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Användning av trafiksignaler och förändrad utformning för att öka kapaciteten i cirkulationsplatser

Henrik Granlöf, Björn Hansson

Det har byggts många rondeller under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet för att skapa
bättre trafikmiljöer, minska fördröjningar och öka flexibiliteten i korsningar. I cirkulationsplatser med
hög belastning och ojämna flöden kan det dock uppkomma en del problem. Ett av dessa problem kan
vara att stora överordnade flöden genom rondeller blockerar trafik från mindre infarter så att långa köer
bildas. I denna rapport analyseras olika åtgärder, som införandet av trafiksignaler och förändrad
utformning, för att se om förbättringar är möjliga. Examensarbetet har lett till en god inventering och
ökad kunskap kring problematiken kring cirkulationsplatser. 

Presentationen av examensarbetet är uppdelat i fem delar:

Litteraturstudien gav intressant kunskap om möjligheterna med att använda trafiksignaler och fysiska
förändringar för att öka kapaciteten i en hårt belastad cirkulationsplats. Litteraturen som använts
hämtades främst från studier gjorda utomlands. Där fanns överbelastade cirkulationsplatser i hårt
trafikerade områden där långa köer ofta uppstod vid rusningstrafik. Vidare studerades möjligheterna
med att använda mikrosimulering för att modellera och utvärdera en trafiksignalreglerad
cirkulationsplats.

En enkät genomfördes via mail och telefonsamtal. Genom mail bildades snabbt en uppfattning om vilka
problem som existerar och därefter kontaktades de personer som besitter intressanta kunskaper och
information via telefon. Enkätsvaren ledde till att en rad intressanta rondeller lokaliserades varav två i
Lund valdes ut som testobjekt.

Den trafikmätning som genomfördes gav god kunskap om den trafik i området som sedan simulerades.
Trots att mätningen endast genomfördes under en dag så gav den all nödvändig indata för uppbyggandet
av simuleringsmodellen. 
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Sammanfattning

 

Sammanfattning 
Det har byggts många rondeller under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet för att 
skapa bättre trafikmiljöer, minska fördröjningar och öka flexibiliteten i korsningar. I 
cirkulationsplatser med hög belastning och ojämna flöden kan det dock uppkomma en del 
problem. Ett av dessa problem kan vara att stora överordnade flöden genom rondeller blockerar 
trafik från mindre infarter så att långa köer bildas. I denna rapport analyseras olika åtgärder, som 
införandet av trafiksignaler och förändrad utformning, för att se om förbättringar är möjliga. 
Examensarbetet har lett till en god inventering och ökad kunskap kring problematiken kring 
cirkulationsplatser.  
 
Presentationen av examensarbetet är uppdelat i fem delar: 
 
Litteraturstudien gav intressant kunskap om möjligheterna med att använda trafiksignaler och 
fysiska förändringar för att öka kapaciteten i en hårt belastad cirkulationsplats. Litteraturen som 
använts hämtades främst från studier gjorda utomlands. Där fanns överbelastade 
cirkulationsplatser i hårt trafikerade områden där långa köer ofta uppstod vid rusningstrafik. 
Vidare studerades möjligheterna med att använda mikrosimulering för att modellera och 
utvärdera en trafiksignalreglerad cirkulationsplats. 
 
En enkät genomfördes via mail och telefonsamtal. Genom mail bildades snabbt en uppfattning 
om vilka problem som existerar och därefter kontaktades de personer som besitter intressanta 
kunskaper och information via telefon. Enkätsvaren ledde till att en rad intressanta rondeller 
lokaliserades varav två i Lund valdes ut som testobjekt. 
 
Den trafikmätning som genomfördes gav god kunskap om den trafik i området som sedan 
simulerades. Trots att mätningen endast genomfördes under en dag så gav den all nödvändig 
indata för uppbyggandet av simuleringsmodellen.  
 
I simuleringsdelen bearbetades först all indata för att kunna användas i 
mikrosimuleringsprogramvaran AIMSUN. Sedan byggdes en modell upp över rondellerna som 
kalibrerades för att överrensstämma så bra som möjligt med verkligheten.  
 
I experimentdelen prövades de kapactietshöjande åtgärder som valts att undersökas för att förbättra 
rondellen och det visade en del intressanta resultat.  
 
Det visade sig att trafiksignaler i detta fall inte ger någon förbättring av rondellens funktion. 
Däremot blev det stora förbättringar vid förändring av den fysiska utformningen. Det behövdes 
inte omfattande ingrepp för att öka effektiviteten utan en förändring av körfältsmålningen gav 
stora förbättringar. Slutsatserna är att man i Lund bör prova möjligheterna att förändra 
målningen, bygga separat högerkörfält eller utöka antalet cirkulerande körfält i cirklationsplatsen. 
Trafiksignaler i cirkulationsplatser bör dock undersökas noggrannare i Sverige, särskilt där 
trafikflödena är mycket höga, då denna regleringsform har givit bra resultat utomlands.
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Abstract

 

Abstract 
There has been built a large number of roundabouts in Sweden since the late part of the nineties 
to create better traffic environments, decrease delays and increase the flexibility of intersections. 
Roundabouts has showed impressive results in many areas but in roundabouts with high load and 
unbalaced trafficflow can some problems still ariset. One of the problems can be that a large 
superior traffic flow through the roundabout blocks the traffic from smaller entrances so that 
long queues are created. In this report different actions like traffic signal control and changed 
physical design, are analysed, to investigate if improvement can be made. This Master´s thesis has 
resulted in a good inventation and increased knowledge about the problems regarding 
roundabouts. 
 
The presentation of the Master´s thesis is divided into five parts: 
 
The information retrieval gave interesting ideas and showed some possibilities in using traffic signals 
and physical changes to increase capacity i heavy loaded roundabouts. Litterature was gathered 
mainly from studies made in countries outside Sweden were a lot of examples could be found 
from roundabouts in heavy congested areas. 
 
An inquiry was carried through by email and telephone. By email, an idea took form about which 
problems exist and then were persons with interesting knowledge and information contacted by 
telephone. The inquiry led to the possibility to localize a number of interesting roundabouts, 
among them one in Lund which was chosen as a testobject. 
 
The traffic measurement that were carried through gave god knowledge about the traffic in the area 
that were later simulated. Despite that the measurement were carried out only during one day, it 
gav neccessary information to build the simulationmodel. 
 
In the simualtionpart, the gathered information was first processed to be used in AIMSUN and 
then the model was calibrated to accommodate as god as possible to reality. 
 
In the experimentalpart some of the ideas we have chosen to investigate about improve the 
roundabout were tested and it showed some interesting results. 
 
Traffic signal control showed no improvement of the function of the roundabouts in these cases. 
On the contrary, big improvement was made by the change of physical design. It did not have to 
be an extensive operation to increase the effectivenes, besides a change of the lanepainting can 
result in big improvement. Conclusions are that except a change of the “lane painting” the Lund 
city council should try separate right turn lanes or an increased number of circulating lanes to 
achieve the best increase in roundabout capacity. Anyway, traffic signal in roundabouts should be 
further studied in Sweden, especially where trafficflow is wery high, because this rule has given 
god results abroad. 
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1. Inledning 

1.1. Problembeskrivning 
I hårt belastade cirkulationsplatser blir flödena ibland för stora för att trafiken ska kunna flyta bra. 
Speciellt inträffar detta då storleken på trafikflödena varierar från olika infarter med resultat att 
vissa infarter blockeras. Vid traditionellt självreglerande cirkulationsplatser finns små möjligheter 
att styra trafikströmmarna för att minska obalansen och genom detta optimera den totala 
kapaciteten. Problemen förekommer främst i stora städer där cirkulationsplatser bildar viktiga 
knutpunkter i trafiknätverket och trafiksituationerna ofta blir väldigt ansträngda under morgonen 
och eftermiddagens rusningstrafik. 
 

1.2. Syfte 
Projektet syftar till att undersöka hur olika typer av trafiksignalreglering och förändrade 
utformningar kan öka kapaciteten i en hårt belastad cirkulationsplats. Detta utförs inledningsvis 
genom en litteraturstudie och en enkätundersökning för att inhämta kunskaper. Därefter görs en 
trafikmätning på en reell cirkulationsplats som ger möjligheter att bygga upp en 
simuleringsmodell. Slutligen genomförs simuleringsexperiment för att färdigställa projektet. 
 

1.3. Avgränsningar 
Endast cirkulationsplatser utan oskyddade trafikanter i trafikmiljön har studerats eftersom 
fordonskapaciteterna prioriterats. Kringliggande säkerhetsaspekter, miljöaspekter och 
kostnadsaspekter för de olika förändringsscenarier som studerats har ej tagits hänsyn till. Istället 
inriktades examensarbetet på att förbättra mått som har med kapaciteten att göra. Dessa mått är 
kölängd, antal stopp, restid, fördröjning och medelhastighet. 
 
Enkätundersökningen gjordes till de 15 största kommunerna och Vägverkets sju regioner. 
 
Trafikmätningen kunde endast utföras under en dag med fyra personer närvarande, vilket 
begränsade mätmöjligheterna något. 
 
Simuleringsmodellen omfattar de två rondellerna i Lund och dess fem infartsvägar. Under arbetet 
fanns bara tillgång till version 4.2.10 av simuleringsprogrammet AIMSUN då det är den version 
som Linköping Universitet har licens för. Det fanns ej möjlighet att använda några 
insticksprogram till AIMSUN, vilket hade varit intressant till exempel för uträkning av tider för 
tidsättning av trafiksignaler. På grund av hårdvarubegränsningar var det endast möjligt att köra tio 
replikationer vid simuleringarna. 
 

1.4. Bakgrund 
Det har byggts många rondeller under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet för att 
skapa bättre trafikmiljöer, minska fördröjningar och öka flexibiliteten i korsningar. 
Cirkulationsplatsen har en del fördelar mot en signalreglerad korsning. Exempelvis förekommer 
det sällan några frontal- och sidokollisioner eftersom trafikströmmarna cirkulerar och vävs ihop. 
Den cirkulära utformningen gör att alla fordon måste minska sin hastighet för att ta sig igenom 
och detta leder till att de olyckor som faktiskt sker blir mindre allvarliga. I USA har man uppnått 
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en 50-90 % reduktion av kollisioner i cirkulationsplatser jämfört med vanliga stoppskyltade och 
signalreglerade korsningar (Wallwork 2004). Andra fördelar med rondeller är enkel konstruktion, 
låga underhållskostnader, miljöfördelar, stor flexibilitet och att de klarar olika stora trafikflöden 
utan några ombyggnader (Wallwork 2004).  
 
Trots rondellens många fördelar finns det en del nackdelar. Det är bland annat problem om  
rondellen ligger i närheten av signalreglerade korsningar som är koordinerade (Dr. Aty & Dr. 
Hosni 2001). Rondellen är självreglerande och det finns stora risker att den kommer att störa 
trafikflödena, då den bryter de kolonner som man vill ha vid samordning av trafiksignaler. En 
annan nackdel är om utgående flöden från rondellen bromsas upp av köer från en 
trafiksignalstyrd korsning längre fram, vilket i sin tur leder till att hela rondellen låses upp. 
Förmåga att hantera obalanserade flöden är ytterligare en nackdel (Krogscheepers & Roebuck 
1994). En infart som har lågt trafikflöde kan få stora problem att ta sig in i den cirkulerande 
trafiken om denna är intensiv och inte medger några tidsluckor mellan de cirkulerande fordonen. 
Kapaciteten i rondellen sjunker då eftersom fordon kan bli stående på olika infarter.  
 
I denna rapport studeras vilka möjligheter det finns att öka kapaciteten vid hårt belastade 
cirkulationsplatser. Det finns en del försök gjorda runt om i världen, där man antingen genom 
förändring av rondellens utformning eller genom införande av trafiksignaler lyckats förbättra en 
rondells funktion vid hög belastning.  
 

1.5. Metod 
I Vägverkets publikation PLUTO (Lundberg 2002) ges en handledning för planering och 
genomförande av en utvärdering av väginformatikprojekt. I handledningen förmedlas även råd 
över hur uppföljningen av utvärderingen ska genomföras korrekt så att resultaten blir trovärdiga 
och användbara. Denna handledning användes för att få en bra struktur på innehållet i rapporten 
genom att identifiera och beskriva de olika steg/delar som ska vara med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 Schematisk bild över arbetsgången i examensarbetet. 

Litteraturstudie

Enkätundersökning 

Trafikmätning 

Byggande av simuleringsmodell 

Rapportskrivning 
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1.5.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudien skapade en kunskapsbas att utgå ifrån inför det fortsatta arbetet. För att hitta 
relevant litteratur gjordes en mycket omfattande litteraturinventering där sökning av material 
främst skedde på bibliotek och via Internet. Litteraturen hämtades från rapporter, böcker, 
doktorsavhandlingar och tidningar. De flesta skrifterna kom från länder runt om i världen som 
kommit längre än Sverige inom detta område. Litteraturstudien kan därför i stort sett ses som en 
omvärldsanalys och gav värdefull information samt en fingervisning om vilka problem som finns 
och vad som är väsentligt att utvärdera och presentera. 

1.5.2. Enkätundersökning 
Syftet med enkätundersökningen var att utvärdera om kommuner i Sverige anser att de har 
cirkulationsplatser med kapacitetsproblem samt att hitta ett lämpligt objekt för en senare 
fältstudie. För att få relevanta svar avgränsades enkäten till det väsentliga och målet klargjordes 
tydligt. Frågeställningen bröts även ner i mindre delar för att undvika missuppfattningar och för 
att tydliggöra vad som söktes. Innan enkäten skickades ut granskades den noggrant av personal 
från Vägverket och Norrköping kommun för att eventuella fel skulle upptäckas och rättas till. 
När innehållet och layouten var tillfredsställande skickades enkäten ut till de 15 största 
kommunerna i Sverige och till Vägverkets alla regionalkontor. Uppföljningsarbetet påbörjades 
cirka tre veckor efter utskicket. De som ej hade svarat kontaktades och påmindes via telefon. För 
att få ett så bra resultat som möjligt gjordes även muntliga intervjuer i de fall där enkäten inte 
kommit fram eller på något sätt försvunnit. 

1.5.3. Trafikmätning 
Trafikmätningen gjordes på en cirkulationsplats i Lund som hade kapacitetsproblem i form av 
snedbelastning under rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen. Syftet med 
trafikmätningen var att få indata till en senare trafiksimulering. Innan trafikmätningen 
inventerades först objektet för att granska trafiksituationen och vilka problem som fanns. De 
yttre förhållandena noterades och kölängder och flöden mättes på prov. Därefter anordnades ett 
möte med Lunds kommun och Vägverket Syd där en plan utformades om hur och när 
trafikmätningen skulle genomföras. Vid utförandet monterades först två filmkameror upp som 
placerades så att de tillsammans fångade in hela objektets trafiksituation. Trafikflödet mättes med 
hjälp av slangar som placerades på varje infartslänk. Som komplement räknades samtidigt antalet 
fordon i kö på varje infartslänk för att simuleringsresultatet senare skulle bli mer tillförlitligt. 
Efterarbetet av trafikmätningen bestod i att beräkna fordonsflödet och svängandelar från 
filmerna samt att sortera och lägga in all data i tabeller i Excel. Detta för att få en så bra struktur 
på mätvärdena och förenkla simuleringsarbetet så mycket som möjligt. 
 

1.5.4. Byggande av simuleringsmodell 
För att kunna studera hur införandet av trafiksignaler och förändrade utformaningar skulle 
påverka kapaciteten i studeringsobjektet byggdes en simuleringsmodell i AIMSUN. Detta är ett 
dynamiskt mikrosimuleringsprogram där man enkelt kan utföra förändringar av strukturen i 
nätverket och passar därför mycket bra som programvara för projektet. Först skapades själva 
nätverket. För att utformningen skulle bli så bra som möjligt användes en detaljerad skalenlig 
karta som hjälp. Därefter justerades parametrar för fordon och nätverket så de och modellen 
överensstämde så bra som möjligt mot verkliga förhållanden. Detta är viktigt för att 
experimenten senare ska blir tillförlitliga. Kalibreringsarbetet var väldigt tidskrävande och 
utfördes mycket noggrant. Denna del avslutades då kölängderna, hastigheterna och flödet stämde 
på länkarna och då fordonsbeteendet liknade verkligheten. 
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1.5.5. Experimentering med simuleringsmodell 
Experimenteringen av simuleringsmodellen utfördes för att om möjligt kunna hitta en 
kapacitetshöjande åtgärd i form av införande av trafiksignaler eller förändrad utformning. De 
förändringar i modellen som gjordes för att få en kapacitetshöjande effekt var att lägga till ett 
extra högersvängande körfält, införa meteringsignaler (se kapitel 2.3.1), införa samordnade 
trafiksignaler på flera infarter och göra förändringar i den tillåtna körriktningen i rondellen. 
Jämförelser mellan den ursprungliga kalibrerade modellen och experimenten gjordes för att 
studera hur kölängder, restider, fördröjningen, flödet, antal stopp, samt hur hastigheter 
förändrades i systemet vid dessa förändringar. Detta illustrerades genom grafer och tabeller i 
Excel. Därefter analyserades det sammanställda materialet. Alla resultat och delresultat 
undersöktes, tolkades och kommenterades för att få fram sammanvägda slutsatser och för att 
resultatet skulle bli så användbart och trovärdigt som möjligt. Till sist gavs en förklaring till varför 
just dessa experiment var intressanta och vilket som gav det bästa resultatet. 
 

1.5.6. Rapportskrivning 
Rapportskrivningen är till för att presentera resultatet för läsaren. I rapporten, vilken innehåller 
de delar som finns i metodavsnittet, redovisas bland annat vilka metoder som använts, olika 
delresultat, författares och egna funderingar samt slutresultat och diskussion. Viktiga dokument 
som anses vara till nytta för läsaren bifogas som bilagor. För att få en bra och generell struktur på 
rapportens layout och innehåll användes Tekniska rapporter och examensarbeten (Merkel 1998). 
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2. Litteraturstudie 
I kapitlet utförs en inventering av litteratur inom området. Olika möjligheter att förbättra 
kapaciteten i cirkulationsplatser studeras samt mer ingående några konkreta fältstudier gjorda 
utomlands. För- och nackdelar om trafiksignaler diskuteras och kapitlet avslutas med en 
genomgång av AIMSUN, ett mikrosimuleringsprogram för trafik i tätorts- och motorvägsmiljö. 

2.1. Utformning av cirkulationsplatser 
Cirkulationsplatser är speciellt anpassade för att hantera svängande trafik eftersom mer plats blir 
tillgänglig när trafiken löper parallellt och vävs ihop, istället för att korsas som i en vanlig 
korsning. Funktionen hos rondellen är beroende av att förhållandena mellan de inkommande 
flödena är relativt jämna. I dessa fall kan luckor skapas i det cirkulerande flödet i vilka kolonner 
av inkommande trafik kan ta sig in och i sin tur skapa luckor i andra delar av rondellen.  
 
Cirkulationsplatsen utseende bestäms av antalet körfält i tillfarterna, dess linjeföring samt av 
rondellens radie. Infarterna har oftast ett eller två körfält och dess infallsvinkel kan skilja sig åt. 
Det är viktigt att linjeföringen på de anslutande vägarna är väl anpassad mot cirkulationsplatsen. 
Detta för att bilisterna ska upptäcka och förstå dess funktion i så god tid som möjligt. Även 
markeringspilar kan användas för att öka synligheten. Målet med cirkulationsplatsen är att göra 
den trafiksäker genom att få dess helhetsintryck att verka enkelt, organiserat och välstrukturerat. 
Även andra fysiska inslag som vägskyltar, vägmarkering, vägvisning, byggnader och vegetation 
bör kombineras med geometrin så bilisten känner sig säker och agerar naturligt i 
cirkulationsplatsen. Dock får inte geometrin utformas på ett sådant sätt så att till exempel 
rondellupphöjningar eller vegetation skymmer sikten för trafikanterna. För att förstärka 
rondellens synbarhet i mörker kan belysning placeras i ytterkanten av mittön. 
Belysningsanordningarna får ej vara riktade så att bilisten uppfattar dem fel eller bländas av dem.  
Mer information om utformning av cirkulationsplatser kan hittas i (Bergh m.fl. 2002). 
 
Vid utformning av en cirkulationsplats används två olika typer av till- och frånfarter, tangentiellt 
eller radiellt anslutande. Dessa länkanslutningar kan kombineras till fyra olika 
cirkulationsplatstyper som alla har olika egenskaper (Herland & Helmers 2002).  
 

• Radiella till- och frånfarter (1) 
• Tangentiella till- och frånfarter (2) 
• Radiella tillfarter och tangentiella frånfarter (3) 
• Vänsterböjda tillfarter och tangentiella frånfarter (4) 

 
(1) Vid radiella till- och frånfarter leder de anslutande länkarna rakt 

in mot och rakt ut från rondellens mittpunkt. Denna typ 
används för att dämpa hastigheterna hos fordon genom 
cirkulationen, vilket sker genom den påtvingade sidoavvikelsen. 

 

Bild 2: Radiella till och frånfarter (Herland & Helmers 2002). 
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(2) Tangentiella till- och frånfarter leder till att fordonshastigheten 

blir hög. Detta på grund av att anslutningarna bildar en tangent 
med körbanan i cirkulationsplatsen och att anslutningsradien är 
som störst vid in- och utfarterna 

 

 
Bild 3 Tangentiella till- och frånfarter (Herland & Helmers 2002). 

 

 

(3) Kombinationen av radiella tillfarter och tangentiella frånfarter 
kan användas för att dämpa fordonshastigheten på tillfarten men 
samtidigt behålla accelerationen ut från cirkulationsplatsen. 
Detta är en användbar utformning för trafikavveckling då 
fordonen snabbt kan lämna rondellen. 

 
 

Bild 4 Radiella tillfarter och tangentiella frånfarter (Herland & Helmers 2002). 

 
 

(4) Med en vänsterböjd tillfart blir hastighetsdämpningen ännu mer 
effektiv, men i övrigt har den liknande egenskaper som typ (3). 

 
 
 
 

Bild 5 Vänsterböjd tillfart (Herland & Helmers 2002). 

 

2.1.1. Benämning av cirkulationsplatser 
Cirkulationsplatser kan benämnas olika beroende på vilken väghållare man vänder sig till. 
Vägverket använder sig dock av benämningarna mini, liten och normal rondell 
(Bergh m.fl. 2002). Det är storleken på radien av cirkulationsplatsens mittö som avgör vilken 
benämningen som sätts (se Tabell 1). 
  

Cirkulationsplats Radie på mittö (m)
Mini < 2
Liten 2 - 10
Normal > 10  

Tabell 1 Benämning av cirkulationsplatstyper. 

En minirondell ger oftast små manövreringsutrymmen i cirkulationsplatsen och ska därför alltid 
ha en överkörbar mittö. Med övningskörbar mittö menas att ytterkanten är nedsänkt så att stora 
fordon får plats att svänga utan att fastna på någon hög kant. En liten rondell kan ha en delvis 
överkörbar mittö beroende på hur stor radie den har. Normala rondeller ska ha en mittö förhöjd 
från cirkulationsplatsen för att hastigheterna inte ska bli för höga genom dessa, vilket kan ske om 
fordon kan ta en rakare väg genom rondellen.  



Litteraturstudie
 

 

 
16 

2.2. Kapacitetshöjande åtgärder 
Nedan anges några exempel på förändrad utformning som kan ge kapacitetshöjande effekter i 
cirkulationsplatser, dels på de yttre infarterna och dels på de inre länkarna (Great Britain 
Department of Transport 1993).  
 

