 693 m. Vadeby et al. (2016) konstaterade att de rekommendationer som finns i VGU (Trafikverket, 

2015b) behöver ses över då det finns indikationer på att rekommenderade maxlängderna för 

omkörningsfält är för långa.  

Förutom de två simuleringsstudierna har även analytiska beräkningar gjorts för trafikeffekter av 

längder på enfältssträckor och omkörningsfält. Carlsson, Wiklund, Olstam och Tapani (2013) 

presenterar ett teoretiskt resonemang om nödvändig längd på omkörningsfält baserat på beräkningar 

av antalet fordon i kö i slutet på ett enfältsavsnitt beroende på trafikflöde och enfältslängd samt 

antagande om hur lång sträcka som behövs för varje omkörning. Den implementation av modellen för 

beräkning av antalet fordon i kö på enfältsavsnitt visade sig ha något bristande numerisk precision och 
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mer korrekta resultat för trafikeffekter på enfältsavsnitt inklusive jämförelse med simulering 

presenteras i Wiklund, Carlsson, Eriksson, Olstam och Tapani (2015). 
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3. Metod 

För att studera hur omkörningsfältens längd påverkar framkomligheten på mötesfria vägar med 

växelvis omkörningsfält, har en trafiksimuleringsstudie genomförts. Det finns i dagsläget få 

trafiksimuleringsmodeller som beskriver trafikföringen på mötesfria vägar med växelvis 

omkörningsfält. De kommersiella verktyg som finns har visserligen på senare år utökats med 

möjlighet att simulera tvåfältiga landsvägar, men förarbeteendet och trafikföringen på så kallade 2+1-

vägar skiljer sig markant både från tvåfältiga landsvägar och flerfältiga vägar med sammanvävningar 

av körfält. I detta arbete har den mikroskopiska trafiksimuleringsmodellen RuTSim använts, vilket är 

den trafiksimuleringsmodell som hittills använts för att studera den svenska varianten av mötesfria 

vägar med växelvis omkörningsfält (Tapani, 2005a, Tapani, 2006, Tapani, 2007, Bergqvist och Runn, 

2014). 

3.1. Antaganden och förenklingar 

Som i alla simuleringsstudier krävs att vissa antaganden och förenklingar av verkligheten görs. En 

modell kan inte ge en fullständig representation av verkligheten, men den kan fånga de viktigaste 

egenskaperna. Baserat på tidigare erfarenheter (se t.ex. Carlsson, 2009, Wiklund et al., 2015) har 

följande egenskaper antagits påverka framkomligheten i störst utsträckning för det här specifika fallet:  

• Längderna på två fältsavsnitten. 

• Variation mellan förares hastighetsanspråk. 

• Trafiksammansättningen och trafikefterfrågan.  

• Omkörnings- och vävningsbeteende. 

Följaktligen har också ett antal förenklingar gjorts. Dessa förenklingar inkluderar detaljer som antas ha 

mindre påverkan på framkomligheten, alternativt anses som nödvändiga avgränsningar. De 

förenklingar som gjorts inom ramen för projektet listas nedan: 

• Enbart vägar med hastighetsbegränsning 100 km/h studeras. 

• Inga lokala hastighetsbegränsningar förekommer. 

• Inga korsningar, cirkulationsplatser eller lokala påfarter/avfarter är modellerade. 

• Enbart personbilar, tunga lastbilar utan släp och tunga lastbilar med släp finns modellerade. 

Inga personbilar med släp, lätta lastbilar eller bussar.  

• Vägen som simuleras antas vara rak och plan, det vill säga ingen kurvatur eller lutning. 

• Utformningen antas ha konsistenta antal omkörningsfält med konsistenta längder. Det innebär 

att antalet omkörningsfält är lika många i samtliga nätverk, samt att alla omkörningsfält i ett 

nätverk har samma längd. Som en konsekvens av detta varierar nätverkens totala längd 

beroende på nätverkets konfiguration. 

3.2. Simuleringsupplägg 

Inom ramen för projektet studeras hur olika trafikegenskaper påverkar den optimala längden för 

omkörningsavsnitten på 2+1-vägar. De påverkansfaktorer som valts ut för den här studien, samt vilka 
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värden de antar i simuleringen, redovisas i Tabell 2. Totalt summerar antalet kombinationer av 

variablerna ihop till 225 scenarier. 

  

Tabell 2. Olika vägkonfigurationer som testas inom projektet. Totalt 225 scenarier. 

Omkörbar längd 

[m] 

Andel omkörbar längd Trafikefterfrågan 

[fordon/h] 

Andel tung trafik 

700 20 % 100 9 % 

1 050 30 % 400 12 % 

1 400 40 % 700 15 % 

1 750  1 000  

2 100  1 300  

 

Simuleringsstudien är genomförd i enlighet med Trafikverkets riktlinjer (Bång, Olstam, Köhler, 

Wahlstedt och Andersson, 2014) för analys av kapacitet och framkomlighet med trafiksimulering. 

Simuleringen utfördes med 20 upprepningar per scenario för att säkerställa att skillnaden mellan de 

olika utformningarna inte kunde förklaras av den naturliga variation som åstadkoms av spridningen 

mellan olika förare och fordonstyper. Baserat på variationen mellan olika upprepningar kan antalet 

nödvändiga upprepningar 𝑛 för att säkerställa en viss konfidensnivå och felmarginal beräknas enligt, 

𝑛 =  (
𝑠 ∗ 𝑡0,025

�̅� ∗ 𝜖
)

2

 ( 1 ) 

där 𝑠 är standardavvikelsen för medelrestiden, �̅� är medelrestid från simuleringen, 𝑡 är värdet från 

Students tvåsidiga t-fördelning för konfidensintervall 95 % och 𝜖 tillåten felmarginal (i detta fall satt 

till 5 %). Beräkningarna resulterade i att det högsta antalet nödvändiga upprepningar är fyra. 

Genom att kombinera variablerna omkörbar längd och andel omkörbar längd från Tabell 2, skapades 

de olika nätverk som använts i simuleringsstudien. Nätverkens varierande karaktär antas representera 

olika egenskaper som påverkar framkomligheten på 2+1-vägar. Figur 1 illustrerar utformningen av ett 

nätverk med 40 % andel omkörbar längd samt omkörningssträckor motsvarande 700 meter. Observera 

att omkörningsfältets längd 700 meter inkluderar avsnitt där den totala bredden är mindre än två 

körfältsbredder. Detta beror på att i definitionen av omkörbar längd inkluderas 50 meter av 

öppningssträckan samt 100 meter av vävningssträckan. Den egentliga längden med två fullbreda 

körfält är enbart 550 meter. 
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Figur 1. Exemplifierar utformningen av en 2+1-väg med längder för enfält, öppnings, vävnings och 

omkörningssträckor. Den föreslagna vägen är en konfiguration bestående av 700 meter omkörbar 

längd och 40 % andel omkör längd. 

Den totala simulerade vägsträckan skiljer mellan olika utformningar eftersom samtliga nätverk antas 

ha samma antal omkörningssträckor oberoende av omkörningssträckornas längd och/eller andel 

omkörbar längd. Simulerad vägsträcka är utformad med tre omkörningssträckor och fyra 

enfältssträckor, vägsträckan börjar och slutar således alltid med en enfältssträcka. Resultaten från 

simuleringen beräknas dock över lika många enfälts- som tvåfältssträckor eftersom data från halva den 

första och halva den sista enfältssträckan exkluderas från resultatberäkningen. En sammanställning 

över samtliga nätverkens konfiguration redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. 

 

Tabell 3. Längd på enfältssträckorna för samtliga nätverk i simuleringsstudien. Samtliga nätverk är 

konfigurerade med 3 omkörningssträckor och 4 enfältssträckor. Öppnings- och vävningssträckorna är 

100 respektive 150 meter varav 50 respektive 100 meter av dessa ingår i den omkörbara längden. 

 Omkörningsfältens längd [m] 

Andel omkörbar längd 700 1 050 1 400 1 750 2 100 

20 % 2 700 4 100 5 500 6 900 8 300 

30 % 1 533 2 350 3 167 3 983 4 800 

40 % 950 1 475 1 475 2 525 3 050 

 

Tabell 4. Total längd för nätverken i simuleringsstudien. Samtliga nätverk är konfigurerade med 3 

omkörningssträckor och 4 enfältssträckor. 