• Lägga till ett extra körfält i infarten 
• Lägga till extra körfält på de inre länkarna i cirkulationsplatsen 
• Öka storleken på refuger för att få längre inre länkar 
• Förbättra rondellens överskådlighet  
• Ändrad målning 

 
När man genomför någon av dessa förändringar är det viktigt att tänka på hur linjeföringen 
genom cirkulationsplatsen blir. En genomtänkt linjeföring kan underlätta för förarna att använda 
körfälten och minska problemen med anpassning till den nya utformningen 
 

2.3. Signalreglerade rondeller 
Historiskt sett har det funnits ett visst motstånd mot signalreglering av rondeller. I England och 
Australien har man dock under ett ganska stort antal år använt denna lösning i hårt belastade 
korsningar. Under 70-talet ansågs regleringsformen vara en spännande lösning men har under 
åren utvecklats till att bli accepterad. De erfarenheter man fått i England visar att det kan vara en 
attraktiv och intressant lösning med trafiksignalreglerade rondeller, då de kombinerar fördelar 
som vävning och självreglering samtidigt som viss styrning av trafikströmmarna tillåts. Denna 
styrning kan dock bli mycket komplicerad om ett större antal infarter ska regleras i samma 
cirkulationsplats. 
 
Möjligheten att styra trafikströmmarna är viktig i mycket hårt belastade områden om man vill 
koordinera trafiksignaler för att utnyttja korsningarnas kapacitet maximalt. I normala fall tvingas 
man använda sig av vanliga trafiksignalreglerade korsningar för att uppnå total kontroll. I dessa 
fall kan en signalreglering av en cirkulationsplats ge bättre effekt då den har en del fördelar som 
till exempel bra möjligheter till U-svängar, högre kapacitet med överlappande gröntider, mindre 
fördröjningar och lindrigare konflikter (Jourdain 1992) och (Brown 1995). Nackdelar kan vara 
ökad platsåtgång, fler konflikter, begränsad kökapacitet på interna länkar, svårighet att samordna 
trafiksignalerna vid många tillfarter och att en lång omloppstid kan förorsaka minskad kapacitet 
(Jourdain 1992) och (Brown 1995). Ytterligare nackdelar uppkommer vid beräkningar av 
kapacitet och mättnadsflöden eftersom man tvingas använda mindre välkända metoder  
 
Installation av trafiksignaler i en cirkulationsplats kan låta som en motsägelse mellan två olika 
principer, dels att ha en minimal trafikkontroll och dels genom att styra trafikflödet med signaler. 
Trafiksignaler kan ändå vara till stor hjälp vid hårt belastade platser, till exempel för att fordon 
ska kunna komma in i cirkulationen och enkelt kunna byta körfält. Signaler kan i vissa fall även 
bidra till en minskning av fordonshastigheten in mot cirkulationsplatsen. Det är i 
cirkulationsplatser med ett stort fordonsflöde som installationer av trafiksignaler kan leda till en 
förbättring av fordonsflödet. Hur trafiksignalerna bör installeras varierar beroende på hur 
trafiksituationen ser ut på den specifika cirkulationsplatsen. Rondeller ska aldrig planeras för att 
vara signalreglerade utan denna reglering ska endast användas om det uppkommer oväntat höga 
trafikflöden (Hallworth 1992). En cirkulationsplats fungerar bäst då fordonsflödena är relativt 
balanserade och inte för stora. Om flödet istället är stort och obalanserat på länkarna genom 
cirkulationsplatsen kan köer bildas. I rondeller där detta är ett problem kan ett införande av 
trafiksignaler återskapa balansen i fordonsflödena, med hjälp av de luckor som skapas i det 
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överordnade flödet. Därmed kan fordon på de infarter med låga flöden ta sig in i cirkulationen. 
Trafiksignaler kan även bidra till att kölängderna minskas och inte stör flödet genom närliggande 
korsningar eller andra in-/utfarter till cirkulationsplatsen.  
 
Trafiksignaler kan vara till användning i cirkulationsplatser om: 
 

• cirkulationen domineras av ett stort fordonsflöde vilket hindrar de andra tillfarternas flöde. 
• det förekommer många U-svängar. 
• hastigheten i cirkulationen är så hög att andra fordon har svårt att komma in. 
• det är ett stort flöde av vänstersvängande fordon vilka hindrar övriga att köra in i 

cirkulationen. 
• cirkulationsplatsens inre länkar, vilka majoriteten av trafiken vävs samman på, är korta. 
• det inte finns några tidsluckor i cirkulationsflödet under rusningstrafik. 

 
Källa: (Jourdain 1992) och (Brown 1995). 
 
Då ett beslut har tagits för att införa signaler finns det en del faktorer som är viktiga att ta hänsyn 
till för att uppnå ett bra resultat. Placeringen av trafiksignalerna beror mycket på vilken kapacitet 
de olika tillfarterna och de cirkulerade sektionerna har. Det gäller även att ta hänsyn till att köerna 
som bildas i samband med rött ljus, inte stör andra infarter och närliggande korsningar. För att 
signalregleringen ska bli lyckad krävs att signalhusens synbarhet är god. Mer information om 
signalreglerade rondeller finns i (Jourdain 1992) och (Brown 1995). 
 

2.3.1. Olika typer av signalreglering 
Som tidigare nämnts kan införandet av trafiksignaler i cirkulationsplatser ha en positiv inverkan 
på kapaciteten, flödet, balansen samt reduceringen av hastigheter. Ingen cirkulationsplats är den 
andra lik vilket gör att ingen generell modell kan göras för hur själva signalregleringen ska 
utformas. Signalerna kan antingen operera på en viss tid på dygnet till exempel under 
rusningstrafik, eller hela tiden. Dock kan vissa problem undvikas vid samordning mellan 
trafiksignalerna. Både vid en deltids- och en fulltidskontrollerad trafikplats krävs det passande 
varningssignaler. Nedan följer en kort sammanfattning av några olika varianter av signalreglering 
och i vilka sammanhang dessa kan komma till användning (Jourdain 1992) och (Brown 1995). 
 
Helt kontrollerad 
I en helt kontrollerad cirkulationsplats har alla inre och yttre infarter signalreglering. Denna typ av 
kontroll kan användas om det kommer mycket trafik från alla håll i cirkulationsplatsen och för att 
reglera gång- och cykeltrafik i anslutning till den. Eftersom den cirkulerande trafiken ofta är 
reglerad måste det finnas gott om utrymme på länkarna mellan signalljusen inne i 
cirkulationsplatsen så att de fordon som stannar inte blockerar de som är på väg ut från 
bakomvarande länkar. Vid uppsättning av flera på varandra följande trafiksignaler måste 
försiktighetsåtgärder göras vid dess placering. Det får inte finnas någon risk att trafikanterna 
missuppfattar vilka trafiksignaler som hör ihop med varandra. Om signalerna införs för att 
minska kapacitetsproblem är det viktigt att se till att signalerna inte orsakar försämrade villkor 
under låg belastning. Genom att använda detektorer som styr signalerna efter hur trafikflödet ser 
ut kan signalregleringen anpassas för sådana variationer. 
 
Deltidskontrollerad 
Deltidskontroll kan användas då cirkulationsplatser får kapacitetsproblem endast vid vissa 
tidpunkter. Detta kan till exempel vara vid rusningstrafik, evenemang eller speciella 
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trafiksituationer. Trafikljusen aktiveras med hjälp av trafikdetektorer eller på förinställda 
tidpunkter. Då trafikflödet är litet är trafiksignalerna avstängda och företrädesregeln gäller i 
cirkulationsplatsen. Ur säkerhetssynpunkt rekommenderas inte detta styrsystem. Blanka 
trafiksignaler kan uppfattas antingen som avstängda eller som trasiga vilket kan leda till en 
förvirring hos förarna om vilka regler som gäller. För att förhindra detta kan man använda sig av 
signaler som blinkar gult då de inte används. Trafiksignalerna bör alltid aktiveras med grönt eller 
gult ljus på de ställen där förarna förväntar sig att inte behöva stanna. Det för att minska kraftiga 
inbromsningar och kollisioner.  
 
Partiell kontroll 
Partiell kontroll betyder att en eller flera av infarterna inte behöver signalregleras, vanligtvis på 
grund av ett lågt fordonsflöde. På dessa länkar gäller de vanliga väjningspliktsreglerna mot övrig 
trafik i cirkulationsplatsen. Denna typ av kontroll kan användas då bara några infarter är hårt 
belastade. Som regel anses att partiell reglering bör vara den första åtgärden vid signalreglering av 
en cirkulationsplats.  
 
Direkt signalkontroll 
Direkt signalkontroll är då trafiksignalerna sitter i anslutning till cirkulationsplatsen och även på de 
inre länkarna direkt till höger efter infarten. Cirkulationsplatsen är då styrd av trafiksignalerna och 
företrädesregeln gäller inte så länge trafiksignalerna är aktiva.  
 
Indirekt signalkontroll 
I en indirekt signalkontroll sitter trafikljusen på ett sådant avstånd till cirkulationsplatsen att den inte 
styrs av dessa. Infarten ger därför ett självreglerande inflöde till rondellen och de vanliga 
väjningspliktreglerna gäller. Denna metod kan användas när ett eller flera av cirkulationsplatsens 
ben har ett väldigt stort flöde. Den överordnade trafiken kan köra in i cirkulationsplatsen med 
hög fart och hindra annan trafik att ta sig in i cirkulationsplatsen. Indirekt signalkontroll reglerar 
flödet genom att skapa tidsluckor med jämna mellanrum åt fordonen på infarter med ett mindre 
flöden. På så vis kan obalans undvikas i systemet. Genom att själva signalen är placerad en bit 
ifrån rondellen undviks också problem med signaler som ligger alltför nära varandra. 
 
Metering 
Metering är en enkel form av trafiksignalstyrning som oftast kan liknas vid en kombination av 
partiell kontroll och deltidskontroll. Begreppet kallas ibland på svenska för rampstyrning och 
kommer från reglering av påfarter till motorvägar. Signalerna används på vissa påfartsramper för 
att släppa in rätt mängd fordon på motorvägen så att dess kapacitet inte överskrids. 
Rampstyrningen delar upp flödet till ett fåtal fordon i varje del och släpper in dessa på vägen 
kontinuerligt. Det finns två olika sätt att göra uppdelningen, antingen genom förutbestämda 
gröntider eller genom flödesstyrning där antalet fordon mäts med hjälp av detektorer 
(AUSTROADS 2003). Den här typen av styrning gör att vägens kapacitet kan utnyttjas maximalt 
i alla situationer utan att stora trafikstockningar bildas.   
 
Idén med denna form av reglering vid cirkulationsplatser är som vid motorvägar att inte släppa in 
för mycket fordon på de cirkulerande länkarna och därmed undvika att kapaciteten överskrids 
och rondellen blockeras. Användningen kan till exempel vara om en vänstersväng genom 
rondellen är hårt belastad och infarten före är lågt belastad. Vänstersvängen har då ett konstant 
överordnat flöde som sällan avbryts av någon annan trafik. Infarter som kommer efter kan då bli 
låsta av det kraftiga vänstersvängande flödet och därmed bildas det långa köer på efterföljande 
infarter.  
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Ofta räcker det med att använda meteringsignaler på en infart för att det ska lätta upp trycket i 
rondellen och förbättra funktionen totalt sett. Som figur 5 visar anläggs detektorerna på den 
efterföljande kontrollerade infarten. När köerna sträcker sig till detektorerna, stoppas trafiken på 
den meteringförsedda infarten och därmed skapas en lucka för övriga infarter. Möjligheter finns 
att styra meteringsignalen enbart med tid utan några detektorer. Denna enklare variant gör att 
tidsättningen måste anpassas noggrant för att fungera effektivt. Risk finns att flöden stoppas upp 
utan att det egentligen inte behövs i en viss situation och därmed bör trafikflödena vara mycket 
stabila om denna styrning ska tillämpas (AUSTROADS 2003). Ytterligare vinster kan ske genom 
att samordna meteringsignalen med en signalreglerad korsning uppströms rondellen eller vid dålig 
synbarhet använda förtydligande skyltning i god tid innan. Ansträngda trafiksituationer som kan 
förbättras med en meteringsignal uppstår i regel endast under begränsade perioder av dygnet och 
det gör att deltidskontroll av trafikflödena är intressant. Tidigare i rapporten nämndes att 
svårigheterna med deltidskontroll ligger i hur man tydligt ska visa om signalerna är igång eller 
inte. Ett sätt att uppmärksamma trafikanterna på att det ibland används signaler vid infarten är att 
placera stora tydliga skyltar med texten ”stanna här vid röd signal”. Då en meteringsignal inte är i 
drift hela dygnet används inte vanliga signalhus med tre olika färger utan bara rött och gult. I 
normala fall är signalen släckt och rondellen fungerar som vanligt. Under de kritiska 
tidsperioderna sker signalväxlingen enligt sekvensen rött – släckt – gult – rött. Själva 
trafiksignalen bör placeras minst tre meter ifrån sidan på den cirkulerande sektionen, men gärna 
ungefär 20 meter före. Detektorernas placering beror i hög grad på hur kösituationen ser ut vid 
den aktuella infarten, men 50 meter -120 meter brukar vara normalt (AUSTROADS 2003). 
 

 
Figur 5: Möjligutformning av en metering vid cirkulationsplats, (AUSTROADS 2003) 

http://www.aatraffic.com/SIDRA/Roundabouts_MeteringSignals.htm. 

2.3.2. Tidsättning av trafiksignaler vid rondeller  
Det uppkommer speciella svårigheter vid design av cykeltiderna av en signalreglerad 
cirkulationsplats. Det handlar om en konflikt mellan att erbjuda långa cykeltider för att få hög 
kapacitet och korta cykeltider för att hålla nere kölängderna om platsutrymmet är begränsat. 
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Särskilt vid ett högt cirkulerande flöde är det svårt att bereda nog plats för köande bilar. 
Lösningar på detta problem kan vara att använda kort cykeltid på cirka 50 sekunder (Huddart 
1983) eller länka ihop alla signaler runt rondellen så att luckor kan bildas. Det är mycket värdefullt 
om inställningarna kan varieras i trafiksignalerna genom datorprogram och därmed experimentera 
fram de bästa inställningarna. För att minska risken för kollisioner mellan fordon i cirkulationen 
kan en säkerhetstid läggas till efter gultiden för en trafiksignal. Den är till för att de fordon som 
kör mot gult ljus ska hinna förbi nästa tillfart innan dess flöde kör in i cirkulationen. 
Säkerhetstiden bör vara tiden det tar för den sista bilen att åka förbi konfliktpunkten, plus 
fordonets längd. Korta gultider har framförallt två fördelar jämfört med långa. Kortare gultider 
ger högre kapacitet i cirkulationsplatsen under höga trafikflöden eftersom väntetiden mellan 
faserna blir kortare. Den andra fördelen är att fordon uppmuntras att stanna vid trafiksignalerna 
och chansar inte lika ofta med att köra mot gult ljus. Det är annars något som kan hända vid 
onödigt långa gultider då trafikanterna ser detta som ett slöseri av tid. Det kan vara frestande att 
ignorera signalerna och följa framförvarande fordon om man har bråttom och vet att man kan 
komma undan med det.  
 

2.4. Skillnad mellan vanliga och signalreglerade 
cirkulationsplatser 

Cirkulationsplatser som från början är byggda för signalreglering får en annan geometri än vanliga 
cirkulationsplatser. Det vanliga är dock att man konverterar en icke signalreglerad 
cirkulationsplats med resultat att utformningen då oftast inte blir optimal. För att verkligen 
använda sig av signalregleringen på bästa sätt bör man bygga in den direkt från början (Hallworth 
1992). Då behöver man ej kompromissa med geometrin som ofta är anpassad till en icke 
signalreglerad rondell. Geometrin för en konventionell cirkulationsplats är utformad för att 
reducera fordonshastigheter, skapa luckor i den cirkulerande trafiken och ge tillräcklig längd för 
växling av körfält. Trafiksignaler kan sköta de två förstnämnda vilket i sin tur minskar behovet av 
körfältsbyten och därmed kan utformningen ske mer fritt. Exempel finns där en specialbyggd 
rondell ombyggts genom att man utnyttjat signalregleringen fullt ut och format den som en ellips 
där de största flödena fått generösare radier och de mindre flödena snävare radier. I rondellen har 
man även lagt till ett körfält för att rymma fler bilar vid stoppljuset (Hallworth 1992). 
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2.4.1. Särskilda problem vid små cirkulationsplatser. 
Små cirkulationsplatser har sämre kapacitet än stora. Det är främst interaktionen mellan 
infarterna som är större i en liten rondell. Svårigheterna med de korta avstånden visar sig när 
gröntider ska fördelas i de olika signalerna. Är det kortare mellan signalerna så är det svårare att 
koordinera trafikströmmarna så att ingen blockerar någon annan. 
 
I tabellen visas en sammanställning av de fördelar som en konvertering till signalreglerad rondell 
medför (Hallworth 1992).  
Oreglerad rondell Signalreglerad rondell 
Fördröjningar: 
Fördröjningar på vissa infarter kan bli stora. 

Signaler kan användas för att förändra den 
naturliga prioriteringen för att ge mer balanserade 
fördröjningar, som kan reduceras genom att man 
koordinerar signalerna. 

Köer: 
Köer på vissa infarter kan överstiga en kritisk 
längd och blockera annan trafik. 

Signaler kan justera kölängderna och påverka 
gröntiderna så att den kritiska kön kan hållas inom 
rimliga proportioner.  

Kapacitet: 
Rondellens kapacitet kan visa sig vara 
otillräcklig. 

Signaler kan öka kapaciteten men det kan också 
krävas kompletterande fysiska förändringar. 

Säkerhet/styrning: 
Behovet av körfältsbyten ger högre farter på 
de cirkulerande länkarna och därmed 
svårigheter vid infarter. 

Signaler kan bättre reglera trafikmönster, minska 
antalet körfältsbyten och hastigheterna. 

Tabell 2 sammanställning av de fördelar som en konvertering till signalreglerad rondell medför.  

 

2.4.2. Samspel med andra korsningar 
Cirkulationsplatser blir ofta påverkade av närheten till andra korsningar. Detta kan påverka 
effektiviteten i nätverket mycket beroende på hur denna samverkan fungerar. Om två rondeller 
ligger nära varandra kan det medföra en lugnande effekt på genomfartstrafiken eftersom förarna 
accelererar mjukare för att inte behöva bromsa så hårt vid nästa korsning. I de fall där en 
signalreglerad korsning ligger i närheten av en rondell styr denna signal hur trafiken ankommer 
till rondellen i form av kolonner. Fördelar med ankommande kolonner är att trafiken nedströms 
får bra möjligheter att köra in i rondellen mellan de olika kolonnerna. Det blir dock en del 
fördröjningar för fordonen i kolonnen eftersom de ofta tvingas väja för cirkulerande trafik 
(Robinson 2000). Vid måttliga hastigheter och om en signalreglerad korsning är placerad långt 
ifrån, är det effektivare med en färre antal långa luckor (som vid ankommande kolonner) 
eftersom det ofta blir för korta tidsluckor vid höga hastigheter. Vid låga hastigheter är detta inte 
lika effektivt då de kritiska tidsluckorna inte är lika korta och därmed fungerar vävningen bättre 
och fler fordon kan ta sig in i rondellen.  
 
När trafik lämnar en cirkulationsplats är den oftast mer utspridd än från någon annan typ av 
korsning. Det gör att en korsning nedströms blir påverkad och kan förlora effektivitet när 
trafiken ankommer utspridd. Samspelet påverkas ännu mer i ett nätverk av samordnade 
trafiksignaler där man vill hålla ihop kolonner så långt det går och släppa igenom dessa med 
jämna mellan rum. Om en rondell är inblandad kan ett enda cirkulerande fordon förstöra hela 
kolonnen och därmed minska effektiviteten i samordningen. En intressant möjlighet är att 
signalreglera huvudinfarterna till rondellen för att sedan samordna dem med de övriga 
korsningarna. En närliggande korsning eller övergångställe kan fungera som en metering för 
rondellen och skapa luckor i ett överordnat flöde vid höga trafikmängder. 
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2.4.3. Fältförsök utomlands 
I andra länder finns det exempel på olika lösningar man provat för att på olika sätt försökt 
förbättra funktionen hos cirkulationsplatser. Vi har i vår litteraturstudie gått igenom ett antal 
försök som gjorts utomlands och valt ut fem stycken studieobjekt som tydligt visar möjligheterna 
med att signalreglera en cirkulationsplats, dessa är: 
 

• “Moore Street” i Sheffield, England (Shawaly & Ashworth 1991) 
• “Hyde Park Corner” och “Elephant and Castle” i London, England (Huddart 1983) 
• “Fitzsimmons Lane”/“Porter Street” i Melbourne, Australien (Akcelik m. fl. 1997) 
• ”Piazza Maggi” i Milano och ”Miranese” i Venedig, Italien (Bernetti m. fl. (2003) 
• Nottingham, England (Davies & Jamieson 1980) 

 

2.4.4. Studieobjekt 1: “Moore Street”, Sheffield 
Vid Moore Street i Sheffield var det obalanserade flöden som orsakade problem vid 
rusningsperioderna på morgonen och eftermiddagen. Storleksordningen på fordonsflödena för 
de olika infarterna var 500, 500, 1000 och 3000 fordon/timme. Köer sträckte sig långt utanför 
själva rondellen med följd att närliggande korsningar påverkades negativt. Ett stort flöde från en 
infart blockerade hela rondellen eftersom infarten innan hade ett så lågt flöde att det inte skapade 
några luckor. Vid ”Moore Street” bestämde man sig för att installera trafiksignaler vid infarterna 
till cirkulationsplatsen och eftersom problemen endast uppstod vid vissa tidpunkter skulle 
signalerna vara deltidskontrollerande. Därmed fungerade rondellen som vanligt utom vid 
rusningstrafiken då signalerna styrde trafikströmmarna och skapade luckor i det överordnade 
flödet vilket innebar att trafik från andra infarter fick bättre möjligheter att ta sig in i rondellen. 
För att studera effekterna gjordes tidskrävande trafikmätningar under samma datum i april före 
införandet och tre år efter införandet. Då den andra mätningen utfördes var inte alla trafiksignaler 
i drift utan under morgonen användes en och under eftermiddagen två stycken signaler. Det var 
vid de mest trafikerade infarterna som signalerna användes.  
 
Resultatet av mätningarna visar att flödet in i cirkulationsplatsen ökade från 4 463 till 5 243 
(17 %) fordon/timme under morgonperioden och från 4 970 till 5 266 fordon/timme (6 %). 
Detta tyder på att deltidskontrollerande infartssignaler kan kontrollera höga trafikflöden. 
Resultaten för de olika infarterna visar att man fått rejält ökad kapacitet i de två mest ködrabbade 
infarterna 12 % och 30 %. Detta på bekostnad av en 5 % minskning av kapaciteten för den 
signalreglerade infarten med störst flöde. Den förbättring som åstadkommits förklaras av att den 
cirkulerande trafiken blivit uppdelad i kolonner vilket medfört att fler fordon fått möjlighet att ta 
sig in och igenom rondellen. 
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2.4.5. Studieobjekt 2: “Elephant and Castle”, London 

 
Bild 6 Rondellen vid Elephant and Castle i London (Huddart 1983) 

Cirkulationsplatsen vid ”Elephant and Castle” i centrala London har fem ben men fyra 
inkommande och fyra utgående flöden, detta eftersom de västra anslutningarna är enkelriktade. 
Före signalregleringen hade man stora problem under de mest högtrafikerade morgon- och 
eftermiddagsperioderna. Under förmiddagen hade man problem med köer vid den södra och 
östra tillfarten och under eftermiddagen hade man problem vid den västra infarten. Permanenta 
signaler infördes vid den östra och den västra infarten. Vid varje infart kontrolleras både 
inkommande och cirkulerande trafik. Signalsystemet har medfört en ökad cirkulerande trafik och 
det har gjort att trafik från den norra tillfarten fått svårigheter att ta sig in i rondellen och därmed 
har detta flöde minskat. Dock har flödet från väster ökat i och med att det är mindre 
fördröjningar där. Den östra signalen skapar på ett bra sätt luckor i trafiken så att morgonens 
rusningstrafik från söder kan flyta på bättre.  Vid ”Elephant and Castle”-rondellen testades först 
en cykeltid på 100 sekunder vilket snabbt låste upp hela systemet. Som reservåtgärd minskade 
man tiden till 60 sekunder för att flytta köerna till rondellens infarter vilket gav en tillfredställande 
trafikflöde med minimala köer. Generellt sett har fördröjningar blivit reducerade i de båda 
högtrafikerade perioderna. 
 

2.4.6. Studieobjekt 3: Fitzsimmons Lane/Porter Street, 
Melbourne, Australien 

 
Bild 7 Rondellen vid Fitzimmons Lane/Porter Street i Melbourne Australien, (Akcelik 1997). 
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Rapporten behandlar en rondell i Australien med kapacitetsproblem. Rondellen har två körfält 
och på två riktningar används meteringsignaler för att försöka balansera den. Enorma köer har 
dock uppstått vilket har lett till att tre olika utformningsalternativ har testats för att få bukt på 
problemen. 1. Lägga till ett extra körfält i rondellen och infarterna, 2. Att öka några infarter med 
tre körfält och 3. Att göra om rondellen till en signalreglerad korsning. Resultat och förslag till 
vilket alternativ som passar bäst presenteras i rapporten. Även vad de olika alternativen kostar 
och vad man bör tänka på. Meteringsignaler nämns där för att skapa tidsluckor åt de mindre 
flödena samt att balansera rondellens ojämna flöde. Det bästa alternativet var att göra om 
rondellen till tre körfält i de flesta riktningarna. Detta skapade mycket bättre flöde, mindre kötider 
och fler fordon använde rondellen då. Säkerheten för fordon var ganska oförändrad då 
hastigheten var fortsatt låg för de olika infarterna och inne i rondellen (40-50 km/h).  
 

2.4.7. Studieobjekt 4: Piazza Maggi, Milano och Via 
Miranese/Via Trieste, Venedig i Italien 

Rapporten går igenom några olika metoder för att analysera hur väl en cirkulationsplats fungerar. 
Den  innehåller en “Case-study” där man har jämfört två rondeller i Italien med och utan 
signaler.  
 

  

 

 

Bild 8 Cirkulationsplatserna Piazza Maggi, Milano och Via Miranese/Via Trieste, Mestre, (Bernetti 2003). 

Det första objektet är en signalreglerad cirkulationsplats som heter Piazza Maggi och ligger i 
utkanten av Milano, där en motorväg kommer in i stadens centrala delar. Den är har 4 ben och 
trafikeras totalt av ungefär 7000 personbilsenheter/timme under rusningstrafiken på morgonen . 
Den har 3 körfält både i infarterna och på de cirkulerande länkarna. Radien på mittön är 100 
meter och alla länkar har en bredd på ungefär 13 meter. Trafikflödena under morgonrusningen är 
störst i öst-västlig riktning cirka 2000 personbilsenheter/timme och i nord-sydlig riktning ca 1300 
personbilsenheter/timme.  
 
Det andra objektet som undersökts ligger i korsningen Via Miranese/Via Trieste som är belägen 
nära Venedig. Det är en T-korsning mellan två viktiga gator. Radien på mittön är 50 meter, 
infartslänkarna har en genomsnittlig bredd på ungefär 7,5 meter och de cirkulerande länkarna är 9 
meter breda. Trafikflödena är under morgonrusningen störst i västlig och sydlig riktning med 
cirka 1100 personbilsenheter/timme och mindre i östlig riktning med ungefär 600 
personbilsenheter/timme. 
 
I studien jämfördes de olika trafikstyrningsmetoderna för de båda rondellerna. De värden som 
registrerades var kapaciteten och fördröjningen. Genom att variera trafikvolymerna kunde grafer 
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sammanställas som visar hur fördröjningarna förändras med olika trafikflöden. De viktigaste 
resultaten ur studien är att de signalreglerade cirkulationsplatserna har något sämre funktion än de 
icke signalreglerade vid låga trafikflöden. När trafikflödet ökar blir fördröjningarna på de icke 
signalreglerade cirkulationsplatserna mycket större, medan fördröjningarna i de signalreglerade 
inte ökar lika mycket. En signalreglerad rondell ger mer jämna fördröjningar vid alla infarter, 
något som ökar den totala kapaciteten. En annan slutsats i rapporten är att vid mycket stora 
flöden klarar inte en oreglerad rondell av att själv uppnå ett effektivt flöde, detta gäller i ännu 
högre grad om de stora flödena är obalancerade. I studien föreslås att man kan undersöka 
möjligheterna att kombinera dessa två sätt att styra trafiken genom att använda trafiksignaler 
under rusningsperioderna för att sedan stänga av dessa under övriga tider för att inte skapa 
onödiga fördröjningar vid låga trafikflöden. 
 

2.4.8. Studieobjekt 5: Nottingham  

 
Bild 9 Cirkulationsplatsen vid London Road/Canal St., Nottingham (Davies & Jamieson 1980). 

I Nottingham, England fanns en cirkulationsplats med tre ben i närheten av centrum som var 
hårt belastad. Den var inte styrd direkt av signaler utan reglerades indirekt av två signalreglerade 
övergångsställen på två av infarterna. Styrningen fungerade så att en av trafiksignalerna slog om 
med en 60 sekunders cykeltid under morgonrusningen för att skapa luckor till övriga 
trafikströmmar. År 1978 introducerandes fullt kontrollerande trafiksignaler för att öka dess 
kapacitet under rusningstrafiken på både morgonen och kvällen då det under dessa tider ofta 
uppstod svåra trafikstockningar. Innan var cirkulationsplatsen traditionellt uppbyggd med 
signalkontrollerade övergångar för oskyddade trafikanter på två av tre infarter. Under 
rusningstrafiken på morgonen skapades tidsluckor genom att låta en av dessa övergångar avbryta 
flödet på de inre länkarna, med en fast cykeltid på 60 sekunder, så att det mindre trafikflödet från 
staden kunde komma in i cirkulationsplatsen. Följden blev att efter varje gröntid följde ett 
intensivt flöde i cirkulationsplatsen, följt av ett flöde med enstaka fordon som gjorde att det 
cykliska mönstret stördes och därmed minskade kapaciteten i cirkulationsplatsen. För att få 
ordning på problemet infördes alltså ett fullkontrollerat trafiksignalsystem. Signaler infördes på 
alla tre armar och faserna överlappade varandra på så vis att bilisterna inte skulle behöva stanna 
vid det första trafikljuset efter att ha kommit in i cirkulationsplatsen. Dessa överlappningar blev 
möjliga genom en moturs progression för prioriteten av inkörande fordon och under dessa kunde 
två trafikströmmar samtidigt köra in i cirkulationsplatsen utan att konflikter uppstod. För att 
minska risken för köer som blockerar andra trafikströmmar och för att förbättra mättnadsflödet 
så modifierades även bredden för körbanan på infarterna och i cirkulationen. Omfattande 
mätningar över trafikflödet, inkörningskapaciteten och fördröjningar vid olika tidpunkter på 
dagen gjordes både före samt efter förändringarna i cirkulationsplatsen. Detta kompletterads även 
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med att filma cirkulationsplatsen i åtta timmar under rusningstrafikperioderna för att få en bild 
över hur trafiken uppförde sig både före och efter förändringen. 
 
Resultaten visar att inkörningskapaciteten ökade i den förbättrade cirkulationsplatsen, särskilt vid 
låga cirkulationsflöden. Infartskapaciteterna ökade med 10 % till 40 % på de olika infarterna. 
Däremot var flödet oförändrat. Detta berodde på att köer hade bildats i två av cirkulationens 
utfarter vilka stoppade upp andra trafikströmmar i systemet. Senare gjordes förbättringar på 
närliggande vägar vilka har tagit bort några av dessa problem till ett bättre utnyttjande av 
signalreglerad cirkulationsplats. Det utfördes tester på hur mycket av kapacitetsökningen som 
berodde på den fysiska utformningsförändringen och hur mycket som berodde på 
signalkontrollen. Resultaten visar att fysiska förändringar ensamma kan ge en ökad kapacitet i 
cirkulationsplatsen men att ökningen blir ännu större vid införande av trafiksignaler. Andra 
fördelar med att använda sig av trafikljus i cirkulationsplatsen förutom att kapaciteten ökade så 
reducerades förseningar, rondellen blev mer flexibel och gav bättre övergripande taktisk kontroll i 
stadstrafiksystemet. Även gångtrafikanterna i systemet har fått det bättre då systemet har lett till 
att olyckor minskat. Eftersom installationen av fullkontrollerad reglering blev positiv undersöktes 
senare möjligheten att göra samma sak i cirkulationsplatser med fyra infarter. Det 
rekommenderas att inte införa fullkontrollerade trafikljus i en cirkulationsplats med fyra infarter 
eller fler. Detta på grund av att systemet då blir alltför komplext och att gröntiderna för varje 
infart måste reduceras och därmed fås ingen kapacitetsökning.  
 

2.5. För- och nackdelar med trafiksignaler i 
cirkulationsplatser 

Genom litteraturstudie har en rad olika exempel påträffats för hur man kan använda signaler i 
cirkulationsplatser för att förbättra dess funktion på olika sätt.  Nedan finns en sammanfattning 
av vad olika författare och forskare anser är fördelarna och nackdelarna med att införa signaler i 
hårt belastade cirkulationsplatser . (Jourdain 1992), (Brown 1995), (AUSTROADS 2003), 
(Shawaly m. fl. 1991), (Huddart 1983) och (Bernetti m. fl. 2003). 
 

2.5.1. Fördelar 
Införandet av trafiksignaler rekommenderas om: 

- kapaciteten i cirkulationsplatsen är låg 
- det är ett stort flöde av vänstersvängande fordon vilka hindrar övriga att köra in i 

cirkulationen 
- majoriteten av trafiken vävs ihop på en kort länk 
- det inte finns några tidsluckor i cirkulationsflödet under rusningstrafik 
- det finns några snabba fordon i cirkulationen, vilka stoppar upp inkörande trafik 
- det vänstersvängande flödet är stort på huvudleden 
- cirkulationen domineras av ett stort flöde som leder till att de andra armarna får problem 
- många U-svängar förekommer 
- hastigheten i cirkulationen är så hög att andra fordon har svårt att komma in 

 
Införandet av trafiksignaler kan ge: 

- att en balans åter igen skapas med hjälp av tidsluckor vilka gör att fordon på de mindre 
länkflödena kan åka in i cirkulationen. 

- att kölängderna minskas och att dessa inte hindrar närliggande korsningar eller blockerar 
andra in- eller utfarter till cirkulationsplatsen 
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- bättre kapacitet, flöde och balans i rondellen 
- reducerade hastigheter 
- ökad styrning av infartsflödena  
- luckor i flödena så att trafik från olika infarter får en chans att ta sig in i rondellen och 

därigenom balansera kapaciteten 
 
Att tänka på vid införande av trafiksignaler 
- total signalreglering används med fördel vid en 4-vägsrondell där det dominerande flödet 

är rakt igenom. 
- det ideala är att använda signalregleringen hela tiden för att undvika eventuella 

missförstånd som leder till minskad trafiksäkerhet. 
- dektektorer som styr signalerna efter hur trafikflödet ser ut minskar fördröjningar 
- bra om man kan variera inställningarna i trafiksignalerna genom datorprogram och 

därmed experimentera fram de bästa inställningarna i designen.  
- meteringsignaler nämns där för att skapa tidsluckor åt de mindre flödena samt att 

balansera rondellens ojämna flöde. 
- höga trafikflöden ger större fördröjningar på de icke signalreglerade cirkulationsplatserna 

än i de signalreglerade. 
 

2.5.2. Nackdelar 
- Fulltidssignalreglering leder till att signalerna ökar fördröjningarna vid låg trafikintensitet. 
- Det kan uppkomma svårigheter vid utplacering av trafiksignalstolparna. 
- En konflikt uppstår mellan att erbjuda långa cykeltider för att få hög kapacitet och korta 

cykeltider för att hålla nere kölängderna om det är begränsat med plats. 
- Tidsättning blir komplicerad vid många infarter. 
- Kombinationen av trafiksignaler och rondeller kan vara svårbegriplig för trafikanterna, 

missförstånd kan lätt ske. 
- Missuppfattningar av vilka signaler som hör ihop kan ske då trafikanterna är ovana vid 

trafiksignaler i cirkulationsplatser. 
- Vid användning av deltidskontroll kan problem uppstå då signalerna är släckta. 
- Signalreglerade cirkulationsplatserna har något sämre funktion än de icke signalreglerade 

vid låga trafikflöden. 
 

2.6. Simulering 

2.6.1. Bakgrund 
Ombyggnationer av en rondell är ett mycket kostsamt sätt att utvärdera om en viss lösning av ett 
kapacitetsproblem är bra eller inte. Därför har redan från början av detta projekt funnits ett mål 
att använda någon simuleringsprogramvara för att testa olika sätt att höja kapaciteten i en 
cirkulationsplats. Cirkulationsplatser är svåra att jämföra inbördes på grund av att det är så många 
olika faktorer som påverkar dess utformning och funktion. Ett vedertaget faktum är att en 
lösning som fungerar tillfredställande på ett ställe behöver inte nödvändigtvis fungera på ett annat 
ställe. Det gör att det inte alltid är så lätt att använda en framtagen simuleringsmodell för en viss 
cirkulationsplats på en annan liknande plats och det gör att kostnaderna för att utveckla en 
modell kan bli mycket höga. Resonemanget kring dessa frågor ledde oss in på vilken programvara 
som var mest lämpad för att göra en eventuell simuleringsmodell som kunde användas för att 
presentera våra resultat. Det finns en mängd olika programvaror av olika typ som på ett eller 
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annat sätt varit intressanta för den typ av simulering som vi ska göra. I denna del kommer vi dock 
först inleda med lite allmän bakgrundsinformation om vad simulering är och hur ett 
simuleringsprojekt går till.  
 

2.6.2. Allmänt om simulering 
Simulering handlar om att avbilda verkligheten med en modell som man sedan kan experimentera 
med, få erfarenheter av och förhoppningsvis därefter lösa ett visst problem. Genom att använda 
en simulator kan användare få en inblick i ett system och prova olika lösningar på ett problem 
som kan vara svårt och kostsamt att utreda i verkligheten. Ett verkligt experiment eller försök 
innebär ofta en del stora investeringar eller ombyggnationer medan en väl utförd simulering kan 
ge bra indikationer på hur man bör utforma ett visst system utan att man behöver göra några 
ingrepp i det verkliga systemet. I många fall kan man undvika att göra fundamentala misstag 
genom att prova systemet i en simulator vilket kan spara en del tid och pengar. Tidigare 
diskuterades att det kan vara kostsamt att utveckla en simuleringsmodell. Det är självklart en 
faktor man måste ta hänsyn till innan man drar igång arbetet. Men jämfört med att bygga om ett 
verkligt system så torde kostnaderna vara mycket lägre. Beroende på vilket typ av system 
simuleringen avser bör förhållandet mellan projektets helhetsbudget och själva simuleringens 
kostnad kunna variera avsevärt. I vårt fall handlar det dock om vägprojekt som kan innebära 
stora ingrepp i landskapet och beröra många människor under en lång tid framåt. Detta faktum 
gör att simulering bör vara mycket intressant för att ge ytterligare erfarenheter inför ett projekt. 
 

2.6.3. De olika stegen i ett simuleringsprojekt 
De flesta simuleringsprojekt brukar genomföras på liknande sätt. Man har ofta olika faser som 
måste genomgås iterativt för att till slut kunna resultera i en bra modell, några intressanta försök 
och en slutgiltig redovisning av resultatet. De huvudsakliga stegen i ett allmänt simuleringsprojekt 
är (Sandblad 2003).  
 
Problemspecifikation  
En systemavgränsning görs vilket innebär att man specificerar vilka delar av verkligheten som ska 
ingå i modellen. I detta steg anger man också syftet med simuleringen, vilken kvalitet den bör 
uppfylla och vad resultaten ska användas till. 
  
Modellkonstruktion  
Här konstrueras modellen för att uppfylla de krav man ställer på modellen. En simuleringsmodell 
behöver följaktligen inte vara helt korrekt, huvudsaken är att den är nog bra så att den kan 
uppfylla syftet med simuleringen. 
 
Validering 
För att kunna lita på modellen måste man kontrollera vilken kvalitet modellen håller i förhållande 
till syftet och det avbildade systemet. Är kraven man ställde från början uppfyllda? Håller den 
data man använt och ska använda nog bra kvalitet? Valideringen görs genom statistiska analyser, 
prövningar av hypoteser och känslighetsanalyser. 
 
Programmering 
Genom att använda sig av någon simuleringsprogramvara kan man bygga modellen i exekverbar 
form för att sedan kunna göra experiment.  
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Verifiering 
Denna del innebär att man kontrollerar den datormodell man byggt och undersöker om den 
innehåller några fel, brister eller buggar. 
 
Planering av experimentserie 
Vilka experiment och försök som ska genomföras med hjälp av modellen planeras. 
 
Genomförande av experiment 
De planerade experimenten genomförs. 
 
Resultatsammanfattning 
Ofta ger en simulering stora mängder utdata som måste redigerar och sammanställas för att 
kunna användas på ett bra sätt. 
 
Resultatutvärdering 
Denna del handlar om att man jämför resultaten med de syften man hade och om de är 
användbara för att man ska kunna uppnå målet med simuleringen. 
 
Resultatpresentation 
En bra presentation av resultaten bör göras där all relevant information presenteras.  Här ingår 
syfte, avgränsningar, validering, verifiering och resultatutvärdering.  
 
Implementering 
Om syftet är att använda resultatet till att implementera en ny lösning eller en förändring av ett 
system bör detta göras och även den bör utvärderas för att kunna jämföras med det simulerade 
resultatet. 
 
I (Sandblad 2003) tas ej kalibrering med som ett steg i ett allmänt simuleringsprojekt. När det 
gäller trafiksimulering är detta ett viktigt steg som bör göras efter programmeringen. Kalibrering 
kan dock endast ske om simuleringen utförs på ett system som redan existerar. 
 

2.6.4. Val av programvara 
Beroende på vilken typ av simulering man ska göra så finns det olika sorters verktyg. Ofta 
innebär det att man på egen hand får tillverka en programvara. Det kan bero på att det är ett 
speciellt system som ska avbildas och det inte finns någon liknande programvara framtagen för 
just en sådan simulering. I många fall finns det dock kommersiella program för att simulera en 
viss sorts system. För vägtrafik finns det en hel del olika programvaror framtagna som fungerar 
på helt olika sätt och som modellerar med olika detaljnivåer. För att lättare kunna stärka valet av 
simuleringsmodell behandlas nedan några olika typer av modeller som finns för simulering av 
trafiknätverk. 
 
Man kan dela in de olika programvarorna i tre olika typer, makro-, meso- och mikromodeller 
beroende på vilken detaljnivå de hanterar trafiknätverket (Davidsson 2004). En annan indelning 
är statiska och dynamiska modeller där statiska modeller är baserade på analytiska metoder medan 
dynamiska är baserade på trafikflöden som ändras under tiden. En makromodell är oftast statisk 
och hanterar trafiken baserat på analytiska metoder, vilket gör att man kan få en uppfattning om 
hur den totala trafiken skulle bete sig under en viss period. Man får dock ingen information om 
hur trafiken beter sig vid speciella tidpunkter. Den vanligaste programvaran för mesomodellering, 
CONTRAM, är dynamisk och kan följaktligen ta hänsyn till förändringar i trafikflödet över tiden. 
Tidsperioden är ofta omkring 15 minuter för ett intervall (Davidsson 2004). Detaljnivån är alltså 
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noggrannare än en makromodell som har uppdatering i timintervall. Den mest detaljrika nivån 
för trafiksimulering är mikrosimulering. Dessa program är dynamiska vilket innebär att trafiken 
förändrar sig över tiden. Det ger fördelar framför en statisk modell eftersom fordon kan ändra 
sitt resmönster allt eftersom trafiksituationen ändras vilket inte kan ske i en statisk modell där alla 
fordons vägval redan är bestämda från början. Modelleringsnivån är mycket detaljerad på 
mikronivå vilket till exempel innebär att varje fordon kan följas individuellt. Varje fordons 
rörelser bestäms dels av geometrin i nätverket och dels av beteendelagar som gör att trafiken 
kommer att fungera på ett liknande sätt som i verkligheten. Geometrin som radier, vägbredder 
eller teknisk utrustning modelleras med hög precision och ger möjlighet att bygga en noggrann 
kopia av det verkliga systemet. Dock innebär det att det blir fler parametrar som måste 
uppskattas och bestämmas vilket ökar risken för att fel uppkommer. Allt eftersom intelligenta 
transportsystem blir mer och mer vanliga behövs bättre verktyg för att kunna göra analyser och 
förändringar. Det är främst de dynamiska mikrosimuleringsprogrammen som idag används och 
utvecklas för att bli de verktyg som efterfrågas. Det finns en mängd mikrosimuleringsprogram, till 
exempel VISSIM, AIMSUN, CORSIM, PARAMICS, vilka alla fungerar på liknande sätt.  
 
Senare i rapporten (kapitel 6) kommer en kombination av trafiksignaler och cirkulationsplatser 
samt förändringar i utformningen undersökas. Tanken är att om möjligt hitta intressanta och 
effektiva metoder som förbättrar trafiksituationen vid en hårt belastad korsning. Trafikområdet 
som ska studeras innefattar ett litet nätverk med två rondeller. Det är viktigt att enkelt se hur små 
förändringar i nätverket kan påverka effektiviteten i cirkulationsplatserna. För att klara av detta 
behövs en mikrosimuleringsprogramvara där dessa förändringar kan göras och simuleras. 
Anledningen till att just mikrosimuleringsprogramvaran AIMSUN valdes som verktyg är att viss 
erfarenhet av programmet finns och att Linköpings Universitet har tillgång till detta program. Vid 
valet av programvara var det även intressant att man i AIMSUN kan bygga ut modellen att 
omfatta även intilliggande korsningar som kan påverka trafiksystemet. För att bygga upp den 
geometriska utformningen kan man använda sig av bakgrundskartor eller satellitbilder i olika 
format som underlättar en korrekt avbildning av verkligheten. 
 

2.6.5. AIMSUN 
AIMSUN är ett utpräglat mikrosimuleringsprogram för trafik i tätorts- och motorvägsmiljö som 
baseras på Car-followingmodeller och körfältsmodeller. Det är utvecklat i Spanien av företaget 
TSS Transport Simulation Systems. Programvaran består av en övergripande simuleringsmiljö 
som heter GETRAM som i sin tur består av den grafiska editorn TEDI, där man bygger upp sitt 
trafiknätverk och mikrosimuleringsmiljön samt AIMSUN, där man utför simuleringarna. Varje 
enskild bil och dess förare är den enhet som är minst i systemet och är den mest detaljerade nivån 
som programmet simulerar trafikströmmarna.  
 
Modellen byggs upp i den grafiska editorn TEDI med hjälp av sektioner och noder. En sektion 
kan beskrivas som en eller flera intilliggande körfält i samma riktning och används vid byggandet 
av en väg. Flera sektioner kan kopplas ihop med varandra och på så vis kan olika 
vägutformningar skapas. En nod är en anslutningspunkt mellan två eller flera sektioner. Detta 
kan antingen vara en korsningsyta där konflikter kan ske eller en direkt sammanfogning av två 
sektioner där en korsningsyta inte är nödvändig. 
 
Trafiken i nätverket kan antingen styras av en OD-matris eller med svängandelar där trafiken 
fördelas efter angivna procentsatser vid korsningar. Då svängandelar används har fordonen ingen 
förvald rutt utan den bestäms efterhand vid varje korsning. Detta kan leda till att länkflöden blir 
för stora eftersom fordon kan komma tillbaka till den punkt i nätet där de redan har varit. I en 
OD-matris sätts antalet fordon som åker mellan alla olika start och slutdestinationer i nätverket 
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per tidsintervall och fordonstyp. Fordonen färdas här från två olika centroider, start- och 
målcentroid, som sitter på varje infartslänk i nätverket. Vilken rutt fordonen sen tar bestäms av 
den snabbaste vägen mellan start- och målpunkt i systemet. 
 
Trafikflödet i AIMSUN regleras vid korsningar antingen med trafiksignar, stopp- eller 
företrädesskyltar. Det går att kombinera dessa regleringar i samma korsning. Trafiksignalerna 
styrs med hjälp av faser i ett signalschema där grön-, gul- och rödtider bestäms. Tidsättningen kan 
antingen vara fast, fordonstyrd eller externt styrd. Trafiksignalerna kan även koordineras med 
varandra med hjälp av funktionen offset som är en fördröjningsparameter. Meteringsignaler är en 
annan form av trafikreglering och kan placeras på valfri länk i nätverket. Denna fungerar ungefär 
som en trafiksignal, men behöver inte placeras intill en korsning. Meteringsignalens kan styras 
genom fast tidsättning, antal passerande fordon eller en viss fördröjning. Den kan dock inte 
koordineras med andra metering- eller trafiksignaler. 
 