 Omkörningsfältens längd [m] 

Andel omkörbar längd 700 1 050 1 400 1 750 2 100 

20 % 13 200 19 850 26 500 33 150 39 800 

30 % 8 533 12 850 17 167 21 483 25 800 

40 % 6 200 9 350 12 500 15 650 18 800 

 

Vägbredden per körfält är konstant 3.5 meter och trafiken genereras enbart i början av nätverket och 

antas resa hela sträckan. Inga lokala hastighetsbegränsningar eller korsningar förekommer.  

Omkörningsfält 

(700 m) 

100 

50 m 

Öppning 

(100 m) 

2-körfält 

(550 m) 

 

Enfält 

(950 m) 

Vävning 

(150 m) 

50 m 



VTI rapport 941  21 

3.3. Simuleringsverktyg (RuTSim) 

Simuleringsstudien har genomförts med hjälp av trafiksimuleringsmodellen Rural Traffic Simulator 

(RuTSim) (Tapani, 2005c, Tapani, 2005b). RuTSim är en mikroskopisk trafiksimuleringsmodell 

utvecklad för simulering av tvåfältiga landsvägar samt mötesfria vägar med växelvis omkörningsfält. 

De underliggande förarbeteendemodeller som framförallt påverkar simuleringen av mötesfria vägar 

med omkörningsfält är car-following, omkörningsbeteende, samt vävningsbeteende. 

Car followingbeteendet i RuTSim styrs enligt Intelligent Driver Model (IDM) (Treiber, Hennecke och 

Helbing, 2000, Treiber och Kesting, 2013). Det finns tre olika versioner av IDM i RuTSim, förutom 

originalet finns Improved IDM (IIDM) (se (Treiber och Kesting, 2013)) samt Enhanced IDM som 

presenteras i Olstam och Tapani (2010). I denna simuleringsstudie har Enhanced IDM (Olstam och 

Tapani, 2010) använts för att undvika vissa brister med IDM som observerades i Olstam och Tapani 

(2010). 

Omkörningsbeteendet har en omfattande betydelse för framkomligheten på 2+1-vägar. Förutsatt att 

vävningen kan genomföras på ett smidigt sätt utan att fordonen behöver retardera för att ge varandra 

plats, kommer omkörningar inte att medföra några restidsfördröjningar. Hur detta faktiskt ser ut i 

verkligen är mycket oklart eftersom det saknas tidigare studier och dataunderlag för hur 

vävningsprocessen på 2+1-vägar ser ut. 

Omkörningsbeteendet är i huvudsak baserat på skillnad i önskad hastighet mot framförvarande fordon. 

Om skillnaden i önskad hastighet är större än ett gränsvärde ∆𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑚𝑖𝑛 , kommer föraren att besluta om att 

köra om framförvarande fordon, det vill säga om 

𝑣𝑛
𝑑𝑒𝑠 > 𝑣𝑛−1

𝑑𝑒𝑠 + ∆𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑚𝑖𝑛 , ( 2 ) 

där 𝑣𝑛
𝑑𝑒𝑠 det aktuella fordonets (𝑛) önskade hastighet och 𝑣𝑛−1

𝑑𝑒𝑠  är framförvarandes hastighet. 

Sannolikheten att acceptera en omkörning antas dock minska med antalet framförvarande fordon 

eftersom föraren värderar problematiken kring att väva tillbaka till höger körfält baserat på antal 

fordon inom siktavståndet (på liknande sätt som på tvåfältsvägar där omkörningssannolikheten 

minskar med antalet fordon framför i samma kolonn, se t.ex. Brodin och Carlsson (1986)) Vid stora 

skillnader i önskad hastighet kommer viljan att genomföra omkörningen vara tillräckligt stor för att 

omkörningen ska accepteras även om det finns många framförvarande fordon. Tröskelvärdet ∆𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑚𝑖𝑛  är 

beroende av antalet framförvarande personbilar (𝑁𝑝𝑏) inom siktavståndet (<500 meter) enligt  

∆𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1

𝑖 + 𝑐2
𝑖 ⋅ 𝑁𝑝𝑏, ( 3 ) 

där 𝑐1 och 𝑐2 är fordonstypsberoende kalibreringskonstanter, där 𝑐1 är minsta skillnad i önskade 

hastighet vid enbart ett fordon att köra om. För varje extra fordon som föraren har inom siktavstånd 

(500 meter) adderas tröskelvärdet med 𝑐2
𝑖  km/h. Detta är en generalisering av den tidigare modellen 

som presenteras i Tapani (2005b) där omkörningsbesluten enbart baseras på skillnaden i önskad 

hastighet mellan olika förare (𝑐2 = 0). Den tidigare omkörningsmodellen representerar troligtvis 

omkörningsbeteendet på motorväg och fyrfältsväg på ett korrekt sätt. Men omkörningsbeteendet på 

2+1-väg är också beroende av antalet interagerande fordon (på liknande sätt som på tvåfältsvägar, se 

Brodin och Carlsson (1986)) samt kvarvarande omkörningssträcka. Parametern 𝑐1
𝑖  har satts till samma 

värde som i den gamla modellen, det vill säga 3,6 km/h (1 m/s) för personbilar och 5,4 km/h (1,5 m/s) 

för lastbilar, medan 𝑐2
𝑖  satts till 2 km/h för samtliga fordonstyper. 

Erfarenheterna från utvärderingen av införandet av mötesfria vägar med växelvisa omkörningsfält 

(Carlsson, 2009, Carlsson och Brude, 2003) visar på att fordon ökar sin hastighet på 

omkörningssträckor för att passera långsammare fordon innan de når sammanvävningen till ett körfält. 

I RuTSim modelleras detta som att fordon som har ett långsammare fordon inom siktavstånd när de är 
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på en omkörningssträcka får ett temporärt ökat hastighetsanspråk motsvarande den ökning som de 

simulerade förarna får vid omkörning på tvåfältsväg, se Tapani (2005b) för detaljer. Från erfarenheter 

av tidigare studier (Carlsson, 2009, Carlsson och Brude, 2003) kan ökningen i hastighetsanspråk vid 

omkörning antas ligga kring 10-20 km/h. 

Vävningsbeteendet i RuTSim utgår från den vävningsmodell som presenteras i Hidas (2005). 

Vävningsmodellen i Hidas (2005) är framtagen för sammanvävningar vid påfartsramper eller 

körfältsslut på flerfältiga vägar. Vävningsbeteendet på mötesfria vägar med omkörningsfält skiljer sig 

på så sätt att förare som är i omkörningsfältet inte är intresserade av att väva in bakom det fordon som 

de är jämsides med eller har passerat (om de inte avbryter en pågående omkörning). En mer detaljerad 

beskrivning av vävningsmodellen i RuTSim finns i Bergqvist och Runn (2014). 
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4. Verifiering, kalibrering och validering 

För att säkerställa att simuleringsmodellen representerar trafikföringen på mötesfriavägar med 

växelvis omkörningsfält, justerades modellens fordonsammansättning samt önskad hastighets-

fördelning för de olika fordonskategorierna enligt tillgänglig data. Dataunderlaget bestod av de 

mätningar från Trafikverkets trafikmätningssystem TMS som presenteras i Olstam och Bernhardsson 

(2017). Datamaterialet delades upp i två delar, en del för kalibrering och en del för validering. Då 

spridningen i hastighet i TMS-datamaterialet är väldigt stor (se avsnitt 4.1) var möjligheten till en 

detaljerad kalibrering begränsad. Detta medförde att vinsten av valideringen var begränsad då 

datamängden för kalibreringen och valideringen inte skilde sig märkbart i termer av medelhastighet 

och spridning.  

4.1. Dataunderlag 

Som underlag för kalibreringen användes TMS mätningar från 2012-2015 (se t.ex. Olstam och 

Bernhardsson (2017) för en beskrivning av datamaterialet). Dataunderlaget består uteslutande av 

slangmätningar från mötesfria landsvägar (MLV) och mötesfria motortrafikleder (MML) med 

hastighetsbegränsning 100 km/h. Totalt innefattar dataunderlaget mätningar från 385 olika mätplatser 

runt om i Sverige, samtliga mätplatser illustreras på kartan i Figur 2. Eftersom det saknas attribut om 

andel omkörbar längd och omkörningssträckornas längd såväl i mätdatabeskrivning som i den 

Nationella Vägdatabasen (NVDB), antogs samtliga mätningar vara utförda på vägar med utform- 

ningen 40 % omkörbar längd och 1 400 meter omkörningsfält. Detta antogs vara den vanligaste 

förekommande utformningen på svenska vägnätet och därmed också den mest representativa i 

dataunderlaget. Kalibreringen är därför utförd på nätverket med samma konfiguration, det vill säga  

40 % andel omkörbar längd med 1 400 meter långa omkörningssträckor. 

Dataunderlaget delades upp i två mängder, en för kalibrering och en annan för validering. Antalet 

mätplatser fördelades jämnt mellan de två datamängderna, mätplatserna delades in slumpvis helt 

oberoende av geografisk position eller mätdag. Respektive datamängd innehåller därför olika många 

mättillfällen eftersom antalet mätdagar skiljer mellan de olika mätplatserna. 
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Figur 2. Mätplatser för MLV och MML 100 km/h. blå markeringar är mätningar på enfält och röda 

markeringar visar mätningar på omkörningssträckor. 

 

Datamaterialet består av aritmetiska timmedelvärden för flöden och hastigheter för olika fordonstyper. 

De olika fordonskategorierna som redovisas i datamaterialet finns sammanställda i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Fordonskategorier från TMS-data. 

Förkortning Fordonsklassificering 

Pbu Personbil utan släp 

Pbs Personbil med släp 

Llbu ”Lätt”/kort lastbil utan släp 

Llbs ”Lätt”/kort lastbil med släp 

Tlbu Tung lastbil utan släp 

Tlbs Tung lastbil med släp 
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Eftersom varje mätplats innehåller mätningar över flera dygn, innebär det att dataunderlaget innefattar 

många timmedelvärden för respektive flödesnivå. Även om samtliga vägsträckor är homogena i den 

meningen att samtliga mätplatser är lokaliserade på 2+1-vägar med hastighetsbegränsning 100 km/h, 

så finns en stor spridning i mätdata. Detta beror på att de individuella mätningarna är inhomogena 

eftersom de är utförda under olika tider på året (säsongsvariation) på olika vägar med varierande 

standard (mätplatsvariation) och på olika delar av en enfälts- eller omkörningssträcka (i början, på 

mitten, i slutet, nära korsningar eller vävning). Att mätplatserna är inhomogena syns också i 

hastighetsflödesgrafen i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Personbildata från TMS-mätningarna uppdelade på enfält och tvåfält.. 

 

4.2. Kalibrering av fordonssammansättningen 

Fordonssammansättningen i simuleringen är baserad på underlaget från TMS-data från 2012-2015. 

Från underlaget har olika andelar av fordon extraherats baserat på de befintliga klassificeringar som 

finns att tillgå i mätfilerna, dessa fordonsklasser redovisas i Tabell 5. 

Baserat på dataunderlaget har andelen tung trafik kunnat bestämmas. Detta är dock inte helt trivialt då 

det finns olika fordonsklasser som rimligen bör kunna anses tillhöra samma kategorier1, eftersom de 

uppvisar liknande egenskaper. Ett exempel är skåpbilar och personbilar. 

Dataunderlaget bör dessutom hanteras med försiktighet, i synnerhet med tanke på att fordons-

klassningen är baserad på axelavstånd och axelantal snarare än fordonslängd och fordonsvikt. Det 

finns alltså en viss risk att ett fordon kan ha felaktig klassning i TMS underlaget om fordonets 

egenskaper inte stämmer in på de antaganden som gjorts vid TMS-mätningen. Till exempel klassar 

TMS-systemet ofta längre personbilar som exempelvis vissa typer av skåpbilar som ”lätta”/korta 

lastbilar även om dessa juridiskt och hastighetsgränsmässigt tillhör kategorin personbilar. En 

utförligare diskussion om detta problem finns i Olstam och Bernhardsson (2017). 

                                                      

1 Med kategori avses i detta fall personbilar eller tung trafik. 
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För att ta höjd för felaktiga klassificeringar av t.ex. skåpbilar antogs halva populationen av lätta 

lastbilar utan släp tillhöra kategorin personbilar. Övriga 50 % antogs vara tyngre lastbilar med kortare 

axelavstånd, varvid dessa adderats till tung trafik. Vilka fordonstyper som anses tillhöra de olika 

fordonskategorierna redovisas i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Summeringar av olika fordonsklasser till personbilar och tung trafik. 

Kategori Definition 
Antal 
observationer Andel 

Personbilar 
Pbu + Pbs +

Llbu

2
 

7 369 018 88,6 % 

Tung trafik 

Llbu

2
+ Tlbu + Llbs + Tlbs 

946 335 11,4 % 

 

Eftersom lastbilar med och utan släp vanligtvis har olika hastighetsanspråk, delades tung trafik in i två 

underkategorier. I datamaterialet från TMS-mätningarna fanns förvisso underlag för att skatta andelen 

lastbilar med och utan släp, men då variationerna var mycket kraftig mellan olika mätplatser antogs 

istället en generell fördelning om 50 % lastbilar utan släp och 50  % lastbilar med släp, i enlighet med 

Trafikverkets schablon för riksvägar (Trafikverket, 2016). 

I simuleringsverktyget (RuTSim) finns dessutom möjlighet att specificera olika lastbilstyper för lastbil 

med släp. I brist på underlag antogs även här en fix fördelning om 50 % vanliga lastbilar med släp 

samt 50 % lastbilar med semitrailer. Andelarna av de olika fordonstyperna efter kalibrering redovisas i 

Tabell 7. 

 

Tabell 7. Andelar av fordonstyper i simuleringen efter kalibrering mot TMS-data. 

Kategori Andel 

Personbilar 88,6 % 

Lastbil utan släp 5,7 % 

Lastbil med släp 2,8 % 

Lastbil med semitrailer 2,8 % 

 

4.3. Initial kalibrering av önskad hastighet 

En viktig parameter i modellen är förarnas hastighetsanspråk, det vill säga den hastighet som förarna 

vill köra i förutsatt att de inte hade några andra fordon att interagera med. Detta tillstånd kallas för 

friflödestillstånd och kan skattas utifrån hastigheten vid mycket låg trafikefterfrågan. 

För att representera förarnas önskade hastighet användes TMS data från mätningar vid mycket låga 

flöden. I detta speciella fall valdes representativa friflödeshastigheter utifrån mätningar med flöden 

lägre än 10 fordon/timme. Vid kalibrering av önskad hastighet användes enbart datamängden som 

dedikerades för kalibrering.  

Därefter viktades de olika hastigheterna mot antalet observationer, vilket resulterade i fördelningar för 

personbilar (Figur 4), lastbilar (Figur 5) och lastbilar med släp (Figur 6). Värt att notera är att önskad 

hastighet inte skiljer mellan enfälts- och omkörningsavsnitten, detta gäller för samtliga fordonstyper. 

Det är annars en generell uppfattning bland gemene man att önskad hastighet är något lägre på 

enfältsavsnitt på grund av det kortare avståndet mellan mitträcke och vägkant.  
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Figur 4. Sannolikhetsfördelning över önskad hastighet för personbilar. 

 

Enligt Figur 4 skulle sannolikhetsfördelningen över önskad hastighet för personbilar lämpligen kunna 

antas vara normalfördelad med medelvärde 99,6 km/h och standardavvikelse 10,2 km/h. Observera att 

underlaget till grafen enbart består av personbilar, till skillnad från fordonskategorin personbilar som 

är en population bestående av personbilar, personbilar med släp och skåpbilar. I simuleringen antas 

hastighetsanspråket för personbilar enbart vara baserade på personbilar utan släp eftersom andelen 

personbilar med släp är lägre än 4 %. 