Under en simulering är det möjligt att följa fordonen i systemet genom animeringen. Användaren 
kan antingen välja att visa den grafiska presentationen vid simuleringen eller undvika denna 
genom att använda batch mode vid körningen, vilket är en snabbare variant. Animeringen kan även 
studeras i form av färgade trafikströmmar där användaren själv bestämmer vad strömmarna 
betyder. Det kan till exempel vara fordon av samma typ, med samma start- eller målcentroid. 
 
Vid simuleringen kan användaren välja att samla in en mängd statistik för till exempel systemet, 
sektioner, noder eller fördefinierade trafikströmmar. Detektorer kan placeras i nätverket vilka 
även de kan samla in olika typer av statistik. Till exempel kan antalet fordon som passerat 
detektorn eller deras medelhastighet bestämmas, beroende på vad användaren är ute efter. 
Statistiken lagras som tabeller i datafiler eller i en databas för att användaren enkelt ska kunna 
hantera datamängden. Några exempel på vilka variabler som sparas är restider, kölängder, 
hastigheter samt fördröjningstider.  
 
Ytterligare information om GETRAM finns i (Matstoms 2002), (TSS 2002:1) och (TSS 2002:2). 
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3. Enkät 
Kapitlet presenterar en enkätundersökning som genomfördes för att inventera hur stora 
kapacitetsproblemen som finns i cirkulationsplatser i Sverige. Resultatet av enkäten visade att 15 
av 22 tillfrågade väghållare anser sig ha någon form av kapacitetsproblem. Dessutom 
lokaliserades två cirkulationsplatser i Lund vilka användes som försöksobjekt. 
 

3.1. Enkätundersökning 
En enkätundersökning gjordes för att inventera vilka större städer i Sverige som anser sig ha 
kapacitetsproblem i cirkulationsplatser. Enkäten (se bilaga 1) skickades ut till de 15 största 
kommunerna och till Vägverkets 7 regionkontor. Mindre städer kändes ej väsentliga att skicka till 
då dessa troligtvis inte har några rondeller med kapacitetsproblem. Syftet med enkäten var även 
att finna en lämplig cirkulationsplats med kapacitetsproblem som vi senare skulle använda för 
fältmätningar och eventuellt en simulering. Enkäten avgränsades genom att endast tre 
huvudfrågor ställdes. För att få in rätt resultat av enkäten klargjordes tydligt målet samt vad 
svaren skulle användas till. Enkäten framställdes i samarbete med Svante Berg, Vägverket och 
Peter Kronborg, Movea. Under planeringen diskuterades vilken metod enkäten skulle utföras 
med. För att göra det enkelt och snabbt användes e-mail som huvudsaklig utskicksmetod. Då e-
mail lätt kan försvinna planerades redan från början ett stort antal telefonsamtal för att påminna 
och samla in svar om enkäten. Alla enkäter skickades ut den 13 oktober 2004 och det beräknades 
minst ta två veckor innan en uppföljning skulle vara aktuell att inledas. Responsen på enkäten 
blev över förväntan.  
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3.2. Resultat av enkäten 
I tabell 3 visas en sammanställning av vilka kommuner/regioner som anser sig ha 
cirkulationsplatser med kapacitetsproblem eller inte. Den sista kolumnen visar vilka som ej svarat 
på enkäten. 
 

Kommuner/regioner 
Har cirkulationsplatser 

med kapacitetsproblem? 

Vägverket Region Mitt1  Nej  

Vägverket Region Mälardalen2 Ja   

Vägverket Region Norr3  Nej  

Vägverket Region Skåne4 Ja   
Vägverket Region Stockholm5 Ja   
Vägverket Region Sydöst6 Ja   
Vägverket Region Väst7   Ej svar 
Borås stad8 Ja   
Gävle kommun9  Nej  
Göteborg stad10 Ja   
Helsingborgs stad11 Ja   
Jönköpings kommun12  Nej  
Linköping kommun13 Ja   
Lunds kommun14 Ja   
Malmö stad15 Ja   
Norrköpings kommun16 Ja   
Uppsala kommun17 Ja   
Stockholms stad18   Ej svar 
Sundsvall kommun19 Ja   

Umeå Kommun 
20  Nej  

Västerås stad21 Ja   

Örebro kommun22 Ja   

Tabell 3 Sammanställning av enkätsvaren. 

 

3.2.1. Beskrivning av kapacitetsproblemen  
Svarens noggrannhet varierade mycket mellan de olika väghållarna. Vissa skrev väldigt detaljerat 
medan andra var mer kortfattade. I denna del kommer varje väghållares problem att 
sammanställas och vart de aktuella cirkulationsplatserna geografiskt befinner sig. De som 
lämnade en detaljerad beskrivning delas upp i separerade stycken, medan de andra kortfattat 
sammanställs i ett stycke. 
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Helsingborgs stad 
Beräkningar som Helsingborgs stad har gjort visar att det finns kapacitetsproblem i 
cirkulationsplatsen Malmöleden/Södra Stenbocksgatan. Beräkningarna grundas på de uppgifter 
om dygnstrafik, timtrafikens storlek och fördelning på riktningar som togs fram 1994. Det har 
gjorts beräkningar på belastningar dels för trafikmängder år 2004 och dels hur läget är om tio år, 
om trafiktillväxten antas öka 1 % per år. Strukturen på cirkulationsplatsen antas även vara 
densamma som vid år 2004. I tabellerna nedan visas hur stora trafikmängderna och 
belastningsgraderna är i de olika tillfarterna dels i dagsläget och dels hur dessa beräknas vara om 
tio år.  
 
2004 års trafiknivå 

Beräknade belastningar Tillfart Trafikmängd 
bilar per dygn 3 tillfarter 4 tillfarter 

 

Malmöleden centrum 19000 0,6 0,65 
Södra Stenbocksgatan 18000 0,8 0,8 
Malmöleden söder 25000 0,65 0,65-0,75 
Gåsebäcken 2500 - 0,4 

Tabell 4 Nuvarande trafiknivå i cirkulationsplatsen Malmöleden/Södra Stenbocksgatan i Helsingborg. 

Trafiken om tio år 
Beräknade belastningar Tillfart Trafikmängd 

bilar per dygn 3 tillfarter 4 tillfarter 
 

Malmöleden centrum 21000 0,7 0,8 
Södra Stenbocksgatan 20000 0,95 1,0 
Malmöleden söder 28000 0,7 0,8-0,9 
Gåsebäcken 5000 - 0,75 

Tabell 5 Framtida trafiknivå i cirkulationsplatsen Malmöleden/Södra Stenbocksgatan i Helsingborg. 

 
I båda fallen kan man se att det är främst trafiken från Södra Stenbockgatan som är det största 
problemet till kapacitetsnedsättningen i cirkulationsplatsen. Detta uppstår i det vänstra körfältet 
då mycket trafik vill köra vänster i den infarten. Cirkulationsplatsen är alltså snedbelastad.  
 
Vägverket Region Mälardalen 
Vägverkets regionkontor i Mälardalen har angivit att de har kapacitetsproblem i 
cirkulationsplatsen Västergatan Nybron/Hamngatan i Eskilstuna. Det är en cirkulationsplats med 
korsande gång- och cykeltrafik som inte är signalreglerad. Det är bilarna som påverkas mest och 
har de största kapacitetsproblemen. Problem uppstår främst beroende på att det förekommer 
ojämna flöden på länkarna, dålig utformning samt för att gångtrafik hindrar fordon från att köra 
in i rondellen. Problemen uppstår vid rusningstrafik, övrig tid fungerar den bättre. 
 
Västerås stad 
I Västerås har kommunen en cirkulationsplats som är belägen vid Bergslagsvägen/Norrleden. 
Fordonsflödet för alla infarter är totalt ca 40 000 fordon/dygn i inkommande riktning. Vid 
rusningstrafiken på eftermiddagen och vid andra tidpunkter då stora flöden förekommer bildas 
det kapacitetsproblem i cirkulationsplatsen. Problemen orsakas främst av det stora antalet fordon 
och ojämna flöden på länkarna. Cirkulationsplatsen har ingen gång- och cykeltrafik i anslutning 
till några infarter. 
 
Vägverket Region Sydöst 
Vägverket Region Sydöst har ett antal cirkulationsplatser med kapacitetsproblem. En av dessa är 
Bergsrondellen i Linköpings kommun mellan Tornby köpcentrum och centrum. Den är inte 
signalreglerad och har gång- och cykeltrafik i anslutning till infarterna. Kapacitetsproblemen i 
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cirkulationsplatsen uppkommer av höga fordonsflöden. De andra cirkulationsplatserna som 
angavs i enkätsvaret var alla utan korsande gång- och cykeltrafik. Dessa är belägna på olika platser 
runt om i regionen och problemen orsakas i alla fyra fall av ojämna flöden under rusningstrafiken 
på morgonen och eftermiddagen. Det är bilisterna som främst drabbas av detta. Nedan följer en 
lista över cirkulationsplatsernas namn och geografiska läge: 
 

- Fagrabäcksrondellen i Växjö Utfarten mot Kalmar från Växjö 
- Vallarondellen i Linköping  Södra infarten till Linköping från Rv 36 
- Karlsrorondellen i Kalmar  Korsningen mellan E22 och Rv 25 söder om Kalmar 
- Ekhagsrondellen i Jönköping  Anslutningen av Rv 31 till E4 i Jönköping 

 
Uppsala kommun 
I Uppsala är cykeltrafiken väldigt omfattande vilket betyder att i de flesta cirkulationsplatser finns 
det någon form av korsande gång- och cykeltrafik. Det finns två cirkulationsplatser där det 
uppstår problem för biltrafiken under högtrafik. Den cirkulationsplats som främst nämns av 
Uppsala Kommun är belägen vid Fyrislundsgatan/Stålgatan och har ickesignalerad korsande 
gång- och cykeltrafik. Gatu- och fastighetskontoret tror inte att detta problem hänger samman 
med förekomsten av gång- och cykeltrafik. Problemet handlar snarare om den relativt 
obalanserade belastningen i de olika tillfarterna i kombination med de relativt stora 
trafikmängderna. Cirkulationsplatsens trafikmängder har inte beräknats på senare år, men låg för 
de olika benen på ca 15 000, 3 000, 8 000 respektive 12 000 fordon per veckomedeldygn år 1999-
2000. Dessa trafikmängder skiljer sig mycket från varandra och gör att cirkulationsplatsen blir 
snedbelastad. 
 
Sundsvall kommun 
Sundsvall kommun har två cirkulationsplatser med korsande gång- och cykeltrafik där 
kapacitetsproblem uppstår. Den första ligger vid Storgatan/Skolhushallen/Storbron. Gång- och 
cykelpassagen ligger före väjningslinjen i tillfarterna men är inte signalreglerad. Det är bilarna som 
är den trafikantgrupp som påverkas mest. Problemen orsakas av platsbristen som uppstår på 
grund av den höga trafikmängden samt att det förekommer mycket gångtrafik på 
övergångsställena. Problemen uppkommer dagligen på morgonen, lunchtid samt vid klockan 
16.00 – 17.00. Trafikflödena är på de anslutande benen från Storgatan 10 000 fordon/dygn, 
Skolhusallen 20 000 fordon/dygn och Storbron 22 000 fordon/dygn. 
 
Den andra cirkulationsplatsen ligger vid Fabriksgatan/Tivolivägen/Norrmalmsgatan/Storbron. I 
denna är det ojämna trafikflöden som orsakar kapacitetsproblemen. Utformningen av gång- och 
cykeltrafiken är samma som vid föregående cirkulationsplats och även här är det bilarna som är 
den trafikantgrupp som påverkas mest. Problemen uppstår dagligen klockan 16.00 – 17.00 på 
anslutningen från Fabriksgatan samt vid olika evenemang. Fördelningen av inkommande fordon 
är på Fabriksgatan 8 000 fordon/dygn, Tivolivägen 11 000 fordon/dygn, Norrmalmsgatan 18 000 
fordon/dygn och Storbron 22 000 fordon/dygn. 
 
Norrköpings kommun 
Norrköpings kommun har främst två cirkulationsplatser där de anser att kapacitetsproblem 
uppstår. Den första ligger på Kungsgatan/Södra Promenaden och är en cirkulationsplats med 
korsande gång- och cykeltrafik före väjningslinjerna på infarterna. Gång- och cykeltrafiken är inte 
signalreglerad. Det som orsakar kapacitetsproblemen är dels den korsande gång- och 
cykeltrafiken på övergångsställena men även dess utformning. Det är främst vid rusningstrafiken 
som problem uppstår för bilarna då belastningen blir stor. Trafikflödena i varje ben är vid det 
västra benet 14 000 fordon/dygn, norra benet 13 800 fordon/dygn, östra benet 15 100 
fordon/dygn och södra benet 11 100 fordon/dygn. 
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Den andra cirkulationsplatsen ligger vid Norr Tull och är signalreglerad för spårvagnstrafiken och 
bilar. Det som här orsakar kapacitetsproblemen är spårvägen som går rakt igenom 
cirkulationsplatsen och som är signalreglerad. Problemen uppstår även här under rusningstrafiken 
och det är bilarna som drabbas i första hand. Trafikflödena i de anslutande benen är följande: 
Västra 12 600 fordon/dygn, nordvästra 14 200 fordon/dygn, nordöstra 8 400 fordon/dygn, östra 
10 800 fordon/dygn och södra 17 100 fordon/dygn. 
 
Göteborgs kommun 
Göteborgs kommun har ett flertal cirkulationsplatser med kapacitetsproblem enligt FB 
Engineering AB. De flesta av dem har korsande gång- och cykeltrafik som inte är signalreglerad. 
Dessa cirkulationsplatsers geografiska placering och dess problem är: 
 

Sprängkullsgatan/Rosenlundsplatsen hög belastning, gångtrafik 
Sisjövägen/Stora Ågatan hög belastning 
Hjuviksvägen/Flyghamnsvägen   små radier, hög och ojämn belastning 
Hjuviksvägen/Hällsviksvägen små radier, hög och ojämn belastning 
Hjuviksvägen/Långrevsvägen   små radier, hög och ojämn belastning 
Hjuviksvägen/Hästeviksvägen  små radier, hög och ojämn belastning 
Näsetvägen/Topasgatan små radier, hög och ojämn belastning 

Tabell 6 Sammanställning över rondeller med kapacitetsproblem i Göteborgs kommun.. 

 
Kapacitetsproblemen inträffar på samtliga cirkulationsplatser vid rusningstrafiken under 
morgonen och eftermiddagen. I Frölundarondellen kan även problemen uppstå vid handel och 
vid fritidstrafik mot Göteborgs badplatser. Trafikantgrupper som drabbas är bilarna och i 
Hjuviksvägen även bussarna. Det har gjorts trafikmätningar för två av dessa rondeller som visade 
följande fordonsflöden: 
 
Sisjönrondellen hade flödesfördelningen 6000, 8000, 12000, 19800 fordon/dygn för de olika 
benen vid mätningen år 1999. Hjuviksvägen/Flyghamnsvägen hade flödesfördelningen 11500, 
12500, 4500, 500 fordon/dygn för de olika benen vid mätningen år 2003. 
 
Det finns ytterligare en cirkulationsplats i Göteborg med kapacitetsproblem. Denna är 
signalreglerad för spårvagn och bussar och ligger vid korsningen 
Korsvägen/Örgrytevägen/Skånegatan/Södra vägen/Mölndalsvägen. Trafikantgruppen med 
främsta kapacitetsproblemen är bilarna. Kapacitetsproblemen uppstår i samband med 
rusningstrafiken under morgonen och eftermiddagen, men även vid större evenemang. Det som 
orsakar problemen är bland annat en hög belastning på rondellen, signaleringen och en hög 
belastning av gångtrafikanter, cyklister, spårvagnar och bussar eftersom att platsen är en 
knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg.  
 
Lunds Kommun/Vägverket Region Skåne 
Den rondell som båda uppgiftslämnarna nämner är belägen vid universitetsområdet i Lund. Det 
är egentligen två närliggande rondeller, men problemen uppkommer främst vid den större (Norra 
Ringen/Delfinvägen/Getingevägen). Den är en knutpunkt för trafik in till det stora arbets- och 
studieområdet på morgonen och ut från samma område under eftermiddagen. Problemen under 
morgonen är obalansen som uppkommer då ett mycket högt flöde kommer från motorvägen 
E22 och svänger vänster genom cirkulationsplatsen. Under eftermiddagen är flödena motsatta 
och problemen orsakas av att det höga trafikflödet söderifrån blockeras i rondellen och inte kan 
svänga höger ut mot motorvägen E22, med långa köer från söder som följd. Inkommande flöden 
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(vardagsmedeldygnstrafik) är uppmätta till från öster: 11931 fordon/dygn, från norr: 3935 
fordon/dygn, från väster: 7808 fordon/dygn, Från syd: 8612 fordon/dygn (Johansson 2004). 
Dessa mätningar är genomsnittliga över vardagsmedeldygn vilket gör att obalansen inte syns. 
Från öster kommer största delen av flödet under morgonen, medan från söder kommer största 
delen av flödet under eftermiddagen. Denna rondell valdes som försöksrondell för simulering 
och experiment, vilket beskrivs vidare i kapitel fyra, fem och sex. 
 
Övriga kommuner/regioner 
Från övriga kommuner/regioner, vilka hade kapacitetsproblem på någon eller några 
cirkulationsplatser, erhölls väldigt korta och inte så detaljerade enkätsvar. Därför har dessa 
sammanfattas mycket kort. 
 
Malmö Stad 
I Malmö stad finns det främst två cirkulationsplaster med kapacitetsproblem. Det är en 
stadsrondell vid inre ringen och en planskild rondell norrut. Dessa är hårt belastade men köerna 
är relativt små. 
 
Örebro Kommun 
Örebro har en cirkulationsplats med kapacitetsproblem belägen vid universitetssjukhuset på 
Arlängsgatan/Södra Greverosen. Den 6 november 2004 byggdes den ut och en fjärde arm 
öppnades. Cirkulationsplatsen är signalreglerad då en industrijärnväg går rakt igenom. Örebro har 
även en hårdbelastad cirkulationsplats vid Asholmen, Södravägen/Adolfsbergsvägen. Denna 
rondell har korsande gång- och cykeltrafik och är snedbelastad vilket gör att trafiken från 
industriområdet inte kommer ut i rondellen och köer bildas därmed. Vissa helger har även 
cirkulationsplatsen vid Mariebergs köpcentrum i Örebro kapacitetsproblem. Den 
trafikantgruppen med de största kapacitetsproblemen är bilisterna. Det inkommande flödet till 
cirkulationsplatsen är uppmätt till 870, 170, 530, 710 fordon/timme under vardagsmaxtimmen. 
 
Linköpings Kommun 
I Linköping planerar man att bygga en cirkulationsplats vid Tornby köpcentrum längst ut mot 
motorvägen. En utredning är gjord och problemen är att trafik köar ut på motorvägen. Detta ska 
lösas med en signalreglerad rondell. Två andra cirkulationsplatser med kapacitetsproblem är 
Bergsrondellen vid Industrigatan och Vallarondellen.  
 
Vägverket Region Väst  
I Göteborg har man några cirkulationsplatser med hög belastning i, men som inte ansågs ha några 
egentliga kapacitetsproblem. Dessa rondeller är belägna på Hisingen (vägen ut mot Torslanda) 
och på Korsvägen. Problemen på Korsvägen orsakas av interaktionen mellan många olika 
trafikslag som möts på samma ställe.  
 
Vägverket Region Stockholm 
I Stockholm tycker man överlag att de rondeller man byggt fungerar tillfredsställande och har 
förbättrat trafiksituationen. Runt om i kommunen har man tidvis långa köer men det beror inte 
på själva cirkulationsplatserna utan på de stora mängderna trafik som ska passera. Det finns ändå 
en del platser med rondeller där situationen är ansträngd till exempel Brommaplan, Sergelstorg 
och Drottningplan. 
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4. Fältstudie 
Kapitlet beskriver hur fältstudien gick till och inleds med en bakgrund till problemen i 
försöksplatsen. Därefter redovisas hur trafikmätningen genomfördes vilken gjordes för att få 
indata till simuleringsmodellen. Kapitlet avslutas med att diagram över ankommande flöden och 
kölängder presenteras. 
 

4.1. Bakgrund 
Genom enkätsvaren fick vi kontakt med framför allt Vägverket Region Skåne som hade två 
rondeller i nordöstra Lund med kapacitetsproblem. Det är två cirkulationsplatser som ligger intill 
varandra och bildar en stor inkörsport till universitetsområdet och Ideon företagspark. Detta är 
ett mycket expansivt område där det kontinuerligt har byggts nya bostadsområden, industrier och 
vägar. Det planeras fortfarande byggnationer av nya områden i närheten vilket troligtvis kommer 
leda till ytterligare trafikökningar både på den närliggande stora vägen E22 och i närområdet. År 
2002 blev den stora korsningen på Norra Ringen, som tidigare varit signalreglerad, ombyggd till 
en cirkulationsplats. Anledningen var att minska köerna i området och bygga en gång- och 
cykelförbifart för den stora mängd oskyddade trafikanter som passerade korsningen på väg till 
och från universitetetsområdet. Cirkulationsplatsen blev bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Inga 
fordonsolyckor har anmälts efter ombyggnaden, endast några cykelolyckor nere på cykelbanorna 
som är livligt trafikerade under morgonen och eftermiddagen. Det verkar som att alla inblandade 
är överens om att trafiksituationen har blivit bättre sedan man byggde om korsningarna. För att 
kunna mäta denna förbättring var man från Lunds Kommun och Vägverket Region Skåne 
intresserade av att få trafikdata från dagens situation som man kan använda till en efterstudie. 
Före ombyggnationen gjordes en trafikmätning i december 1999 där man samlade in data för att 
göra studier, i trafikberäkningsprogrammet CAPCAL, av olika scenarier inför ombyggnationen. 
Trots att ombyggnationen gjort trafiksituationen i området bättre är det fortfarande en del 
problem vid morgon och eftermiddagens rusningstrafik. Dessa problem uppkommer genom att 
det är en tydlig obalans i flödena genom rondellerna.  
 
Vägverket Region Skåne har själv identifierat en del problem som kan vara intressanta att 
undersöka. Den nybyggda cirkulationsplatsen misstänkts ha problem med att genomkörande 
fordon från E22 infarten stör trafiken från Norra Ringen som är på väg in rondellen. Detta för 
att genomkörande trafik inte tydlig visar att de ska köra ur rondellen. Två andra åsikter är att 
cirkulationsplatsen misstänks vara för liten och att trafikförändringarna inte blev som man 
förutspått. Den närliggande trafiksignalreglerade korsningen till väster om den aktuella 
cirkulationsplatsen har en styrande funktion för ankommande flöde västerifrån. Det kommer 
fordon i kolonner från denna trafiksignalreglerade korsning, vilket påverkar kapaciteten i våra 
cirkulationsplatser genom att det kommer tät trafik ibland och ingen trafik ibland. En rondell 
fungerar oftast bäst om flödena inte styrs av närliggande korsningar utan kan reglera sig själv. 
Efter den hittills ändå lyckade ombyggnationen som gjorts så finns det planer på att bygga om 
denna närliggande signalkorsning på Norra Ringen väster om cirkulationsplatserna för att uppnå 
en bättre rytm längs vägsträckan. 
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4.2. Trafikmätning 

4.2.1. Planeringsfasen 
För att kunna göra en ordentlig trafikmätning av rondellerna gjordes först en noggrann planering 
hur denna skulle utföras. Genom ett besök i Lund cirka två veckor innan trafikmätningen, 
studerades cirkulationsplatserna i verkligheten. Då undersöktes om det fanns någon lämplig plats 
att filma från och för att få en uppfattning om hur stort kapacitetsproblemet var. I samband med 
detta företogs även ett möte med de inblandade parterna, det vill säga Lunds Kommun och 
Vägverket Region Skåne. På mötet presenterades hur trafiksituationen såg ut och vad alla 
inblandade parter ville få ut av trafikmätningen. För att inhämta mer kunskap om hur en 
trafikmätning utförs och hur man skulle gå tillväga rådfrågades Torsten Bergh på Vägverkets 
huvudkontor i Borlänge som besitter stor kunskap inom detta område. I samråd med honom 
bestämdes vilka parametrar som behövdes och vilka som var möjliga att få ut genom 
trafikmätningen (se tabell 7).  
 