Mot bakgrund av att dataunderlaget förutom spridning i hastighet mellan förare också representerar 

effekter av spridning i väglag, väderförhållanden, etc. (säsongsvariationen) samt geografisk spridning 

(mätplatsvariation), ansågs det olämpligt att använda spridningen i dataunderlaget för att representera 

spridningen i hastighetsanspråk mellan förare. Genom att använda spridningen från dataunderlaget 

riskerar spridningen mellan förare att överskattas, vilket kan få negativa konsekvenser på framkomlig-

heten i simuleringen. Det har inte varit möjligt att separera spridningen i hastighet mellan förare, på 

grund av säsongsvariation eller mätplatsvariation. Spridningen i önskad hastighet har istället 

kalibrerats utifrån att spridningen i hastighet inte enbart ska kunna representera variationen i hastighet 

under friflödesförhållanden, utan måste också överensstämma med medelhastighet och hastighets-

spridning vid högre flödesnivåer. Samma resonemang gäller även för övriga fordonstyper i 

simuleringen. 

Baserat på erfarenheter från tidigare studier (Olstam och Bernhardsson, 2017), antogs istället 

spridningen i hastighetsanspråk vara något lägre och ligga kring 8 % av friflödeshastigheten, vilket 

motsvarar 8,0 km/h. 
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Figur 5. Sannolikhetsfördelning över önskad hastighet för lastbilar utan släp. 

Enligt Figur 5 är lastbilar utan släp en mer heterogen grupp jämfört med personbilar. Observera att 

dataunderlaget till grafen enbart består av tunga lastbilar utan släp. Friflödeshastigheten för lastbilar 

utan släp varierar mycket, vilket givetvis kan bero på vägens egenskaper eftersom lastbilar är mycket 

känsliga för kurvatur och lutning. Hastighetsanspråket för lastbilar är också beroende av fordonens 

last, eftersom tomtransporter också registreras i dataunderlaget.  

Från dataunderlaget är medelhastigheten 84.5 km/h och standardavvikelsen 10,0 km/h. Men av samma 

anledning som för personbilar antas spridningen i hastighetsanspråk vara lägre och sattes initialt till 

6 % av medelhastigheten, vilket resulterar i en spridning motsvarande 5,1 km/h. 
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Figur 6. Sannolikhetsfördelning över önskad hastighet för lastbilar med släp och lastbilar med 

semitrailer. 

Enligt Figur 6 är frifordonshastigheten för lastbilar med släp eller semitrailer jämnt fördelade och 

sannolikhetsfördelningen tyder på att det skulle kunna vara möjligt att applicera en normalfördelning 

för att approximera hastighetsanspråket. Dock består populationen av något få observationer och 

enstaka mätningar kan därför medföra stor påverkan på fördelningen, vilket kan förklara den höga 

sannolikheten för hastighetsanspråk kring 80 km/h. 

Dataunderlaget till hastighetsfördelning består enbart av tunga lastbilar med släp och observerad 

medelhastighet är 81,1 km/h och standardavvikelse 5,9 km/h. Av samma anledning som för 

personbilar och lastbilar utan släp, antas spridningen i friflödeshastigheten i TMS-data överskatta 

variationen i hastighetsanspråk mellan förare och spridning i simuleringen antas istället vara 4 % av 

medelhastigheten. Det ger en standardavvikelse på 3,2 km/h. Tabell 8 sammanfattar medelhastigheten 

samt spridningen för de olika fordonstyperna i simuleringen. 

 

Tabell 8. Hastighetsanspråk för olika fordonstyper i simuleringen efter kalibrering. 

Fordonstyp Medelhastighet 
[km/h] 

Spridning 
[km/h] 

Min 
[km/h] 

Max 
[km/h] 

Personbilar 99,5 8,0 79,6 119,5 

Lastbilar utan släp 84,5 5,1 73,0 97,2 

Lastbilar med släp 81,1 3,2 73,0 89,2 

Lastbilar med semitrailer 81,1 3,2 73,0 89,2 

 

4.4. Parametervärden förarbeteende 

Förarbeteendet i modellen är kopplat till flera olika parametrar vilka tillsammans utgör förarens 

individuella egenskaper. Tabell 9 presenterar de parametervärden som antogs efter initial kalibrering 

av modellen. Värdena på accelerations och retardationsrelaterade parametrarna är baserade på 

förslaget i Treiber och Kesting (2013).  
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Tabell 9. Parameteruppsättning i simuleringsmodellen. 

Parameter Personbil Lastbil 
Lastbil med 

släp 

Önskad hastighet [km/h] 𝑣0 N(99,5; 8,0) N(84,5; 5,1) N(81,1; 3,2) 

Tidsavstånd [s] 𝑇 1,5 2 2 

Minsta avstånd [m] 𝑠0 2 2 2 

Accelerationsexponent 𝛿 4 4 4 

Acceleration [m/s2] 𝑎 1,4 1,4 1,4 

Komfortacceleration[m/s2] 𝑏 1 1 1 

Ökad hastighet omkörning [km/h] 𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑑𝑒𝑠  21,6 7,2 7,2 

Minsta skillnad önskad hastighet ∆𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑚𝑖𝑛  3,6 +2*𝑁𝑝𝑏<500 5,4+2*𝑁𝑝𝑏<500 5,4+2*𝑁𝑝𝑏<500 

 

4.5. Verifieringssimuleringar 

Genom att studera det generella förarbeteendet från simuleringen, går det att göra en 

rimlighetsbedömning om huruvida modellen återspeglar de viktigaste egenskaperna på en 2+1-väg. Ett 

typiskt beteende för på 2+1-vägar är den tydliga hastighetsökning som finns på omkörningsavsnitten 

för att trafikanterna ska hinna slutföra omkörningar under den dedikerade omkörningssträckan. Detta 

exemplifieras i resultaten från simuleringen i Figur 7, där hastighetsprofilerna representeras av 

medelhastigheter från punktmätningar i simuleringen var 100:e meter. Resultaten är baserade på 

simuleringar med över ett nätverk med 40 % andel omkörbar längd och omkörningsfält motsvarande 

1 400 meter samt trafikefterfrågan 400 fordon/h varav 12 % tung trafik.  

 

Figur 7. Medelhastigheter för punktmätningar (var 100:e meter) för olika fordonstyper vid 

simuleringar med 40 % omkörbar längd och omkörningsfält motsvarande 1 400 meter samt 

trafikefterfrågan 400 fordon/h varav 12 % tung trafik. 

 

Figur 7 beskriver den genomsnittliga hastigheter över hela sträckan, men för att identifiera spridningen 

och omkörningsbenägenhet behövs mer detaljerade data. Figur 8 illustrerar samtliga fordons 
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hastighetsprofiler från samma simulering som medelhastigheten i Figur 7 är beräknad över. 

 

Figur 8. Hastighetsprofiler för samtliga fordon i simuleringen med 40 % omkörbar längd och 

omkörningsfält motsvarande 1 400 meter samt trafikefterfrågan 400 fordon/h varav 12 % tung trafik. 

 

Hastighetsökningen för omkörande fordon blir ännu tydligare i den här typen av illustration. 

Spridningen i önskad hastighet bidrar till flera upphinnanden, andelen fria fordon2 är dock 

förhållandevis hög eftersom trafikefterfrågan endast är 400 fordon/timme. Att jämföra med Figur 9, 

med samma konfiguration och trafiksammansättning, men med en trafikefterfrågan på 1 300 

fordon/timme, där det är tydligt att antalet upphinnande ökar för högre flöden. 

För båda flödesnivåerna finns vissa tendenser till komplicerade vävningar eftersom vissa trajektorer 

indikerar på kraftiga retardationer i samband med vävningen. Även detta fenomen blir tydligare vid 

högre flöden. Samtliga observationer kan anses rimliga beteenden på 2+1-vägar. I viss mån kan det 

ifrågasättas huruvida det förekommer komplicerade vävningar som resulterar i inbromsningar till 60 

km/h vid flödesnivåer omkring 400 fordon/timme. För att avgöra saken skulle mer detaljerad 

fordonsdata över vävningsprocessen behövas. 

                                                      

2 Fordon med tidsavstånd >3 sekunder till framförvarande fordon 



32  VTI rapport 941 

 

Figur 9. Hastighetsprofiler för samtliga fordon i simuleringen med 1 300 fordon/h och 12 % tung 

trafik. 

 

4.6. Kalibrering och validering mot punkthastigheter 

Eftersom modellen är en tydlig förenkling av verkligheten, är det nödvändigt att kvantifiera skillnaden 

mellan mätdata och modellen. Kvantifieringen genomfördes genom att punktmedelhastigheter från 

modellen jämfördes med punktmedelhastigheter från slangmätningarna i TMS-underlaget. För att 

säkerställa att modellen representerar en generell mötesfri väg med hastighetsbegränsning 100 km/h, 

delades mätdataunderlaget in i två datamängder, ett kalibrerings- och en valideringsmängd. Genom att 

kalibrera modellen mot en datamängd och sedan validera modellens egenskaper mot en annan 

datamängd, säkerställs modellens generella egenskaper. 

För att uppskatta skillnaden mellan modellens egenskaper och verkligheten, beräknades 

prediktionsintervall över medelhastigheten från simuleringen och från mätdata vid jämförbara 

förhållanden. Med jämförbara förhållanden menas i det här fallet likvärdig trafikefterfrågan, 

trafiksammansättning, andel omkörbar längd samt omkörningsfältens längd. Prediktionsintervallen för 

medelhastigheten har beräknats enligt 

�̅�𝑛 ± 𝑡𝑎 ∗ 𝑠𝑛√1 +
1

𝑛
 ( 4 ) 

där �̅�𝑛 motsvarar hastighetens medelvärde för respektive fordonstyp med 𝑛-1 frihetsgrader, 𝑡𝑎 är 

students t-fördelning (i detta fall antogs den tvåsidiga fördelningen och 95 % konfidensnivå), 𝑠𝑛 är 

standardavvikelsen för 𝑥.  

Eftersom mätdata enbart innehåller timmedelvärden, så har också utdata från simuleringen aggregerats 

på timnivå. För varje simulering användes 20 upprepningar, vilket ger 20 timmedelvärden. 

Timmedelvärdena har extraherats som punktmedelhastigheter från mitten på varje enfält respektive 

omkörningssträcka, dessutom har det första segmentet (enfält + omkörningsfält) ignorerats eftersom 

simuleringen kräver en viss uppvärmningssträcka innan trafikföringen blir representativ. 

Prediktionsintervallen redovisas i Figur 10. Observera att det högsta flödesintervallet från 
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simuleringen (1 300 fordon/h) har exkluderats i den här jämförelsen på grund bristande dataunderlag 

från TMS-mätningarana.

 

Figur 10. Prediktionsintervall för medelhastigheter från kalibreringsdata och simulering. 

 

Enligt Figur 10 innesluts samtliga prediktionsintervall från simuleringen av prediktionsintervallen från 

kalibreringsmängden. Spridningen är större i mätdata eftersom dataunderlaget innehåller heterogena 

vägutformningar (trafiksammansättning, avstånd till korsningar, säsongsvariationer med mera) till 

skillnad från simuleringen. Dock ligger inte medelvärdet från kalibreringsmängden inom 

prediktionsintervallet för simuleringen i samtliga fall. Detta gäller framförallt personbilar på 

enfältssträckor vid högre flöden. Enligt kalibreringsmängden skulle genomsnittshastighet för 

personbilarna var högre i verkligheten, jämfört med beteendet i simuleringen. Det går dock inte att 

statistiskt säkerställa på grund av att spridningen i hastighet mellan mätdata och simulering inte är 

jämförbar. 

Jämförelsen av simuleringsresultaten mot valideringsdatamängden illustreras i  

. Det är tydligt att datamängderna är lika eftersom skillnaden mellan prediktionsintervallen för 

kalibrerings- och valideringsmängden är liten. Det finns vissa skillnader vid högre flöden, men 

slutsatserna är generellt de samma som för jämförelsen mot kalibreringsmängden, varför vinsten av 

valideringen är begränsat i detta fall. 
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Figur 11. Prediktionsintervall för medelhastigheter från valideringsdata och simuleringen. 
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5. Effekter av omkörningsfält 

För att bedöma effektiviteten och framkomligheten för de olika simuleringsscenarierna har 

effektmåttet genomsnittlig restid per kilometer använts. Restiden är enbart baserad på de fordon som 

hinner slutföra resan genom hela nätverket under de 60 minuter som simuleringen pågår. Därutöver 

används en uppvärmnings- samt en avkylningsperiod om 30 minuter vardera. Fordon som förekommer 

under uppvärmnings- eller avkylningsperioden exkluderas från resultatberäkningen. 

Vid beräkningen exkluderas samtliga data från första och sista halva enfältssträckan i nätverket. På så 

vis förblir antalet omkörningsfält samt enfältssträckor lika många till antalet, även om antalet 

kilometer skiljer baserat på andelen omkörbar längd. För att ta höjd för slumpmässiga variationer av 

önskade hastighet och fordonssammansättningar användes 20 upprepningar, se avsnitt 3.2 för 

beräkning av antal upprepningar.  

I efterföljande avsnitt presenteras genomsnittliga restider aggregerade över samtliga fordonstyper. 

Resultaten är indelade i delavsnitt för varje efterfrågenivå som förekommer i konfigurationen. Utöver 

medelrestid har också osäkerheten i resultaten skattats, för varje konfiguration presenteras konfidens-

intervall på 95 %-nivån baserat på variationen mellan de olika replikationerna i simuleringen. 

5.1. Restidseffekter vid 100 fordon/timme 

Trafikefterfrågan på 100 fordon per timme innebär i princip friflödesförhållanden. Ytterst få fordon 

kommer att vara hindrade och merparten av de omkörningar som registreras är när personbilar 

passerar fordon med tydligt lägre hastighetsanspråk (lastbilar). Enligt Figur 12 finns inga tydliga 

skillnader i framkomlighet beroende på längden av omkörningsfälten. Högre andel tung trafik och 

lägre andel omkörbar längd genererar längre restider, vilket stämmer in på samtliga längder för 

omkörningsfälten. Den kortaste längden (700 meter) ger i genomsnitt något längre restid än övriga 

längder oberoende av kombinationen andel omkörbar längder eller tung trafik. 

 

Figur 12. Medelrestider och konfidensintervall för aggregerat över samtliga fordonstyper. 

Trafikefterfrågan 100 fordon/timme. 

För samtliga andelar omkörbar längd finns i princip ingen skillnad i restid mellan någon av längderna 

för omkörningsfälten, bortsett från den kortaste längden (700 meter). Anledningen till varför 700 

meter innebär sämre framkomlighet jämfört med de längre omkörningssträckorna beror huvudsakligen 

på att utformningen inte hinner avveckla de köer som uppstår på enfältssträckorna. Detta gäller 
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framförallt personbilar då de har ett högre hastighetsanspråk och därigenom är mer omkörnings-

benägna jämfört med tung trafik som inte missgynnas lika tydligt av korta omkörningsfält. 

5.2. Restidseffekter vid 400 fordon/timme 

Belastningen på en 2+1-väg vid 400 fordon per timma bör betraktas som relativt låg. Risken för 

interaktion med andra fordon är begränsad. Jämfört med fallet med 100 fordon per timme, ökar 

skillnaden i restid mellan de olika konfigurationerna. För 20 % andel omkörbar längd tycks 1 050 

meter långa omkörningsfält ge den kortaste restiden oberoende av trafiksammansättning. För 30 och 

40 % andel omkörbar längd är 1 050 och 1 400 i princip lika bra. Skillnaden i restid mellan de olika 

konfigurationerna är fortfarande inte större än 1 sekund/kilometer, men ett mönster går trots allt att 

urskilja från de resultat som presenteras i Figur 13. Konfigurationen har i detta fall viss betydelse för 

den genomsnittliga restiden och det är tydligt att högre andel omkörbar längd genererar kortare 

restider. 

 

Figur 13. Medelrestider och konfidensintervall för aggregerat över samtliga fordonstyper. 

Trafikefterfrågan 400 fordon/timme. 

 

Omkörningsfält med längd 700 meter i kombinationen med trafikflöde 400 fordon/timme tycks inte 

vara en lämplig konfiguration ur ett framkomlighetsperspektiv. Anledningen är att personbilar 

missgynnas av korta omkörningsfält eftersom endast ett mindre antal personbilar hinner genomföra 

omkörningar under de korta omkörningsfälten, vilket genererar många hindrade fordon med låga 

hastigheter. Ett liknande problem uppstår för långa omkörningsfält i kombination med låg andel 

omkörbar längd, det problem minskar dock i takt med att andel omkörbar längd ökar. 