VIDEO: 
Svängandelar 
Betjäningstid 
Körfältsfördelning 
Tidsluckor 
Inkommande flöde till cirkulationen 
Störande (hindrande) flöden 
Andel tunga fordon (ev. med slangar) 
Busstider 
 

SLANGAR: 
Inkommande flöde 
Andelen tunga fordon 
 

MANUELLT: 
Kölängd för varje körfält varje minut 
Max hastighet i cirkulationen 
Medel hastighet i cirkulationen 

Tabell 7 Parametrar som registrerades under trafikmätningen med de olika verktygen (video, slangar, manuellt). 

 

4.2.2. Utförandefasen 
Videofilmning 
För att få en övergripande bild över 
trafikflödet inne i cirkulationsplatserna samt 
på de anslutande infarterna var det 
nödvändigt att filma dessa från en relativt hög 
höjd. Cirkulationsplatserna ligger som tidigare 
nämnts nära varandra, men avståndet är ändå 
för stort för att man ska kunna filma båda 
rondellerna samtidigt från en kamera. Genom 
att rigga upp en egen videokamera i 
trapphuset inne i en kontorsbyggnad intill, 
kunde den mindre av de båda 
cirkulationsplatserna filmas. Den större 
huvudrondellen filmades med hjälp av 
trafikkonsultföretaget Trivectors mätvagn där 
videokameran hissades upp på en 15 m lång  
mast för att få en bra och övergripande bild 
över hela cirkulationsplatsen. För att 
cirkulationsplatserna skulle filmas vid samma 
tidpunkt, synkroniserade vi våra klockor med 
mätvagnens klocka så noggrant som möjligt.  

Bild 10 Karta över hur videofilmningen och slangmätningen utfördes 
http://www.eniro.se 
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Det var trafiksituationen vid rusningstid som var intressant att mäta och filma, eftersom det är 
vid dessa tillfällen trafikflödet är som störst och kapacitetsproblem uppstår. Vid första besöket i 
Lund, bedömdes att dessa tider var på morgonen klockan 07:30 – 08:45 och på eftermiddagen 
klockan 16:00 – 17:15. För att säkert få med önskad omfattning planerades filmningen med en 
marginal på cirka 10 minuter före och efter. Filmningen på morgonen kom igång efter vissa 
problem med mätvagnen klockan 07:40. Denna miss inverkar troligtvis inte på resultatet då 
rusningstrafiken ej hade börjat. Filmningen avslutades klockan 09:10 då köerna hade avtagit. 
Eftermiddagens filmning gjordes kl. 15:45 – 17:15 och genomfördes utan några missöden.  
 
Slangmätning 
Vid mötet i Lund mellan de inblandade parterna beslutades att en slangmätning av området kring 
rondellerna borde göras för att få mera data om trafiksituationen och kompletterna den 
videofilmning som gjorts. Resultaten från slangmätningen var intressant för alla inblandade 
parter, vilket ytterligare motiverade denna. Från Vägverket, Borlänge var resultaten viktiga för 
kalibreringen av simuleringsmodellen för detta projekt och för Vägverket Region Syd samt Lunds 
Kommun var resultaten viktiga för att dessa skulle kunna bilda sig en uppfattning om hur 
trafiksituationen har förändras sedan ombyggnationerna från signalreglerad korsning till 
cirkulationsplats. 
 
Vägverket Region Skåne placerade ut slangar på alla infarter för att mäta det totala 
fordonsinflödet. Detta var främst bra för deras beräkningar av årsdygnstrafik (ÅDT) och 
jämförelser med mätningarna som gjordes innan ombyggnationen 1999, men gav också ytterligare 
data till kalibreringsarbetet med simuleringsmodellen. Nedan visar en karta hur slangarna 
placerades ut. 
 

 
Bild 11 Karta över placeringen av slangar (Johansson 2004). 

 
Vid mätningen placerades tio stycken mätutrustningar ut på de fem inkommande/utgående 
länkarna till de två rondellerna. De data som registrerades var: 
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Flöden  (antal fordon / timme) 
Hastigheter   (medelhastigheter / timme) 

 
Alla mätningar skedde per timme utom för de två utrustningarna på Norra Ringen där resultaten 
registrerades på kvartsnivå. Data finns uppdelat på separata flöden för de olika fordonsslagen 
Personbil (pb), Personbil med släp (pbs), lastbil (lb) och lastbil med släp (ls). 
 
Manuella mätningar 
Samtidigt med filmningen räknades manuellt kölängder varje minut vid både morgon- och 
eftermiddag. Varje minut fördes antal fordon i kö för de olika infarterna in på mätblad för att 
enkelt kunna särskilja all data. Restider för några infartslänkar registrerades på eftermiddagen. För 
att detta skulle vara genomförbart på endast två personer delades cirkulationsplatsernas sex 
infarter upp i två mätområden. Därefter placerade vi ut oss strategiskt så att den infartslänken 
med minst köer på var längst bort och de med störst köer närmast. Riktmärken på länkarna med 
ett givet antal fordon i kö togs ut för att underlätta mätningarna. Genom att själva köra igenom 
cirkulationsplatsen ett antal gånger kunde en uppfattning om hur stor max hastigheten och hur 
stor medelhatigheten genom rondellen kunde vara. Detta är naturligtvis inget exakt värde, bara en 
fingervisning hur denna parameter bör vara inställd. 
 

4.2.3. Ködefinition 
Fordonsflödet på de olika infartslänkarna skiljer sig mycket åt beroende av storleken på vägen, 
varifrån vägen kommer och om det är morgon eller eftermiddag. Detta gör även att köerna blir 
olika stora och utformas annorlunda på länkarna. På de flesta infartslänkarna är det relativt lätt att 
definiera en kö eftersom fordonen då står stilla och kön slutar därmed vid det sista stillastående 
fordonet. I de länkarna med ett överordnat flöde ändras ködefinitionen. Det är främst östra 
infarten (från E22) som har ett jämnt stort överordnat trafikflöde in i rondellen och därmed var 
svår att göra köberäkningar på. Fordonen stannade väldigt sällan utan flöt långsamt fram på 
länken. Dock stördes flödet av cirkulationsplatsen vilket gjorde att en egen ködefinition 
utarbetades.  
 
”Ett fordon räknas stå i kö då det måste bromsa för framförvarande fordon till en lägre hastighet än det skulle 
haft om det var opåverkat, innan cirkulationsplatsen. Men ej om det inte blir påverkat utan kan fortsätta in i 
cirkulationsplatsen med normalhastighet.” 
 

4.2.4. Efterarbete 
Efter själva trafikmätningarna var genomförda återstod att sortera och samla ihop indata från 
filmerna samt de manuella mätningarna. För att detta skulle kunna göras så enkelt som möjligt 
omvandlades filmerna till datafiler. Detta för att spara tid och arbete då vi kunde bearbeta 
filmerna på dator och enkelt kunna pausa bilden vid behov.  
 
Den mest tidskrävande delen av efterarbetet bestod sedan i att studera filmerna över 
cirkulationsplatserna och i varje anslutande länk räkna antalet inkommande fordon, anteckna 
vilken utgående länk varje fordon valde, iaktta vilket körfält varje inkommande och utgående 
fordon valde, räkna andelen bussar och övrig tung trafik samt att studera om fordonen betedde 
sig normalt både i överordnat och underordnat flöde. Betjäningstider och tidsluckor mellan 
fordonen var två parametrar som var tänkt att användas vid kalibreringen men visade sig för 
svåra att mäta med hjälp av filmerna. Därmed fick dessa bortses ifrån. Alla mätningar, förutom 
restiderna på de olika länkarna, delades upp i tidsintervall om en minut. Detta för att få en så 
noggrann fördelning över mätperioden som möjligt men ger även en mer verklighetstrogen 
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simuleringsmodell i AIMSUN2. För att på ett enkelt sätt skulle kunna hantera dessa värden 
fördes alla mätningar från filmerna samt fältmätningarna in i olika mätblad i Excel. Därefter 
beräknades körfältsfördelning och svängandelarna på de olika länkarna ut genom formler i Excel. 
Det gjordes även grafer över kölängdsfördelningen och över det inkommande flödet in i 
cirkulationen där x-axeln var tiden och y-axeln antalet fordon. Dessa mätningar och beräkningar 
gjordes för att få indata till vår simuleringsmodell och för att kunna kalibrera den mot 
verkligheten så bra som möjligt. 

4.2.5. Felmarginaler 
Eftersom endast två personer använts vid mätningarna, kan noggrannheten ej bli bättre och 
följaktligen är några mätningar bara uppskattningar. Detta ger dock en bra bild över hur 
trafiksituationen ser ut i området. Mätningarna av fordonsfördelning, inkommande flöde och 
svängandelar är noggrant gjorda. Kölängderna mättes visuellt i realtid på plats och kan ej studeras 
på videofilmerna vilket kan ge ett något större fel. 
 

4.3. Resultat av fältstudie 
Trafikmätningen gav mycket information som sammanställdes och gav en bra överblick över 
trafiksituationen under rusningsperioderna. I detta kapitel redovisas de resultat, trafikflöden och 
kölängder som är speciella och karakteriserar trafiksituationen kring dessa två cirkulationsplatser.  
Först visas morgonens rusningsperiod och kapitlet avslutas med eftermiddagsperioden. 

4.3.1. Morgon (07:40-09:10) - Trafikflöden 
Morgonens trafikflöden domineras av trafik från öst (E22) och väst (Norra Ringen) som 
ankommer till den stora rondellen för att sedan svänga söderut mot den lilla rondellen och vidare 
in mot universitets/Ideonområdet. Som man ser i diagrammet är det de blåa och gula linjerna 
som har klart högst flöde. Detta är infarterna som kommer från E22 och Norra Ringen. 

Inkommande flöde av fordon till stora rondellen (Morgon kl. 07.40 - 09.10)
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Diagram 1 ankommande flöden (fordon/minut) för alla infarter till stora rondellen. 
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Om man går vidare och studerar diagrammet för flödena in till den lilla rondellen ser man att det 
är klart störst från norr där Mellanvägen (gula linjen) kommer in. Det visar att de största flödena 
går från E22 via en vänstersväng i den stora rondellen till den lilla rondellen och vidare in i 
universitetsområdet. Härigenom uppkommer de långa köerna på Norra Ringen till följd av den 
obalans som det stora vänstersvängande flödet orsakar. 

Inkommande flöde av fordon till lilla rondellen (Morgon 07.40-09.10)
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Diagram 2 ankommande flöden för alla infarter till lilla rondellen. 

 

4.3.2. Morgon (07:40-09:10) - Köer 
Köerna under morgonperioden uppstår främst på västra (Norra Ringen) infarten och på den 
östra (E22) infarten. Man måste dock påpeka att köerna på E22 infarten inte är köer som står still 
i vanlig mening, utan det är en kö som hela tiden flyter på framåt i ganska hög hastighet eftersom 
E22 flöde är överordnat i den stora rondellen och inte hindras i någon större utsträckning av 
något annat flöde. Det kan man se i diagram 3 då den blåa kurvan varierar mycket, det kan bero 
på att vi något tillfälle stoppades denna infart upp för en kort stund och en lång kö bildades för 
att sedan tömmas direkt när hindret försvunnit. I diagram 3 ser man hur köerna förändras för de 
olika infarterna till den stora rondellen, för den lilla rondellen är det inga köer under morgon 
perioden, då det är mycket begränsade flöden ut ur universitetsområdet, därför redovisas ingen 
figur över kölängderna. Man ser att det finns en klar topp mellan 07.55 och 08.25 där köerna i 
båda körfälten från Norra Ring överskrider 25 bilar under långa stunder. Det är ytterligare ett 
bevis på den obalans som uppkommer då den vänstersvängande trafiken från E22 infarten under 
hela perioden är så intensiv att den hindrar flödet från Norra Ring att avvecklas effektivt. I 
experimenten senare försöker utvärderas olika åtgärder för att minska dessa problem. 
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Diagram 3 Köer vid den stora rondellen under morgonen. 

Kölängder för respektive körfält vid stora rondellen (Morgon 07.40-09.10)
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Eftermiddag (16:45-17:15) - Trafikflöden 
Under eftermiddagen förändras flödena tydligt. Diagram 4 visar hur flödena ser ut in mot den 
stora rondellen. Infarten från E22 som hade överlägset högst flöde under morgonen har nu 
minskat till nästan hälften medan flödet söderifrån (Mellanvägen) har ökat markant. Det visar att 
trafiksituationen är helt annorlunda under eftermiddagen med i stort sett omvända flöden. I  

 
Diagram 4 ankommande flöden (fordon/minut) för alla infarter till stora rondellen eftermiddag. 

Inkommande flöden av fordon till stora rondellen (Eftermiddag 16.45-17.15)

0

5

10

15

20

25

30

35

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91

Minut

A
nt

al
 fo

rd
on

E22 Delfinv N Ring Mellanv



Fältstudie
 

 

 
45 

Diagram 5 nedan visar flödena in till den lilla rondellen där samma omvända flöden jämfört med 
morgonen kan påvisas. Under morgonen var det flödet norrifrån (Mellanvägen) som dominerade 
klart medan under eftermiddagen ser man att flödena från sydöst och sydväst nu tagit över.  

 
Diagram 5 ankommande flöden för alla infarter till lilla rondellen eftermiddag. 

 

Inkommande flöden till lilla rondellen (Eftermiddag 16.45-17.15)
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4.3.3. Eftermiddag (16:45-17:15) - Köer 
Köerna under eftermiddagen vid den stora rondellen visar också tydligt att trafikflödena är 
omvända jämfört med morgonen. Under förmiddagen fanns köer på både E22 och Norra Ringen 
medan under eftermiddagen har dessa i stort sett försvunnit och nu är det stora flödet söderifrån 
(Mellanvägen) som får köer. Dessa köer förekommer i stort sett under hela tidsperioden och 
överstiger aldrig 11 fordon på grund av att det inte ryms mer än 11 olika fordon på den korta 
sektionen mellan rondellerna.  

 
Diagram 6 Köer vid den stora rondellen under eftermiddagen. 

Kölängder för respektive infart till stora rondellen (Eftermiddag 16.45-17.15)
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Studerar man diagram 7 nedan som visar köerna in till den lilla rondellen under eftermiddagen 
förstår man varför mellanvägen är full med fordon mer eller mindre hela tidsperioden. Det är de 
stora flödena från sydöst och sydväst som är på väg norrut mot den stora rondellen och sedan ut 
mot E22 som orsakar det långa köerna på främst Scheelevägen. Flödena på Getingevägen och 
Scheelevägen är relativt lika i storlek men eftersom Getingevägens trafik är överordnad i den lilla 
rondellen så hindras trafiken från Scheelevägen att ta sig fram, något som leder till de långa 
köerna på upp emot 30-35 fordon under den värsta rusningen. 

Kölängder för respektive körfält vid lilla rondellen (Eftermiddag 16.45-17.15)
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Diagram 7 Köer vid den lilla rondellen under eftermiddagen. 
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5. Simulering 
I kapitlet beskrivs hur simuleringsmodellen byggs upp i AIMSUN och sedan kalibreras för att 
kunna jämföras mot verkligheten så bra som möjligt. Därefter presenteras resultaten i form av 
diagram och tabeller där verkliga värden för flöden, hastighet och kölängder jämförs med de 
simulerade. 
 

5.1. Bygge av simuleringsmodell 
Modellen byggdes upp i TEDI med hjälp av en bakgrundskarta i AutoCad-format. Kartan är 
mycket detaljerad och har tidigare använts vid ombyggnationen från signalreglerad korsning till 
cirkulationsplats. Tack vare kartan kunde ett korrekt nätverk byggas över de två rondellerna och 
dess anslutande länkar. Bakgrundskartan var dock ganska liten och omfattade bara området allra 
närmast rondellerna vilket gjorde att Lunds vanliga stadskarta användes för att dra ut riktningar 
och längder på vägarna till den storlek som behövdes för att kunna se kölängder och beteenden. I 
AIMSUN använder man uttrycken Scenario, nätverk, OD-matris och kontroll. Ett scenario 
består av ett nätverk av vägar, en OD-matris med flöden och en kontroll av signalljus. Det 
ursprungliga scenariot bestod bara av dessa tre byggstenar som direkt hade matats in i TEDI utan 
någon justering. I OD-matrisen matades data för fordonens rörelser under tidsperioderna in. Det 
gjordes för fordonstyperna bil, lastbil och buss och som erhållits från trafikmätningen. I matrisen 
finns även olika fordonsparametrar vilka från början har standardvärden. Inställningen av dessa 
parametrar påverkar hur simuleringen och trafikbeteendet kommer att bli och i grundscenariot  
ändrades dessa inte. När byggandet av modellen i TEDI ansågs klart, laddades nätverket, OD-
matrisen och trafiksignalskontrollen i AIMSUN och den första simuleringen startades. 
 
Simuleringsresultatet av det ursprungliga scenariot blev relativt bra. Kölängderna stämde hyfsat 
bra mot våra mätningar på de flesta av länkarna, med undantag på Scheelevägen som hade 
alldeles för långa köer på eftermiddagen. Flödet på länkarna stämde även det bra både mot trafik 
mätningen och mot slangmätningarna. Fordonshastigheterna var dock inte alls 
överensstämmande. Då slangmätningarna gav de verkliga hastigheterna, kunde endast 
hastigheterna på de infartslänkarna där slangarna varit placerade jämföras. För att kunna mäta 
hastigheterna på samma plats som i verkligheten sattes detektorer ut på dessa punkter i nätverket. 
Simuleringen visade att fordonen hade en betydligt lägre hastighet än vad slangmätningarna 
visade. Detta kan ha berott på att hastighetsbegränsningen i modellen inte var kalibrerade. 
Genom att studera animeringen och videofilmerna, upptäcktes att fordonens beteende i 
simuleringen inte liknade hur de beter sig i verkligheten. Bland annat så användes endast det 
högra körfältet på Norra Ringen, avståndet mellan bilarna i kö var minimalt och det förekom 
många helvarv inne i cirkulationen. Detta berodde sannolikt på att OD-matrisens standardvärden 
inte var verklighetstrogna och att parametrarna i nätverket inte var intrimmade. För att få en mer 
bättre modell inleddes därför med ett grundligt kalibreringsarbete där alla parametrar ställdes in så 
de stämde bättre mot verkliga värden. Hur detta gick tillväga och hur delresultaten blev beskrivs 
nedan steg för steg. 
 

5.2. Kalibrering av simuleringsmodell 
Ett steg i processen att bygga en bra simuleringsmodell är kalibreringsarbetet. Detta går ut på att 
de olika parametrarna i programvaran ställs in så att modellen överensstämmer så bra som möjligt 
med det verkliga systemet. Programvaran AIMSUN som användes vid simuleringen har liksom 
de flesta mikrosimuleringsprogram ett stort antal parametrar som kan justeras för att åstadkomma 
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ett bra beteende hos modellen. Kalibreringsarbetet utgick från de parametrar som beskrivs i (TSS 
2002:1). I manualen är parametrarna uppdelade efter lokala och globala fordonsparametrar.  
 

5.2.1. Fordonsparametrar  
Length Maximum acceleration Speed acceptance 
Width Normal deceleration Minimum distance between vehicles 
Maximum desired speed Maximum deceleration Maximum give-way time 
 
Fordonsparametrarna reglerar utseende och beteende hos de fordonstyper som används i 
modellen. I vårt fall handlade det om att ställa in värden för personbilar, lastbilar och bussar. För 
varje parameter ställer man in medel-, mini- och maxvärdet samt standardavvikelsen. Sen tas ett 
slumpmässigt värde ur en normalfördelning. 
 

5.2.2. Lokala parametrar  
Speed Limit Yellow Box Speed Time Distance On-Ramp 
Turning Speed Distance Zone 1 Section Slope 
Visibility Distance at Junctions Distance Zone 2  
 
De lokala parametrarna reglerar utseende och hur fordonen beter sig på enskilda sektioner i 
nätverket. Parametrarna är alltså kopplade till respektive sektion och påverkar alltså fordonen 
olika beroende på vilken sektion de befinner sig. 
 

5.2.3. Globala parametrar  
Driver’s reaction time Reaction time at stop Queue Leaving Speed 
Queuing Up Speed   
 
2-lanes Car-Following Model Parameters: 
Number of vehicles Maximum Speed Difference 
Maximum Distance Maximum Speed Difference On-Ramp 
 
Set of global parameters used in the lane-changing model. 
Percent Overtake On-Ramp Model 
Percent Recover  
 
Övriga globala parametrar: 
Road side of vehicle movement Distinguish destination lanes in turnings 
 
Slutligen finns de globala parametrarna som visas ovan. Dessa är gemensamma för hela modellen. 
För de två globala modellerna ”Car-Following” och ”Lane-Changing” har standardvärden 
använts på grund av svårigheter i att mäta värden. Att ändra i dessa parametrar blir mest 
spekulationer om man inte har omfattande underlag. ”Car-Following” modellen styr hur 
fordonen väljer hastighet och består i stort sett av två komponenter, acceleration och retardation. 
Modellen styr hur bilar beter sig för att accelerera upp till en viss bestämt önskad hastighet och 
för att retardera om det uppkommer hinder i form av framförvarande trafik. Tillägget ”2-lanes 
Car-Following Model” är en utvidgning av modellen till att också omfatta fler körfält än trafik i 
samma körfält. Eftersom några länkar i det simulerade nätverket har fler än ett körfält så 
användes denna. ”Lane-Changing” modellen styr hur fordonen byter körfält. Hur mycket lägre 
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hastighet ska de framförvarande fordonen ha för att det bakomvarande fordonet ska göra en 
omkörning och hur stor hastighet krävs för att fordonet ska byta tillbaka till höger körfält efter en 
omkörning. 
 
De sista parametrarna bestämmer om det är höger eller vänstertrafik på de olika sektionerna i 
nätverket och om det ska gå att skilja på vilka körfält som fordonen väljer på destinationslänken 
efter en sväng i en korsning. 
 

5.2.4. Svårigheter vid kalibrering 
Att kalibrera en simuleringsmodell kräver att ett mycket gediget bakgrundsarbete är gjort där en 
stor mängd relevant data om nätverket är insamlat. Vidare krävs god lokalkunskap om områdets 
speciella kännetecken och variationer. Det nätverk som simulerats är relativt litet med bara två 
rondeller något som underlättar kalibreringen på alla sätt då komplexiteten ökar desto större 
område som omfattas. En central del vid kalibreringsarbetet är att löpande upprätta en loggbok 
över de steg som genomförs och de parametrar som ändras för att sedan kunna gå tillbaka och 
dra lärdom om vilka förändringar som ger vilka resultat. En övergripande svårighet vid 
kalibreringen är känsligheten i modellen. En liten lokal parameter som ändras vid en viss sektion i 
nätverket kan ge enorma förändringar i hela nätverket och ger ofta helt obegripligt beteende mot 
vad som borde ske i verkligheten. Det blir ofta inkonsekventa resultat när man ändrar värdena 
vilket försvårar arbetet. Dessutom behöver man köra ett antal repetitioner för att se hur en 
förändring påverkar systemet under en längre tid vilket medför att det blir oerhört tidsödande att 
göra ordentliga test. Simuleringstiden skulle kunna förkortas väsentligt om man har tillgång till 
datorer med hög prestanda alternativt många datorer som kan köras samtidigt med olika 
parameterinställningar.  
 