Korta omkörningsfält är inte uppenbart lika missgynnsamma för tung trafik. Skillnaden i restid mellan 

de olika längderna är förvisso mycket små men korta omkörningsfält utgör ingen nackdel jämfört med 

övriga längder. Lastbilar utan släp uppvisar något bättre resultat för längder mellan från 1 400 meter 

och uppåt, men restidsvinsterna är endast marginella.  
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5.3. Restidseffekter vid 700 fordon/timme 

Vid flödesnivåer kring 700 fordon/timme börjar situationen på vissa vägar att bli ansträngd, även om 

kapacitetsnivån (~1 500 fordon/timme) inte är uppnådd. Trafikföringen kan liknas vid höga toppar 

under normala veckodagar, i viss utsträckning kan komplicerade vävningssituationer förekomma. 

 

Figur 14. Medelrestider och konfidensintervall för aggregerat över samtliga fordonstyper. 

Trafikefterfrågan 700 fordon/timme. 

 

Enligt Figur 14 är skillnaderna mellan de olika konfigurationerna fortsatt mycket små, trenden är att 

korta omkörningsfält i regel är mer fördelaktigt än med långa omkörningsfält. Framkomligheten för 

personbilar gynnas framförallt vid omkörningsfält omkring 1 050–1 400 meter, vilket är i linje med 

resultaten i Figur 14 (eftersom majoriteten av underlaget är baserat på personbilar). Lastbilar utan släp 

gynnas av längder från 1 400 meter och uppåt, dock är restidsvinsterna ytterst begränsade. För lastbil 

med släp gynnas generellt de kortaste omkörningsfälten, men här är restidsvinsterna än osäkrare. 

5.4. Restidseffekter vid 1 000 fordon/timme 

En trafikefterfrågan på 1 000 fordon/timme motsvarar en hög belastning. De flesta omkörningar 

kommer att kräva relativt aggressiva vävningar från vänster till höger körfält eftersom den 

genomsnittliga tidsluckan mellan fordonen är kort. Okomplicerade vävningar är mycket sällsynta vid 

dessa flödesnivåer. Skillnaden i restid mellan personbilar och tung trafik är i genomsnitt mindre än 1 

sekund/km för låga andelar omkörbar längd.  
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Figur 15. Medelrestider och konfidensintervall för aggregerat över samtliga fordonstyper. 

Trafikefterfrågan 1 000 fordon/timme. 

 

Enligt resultaten i Figur 15 skulle olika längder generera den bäst framkomlighet för olika andel 

omkörbar längd (700 meter för 20 %, 1 050 meter för 30 % och 1 400 meter för 40 %). Resultaten är 

som tidigare nämnts, tydligt präglade av personbilar eftersom de utgör majoriteten av alla fordon i 

simuleringen. För tung trafik är trenden att korta omkörningsfält genererar högst framkomlighet för de 

flesta scenarier. Undantaget gäller lastbil utan släp för hög andel omkörbar längd, där bäst 

framkomlighet uppnås med omkörningsfält från 1 400 meter. 

5.5. Restidseffekter vid 1 300 fordon/timme 

Ett flöde på 1 300 fordon/timme motsvarar en mycket hög belastning. Kapacitetsgränsen (~1 500 

fordon/timme) är nästan uppnådd, möjligheten till okomplicerade vävningar är starkt begränsade 

eftersom tidsluckorna mellan fordonen i genomsnitt motsvaras av den minsta tidslucka som en förare 

accepterar. Trafikföringen kan liknas vid en av de mest trafikerade dagarna på året. 
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Figur 16. Medelrestider och konfidensintervall för aggregerat över samtliga fordonstyper. 

Trafikefterfrågan 1 300 fordon/timme. 

 

Enligt Figur 16 är trenden liknande för 1 300 fordon/timme som för 1 000 fordon/timme. Majoriteten 

av fordonen klassas som hindrade, vilket medför att endast ett fåtal förare upprätthåller en hastighet 

som motsvarar hastighetsanspråket. Istället tvingas de flesta förare att anpassa sin hastighet mot det 

framförvarande fordon med lägst hastighetsanspråk. För personbilar upprätthålls högst framkomlighet 

vid omkörningsfält med längder mellan 1 050–1 400 meter, bortsett från vid endast 20 % andel 

omkörbar längd då 700 meter medför kortast restid. För tung trafik gäller i samtliga fall att 700 meter 

medför högst framkomlighet. 

5.6. Sammanställning 

Genom att sammanställa de bästa lösningarna (längderna) för omkörningssträckorna i samtliga 

scenarier, blir det tydligt vilka längder som genererar bäst framkomlighet. Sammanställningen kan 

också brytas ned per fordonstyp, vilket redovisas i Figur 17. Observera att optimal längd enbart 

baseras på genomsnittlig restid och att ingen hänsyn tas till variansen i resultaten.  
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Figur 17. Andel bästa lösningar för de olika längderna av omkörningsfälten för respektive fordonstyp. 

Resultaten från simuleringen visar att den genomsnittliga restiden för personbilar är som lägst då 

omkörningsfälten är 1 050 meter. Enligt Figur 17 innebär 1 050 meter den kortaste restiden i 60 % av 

samtliga scenarier. De förekommande fall där 700 meter uppvisar något bättre restider för personbilar, 

är vid kombinationen mycket högt flöde och låg andel omkörbar längd. Skillnaden i restid mellan de 

olika längderna är då egentligen helt obefintliga. 

För tung trafik är resultaten spretigare, vilket delvis förklaras av det låga antalet fordon i simuleringen. 

Noterbart är att tung trafik aldrig uppnår kortast restid med 1 050 meter, vilket är den mest 

gynnsamma längden för personbilar. Detta kan troligen förklaras av att personbilar kan hålla en högre 

genomsnittlig hastighet då omkörningssträckan är 1 050 meter, vilket medför fler omkörningar och 

därigenom troligtvis flera interaktioner med tunga fordon. Många omkörningar och komplexa 

vävningssituationer tycks vara faktorer som medför att tung trafik missgynnas. 

Genom att plocka ut restidsdata för tung trafik vid flöden under 1 000 fordon per timme, är optimal 

längd för omkörningsfälten från 1 400 meter och uppåt. Tung trafik har troligtvis svårt att genomföra 

omkörningar på så korta omkörningsfält som 700 eller 1 050 meter. De resultat som genererar 700 

meter som bästa lösning för lastbilar utan släp kommer till största del från simuleringar med 

flödesnivåer på 1 000 eller 1 300 fordon per timme. 

Att korta omkörningsfält i förekommande fall genererar bäst restid för tung trafik behöver inte 

nödvändigtvis betyda att tung trafik föredrar kortare omkörningsfält för att genomföra omkörningar. 

Den korta restiden för tung trafik vid dessa förhållanden kan istället förklaras av att trafikföringen som 

helhet fungerar bra och att omgivande trafik har minimal påverkan på tung trafik vid korta 

omkörningsfälten. En alternativ förklaring kan vara att längre omkörningsfält missgynnas i 

simuleringen. Detta eftersom längre omkörningsfält genererar längre nätverk, vilket medför större risk 

för upphinnanden.  

Framkomlighetseffekten av de olika längderna för omkörningsfälten är överlag ytterst begränsade. 

Hypotesprövning för att identifiera enskilt bästa lösningar med t-test och signifikansnivå 95 % innebär 

att samtliga lösningar förkastas. Jämförelse av den bästa och sämsta längden för samtliga scenarier ger 

en genomsnittlig restidsvinst motsvarande 0,4 sekunder per kilometer (0,5 för personbilar). Den 

genomsnittliga reshastigheten påverkas i genomsnitt 1,0 km/h för personbilar och som störst är 

effekten 2,0 km/h. Den största effekten uppkommer vid trafikefterfrågan 400 fordon/h och 20 % 

omkörbar längd.   
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6. Känslighetsanalys 

Eftersom modellen är en förenkling av verkligheten är det viktig att vara medveten om hur de 

förenklingar och antaganden som gjorts också påverkar resultaten. I detta kapitel diskuteras potentiella 

felkällor och med hjälp av känslighetsanalys estimeras eventuella effekter för några av dessa felkällor. 

6.1. Potentiella felkällor 

I den här studien finns ett flertal antaganden kopplade till förarbeteende, vilka har varit mycket svåra 

att utvärdera eftersom det i stor utsträckning saknas dataunderlag för kalibrering. Därför baseras 

istället många beteenderelaterade faktorer på antaganden, som riskerar att generalisera beteendet på ett 

sådant sätt att viktiga påverkansfaktorer negligeras i modellen. Sådana beteenderelaterade faktorer 

skulle i det här specifika fallet kunna vara: 

• Omkörningsbenägenhet. Hur en förare värderar nyttan av en omkörning är högst personligt 

och kan variera mellan olika situationer. För 2+1-vägar finns också möjligheten att förare 

värderar nyttan av en omkörning mot faktorer som antal fordon att köra om, möjligheten att 

väva in, längd på omkörningsfälten samt förväntat avstånd till nästa omkörningsfält. 

• Vävningsbeteende. Samarbetsförmågan mellan olika förare har en stor betydelse för 

framkomligheten vid vävningen. Det finns troligen en viss korrelation mellan omkörnings-

benägenhet och vävningsbeteende eftersom högre omkörningsbenägenhet har en tendens att 

medföra mer komplexa vävningar då det ställer krav på effektivt samarbete mellan flera 

förare. I praktiken har förare möjlighet att förutse komplicerade situationer och arbeta 

förebyggande för att underlätta vävningar genom att exempelvis öppna upp större tidsavstånd 

till framförvarande fordon och släppa in fordon som befinner sig i avsmalnande körfält. Ett 

sådant beteende minskar risken för kraftiga inbromsningar, vilket riskerar att förekomma i 

simuleringen där anpassningen mot förarens önskade tidsavstånd är striktare jämfört med i 

verkligheten. 

• Spridning i önskad hastighet. TMS-dataunderlaget är mycket heterogent och dessutom finns 

bara timmedelvärden att tillgå. Eftersom mätplatserna inte är konsekvent placerade i 

förhållande till korsningar, hastighetsgränsändring etc., går det inte med säkerhet att säga om 

det är förarens önskade hastighet som representeras i underlaget eller om det finns externa 

effekter som påverkar hastighetsanspråket. 

Utöver ovan nämnda beteenderelaterade felkällor, förekommer också förenklingar i nätverken som 

kan påverka resultaten. På grund av antagandet att samtliga nätverk har jämnt fördelat antal 

omkörningsfält, skiljer sig den totala längden mellan de simulerade vägsträckorna. Längre 

omkörningsfält och låg andel omkörbar längd är faktorer som innebär längre totallängd. 

Eftersom en längre vägsträcka innebär större risk för upphinnanden, kan konsekvensen bli att långa 

omkörningsfält missgynnas i simuleringen. En simuleringsstudie med konsistenta nätverkslängder 

(men olika antal omkörningsfält) utförd av Bergqvist och Runn (2014), indikerar att korta 

omkörningsfält generar bättre framkomlighet än långa omkörningsfält. Dock ska det framhävas att 

studien är begränsad till ett fåtal alternativa längder samt att det senare uppdagats att studien är 

baserad på en version av simuleringsverktyget RuTSim som innehöll en bug gällande omkörnings-

beteendet. 

Effekten av spridning i hastighet på enfältssträckor har studerats i Wiklund et al. (2015). Studien visar 

att restiden för en 2 km lång enfältssträcka med 200 ankommande fordon/h, varierar från 73,6 s vid en 

standardavvikelse på 5 % av medelvärdet till 83,3 s vid en standardavvikelse på 20 % av medelvärdet. 

Notera att studien enbart inkluderar enfältsavsnitt och att endast personbilar simulerades vilket betyder 
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att spridningen i hastighetsanspråk endast kan ses som en approximation för att beskriva 

lastbilsandelen. Mot den bakgrunden ansågs det mindre intressant att studera hur variationer i 

hastighetsanspråk påverkar framkomligheten. 

Eftersom den generella kunskapen kring omkörningsbeteendet på 2+1-vägar är mycket begränsad, 

ansågs det relevant att studera hur förändrad omkörningsbenägenhet påverkar framkomligheten. Då 

det dessutom finns viss korrelation mellan vävningsbeteende och omkörningsbenägenhet, är det av 

stort intresse att studera hur dessa faktorer påverkar framkomligheten på 2+1-vägar. På grund av 

begränsade resurser inom projektet genomfördes enbart känslighetsanalys av förändrad omkörnings-

benägenhet.  

6.2. Analys av omkörningsbenägenhet och vävningsbeteende 

I första hand är problematiken kring omkörningsbenägenhet och vävningsbeteende starkt kopplad till 

bristande dataunderlag. Det är svårt att uppskatta förarnas omkörningsbenägenhet eftersom det är ett 

mycket subjektivt beslut, vilket gör det svårt att modellera. Vävningsbeteendet går att observera från 

mätdata, men eftersom modelleringen är stark knuten till car-following modellen så är det mer 

komplicerat att justera detta beteende. Eftersom antalet omkörningar påverkar vävningsförmågan, är 

det rimligt att anta att vävningsbeteendet är korrekt modellerat men att belastningen vid vävningen kan 

vara för hög. Därför fokuserar det här avsnittet huvudsakligen på att utreda effekten av förändrat 

omkörningsbeteende och hur det påverkar vävningen. 

För att få något grepp om osäkerheten i resultaten har ett försök till att uppskatta effekterna av 

ytterligheterna från omkörningsbeteendet gjorts i följande delkapitel.  

6.2.1. Datamaterial 

Det saknas generellt kunskap om vad som faktiskt påverkar omkörningsbenägenheten på 2+1-vägar. I 

ett försök att göra någon generell beskrivning av omkörningsbenägenhet är en grundförutsättning att 

framförvarande fordon har en lägre önskad hastighet, annars uppstår inga upphinnanden. Vilka 

faktorer som i övrigt påverkar besluten är i högsta grad individuellt för enskilda förare. 

Den mätdata som finns tillgänglig för mötesfria vägar med växelvisa omkörningsfält är oftast 

aggregerade punktmätningar av medelhastigheter och flöden på olika vägsektioner, vilket ger en 

bristfällig bild över vilka faktorer som förarna grundar sitt omkörningsbeslut på. Specifikt för 2+1-

vägar är att chansen för att en omkörning genomförs inte påverkas av siktavståndet, utan troligare av 

avstånd till övergången från två till ett körfält och antalet interagerande fordon. 

6.2.2. Åtgärder 

Eftersom den nuvarande implementeringen i RuTSim innebär mycket restriktiva omkörningsvillkor, 

provades en alternativ implementering där antalet framförvarande fordon blev ovidkommande för 

huruvida en omkörning förväntas att accepteras eller ej. Det vill säga att 𝑁𝑝𝑏 i ekvation ( 4 ) antogs 

vara noll. En sådan implementering antas representera ytterligheten jämfört med det nuvarande 

förarbeteendet, eftersom endast ett fåtal antal omkörningar genomförs vid höga flödesnivåer. Antalet 

omkörningar förväntas öka markant när det flödesbaserade villkoret plockas bort. Den reviderade 

omkörningsmodellen innebär att parametersättningen för minsta skillnad i önskad hastighet justeras 

enligt Tabell 10 (jämfört med Tabell 9). 

 

Tabell 10. Parametervärden i simuleringen vid förändrad omkörningsbenägenhet. 

Parameter Personbil Lastbil 
Lastbil med 

släp 

Minsta skillnad önskad hastighet ∆𝑣𝑜𝑣𝑡𝑘
𝑚𝑖𝑛  3,6 5,4 5,4 
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6.2.3. Effekt 

Efter att ha genomfört simuleringar utan flödesbaserat omkörningskriterium, identifierades vissa 

skillnader i trafikföringen. Framförallt ökar medelhastigheten på omkörningsfälten vid högre flöden 

eftersom omkörningsbenägenheten förblir oförändrad oberoende av trafikefterfrågan. Kalibreringen 

påverkas inte nämnvärt av dessa förändringar eftersom prediktionsintervallen för simuleringsresultaten 

fortfarande innesluts av prediktionsintervallen för mätdata, se Figur 18. 

 

Figur 18. Prediktionsintervall för simuleringar med reviderad omkörningsmodell. 