5.2.5. Metod för kalibrering 
Det finns en rapport skriven av (Matstoms m. fl. 2002) där man genomfört ett projekt i 
Stockholm för att gå igenom och utvärdera en praktisk tillämpning av AIMSUN. Detta nätverk 
var mycket större än det som i detta fall studerats i Lund, men metoder och slutsatser är mycket 
intressanta och relevanta vid all användning av AIMSUN. Denna metod för kalibrering följer i 
stort sett de steg som rekommenderas. Först valdes mätvärdena kölängd, flöde och hastighet ut 
för att få data att jämföra med verkligheten. Kölängderna hade noggrant registrerats vid 
trafikmätningen med enminutsintervall och gav därmed 90 olika värden som kunde jämföras med 
simuleringsmodellen. Flöden och medelhastighet kommer från slangmätningen som gjordes 
parallellt och dessa jämfördes med värdena från de virtuella detektorerna som utplacerats på 
samma ställen i simuleringsmodellen. Animeringen studerades hela tiden för att undvika visuella 
fel i beteenden. Att jämföra restider fick prioriteras bort på grund av för lite resurser vid 
trafikmätningen. Restider uppmättes på några av länkarna för att i alla fall ha några grova 
uppskattningar att sedan jämföra med modellen. Dessa visade sig inte skilja sig signifikant. 
 
För att ytterligare förbättra modellen finns några generella åtgärder som kan underlätta och höja 
kvalitén på modellbyggandet (Matstoms m. fl. 2002): 
 
• Studera animeringen och jämföra med verkligheten. 
• Köra flera simuleringar och använda medelvärden från dessa. 
• Göra besök på plats. 
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I projektet gjordes två besök vid de studerade cirkulationsplatserna i Lund. Första gången 
rekognoserades eventuella platser att filma och räkna köer ifrån samt hur trafiksituationen såg ut 
under både morgon och eftermiddagsrusningen. Andra gången genomfördes trafikmätningen 
som verkligen gav kunskap och känsla för området. Genom dessa platsbesök fanns stora 
möjligheter att urskilja karakteristiska beteenden som sedan kunde kontrolleras. Eftersom varje 
simulering beror av en rad slumptal för vissa parametrar genomfördes 10 repetitioner för att få 
ett medelvärde som speglade de variationer som förekommer. Den metod som finns för att räkna 
ut ett lämpligt antal repetitioner gav oss ett orimligt stort antal på grund av att vårt mätvärde för 
kölängden varierar mycket under intervallet. På grund av hårdvarubegränsningar valdes ett 
godtyckligt antal repetitioner mellan exempelvis fem och tio enligt (Burghout 2004). Efter 
provkörningar valdes tio repetitioner då det var största antalet utan att bearbetningstiden blev för 
lång. 
 

5.2.6. Jämförelse mellan verkliga och simulerade värden 
Under kalibreringsarbetet jämfördes till en början de simulerade värden med de uppmätta 
kölängder som hade förts in i Excel och ritats upp i grafer. I AIMSUN finns ett smidigt verktyg 
som heter Reports – Current Graphics som snabbt ritar upp en kurva över de mätvärden man vill 
se. Genom att rita upp kölängderna för varje sektion kunde man snabbt se om modellen blev 
bättre eller sämre beroende på hur olika parametervärden justerades. Hela tiden kontrollerades 
hastigheterna och flödena vid detektorerna som hade placerats ut. Dessa jämfördes med de 
timvärden som Vägverket tillhandahållit från slangmätningarna. Detta förfarande gav en modell 
som kändes tillräckligt bra för att sedan gå in i nästa steg av kalibreringen. Detta steg handlar om 
att använda fler replikationer vid simuleringarna och sedan jämföra ett medelvärde från dessa 
körningar med de uppmätta värdena från vår trafikmätning. Det är mycket exakt men mer 
tidskrävande då det innefattar sparande av simulerade värden till databas och import av riktiga 
värden från Excel till en databas. När statistiken från de verkliga mätningarna och från 
simuleringen väl samlats in användes valideringsverktyget i AIMSUN som tar data ur databasen 
och ritar upp kurvor för de olika replikationerna. AIMSUN klarar bara av att visa kölängd totalt 
från en sektion. Vi har mätt kölängder för varje körfält separat och det gjorde att vi fick välja ett 
körfält. Då valdes det körfält på sektionen som hade längst kö, (Sektion: 23 höger körfält, 
Sektion: 1 vänster körfält, Sektion: 32 vänster körfält, Sektion: 9 höger körfält). Genom att 
använda oss av de här kalibreringsverktygen kunde modellen ytterligare förfinas för att få ett bra 
överensstämmande med de uppmätta värdena.  
 

5.3. Kalibreringens tillvägagångssätt 
Som tidigare visats finns en mycket stor mängd möjligheter att justera parametrar i GETRAM 
miljön. De parametrar som till slut användes valdes efter ett omfattande kalibreringsarbete som 
startade med en grundmodell med standardinställningar och slutade vid en fullt kalibrerad modell 
där endast ett fåtal standardinställningar användes. I bilaga 3 finns en sammanställning över de 
parameterinställningar som använts. Värdet på parametrarna togs fram genom diskussion med 
Johan Larsson (examensarbetare ITN) och Johan Jansson Olstam (doktorand ITN) vilka tidigare 
använt AIMSUN som programvara, samt genom egna funderingar. Det finns standardparametrar 
för Svenska fordonsbeteenden, men dessa gick inte att få tag på och eftersom trafiksituationen är 
olika i varje rondell, beslutades att det bästa var att genom trafikmätning komma fram till vilka 
värden som är lämpligast. En del standardinställningar visade sig helt annorlunda än det som 
uppfattades vid trafikmätningen i Lund och därmed förkastades dessa till förmån för mer 
sannolika värden. 
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Kalibreringen började med att återskapa det ankommande flödet västerifrån i form av kolonner 
från trafikljuset vid Svenshögsvägen. Detta gjordes med en enkel meteringsignal eftersom 
korsningen ej är intressant utan bara det flöde av fordon som ankommer till rondellerna. 
Inledningsvis fanns vissa problem med stillastående fordon inne i rondellen vilket gjorde att den 
cirkulerande trafiken stoppades upp. I GETRAMS korsningsverktyg finns en funktion som heter 
”yellow box” som används för att bilar ej ska åka in i korsningen om det finns stillastående 
fordon där. Det är en funktion som i stort avspeglar svenska förares beteenden och bör därmed 
användas. Vid modellering av cirkulationsplatser sammankopplas 4 korsningar som styrs av 
företrädesregler och det hela ska återspegla det vävningsbeteende som sker vid rondeller. Det gör 
att ”yellow box”-funktionen inte riktigt fungerar på rätt sätt utan den tenderar att stoppa fordon 
som kör på den överordnade cirkulerande länken och därmed stoppa upp hela rondellens 
funktion. Om ”yellow box” inte alls används på någon korsning sker relativt snabbt en låsning av 
hela rondellen på grund av att för många fordon åker in i rondellen. Efter en del kombinationer 
testats beslutades att använda en ”yellow box” för att slippa låsningar men ändå inte påverka 
vävningsbeteendet alltför mycket. 
 
Från början var körfältsfördelningen på sektionerna i modellen ett problem. Alltför många 
fordon använde de högra körfälten trots att det var en jämnare fördelning mellan körfälten i 
verkligheten. Genom att justera avståndszonerna för sektionerna närmast rondellen kunde 
fordon styras över i rätt körfält och önskad körfältsfördelning uppnås. 
 
De globala parametrarna ”max acceleration” och ”speed acceptance” bestämmer som framgår av 
namnen hur fort fordonen accelererar och hur väl de följer skyltad hastighet. Tack vare en 
slangmätning gjord av Vägverket hade vi ordentligt med data att jämföra. Inledningsvis var det 
för höga medelhastigheter på en del länkar och för låga på andra vilket gav en svår avvägning att 
ställa in speed acceptance. Efter en del testande kunde dock en bra inställning hittas. Fordonens 
acceleration i nätverket styrde tillsammans med den lokala parametern ”max give way time” 
mycket hur köerna fördelade sig. Inledningsvis användes den globala parametern till att justera 
köerna i stort, sedan finjusterades detta med den lokala parametern för varje sektion så att de 
verkliga kölängderna kunde uppnås så noggrant som möjligt. I AIMSUN visade fordonen ett 
aggressivt beteende vid infarterna till rondellerna i jämförelse med en normal bilist. Därmed 
ökade vi tiderna för att lämna företräde och lugnade därmed ner tempot en aning. Från infarterna 
öster och väster är sikten bra vilket gjorde att vi justerade det siktavstånd som förarna gör sina 
beslut utifrån. I fordonsparametrarna såg man att bilarnas längder var något kortare än i Sverige 
vilka därför ökades. Det kan bero på att programvaran är utvecklad i Spanien där man överlag har 
något mindre bilar. Liknande resonemang kan användas vid bestämning av minsta avstånd mellan 
fordon där standardinställningarna var mycket små och inte alls överensstämde med vad som 
observerats i rondellen. 
 

5.4. Kalibreringsresultat 
Den färdigkalibrerade modellen kallas från och med nu för Scenario0Morgon och 
Scenario0Eftermiddag. I detta kapitel diskuteras och visas hur väl modellen överensstämmer mot 
de verkliga kölängderna, flödena, hastigheterna och fordonsbeteendena för alla infartsvägar. 
 

5.4.1. Kölängd - Morgon 
Kölängden hade registrerats vid varje minut och därmed fanns bra grunddata att utgå från och 
jämföra med. Den blå kurvan är de kölängder som uppmättes manuellt vid trafikmätningen och 
den röda kurvan är den simulerade kölängden. Kurvorna visar max kö för varje sektion. 
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Norra Ringen    E22  

  
 

Delfinvägen     Mellanvägen  

 
 

Bild 12 Uppmätta kölängder (2000) och simulerade kölängderna (998) från AIMSUN, samt nyckeltal. 

 
Norra Ringen 
På morgonen är det köerna på Norra Ringen som är längst och är därför de som är mest 
intressanta att studera och jämföra. De långa köerna beror på att trafiken störs av det 
överordnade flödet från E22 och tidsluckorna är för små för att fordonen ska komma in i 
cirkulationen. Här kan man se att de simulerade köerna har liknande form som de uppmätta, men 
är förskjuten till höger. Det betyder att det tar längre tid för simuleringsmodellen att bygga upp 
köerna än vad det gör i verkligheten. Detta kan bero på att inflödet på trafikmätningen gjordes 
vid rondellen, medan fordonsinflödet i simuleringsmodellen är i början av varje infartslänk cirka 
400 meter ifrån rondellen. Tiden det tar för fordonen att färdas den sträckan kan göra att köerna 
byggs upp och avvecklas några minuter senare i simuleringsmodellen än i verkligheten. Figuren 
visar att köerna för de uppmätta värdena är som störst klockan 07:50 – 08:30, med en topp 
klockan 08:07 och för de simulerade värdena klockan 08:05 – 08:50 med en topp klockan 08:28. 
Om man bortser från tidsförskjutningen är tidsperioden för köbildning ungefär lika stor vilket 
gör att trafiksituationen är den samma i verkligheten och i simuleringsmodellen. Den simulerade 
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kurvan har medelvärden från 10 olika replikationer vilket gör att värdena inte svänger lika mycket 
som de uppmätta gör. För att få en liknande uppmätt kurva behövs det lika många 
trafikmätningar som replikationer. Då köerna varierar med tiden gör det att kurvan för det 
simulerade medelvärdet aldrig går ner till noll bilar i kö, trots att detta kanske har förekommit i 
vissa replikationer. Detta gör att kurvorna blir lite missvisande i förhållande till varandra.  
 
E22 
På E22 är trafiksituationen annorlunda än mot övriga infartslänkar. Då flödet på denna länk är 
överordnat behöver fordonen nästan aldrig stanna innan cirkulationsplatsen, vilket leder till en 
långsam trafikström in mot rondellen. Detta gör att ködefinitionen inte heller blir densamma. Vid 
trafikmätningen var bedömningen att fordon stod i kö när de tvingades att göra en kraftigare 
inbromsning mot framförvarande fordon, trots att de färdades framåt i låg hastighet. Det är 
parametrarna ”Queueing up speed” och ”Queue leaving speed” som påverkar detta i AIMSUN. 
Det var dock svårt att göra en sådan definition i simuleringsmodellen då dessa parametrar är 
globala och påverkar alla länkar i nätverket. Om parametrarna skulle ha kalibrerats mot E22 
köförhållande skulle övriga länkar i nätverket fått extremt långa köer. Detta ger att skillnaden 
mellan de uppmätta topparna på cirka 24 fordon mot det simulerade medelvärdet på cirka sju 
fordon är ganska stort. Medelvärdet är dock relativt lika och att formen på kurvorna följer 
varandra, bortseende från de höga kurvtopparna.  
 
Delfinvägen 
Delfinvägen är inte så hårt belastad under morgonen. Det kan man även se då köerna inte är 
särskilt långa. Dock blir trafiken störd av det överordnade flödet på liknande sätt som på  
sektion ett. Därmed kan det vid vissa tidpunkter bildas köer, men de avvecklas fort på grund av 
ett litet flöde. Som man kan se i grafen är kurvan för de uppmätta köerna väldigt spetsig vilket 
även bevisar detta. Maxvärdet för köerna inträffar vid samma tidpunkt, men skillnaden är att de 
simulerade köernas topp är betydligt mindre. Detta har som tidigare nämnts att göra med att den 
simulerade kurvan endast är skapad av medelvärden. Man kan även på denna sektion se att 
kurvornas medelvärde är relativt nära varandra, 1,33 fordon för den simulerade kurvan mot 2,11 
fordon för den uppmätta kurvan.  
 
Mellanvägen 
Mellanvägen är inte heller hårt belastad på morgonen. Det beroende på att de flesta som kör ut 
från staden använder Norra ringen istället. Köerna som uppstår avvecklas snabbt vilket ger en 
spetsig blå kurva. Den simulerade kön har ett medelvärde på 0,74 bilar jämfört mot 0,62 fordon 
för den uppmätta, vilket överensstämmer mycket bra. 
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5.4.2. Kölängd - Eftermiddag 

 

Scheelevägen   Norra Ringen 

  
 

Getingevägen   Mellanvägen 

Bild 13 Kölängder för eftermiddagen i grundscenariot på länk 23 (N. Ring), 44 Scheelev., 69 Getingev. och 9 Mellanv. Den blå kurvan 
(2001) visar uppmätta kölängder  och den röda kurvan (1001) visar simulerade kölängder 

. 

Scheelevägen 
Vid eftermiddagen är det köerna på Scheelevägen (sektion 44) som är längst och därmed mest 
intressanta att studera. Bilden visar att de simulerade köerna följer det verkliga stickprovet relativt 
väl i tiden med en kraftig ökning från 16:00 till 16:30. Trafikmätningen har en maximal kö på 32 
bilar medan den simulerade kön har en maximal kö på 38 bilar. Sannolikt beror denna skillnad på 
att simuleringen är ett medelvärde på 10 replikationer som därmed reagerar lite trögare på 
flödesförändringarna än det enda stickprov som uppmättes. I slutet av tidsperioden ser man att 
det uppmättes en liten ökning av köerna just mellan 16:50 och 17:00 som bara återspeglas med en 
liten ökning för de simulerade värdena. Det beror troligen på att just denna dag kom det speciellt 
många bilar vid den tidpunkten medan om man ser över flera dagar är denna ökning av köerna 
inte så kraftig. 
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Norra Ringen 
Norra Ringen är under eftermiddagen det stora överordnade flödet. Det är i motsats till 
förmiddagen då det bildas långa köer här. Under eftermiddagen bildas egentligen inte några 
riktiga köer här utan det handlar snarare om några fordon (4-9 stycken) som i vissa fall råkar 
hindras av några andra bilar från Delfinvägen eller E22 som rör sig inne i rondellen. Det beror 
också på att trafiken anländer på N Ringen i kolonner från den trafiksignalreglerade korsningen 
längre uppströms vilket avspeglar sig i diagrammet som de stora variationerna för den blå kurvan. 
Den röda simulerade kurvan visar att sett över 10 replikationer blir det ändå ett snitt som ligger 
mellan 4-6 under hela tidsperioden. 
 
Getingevägen  
Getingevägen är den andra vägen som inkommer till den lilla rondellen förutom Scheelevägen. 
Den är också relativt hårt trafikerad men på grund av att den är överordnat flöde och knappast 
störs av någon cirkulerande trafik, blir köerna inte alls lika långa som på Scheelevägen. I 
diagrammet avspeglas ändå att det blir en liten topp kring klockan 16:00 till 16:30 som medför att 
köerna blir långa på Scheelevägen. Som på de andra länkarna ser man att vårt stickprov varierar 
mycket och att de simulerade medelvärdet ändå ligger i bra storleksordning totalt sett.  
 
Mellanvägen 
Mellanvägen sektion är den korta vägstump som leder från lilla rondellen norrut till den stora. 
Den är cirka 60-80m lång och rymmer ungefär 9-11 stycken bilar vid maximal kö. Diagrammet 
visar att sektionen fylls upp och töms hela tiden beroende på hur många luckor som finns för att 
ta sig ut i den stora rondellen. Under den absoluta max perioden mellan klockan 16:00 och 16:30 
är sektionen i stort sett full hela tiden. Det bör dock påpekas att det är det högra körfältet som är 
fullbelastat. Det vänstra körfältet har knappast någon kö alls då de allra flesta fordonen ska 
svänga vänster i stora rondellen ut mot E22. 
 

5.4.3. Flöde - Morgon 
En annan viktig kalibreringsparameter är att jämföra flödet mellan våra mätvärden och de 
simulerade värdena och de uppmätta värdena. Detta bör stämma relativt bra då OD-matrisen 
bestämmer exakt hur många fordon som ska färdas i systemet samt dess start- och slutmål. Det är 
mest intressant att studera om flödet på Mellanvägen stämmer med det simulerade flödet, 
eftersom denna länk ej är kopplat till OD-matrisen. I slangmätningen som gjordes registrerades 
flöden vid de 10 utlagda detektorerna runt om i nätverket. I TEDI placerades detektorer ut på 
samma platser i vårt modellerade nätverk som gjorts vid slangmätningen för att direkt kunna 
jämföra de simulerade värdena och de verkliga. Genom trafikmätningen registrerades de flöden 
som förekom och därmed fanns tre olika källor för data att jämföra och kalibrera modellen med. 
Man måste dock ta hänsyn till att de värden som registrerades vid trafikmätningen gjordes 
närmast rondellen och kan ge en del fel med tanke på avståndet mellan rondellen och 
detektorerna. Tidsintervallet för mätningarna vid slang 70139 (inkommande från E22) och slang 
70143 (inkommande från Norra Ringen) är uppmätta i kvartsperioder, på övriga slangmätningar 
registreras flödet i timintervall. 
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Jämförelse mellan flöden 
(morgon kl. 08.00-09.00) 

    

Väg/nodnr.: Mätning 
(fordon) 

  Förhållande  Skillnad 
(%) 

 

 Trafik Slang Sim. Slang / Trafik Sim. 
/Trafik 

Slang - 
Trafik 

Sim. - 
Trafik 

E22 (från rondell)/70148 904 890 912 0,98 1,01 -2 % 1% 
E22 (till rondell)/70139 1526 1487 1509 0,97 0,99 -3 % -1% 
Norra Ringen (från rondell)/70142 682 667 693 0,98 1,02 -2 % 2% 
Norra Ringen (till rondell)/70143 800 815 793 1,02 0,99 2 % -1% 
Delfinvägen (från rondell)/70140 242 272 246 1,12 1,02 12 % 2% 
Delfinvägen (till rondell)/70141 295 371 289 1,26 0,98 26 % -2 % 
Getingevägen (från rondell)/70144 582 561 565 0,96 0,97 -4 % -3 % 
Getingevägen (till rondell)/70145 368 365 365 0,99 0,99 -1 % -1 % 
Scheelevägen (från rondell)/70146 795 541 802 0,68 1,01 -32 % 1 % 
Scheelevägen (till rondell)/70147 216 226 221 1,05 1,02 5 % 2 % 
Mellanvägen (från rondell)/70137 1162 ej 1139 ej 0,98 Ej -2 % 
Mellanvägen (till rondell)/70138 366 ej 363 ej 0,99 Ej -1 % 

Tabell 8 Morgonens flöden på timnivå vid alla detektorer vid trafikmätningen (trafik), slangmätningen (slang) och simuleringen (sim). 

 
Tabellen ovan visar en jämförelse mellan flöden på morgonen för de uppmätta värdena (trafik), 
slangmätningarnas värden (slang) samt värdena från simuleringen (sim). Förhållande och 
skillnaden i procent mellan de olika flödesmätningarna är med för att man lätt ska kunna göra 
jämförelser. Som man kan se så stämmer de simulerade flödena mycket bra mot de som manuellt 
uppmättes. Detta visar att simuleringsprogrammet genererar ut rätt antal fordon och andel 
fordon från OD-matrisen. Skillnaden mellan de uppmätta flödena och slangmätningen är stor på 
Delfinvägen (26 % till rondell samt 12 % från rondell) och på Scheelevägen (-32 % från rondell). 
Detta kan ha att göra med slangarnas placering. Delfinvägen är en kort länk, vilket kan göra att 
köerna sträcker sig över slangarna och på så vis ge ett felaktigt resultat. På Scheelevägen är 
problemet det omvända. Slangarna var här placerade väldigt långt från rondellen, vilket gjorde att 
många tillfarter till Scheelevägen hamnade mellan dessa. Detta gav ett felaktigt flödesresultat, då 
många fordon som räknades manuellt vid rondellen svängde av på andra vägar innan de nådde 
slangarna. Därför går det ej att göra jämförelser av resultatet mellan dessa mätmetoder. På övriga 
länkar överensstämmer mätningarna mycket bra. 
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5.4.4. Flöde - Eftermiddag 
Jämförelse av flöden (eftermiddag kl. 

16.00-17.00) 
 

Väg/Detektorer.: Mätning 
(fordon) 

 Förhållande  Skillnad 
(%) 

 

 Trafik Slang Sim. Slang / Trafik Sim. 
/Trafik 

Slang - 
Trafik 

Sim. -
Trafik 

E22 (från rondell)/70148 1637 1570 1632 0,96 1,00 -4 % 0 % 
E22 (till rondell)/70139 942 942 945 1,00 1,00 0 % 0 % 
Norra Ringen (från rondell)/70142 827 845 822 1,02 0,99 2 % -1 % 
Norra Ringen (till rondell)/70143 832 772 834 0,93 1,00 -7 % 0 % 
Delfinvägen (från rondell)/70140 305 320 307 1,05 1,01 5 % 1 % 
Delfinvägen (till rondell)/70141 365 368 361 1,01 0,99 1 % -1 % 
Getingevägen (från rondell)/70144 308 294 307 0,95 1,00 -5 % 0 % 
Getingevägen (till rondell)/70145 578 601 580 1,04 1,00 4 % 0 % 
Scheelevägen (från rondell)/70146 222 249 219 1,12 0,99 12 % -1% 
Scheelevägen (till rondell)/70147 581 377 582 0,65 1,00 -35 % 0 % 
Mellanvägen (från rondell)/70137 388 Ej 385 ej 0,99 Ej -1 % 
Mellanvägen (till rondell)/70138 1016 Ej 1015 ej 1,00 Ej 0 % 

Tabell 9 Eftermiddagens flöden på timnivå vid alla detektorer vid trafikmätningen (trafik), slangmätningen (slang) och simuleringen 
(sim). 

 
I jämförelsen av flödet på eftermiddagen är skillnaden mellan slangmätningarna (slang) och de 
uppmätta värdena (trafik) återigen störst på Scheelevägen. I detta fall är det dock flödet till 
rondellen som stämmer sämst vid jämförelsen, men har samma förklaring som vid 
morgonscenariot. Mycket av trafiken kommer från centrum och universitet vars länkar ansluter 
till Scheelevägen mellan slangarna och rondellen, vilket gör att dessa fordon inte registreras. 
Detsamma gäller för trafiksituationen från cirkulationsplatsen på Scheelevägen. Då trafikflödet är 
mindre blir även felet för jämförelsen mindre. På övriga länkar stämmer mätningarna bra överens 
med varandra. 
 