 

Som väntat skiljer omkörningsbenägenheten mellan simuleringarna med de två olika omkörnings-

modellerna, se jämförelse av fordonstrajektorer i Figur 19. Skillnaden består huvudsakligen i att 

antalet omkörningar ökar då det flödesbaserade omkörningskriteriet avlägsnas. Som en direkt följd av 

ökat antal omkörningar blir vävningsprocessen mer komplicerad, vilket i sin tur leder till kraftiga 

inbromsningar. Baserat på resultaten från simuleringar med olika omkörningsmodeller är det 

uppenbart att vävningsbeteendet påverkas negativt av ökat antal omkörningar.  
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Figur 19. Fordonstrajektorier med flödesbaserat omkörningskriterium till vänster, utan flödesbaserat 

kriterium till höger. Fordonstrajektorier från simuleringar med 1 300 fordon/timme, med 40 % andel 

omkörbar längd och 1 400 m omkörningsfält.  

 

Det flödesbaserade omkörningskriteriet medför en genomsnittlig ökning av restiden för personbilar 

samtidigt som restiden minskar något för tung trafik. Detta förklaras av att personbilar blir något 

mindre omkörningsbenägna vilket medför en något lägre genomsnittshastighet. Konsekvensen blir 

också att vävningsproblematiken minskar något vilket leder till ökade genomsnittshastigheter för tung 

trafik. Aggregerat över samtliga fordonstyper och simuleringsfall, ökar restiden med 0,2 sekunder/ 

kilometer som en följd av att det flödesbaserade omkörningskriteriet införs. I hastighet motsvarar 

skillnaden en sänkning från 87,4 km/h till 87,0 km/h. 

Trots ett tydligt förändrat förarbeteende påverkas inte de makroskopiska effektmåtten i någon större 

utsträckning. Enligt Figur 20 förändras rangordningen mellan de lämpligaste längderna för 

omkörningsfälten, men skillnaderna är i förekommande fall ytterst marginella. För personbilar 

förekommer ingen statistisk signifikant skillnad mellan den bästa och nästa bästa lösningen i något 

fall. 

För tung trafik observerades i 15 % av fallen en lösning som innebar en statistiskt signifikant skillnad i 

restid jämfört mot den näst bästa lösningen. I samtliga dessa fall var den bästa längden 700 meter. 

Som påpekats tidigare behöver det inte nödvändigtvis betyda att tung trafik föredrar kortare 

omkörningsfält för att genomföra omkörningar. Resultatet kan istället vara en konsekvens av en väl 

fungerande trafikföring och att personbilar inte påverkar tung trafik i någon större utsträckningen. 
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Figur 20. Andel bästa lösningar för de olika längder av omkörningsfälten för respektive fordonstyp, 

utan flödesbaserat omkörningskriterium. 

 

Enbart baserat på medelrestider över samtliga fordonstyper, är den lämpligaste längden 1 400 meter 

(istället för 1 050 som är resultatet från modellen utan omkörningsrestriktion). Tung trafik tycks 

gynnas av andra längder, men eftersom de utgör en minoritet av antalet fordon i simuleringen blir 

således 1 400 meter den mest fördelaktiga längden. 

Då det endast förekommer mycket små andelar av statistiskt signifikanta skillnader, kan det inte 

uteslutas att den förändrade rangordningen kan förklaras av slumpmässiga variationer i simuleringen. 

En alternativ förklaring är att längre tvåfältslängder på ett bättre sätt tillgodoser ett större 

omkörningsbehov eftersom vävningsprocessen förenklas. 

Skillnaden i framkomlighet är dock ytterst marginell mellan de olika utformningsalternativen. I 

genomsnitt är skillnaden mellan den bästa och den sämsta utformningen endast 0,4 sekund per 

kilometer (0,5 för personbilar), oberoende av vilken omkörningsmodell som tillämpas.  
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7. Slutsatser 

7.1. Rekommenderade längder för omkörningsfälten 

Baserat på resultaten från simuleringsstudien är det rimligt att dra slutsatsen att omkörningsfält med 

längder mellan 1 050 och 1 400 meter innebär kortast restid. Lösningarna tycks robusta då förändrat 

omkörningsbeteende inte påverkar rangordningen av de olika längderna för omkörningsfälten i någon 

större utsträckning. Dock ska det nämnas att skillnaden i genomsnittlig restid mellan de olika 

utformningarna inte är statistiskt signifikanta och endast skiljer 0,4 sekunder per kilometer (0,5 för 

personbilar). Nyttan med att utforma 2+1-vägar med optimala längder för omkörningsfälten för att 

maximera framkomlighet kan således ifrågasättas. Resultaten är i linje med slutsatserna för koreanska 

mötesfria vägar som presenteras i Choi et al. (2016). 

Baserat på resultaten är det dock rimligt att ifrågasätta konceptet med att bygga långa omkörningsfält 

(som den nuvarande rekommendationen i VGU (Trafikverket, 2015b) till viss del antyder). Det är 

tydligt att risken för upphinnanden på enfältssträckorna är stor, vilket påverkar den totala restiden. För 

låga flöden innebär samtidigt långa omkörningsfält att längden utnyttjas ineffektivt eftersom sträckan 

är för lång i förhållande till hur många omkörningar som efterfrågas på sträckan. 

Eftersom förutsättningarna i verkligheten inte är lika tillrättalagda som i simuleringen, kommer det 

vara svårt att följa rekommenderade utformningar i praktiken. Lokaliseringen av enfältsavsnitten och 

omkörningsfälten styrs av omgivningen och längderna på dessa fält måste till viss del anpassas mot 

befintliga korsningar. Därför föreslås att omkörningsfältens längd kan behöva anpassas mot längden 

på föregående enfältsavsnitt i kombination med dimensionerande trafikflöde. Långa enfältslängder 

innebär många upphinnanden och därför kan det vara lämpligt att placera ett längre omkörningsavsnitt 

i anslutning till ett längre enfältsavsnitt. På så vis bör eventuella köbildningar hinna avvecklas innan 

nästkommande enfältssträcka.  

7.2. Fortsatta studier 

Resultaten från de trafiksimuleringsexperiment som presenteras i denna rapport är behäftade med viss 

osäkerhet då tillgänglig data för kalibrering enbart bestod av timmedelvärden från punktmätningar. 

För att få bättre grepp om trafikföringen och förarbeteendet på 2+1-vägar behövs kunskap kring till 

exempel: 

• Omkörningsbeteende 

Vad påverkar viljan att faktiskt genomföra en omkörning? Hur påverkas omkörnings-

benägenheten av längden på tvåfältssträckan, köbildningen och avstånd till nästa 

omkörningsmöjlighet? Hur skiljer sig omkörningsbenägenheten mellan lätta och tunga 

fordon? Samt hur många omkörningar genomförs? 

• Vävningsbeteende 

Hur sker anpassningen till omgivande trafik vid övergången från två till ett körfält och i vilken 

utsträckning sker inbromsningar som en effekt av vävningen? 

• Hastighetsanspråk  

Hur ser hastighetsanspråket ut på 2+1-vägar och hur är spridningen mellan olika förare och 

mellan enfälts- och tvåfältsavsnitt? Hur mycket ökar omkörande förare sitt hastighetsanspråk 

och påverkas ökningen av avstånd till sammanvävning eller den totala tvåfältslängden?  

För att få bättre grepp om förarbeteendet på 2+1-vägar behövs mer detaljerade data än vad TMS-

mätningarna kan bidra med. Det bästa vore mätningar av samtliga fordon över en längre sträcka (flera 

en- och tvåfältsavsnitt). Detta är dock svårt med dagens datainsamlingstekniker. Nya videobaserade 
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mättekniker möjliggör mätningar av samtliga fordon över kortare sträckor och kan vid 

sammankoppling av flera mätenheter ge körförlopp för kritiska delar som till exempel slutet på en 

tvåfältssträcka. Även floating car data kan vara användbart för att studera detta eftersom mätdata kan 

ge kontinuerlig information om samspelet vid vävningar samt hastighetsanspråk på olika sektioner av 

vägen. 

Förutom förarrelaterade effekter bör också effekter av antalet övergångssträckor från två till ett körfält 

studeras närmare. I detta projekt studerades ett konsekvent antal omkörningsfält, vilket medförde 

inkonsekventa längder på nätverken. Det vore därför intressant att studera huruvida antalet 

övergångssträckor kan påverka sannolikheten för trafiksammanbrott och därmed framkomligheten. 
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