5.4.5. Hastighet  
Medelhastigheterna på de olika länkarna är en annan kalibreringsparameter som använts. För att 
kunna jämföra hastigheterna från slangmätningarna med de simulerade värdena användes 
detektorerna i simuleringsmodellen. Genom att använda data från klockan 08:00-09:00, 16:00-
17:00 kunde medelhastigheterna jämföras. Detta gjordes för alla detektorerna.  
 
I tabellerna nedan kan resultatet av jämförelserna för morgon och eftermiddagscenarierna 
studeras. Skillnaderna mellan de olika mätmetoderna är relativt stora på de flesta av länkarna. 
Detta beror mycket på att det var svårt att ställa in parametern ”Speed Acceptance” i OD-
matrisen som styr hastigheterna för fordonen på länkarna. Då detta är en global parameter går 
det ej att justera den för enskilda länkar, utan den styr hastigheterna i hela nätverket. Detta gjorde 
att vi försökte ställa in parametern så korrekt som möjligt för så många länkar som möjligt. Det 
gav medelhastigheter som visas i tabellerna 10 och 11. 
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Jämförelse av medelhastigheter för personbilar 

(morgon 08.00-09.00) 
  

Väg/nodnr.: Mätning (km/h) Skyltad hast. Förhållande Skillnad (%)
 Slang Sim  Sim / Slang Sim - Slang 

E22 (från rondell)/70148 66 62 70 0,93 -7 % 
E22 (till rondell)/70139 71 60 70 0,85 -15 % 
Norra Ringen (från rondell)/70142 71 62 70 0,87 -13 % 
Norra Ringen (till rondell)/70143 69 58 70 0,83 -17 % 
Delfinvägen (från rondell)/70140 37 44 50 1,20 20 % 
Delfinvägen (till rondell)/70141 36 44 50 1,21 21 % 
Getingevägen (från rondell)/70144 58 45 50 0,78 -22 % 
Getingevägen (till rondell)/70145 51 44 50 0,86 -14 % 
Scheelevägen (från rondell)/70146 42 37 50 0,89 -11 % 
Scheelevägen (till rondell)/70147 43 45 50 1,04 4 % 
Mellanvägen (från rondell)/70137 ej 40 50 ej ej 
Mellanvägen (till rondell)/70138 ej 39 50 ej ej 

Tabell 10 Uppmätta medelhastigheter på timnivå från alla detektorer jämfört med medelhastigheter från simuleringen. 

 
Jämförelse av medelhastigheter för personbilar 

(eftermiddag kl 16.00-17.00) 
  

 Mätning (km/h) Skyltad hast. Förhållande Skillnad (%)
Väg/nodnr: Slang Sim Sim / Slang Sim - Slang 

E22 (från rondell)/70148 66 60 70 0,90 -10 % 
E22 (till rondell)/70139 71 61 70 0,87 -13 % 
Norra Ringen (från rondell)/70142 71 62 70 0,87 -13 % 
Norra Ringen (till rondell)/70143 69 58 70 0,85 -15 % 
Delfinvägen (från rondell)/70140 37 44 50 1,20 20 % 
Delfinvägen (till rondell)/70141 36 44 50 1,21 21 % 
Getingevägen (från rondell)/70144 58 46 50 0,79 -21 % 
Getingevägen (till rondell)/70145 51 42 50 0,83 -17 % 
Scheelevägen (från rondell)/70146 42 43 50 1,02 2 % 
Scheelevägen (till rondell)/70147 43 43 50 1,00 0 % 
Mellanvägen (från rondell)/70137 ej 43 50 ej ej 
Mellanvägen (till rondell)/70138 ej 28 50 ej ej 

Tabell 11 Uppmätta medelhastigheter på timnivå från alla detektorer jämfört med medelhastigheter från simuleringen. 

 

5.4.6. Fordonsbeteende  
Tack vare att mikrosimuleringsprogrammet har ett användargränssnitt som presenterar en 
animation av hela förloppet kan man på ett bra sätt få en bra överblick över hur modellen 
fungerar. Då rondellen besöktes under två dagar och videofilmerna studerades noga har bra 
kunskap erhållits om hur fordonen beter sig i området. Denna kunskap användes under hela 
modellerings- och kalibreringsprocessen för att ytterligare kvalitén på modellen. De beteenden 
som främst justerades var fordonens beteenden vid körning genom rondellen så att inte fordon 
blockerades och tvingades köra flera varv i rondellen för att hitta ut. Ytterligare exempel var att se 
till att fordon inte stannade på fel ställen för att lämna företräde och att körfältsbyten fungerade 
tillfredsställande. Fordonens köbeteende studerades där det kontrollerades att fordonen köade 
upp på rätt plats i rätt körfält och i korrekt storleksordning. I trafikmätningen skildes bussar och 
lastbilar ut och därmed kunde dessa följas speciellt och deras körfälts- och vägval övervakas. 
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6. Experiment 
I detta kapitel presenteras de olika scenarier som studerats för att förbättra kapaciteten i 
cirkulationsplatserna. För varje scenario redovisas bakgrund, utformning och resultat i form av 
diagram och tabeller. Kapitlet avslutas med att trafikflödena ökades med 5 % på de fyra bästa 
scenarierna, för att se om detta skulle påverka deras resultat. 
 

6.1. Trafiksituationen i området 
Under morgonen bildas långa köer på infart Norra Ringen på grund av ett dominerande 
överordnat flöde från infartslänk E22. Det stora flödet orsakas av fordon som kommer från E22 
och är på väg till Ideon/universitetsområdet. Dessa ankommer med ett jämnt flöde till stora 
rondellen och när dessa svänger vänster genom rondellen blockerar de både infarten från 
Delfinvägen och Norra Ringen med långa köer som följd. Fordonsflödet på Mellanvägen är litet 
och påverkas heller inte av det överordnade flödet från infartslänk E22, vilket leder till att köer 
inte bildas på denna länk. 
 
Trafiksituationen under eftermiddagen är motsatt den under morgonen. Ett stort antal fordon 
kommer från Getingevägen/Scheelevägen och åker genom den lilla rondellen till den stora 
rondellen för att sedan svänga höger mot E22. Samtidigt som detta flöde är stort är flödet 
västerifrån på Norra Ringen högt. Denna trafikström går rakt genom stora rondellen mot E22 
och blockerar tidvis trafiken från söder som ska svänga ut mot E22. På grund av detta 
överordnade flöde bildas långa köer hela vägen längs Scheelevägen in i Ideonområdet och till viss 
del även på Getingevägen. Eftersom båda dessa trafikströmmar har E22 som mål och lämnar 
stora rondellen åt öster, blir det inga problem för inkommande fordon från de två övriga 
infarterna. Genom att utföra olika experiment i AIMSUN undersöks i detta kapitel om 
trafiksituationerna för både morgon- och eftermiddagsperioden kan förbättras genom olika 
åtgärder. 

6.2. Kapacitetsmått 
Den färdiga simuleringsmodellen är efter kalibreringen klar att användas för att utvärdera 
alternativa utformningar av rondellerna med mål att öka kapaciteten och förbättra dess funktion. 
Vi har valt att använda följande kapacitetsmått för att jämföra hur bra cirkulationsplatsen 
fungerar med olika utformningar (Lind 1998). 
 
Qmax 
 

Den maximala fordonskön som uppkommer på länkarna i nätverket. 

TotalTraveltime 
 

Det är den totala restiden i sekunder för alla fordon som rört sig genom 
nätverket under den simulerade tidsperioden.  

Ttime1 Den genomsnittliga restiden i sekunder/kilometer för ett fordon att ta 
sig igenom nätverket. 

Dtime1 
 

Fördröjningen är den ideala restiden - verkliga restiden i 
sekunder/kilometer för varje fordon. 

Density Antal fordon per kilometer i nätverket. 
Nstops 
 

Det genomsnittliga antalet stop för varje kilometer och fordon i 
nätverket. 

Spd1 
 

Den genomsnittliga hastigheten i km/h som varje fordon har under 
dess färd genom nätverket. 

Tabell 12 Använda kapacitetsmått för att jämföra cirkulationsplatsens funktion. 
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Genom att studera dessa mått får man en bra bild av hur olika rondellutformningar fungerar i 
jämförelse med varandra. För varje scenario finns dessa mått angivna och jämförs mot det 
ursprungliga scenariot, Scenario 0. Detta scenario är resultatet av den färdigkalibrerade modellen 
och motsvarar hur trafiksituationen ser ut i dagsläget. 
 

6.3. Presentation av scenarierna 
I litteraturstudien ges ett antal exempel på hur man löst kapacitetsproblem i rondeller utomlands 
och genom erfarenheter av dessa har olika alternativa utformningar framställts. Varje 
utformningsalternativ redovisas separat med förklaring till varför varje alternativ valts och vilket 
resultat det ger jämfört med ursprungsscenariot. Jämförelsen mellan de olika scenarierna och 
ursprungsscenariot sker i form av diagram, där kölängderna ritas upp över simuleringstiden, och i 
en tabell där skillnaden i procent mellan övriga kapacitetsmått visas. Nedan följer en lista över 
vilka scenarion som har analyserats.  
 
Scenario 0 - Ursprungliga modellen 
Scenario 1 - Separat högerkörfält från Norra Ringen 
Scenario 2 - Separat högerkörfält från Mellanvägen  
Scenario 3 - Separat högerkörfält från Norra Ringen och Mellanvägen 
Scenario 4 - Meteringsignaler vid infarterna från E22/Norra Ringen 
Scenario 5 - Trafiksignal vid Svenshögsvägen koordinerat med trafiksignal på E22/Norra Ringen 
Scenario 6 - Trafiksignal vid infart E22/Norra Ringen fordonsstyrd av detektor 
Scenario 7 - Högersväng från båda körfälten på Mellanvägen  
Scenario 8 - Tre körfält vid infarterna Norra Ringen, Mellanvägen och E22 och två cirkulerande 
körfält  
Scenario 9 - Tre cirkulerande körfält 
Scenario 10 - Tre cirkulerande körfält och tre körfält på infarterna  
Scenario 11 - Trafiksignaler samordnade på infarterna E22/Norra Ringen och Delfinvägen  
 

6.3.1. Scenario 0 - Ursprungliga modellen 
Bakgrund 
I detta scenario är simuleringsmodellen färdigbyggd och kalibrerad mot de uppmätta verkliga 
värdena. Nätverket har byggts efter en detaljerad karta över området och är utformat enligt 
dagens struktur. Denna ursprungliga modell kommer att jämföras mot varje 
utformningsalternativ för att se hur kölängder och andra kapacitetsmått förändras vid 
ombyggnationer i nätverket. Kölängder kommer att jämföras i diagram där den blå kurvan 
representerar den ursprungliga modellens kölängder och den röda kurvan köförändringarna efter 
ombyggnationen.  
 

6.3.2. Scenario 1 - Separat högerkörfält från Norra Ringen 
Bakgrund 
I Scenario 1 tillbyggs ett separat högersvängande körfält från länken Norra Ringen till 
Mellanvägen (se bilaga 5). Denna utbyggnad av infarten gör att den högersvängande 
trafikströmmen direkt kan svänga höger utan att behöva vänta på en tidslucka i det stora 
överordnade flödet från E22. Därmed kan båda körfälten in i rondellen användas för den 
genomgående och vänstersvängande trafiken, vilket bör göra att köerna minskar. Den här 
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ombyggnationen är främst till för att minska köerna under morgonperioden, men då det är en 
permanent ombyggnad så redovisas även köförändringen på eftermiddagen. 
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Diagram 8 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario1 för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario1Morgon 10,3 42,1 89,0 18,0 0,9 468501,3
Skillnad (%) -16,4 % 7,4 % -13,6 % -43,8 % -26,9 % -15,5 %

Tabell 13 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario1. 

 
Eftermiddag 
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Diagram 9 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario1 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

  
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario1Eftermiddag 9,9 45,7 83,0 14,0 0,7 446459,6
Skillnad (%) -2,7 % 0,6 % -1,2 % -12,5 % -20,7 % -1,6 %

Tabell 14 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario1. 

 
Analys 
Diagrammen visar att simuleringsresultaten från Scenario 1 ger en rejäl minskning av köerna 
under morgonen på Norra Ringen jämfört mot det ursprungliga scenariot. Köerna på infartslänk 
E22 är dock oförändrade. Samtliga kapacitetsmått för hela systemet går mot bättre värden (se 
tabell 14).  
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Under eftermiddagen visar diagrammen att förändringen bidrar till en liten minskning av köerna 
på Scheelevägen. Detta kan bero på att den högersvängande trafiken från Norra Ringen inte 
längre är en störande faktor för fordonen som ska in i rondellen från Mellanvägen. Det kan även 
bero på slumpen i simuleringsmodellen. Övriga kapacitetsmått förändras enligt tabell 14. 
 

6.3.3. Scenario 2 - Separat högerkörfält från Mellanvägen  
Bakgrund 
I Scenario 2 tillbyggs ett separat högersvängande körfält för trafik från Mellanvägen till 
utfartslänk E22 (se bilaga 6). Detta gör att fordon inte behöver vänta på tidsluckor för att komma 
in i cirkulationen utan kan åka mot E22 direkt för att senare utanför cirkulationsplatsen väva in 
sig i trafikströmmen. Den här utformningen är främst till för att lösa köproblemen under 
eftermiddagsperioden, men då det är en permanent ombyggnation redovisas även 
köförändringarna för morgonen.  
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Diagram 10 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario2 för Norra Ringen och E22, 

 
 Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario2Morgon 12,3 39,3 104,0 32,0 1,1 560456,5
Skillnad (%) -0,6 % 0,2 % 1,0 % 0,0 % -3,2 % 1,0 %

Tabell 15 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario2. 
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Eftermiddag 
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Diagram 11 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario2 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario2Eftermiddag 9,2 47,5 78,0 9,0 0,4 417862,3
Skillnad (%) -9,5 % 4,6 % -7,1 % -43,8 % -52,6 % -7,9 %

Tabell 16  Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario2. 

 
Analys 
Simuleringsresultatet visar att ett extra högersvängande körfält ger en stor minskning av 
kölängderna på Scheelevägen under eftermiddagen. Övriga köer är näst intill oförändrade. 
Kapacitetsmåtten för hela nätverket förbättras betydligt vid denna förändring under 
eftermiddagen (se tabell 16). Dessa parametrar är så gott som oförändrade under jämförelsen på 
morgonen (se tabell 15). 
 

6.3.4. Scenario 3 - Separat högerkörfält från Norra Ringen och 
Mellanvägen  

Bakgrund 
Scenario 3 är en kombination av de två första scenarierna. Här har ett högersvängande körfält 
byggts till både från infartslänk Norra Ringen till Mellanvägen och från Mellanvägen till 
utfartslänk E22 (se bilaga 7). Tanken med detta är att köproblemen både under morgonen på 
Norra Ringen och under eftermiddagen på Scheelevägen ska reduceras, eftersom den 
högersvängande trafiken inte blir störd av det överordnade flödet i rondellen. 
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Diagram 12 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario3 för Norra Ringen och E22. 
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Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario3Morgon 10,0 42,5 88,0 16,0 0,8 460795,9
Skillnad (%) -19,0 % 8,5 % -14,6 % -50,0 % -30,4 % -16,9 %

Tabell 17 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario3. 
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Diagram 13 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario3 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario3Eftermiddag 9,1 47,6 78,0 9,0 0,4 417492,3
Skillnad (%) -10,4 % 4,7 % -7,1 % -43,8 % -54,9 % -7,9 %

Tabell 18 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario3. 

 
Analys 
I diagrammen kan man tydligt se att köerna minskar på de båda kritiska länkarna. Denna 
utbyggnad ger alltså en köreducering för både morgonen och eftermiddagen. Köerna på övriga 
länkar är oförändrat små. Denna förändring ger även en kapacitetsökning i hela nätverket vilket 
kan studeras i tabellerna 17 och 18. 
 

6.3.5. Scenario 4 - Meteringsignal vid infarten E22/Norra Ringen 
Bakgrund 
I Scenario 4 används meteringsignaler för att stoppa den överordnade trafikströmmen i korta 
intervall, så att tidsluckor bildas åt övrig trafik som annars har svårigheter att komma in i 
rondellen (se bilaga 8). Under morgonen placeras meteringsignalen på E22 för att tidsluckor ska 
bildas åt trafiken på Norra Ringen och under eftermiddagen placeras signalen på Norra Ringen 
vilken bildar tidsluckor åt trafiken på Mellanvägen. Därmed bör kapaciteten på dessa länkar och i 
systemet öka. Eftersom fordonen på Mellanvägen inkommer i form av kolonner med 50 s 
intervall från den trafiksignal som finns ett antal hundra meter innan rondellen, samordnas 
meteringsignalens omloppstid med trafiksignalens. För att ett bra flöde ska kunna upprätthållas 
bör meteringsignalen visa grönt när kolonnerna inkommer så att onödiga stopp minskas. 
Meteringsignalernas placeras cirka 20 meter ifrån väjningslinjen då detta avstånd rekommenderas. 
Signalen bör enligt (AUSTROADS 2003) fungera enligt schemat Rött –Släckt – Gult – Rött. I 
AIMSUN kan detta ej modelleras utan enda möjligheten är att följa ett vanligt omlopp med Rött - 
Gult – Grönt – Gult – Rött. I det här experimentet undersöks två olika idéer för tidsättning. Den 
första är med en mycket kort rödtid, 5-15 s och en längre gröntid (40-70 s) enligt diskussion med 
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Peter Kronborg, Movea. Den andra idén är att använda rödtid på 20-60s följt av en gröntid på 
20-60s vilket förordas i Australien (AUSTROADS 2003). För att komma fram till vilken 
tidsättning som passade bäst jämfördes sex olika kombinationer från de framdiskuterade idéerna. 
Tiderna valdes med tanke på signalen uppströms Norra Ringen som har en omloppstid på 120s. 
Eftersom meteringsignalen bör vara koordinerad med denna valdes omloppstiderna som 
multiplar av 120. Detta gjorde att trafiksignalen och meteringsignalen fick grönt ljus samtidigt. 
Dock gick det inte att skapa den fördröjning det tar för fordonen att färdas mellan signalerna, 
vilket gjorde att samordningen försämrades.  
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Diagram 14 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario4 för Norra Ringen och E22. 

   
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario4Morgon 11,9 39,4 100,0 28,0 1,2 534070,3
Skillnad (%) -3,6 % 0,4 % -2,9 % -12,5 % 0,4 % -3,7 %

Tabell 19 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario4. 
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Diagram 15 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario4 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario4Eftermiddag 10,3 44,5 85,0 16,0 0,8 458903,1
Skillnad (%) 1,1 % -2,0 % 1,2 % 0,0 % -12,3 % 1,2 %

Tabell 20 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario4. 
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Analys 
Den kombinationen som gav bäst resultat hade följande tidsättning för både morgon- och 
eftermiddagscenariot, rödtid: 5s, gultid: 3s, gröntid: 52s, cykeltid: 60s. 
 
Detta gav dock inte en särskilt stor minskning av de kritiska kölängderna. Som man kan se i 
diagram 14 minskar kölängderna under morgonen på Norra Ringen, men ökar samtidigt på 
infartslänk E22. Samma fenomen inträffar under eftermiddagen (se diagram 15). Köerna 
förflyttas egentligen bara och kapaciteten i systemet blir därmed relativt oförändrad, vilket kan 
studeras i tabell 19 och tabell 20. Trafikflödet i systemet kan vara för litet för att en sådan här 
åtgärd ska ge ett bra resultat. Fördröjningarna i dagens system är inte nog stora för att det ska 
löna sig att stoppa upp en trafikström periodvis och åstadkomma en styrd ankomstfördelning till 
cirkulationsplatsen.  
 

6.3.6. Scenario 5 - Trafiksignal vid Svenshögsv. koordinerat med 
trafiksignal på infart E22/Norra Ringen 

Bakgrund 
I Scenario 5 införs en trafiksignal på E22 och på Norra Ringen för att skapa tidsluckor åt övrig 
trafik som vill komma in i rondellen (se bilaga 9). Trafiksignalen fungerar ungefär som en 
meteringsignal. Skillnaderna är att trafiksignalen endast kan placeras intill väjningslinjen i 
AIMSUN och att man nu kan göra en bättre samordning mellan två trafiksignaler eftersom en 
fördröjning mellan dessa kan sättas.  
 
Morgon 

 
Diagram 16 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario5 för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,177 554678,9
Scenario5Morgon 12,8 38,0 106,0 35,0 1,4 583616,5
Skillnad (%) 3,9 % -2,9 % 2,9 % 9,4 % 16,0 % 5,2 %
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Tabell 21 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario5. 
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Diagram 17 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario5 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
 Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario5Eftermiddag 10,1 45,0 84,0 15,0 0,8 452638,8
Skillnad (%) -0,3 % -1,0 % 0,0 % -6,3 % -11,6 % -0,2 %

Tabell 22 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario5. 

 
Analys 
En rödtid på 5 s används fortfarande för både morgonen och eftermiddagen då detta gav det 
bästa resultatet i Scenario 4. Däremot så skapas två olika signalscheman eftersom 
trafiksituationerna skiljer sig åt. Följande signalschema ställdes under morgonen in för 
trafiksignalen på E22. 
 
Röd 8 s, Grön 12 s, Gul 3 s, Röd 5 s, Grön 12 s, Gul 3 s, Röd 5 s, Grön 69 s, Gul 3s 
 
Då kolonnerna från trafiksignalen på Svenshögsvägen kommer fram till cirkulationsplatsen tänds 
rött ljus i tre korta intervall för att tidsluckor ska bildas och för att trafiken ska kunna avvecklas 
på infartslänk Norra Ringen. Därefter lyser trafiksignalen på E22 grönt till nästa kolonn närmar 
sig. 
 
Under eftermiddagen ställdes trafiksignalen på Norra Ringen in med följande signalschema: 
 
Röd 15 s, Grön 50 s, Gul 3 s, Röd 15 s, Grön 8 s, Gul 3 s, Röd 15 s, Grön 8 s, Gul 3s 
 
Detta signalschema fungerade annorlunda jämfört med det på morgonen. När kolonnerna från 
trafiksignalen på Svenshögsvägen närmar sig rondellen tänds grönt ljus för att så mycket trafik 
som möjligt ska kunna ta sig igenom ostört. Därefter tänds rött ljus i korta intervaller så att 
tidsluckor ska bildas för trafiken på Mellanvägen. 
 
Resultatet av Scenario 5 blev mycket lika det för Scenario 4. Trots att en bättre samordning 
mellan trafiksignalerna har gjorts så förbättras ej kapaciteten. En viss köförflyttning mellan 
länkarna sker även här. Under morgonscenariot blir kapaciteten till och med sämre än i det 
ursprungliga scenariot (se tabell 21). 
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6.3.7. Scenario 6 – Trafiksignal vid infart E22/Norra Ringen 
fordonsstyrd av detektor 

Bakgrund 
I scenario 6 gjordes trafiksignalen i Scenario 5 om från att vara tidstyrd till att vara fordonsstyrd 
(se bilaga 10). Detta borde vara optimalt för att skapa tidsluckor då trafiksignalen styrs med hjälp 
av en detektor. Detektorerna placerades på Norra Ringen och på Scheelevägen vilka styr 
trafiksignalerna på E22 under morgonen respektive på Norra Ringen under eftermiddagen. 
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Diagram 18 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario6 för Norra Ringen och E22. 

  
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario6Morgon 14,2 35,1 120,0 49,0 2,9 643716,8
Skillnad (%) 14,7 % -10,4 % 16,5 % 53,1 % 148,5 % 16,1 %

Tabell 23 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario6. 
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Diagram 19 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario6 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario6Eftermiddag 10,1 45,1 83,0 15,0 0,8 451780,3
Skillnad (%) -0,3 % -0,7 % -1,2 % -6,3 % -15,8 % -0,4 %

Tabell 24 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario6. 
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Analys 
Det finns en begränsning i AIMSUN som gör att det inte går att detektera antalet bilar i kö utan 
enbart då fordon passerar detektorn. Detta gör att varje gång ett fordon kör över detektorn så 
tänds rött ljus i trafiksignalen, vilket ger ett missvisande resultat i simuleringen. För att få ett så 
litet fel som möjligt ställdes rödtiden till en halv sekund. Detta gjorde att signalen bara blinkade 
till när det passerade ett fordon över detektorn. På så vis skapades en ihållande röd signal då det 
var ett högt fordonsflöde, vilket liknar hur en fordonsstyrd signal, som styrs av antalet bilar i kö, 
fungerar.  
 
Diagrammen ovan visar en mycket stor förflyttning av köproblemen efter att en fordonsstyrd 
signal infördes. Detta orsakas mycket av att trafiksignalen tänds för varje fordon som passerar 
detektorn vilket skapar alldeles för långa rödtider än mot vad det egentligen borde ha varit.  
 

6.3.8. Scenario 7 – Högersväng från båda körfälten på Mellanvägen  
Bakgrund 
I detta scenario (se bilaga 11) ändras körfältspilarna på Mellanvägen så att fordon endast kan 
svänga till höger i rondellen från det högra körfältet och antingen köra höger, vänster eller rakt 
fram från det vänstra körfältet. Detta alternativ kräver att man ändrar körfältsanvändningen i 
infarten från Mellanvägen till stora rondellen. Eftersom de högersvängande fordonen är klart fler 
än övriga och ofta behöver en mindre tidslucka för att ta sig ut i rondellen kan detta ge ett bättre 
flöde. Idén är att tvinga det högra körfältet att svänga höger och låta vänstersvängande och rakt 
fram körande dela på det vänstra körfältet.  
 
Den här utformningen är främst till för att lösa köproblemen på eftermiddagen, men eftersom 
det är en permanent ombyggnation redovisas även köförändringen och kapacitetsparametrarna 
för morgonen. Samma ommålning kan ej göras på Norra Ringen för att minska köerna under 
morgonen då flödet rakt fram är för stor och får inte plats i enbart ett körfält utan att bilda långa 
köer.  
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Diagram 20 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario7 för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime
Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,177 554678,9
Scenario7Morgon 12,4 39,4 103,0 32,0 1,1 557810,4
Skillnad (%) 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % -5,7 % 0,6 %

Tabell 25 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario7. 
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Eftermiddag 
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Diagram 21 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario7 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario7Eftermiddag 9,6 46,6 79,0 11,0 0,6 429258,5
Skillnad (%) -5,4 % 2,6 % -6,0 % -31,3 % -36,6 % -5,3 %

Tabell 26 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario7. 

 
Analys 
Resultatet av Scenario 7 ger en kraftig minskning av köerna på Scheelevägen under eftermiddagen 
(se diagram 21). Övriga länkar har oförändrade köer, vilket tyder på att de inte påverkas av 
förändringen. Kapaciteten i systemet blev även den bättre under eftermiddagen då alla parametrar 
gick mot bättre värden (se tabell 26). 
 

6.3.9. Scenario 8 - Tre körfält på infarterna Norra Ringen/ Mellanvägen 
/E22 och två cirkulerande körfält  

Bakgrund 
I Scenario 8 (se bilaga 12) byggs tre körfält vid varje infart till cirkulationsplatsen samtidigt som 
två körfält behölls inne i rondellen. Denna idé kom från litteraturstudien där denna utformning 
testades i studieobjekt 3: Fitzsimmons Lane/Porter Street, Melbourne, Australien (se kapitel 
2.4.6). Tanken var att skapa mer plats för fordonen på infartslänkarna, vilket skulle bidra till en 
kapacitetsförbättring och köminskning. 
 
Analys 
Denna idé fungerade inte alls i AIMSUN. Det extra körfältet på varje infart gav mer plats åt 
fordonen men gav även utrymme för fler fordon att köra in rondellen. Detta gjorde att rondellen 
med endast två körfält blev överbelastad och blev en propp i nätverket. Fordonen kunde inte 
komma igenom och trafiken stockades. Istället för att minska köerna så bildades långa köer åt alla 
håll från cirkulationsplatsen. Denna idé fungerade inte heller i studieobjekt 3 och är inget 
alternativ att rekommendera. 
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6.3.10. Scenario 9 - Tre cirkulerande körfält och två körfält vid 
infarterna  

Bakgrund 
I Scenario 9 tillbyggs ett cirkulerande körfält så rondellen har tre körfält och infartslänkarna två 
(se bilaga 13). Detta bör göra att fordonen inne i rondellen får mer plats för manövreringar och 
större tidsluckor för inkommande trafik bör bildas. Denna förändring är till för att minska köerna 
både på Norra Ringen under morgonen och på Scheelevägen under eftermiddagen. 
Utformningsidén kommer från studieobjekt 3 i litteraturstudien (se kapitel 2.4.6). 
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Diagram 22 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario9 för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario9Morgon 10,3 42,9 88,0 16,0 0,7 463559,3
Skillnad (%) -16,9 % 9,5 % -14,6 % -50,0 % -41,8 % -16,4 %

Tabell 27 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario9. 

 
Eftermiddag 
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Diagram 23 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario9 för Norra Ringen och Scheelevägen. 
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Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 
Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario9Eftermiddag 9,2 50,0 77,0 9,0 0,4 415057,9
Skillnad (%) -9,1 % 10,0 % -8,3 % -43,8 % -50,4 % -8,5 %

Tabell 28 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario9. 

 
Analys 
Simuleringsresultaten visar att både köerna på Norra Ringen och Scheelevägen minskar väldigt 
mycket (se diagram 22 och 23). Köerna på övriga infartslänkar minska också de. Hela systemet 
får även mycket bättre kapacitet, vilket man kan se i tabellerna 27 och 28.  
 

6.3.11. Scenario 10 – Tre cirkulerande körfält och tre körfält på 
infarterna  

Bakgrund 
I Scenario 10 byggs tre körfält både på infarterna samt på de cirkulerande körfälten i rondellen (se 
bilaga 14). Detta är en kombination av Scenario 8 och Scenario 9. Tanken var att fler fordon 
skulle kunna köra in samtidigt i rondellen utan att den skulle korka igen. På så vis borde köerna 
under morgonen och eftermiddagen snabbt kunna avvecklas.  
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Diagram 24 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario10 för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario10Morgon 10,2 42,6 89,0 18,0 0,7 471156,5
Skillnad (%) -17,0 % 8,7 % -13,6 % -43,8 % -38,0 % -15,1 %

Tabell 29 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario10. 
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Eftermiddag 
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Diagram 25 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario10 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario10Eftermiddag 9,1 47,7 78,0 9,0 0,4 418473,3
Skillnad (%) -10,0 % 4,9 % -7,1 % -43,8 % -50,2 % -7,7 %

Tabell 30 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario10. 

 
Analys 
Resultatet för detta scenario liknade resultatet för Scenario 9. Orsaken till det kan vara att det tar 
längre tid för fordonen att köra igenom rondellen när tre körfält har byggts på infarterna. Detta 
beroende på att det är ett större inflöde från samtliga ben till cirkulationsplatsen. Kombinationen 
mellan ett stort inflöde och att tar lite längre tid att färdas genom cirkulationsplatsen leder till att 
resultatet blir liknande som i Scenario 9. 
 

6.3.12. Scenario 11 – Trafiksignaler samordnade på infarterna 
E22/Norra Ringen och Delfinvägen  

Bakgrund 
I Scenario 11 införs trafiksignaler på två ben till cirkulationsplatsen (se bilaga 15). Dessa två 
samordnas så att de tänds och släcks med fem sekunders motsols fördröjning. Trafiksignalerna 
koordineras även mot trafiksignalen på Svenshögsvägen. Idén med flera samordnade 
trafiksignaler i samband med en cirkulationsplats kommer från studieobjekt 5 i Nottingham. 
Tanken på morgonen är att stoppa upp det överordnade flödet från E22 och flödet från 
Delfinvägen i korta intervall så att tidsluckor bildas för trafiken på Norra Ringen att använda sig 
av. På eftermiddagen ska istället den överordnade trafiken på Norra Ringen och flödet på 
Delfinvägen stoppas upp för att bilda tidsluckor åt trafiken på Mellanvägen. Därmed kan kanske 
köerna på Norra Ringen och Scheelevägen minskas. 
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Diagram 26 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario10 för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,177 554678,9
Scenario11Morgon 12,0 38,3 101,0 30,0 1,4 546459,8
Skillnad (%) -2,8 % -2,2 % -1,9 % -6,3 % 15,1 % -1,5 %

Tabell 31 Jämförelse av morgonens  simulering för Scenario0 och Scenario11. 
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Diagram 27 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario11 för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario11Eftermiddag 10,0 45,1 83,0 14,0 0,8 448561,2
Skillnad (%) -1,2 % -0,6 % -1,2 % -12,5 % -15,5 % -1,1 %

Tabell 32 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario11. 
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Analys 
Tidsättningen testades fram genom att utgå från de tider som användes i Scenario 4 och Scenario 
5. Den kombinationen som gav bäst resultat hade följande tidsättning för både morgon- och 
eftermiddagscenariot: 
 
gröntid 50s, gultid 3s, rödtid 7s, offset 45 s 
 
Det skapades en fördröjning mellan trafiksignalen på Svenshögsvägen och trafiksignalerna i 
rondellen. Då det tar ca 45 s för fordonen att färdas den sträckan sattes fördröjningen till det. 
 
Diagram 26 visar att köerna minskar på Norra Ringen men ökar på infartslänk E22 under 
morgonen. Däremot minskar köerna på Scheelevägen utan att Norra Ringens köer påverkas så 
mycket under eftermiddagen (se diagram 27). Kapaciteten för systemet relativt oförändrad för 
båda tidpunkterna (se tabell 31 och 32). 
 

6.4. Framtidsscenarion 
Trafiken väntas öka de närmaste åren i området kring de simulerade rondellerna. Detta kommer 
förmodligen att innebära en viss ökning av kölängder och fördröjningen i systemet. För att ta 
reda på hur stora förändringarna kommer att bli ökades trafikmängden i OD-matrisen för varje 
scenario med 5 %, vilket motsvarar en årlig trafikökning med 1 % under fem år. Därefter 
simulerades framtidsscenarierna och nya kölängder och kapacitetsmått erhölls. Eventuella 
trafikomfördelningar som förmodligen kommer att ske vid en trafikökning togs ej med i 
beräkningarna. I detta avsnitt kommer först en jämförelse att ske mellan det ursprungliga 
scenariot och en 5 % ökning av detta, för att studera hur kapacitetsförändringen blir vid 
trafikökningen. Det nya framtidsscenariot kommer att kallas för Scenario0Framtid. Därefter 
kommer fyra av de olika utformningsalternativen som gav bäst resultat i föregående kapitel att 
jämföras mot Scenario0Framtid för att se om samma förändringar även ger bra resultat vid högre 
trafikmängder. Utformningsalternativen som kommer att jämföras är: 
 
Scenario3Framtid - Separat högerkörfält från Norra Ringen och Mellanvägen (5 % ökad trafik) 
Scenario7Framtid - Högersväng från båda körfälten på Mellanvägen (5 % ökad trafik) 
Scenario9Framtid - Tre cirkulerande körfält och två körfält vid infarterna (5 % ökad trafik) 
Scenario11Framtid - Trafiksignaler samordnade på infarterna E22/Norra Ringen och Delfinvägen   
                   (5 % ökad trafik) 
 
Scenario 11 gav inte ett bra resultat i föregående kapitel, men det kan vara intressant om 
samordnade trafiksignaler kan komma till bättre användning vid ett större fordonsflöde. Därför 
är detta scenario med i framtidsjämförelsen. 
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6.4.1. Scenario0Framtid - Det ursprungliga scenariot (5 % ökad 
trafik) 

Morgon 

 
Diagram 28 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario0 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario0Morgon5% 20,2 34,2 154,0 82,0 1,9 906056,9
Skillnad (%) 63,5 % -12,7 % 49,5 % 156,3 % 62,6 % 63,3 %
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Tabell 33 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario0 med 5% ökad trafik 
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Diagram 29 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario0 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario0Eftermiddag5% 11,6 43,9 93,0 24,0 1,0 519340,3
Skillnad (%) 14,6 % -3,3 % 10,7 % 50,0 % 16,3 % 14,5 %

Tabell 34 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario0 med 5% ökad trafik. 
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Analys 
En trafikökning med 5 % i systemet ger mycket längre köer på tre av fyra länkar, vilket man kan 
se i diagram 28 och 29 ovan. Störst skillnad är det på Norra Ringen under morgonen och på 
Scheelevägen under eftermiddagen då kölängderna ökar med mer än 100 % respektive 50 %. 
Även kapacitetsmåtten över hela systemet går samtliga mot mycket sämre värden. Fördröjningen 
i systemet under morgonen ökar till exempel med 156,3 %. 
 

6.4.2. Scenario3Framtid - Separat högerkörfält från Norra Ringen 
och Mellanvägen (5 % ökad trafik) 
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Diagram 30 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario3 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon5% 20,2 34,2 154,0 82,0 1,9 906056,9
Scenario3Morgon5% 11,9 39,3 99,0 27,0 1,4 547490,2
Skillnad (%) -41,1 % 15,0 % -35,7 % -67,1 % -24,6 % -39,6 %

Tabell 35 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario3 med 5% ökad trafik. 
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Diagram 31 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario3 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och Scheelevägen. 
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Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 
Scenario0Eftermiddag5% 11,6 43,9 93,0 24,0 1,0 519340,3
Scenario3Eftermiddag5% 9,6 47,2 78,0 9,0 0,4 440918,3
Skillnad (%) -17,4 % 7,5 % -16,1 % -62,5 % -58,3 % -15,1 %

Tabell 36 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario3 med 5% ökad trafik. 

 
Analys 
Byggnationen av ett separat högerkörfält ger under morgonen mycket kortare köer på Norra 
Ringen, men längre på infartslänk E22 (se diagram 30). Ökning är dock inte särskilt stor i 
jämförelse med minskningen vilket gör att övriga kapacitetsparametrar i systemet blir bättre (se 
tabell 35). I diagram 31 kan man se att köerna minskar under eftermiddagen på både Norra 
Ringen och Scheelevägen. Även här blir samtliga kapacitetsparametrarna för systemet bättre (se 
tabell 36). Detta utformningsalternativ ger alltså bra resultat trots att trafikmängden har ökat med 
5 % i systemet.  
 

6.4.3. Scenario7Framtid - Högersväng från båda körfälten på 
Mellanvägen (5 % ökad trafik) 
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Diagram 32 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario7 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon5% 20,2 34,2 154,0 82,0 1,9 906056,9
Scenario7Morgon5% 20,0 34,9 152,0 81,0 1,7 898993,4
Skillnad (%) -1,1 % 2,1 % -1,3 % -1,2 % -9,6 % -0,8 %

Tabell 37 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario7 med 5% ökad trafik. 
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Diagram 33 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario3 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och Scheelevägen 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag5% 11,6 43,9 93,0 24,0 1,0 519340,3
Scenario7Eftermiddag5% 10,2 46,0 81,0 12,0 0,6 457276,8
Skillnad (%) -12,1% 4,8% -12,9% -50,0% -38,3% -12,0%

Tabell 38 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario7 med 5 % ökad trafik. 

Analys 
Denna utformning är som nämndes i Scenario 7 i föregående kapitel främst till för att minska 
köerna under eftermiddagen. Diagram 32 och tabell 37 visar att köerna och systemet inte 
påverkas särskilt mycket av denna förändring. Det som är viktiga under morgonperioden är att 
det inte blir en försämring, då köerna minskar rejält under eftermiddagen. De längsta kölängderna 
går från att vara drygt 60 m till knappt 10 m. Kapaciteten för rondellerna blir även bättre. 
Fördröjningstiden förändras mest genom en minskning med 50 % (se tabell 38). Denna 
utformning är alltså mycket effektiv under eftermiddagen, trots det höga fordonsflödet. 
 

6.4.4. Scenario9Framtid - Tre cirkulerande körfält och två körfält vid 
infarterna (5 % ökad trafik) 
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Diagram 34 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario9 med 5 % ökad trafik för Norra Ringen och E22. 
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Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon5% 20,2 34,2 154,0 82,0 1,9 906056,9
Scenario9Morgon5% 14,2 39,0 112,0 41,0 1,2 642981,6
Skillnad (%) -29,6 % 14,0 % -27,3 % -50,0 % -39,7 % -29,0 %

Tabell 39 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario9 med 5% ökad trafik. 
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Diagram 35 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario9 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag5% 11,6 43,9 93,0 24,0 1,0 519340,3
Scenario9Eftermiddag5% 9,8 47,4 78,0 10,0 0,5 441155,4
Skillnad (%) -15,8 % 8,0 % -16,1 % -58,3 % -52,7 % -15,1 %

Tabell 40 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario9 med 5 % ökad trafik. 

 
Analys 
Tillbyggnation av ett extra cirkulerande körfält är det enda utformningsalternativ som gör att 
köerna minskar på samtliga länkar under både morgonen och eftermiddagen (se diagram 34 och 
35). Köerna försvinner i princip på Scheelevägen och minskas rejält på Norra Ringen. Detta gör 
att parametrar som restider, antal stopp och fördröjningstider även de minskar rejält, vilket man 
kan se i tabell 39 och 40. Detta utformningsalternativ reducerar köer och förbättrar kapaciteten i 
systemet effektivt, trots att fordonsmängden är hög. 
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6.4.5. Scenario11Framtid - Trafiksignaler samordnade på E22/Norra 
Ringen/Delfinvägen (5 % ökad trafik) 
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Diagram 36 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario11 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och E22. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Morgon5% 20,2 34,2 154,0 82,0 1,9 906056,9
Scenario11Morgon5% 18,6 31,0 146,0 74,0 3,5 846190,8
Skillnad (%) -8,0 % -9,3 % -5,2 % -9,8 % 84,5 % -6,6 %

Tabell 41 Jämförelse av morgonens simulering för Scenario0 och Scenario11 med 5% ökad trafik. 

 
Eftermiddag 
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Diagram 37 Jämförelse av kölängder mellan Scenario0 och Scenario11 med 5% ökad trafik för Norra Ringen och Scheelevägen. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag5% 11,6 43,9 93,0 24,0 1,0 519340,3
Scenario11Eftermiddag5% 11,5 43,5 91,0 23,0 1,0 514314,0
Skillnad (%) -1,1% -0,8% -2,2% -4,2% -1,6% -1,0%

Tabell 42 Jämförelse av eftermiddagens simulering för Scenario0 och Scenario11 med 5 % ökad trafik. 
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Analys 
Införandet av trafiksignaler förbättrade inte kölängderna eller kapaciteten i systemet nämnvärt i 
föregående kapitel. Tanken med detta scenario var att se om detta skulle ske vid ett högre 
fordonsflöde. Denna idé hämtades från litteraturstudien där en del utländska fältförsök visade på 
goda effekter detta. I diagram 36 och 37 ovan kan dock se att ingen köminskning sker. Som i 
föregående kapitel förflyttas enbart köerna från den kritiska länken till den länk där det 
överordnade flödet tvingas stanna för trafiksignalen. Kapacitetsparametrarna (tabell 41 och 42) 
för systemet förändras relativt lite på både morgonen och eftermiddagen men ingen klar 
förbättring sker. 
 

6.5. Resultat 
De scenarier som omfattar signalreglering visar inte några goda resultat och ger knappt några 
förbättringar. Orsaken till det kan vara att trafikmängden och fördröjningarna i systemet inte är 
tillräckligt stora. Därmed lönar det sig inte att stoppa upp trafiken med trafiksignaler då detta i sin 
tur ger fördröjningar på andra länkar som försämrar den totala trafiksituationen. Det dåliga 
resultatet kan även bero mycket på att signalerna inte är tillräckligt bra samordnade med varandra. 
För att kunna skapa en bättre samordning krävs bättre kunskap om placering och tidsättning av 
signalerna. Scenario 11 (samordnade trafiksignaler) som gav ett hyfsat resultat, har då potential att 
förbättras. I litteraturen har man ofta använt sig av programvaran TRANSYT som optimerar 
trafiksignaler. Det finns möjlighet att använda detta som insticksprogram till AIMSUN. När 
experimenten inte visade några förbättringar med olika typer av signalreglering bestämdes att 
inkludera andra lösningar som fysiska ombyggnationer och förändrad målning. I tabellerna nedan 
presenteras de jämförda värdena för den ursprungliga skillnaden i procent som de fyra bästa 
scenarierna ger.  
 

Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 
Scenario0Morgon 12,3 39,2 103,0 32,0 1,2 554678,9
Scenario3Morgon -19,0 % 8,5 % -14,6 % -50,0 % -30,4 % -16,9 %
Scenario7Morgon 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % -5,7 % 0,6 %
Scenario9Morgon -16,9 % 9,5 % -14,6 % -50,0 % -41,8 % -16,4 %
Scenario11Morgon -2,8 % -2,2 % -1,9 % -6,3 % 15,1 % -1,5 %

Tabell 43 Visar de simulerade morgonresultaten för ursprungliga scenariot och skillnaden mot de bästa förändringarna. 

 
Scenario density spd1 ttime1 dtime1 nstops traveltime 

Scenario0Eftermiddag 10,2 45,4 84,0 16,0 0,9 453506,5
Scenario3Eftermiddag -10,4 % 4,7 % -7,1 % -43,8 % -54,9 % -7,9 %
Scenario7Eftermiddag -5,4 % 2,6 % -6,0 % -31,3 % -36,6 % -5,3 %
Scenario9Eftermiddag -9,1 % 10,0 % -8,3 % -43,8 % -50,4 % -8,5 %
Scenario11Eftermiddag -1,2 % -0,6 % -1,2 % -12,5 % -15,5 % -1,1 %

Tabell 44 Visar de simulerade eftermiddagsresultaten för ursprungliga scenariot och skillnaden mot de bästa förändringarna. 

 
Scenarierna 3 (separata högersvängar) och 9 (tre cirkulerande körfält) ger de största 
förbättringarna för både morgon- och eftermiddagsperioden. De är troligen ganska kostsamma 
att genomföra eftersom de kräver omfattande ingrepp i området. Ett speciellt intressant scenario 
är 7 (förändrad målning) vilket är ett mycket kostnadseffektivt sätt att förbättra 
cirkulationsplatsen under eftermiddagen.  
 
Framtidsscenarierna med en trafikökning på 5 % visar att samma scenarier som vid dagens flöden 
ger bäst resultat. Om ingenting görs i rondellen och trafiken ökar med 5 % i alla relationer 
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kommer det bli en mycket ansträngd trafiksituation i området. Troligtvis kommer trafikanter att 
välja andra vägar om problemen ökar men den relativt lilla ökningen på 5 % kommer säkerligen 
att inträffa inom kort. Det krävs en förändring i cirkulationsplatsernas fysiska utformning för att 
öka kapaciteten Då det visat sig utomlands att trafiksignaler kan förbättra kapaciteten bör man 
ändå vidare undersöka denna regleringsmöjlighet, trots att våra experiment visar att trafiksignaler 
inte kommer att kunna lösa de problem som uppstår. Anledningen till detta resultat kan vara att 
kontrollplanerna i simuleringsprogramvaran inte kunde ställas in som önskat och att ännu högre 
trafikflöden än i detta exempel är nödvändigt för att trafiksignaler ska förbättra kapaciteten.
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7. Diskussion 
Litteraturstudien är koncentrerad på teori om trafiksignaler i cirkulationsplatser och dess speciella 
egenskaper. Målet med examensarbetet var att undersöka huruvida ett införande av trafiksignaler 
och en förändrad utformning kan ge betydande kapacitetsökningar i hårt belastade rondeller. 
Teori som ligger bakom examensarbetet visade på flera exempel på detta. Den cirkulationsplats 
som valdes ut hade alla typiska problem som beskrivits i teorin och som borde kunna lösas med 
trafiksignaler eller förändrad utformning. Under experimenten kunde olika åtgärder utvärderas 
med den simuleringsmodell som framställdes. För byggandet av simuleringsmodellen var 
AIMSUN ett bra verktyg. Det gick snabbt att åstadkomma en korrekt avbildning av det verkliga 
systemet. Tack vare programvarans höga detaljnivå kunde de alternativa utformningarna byggas 
som planerat. Det visade sig dock vara mycket svårt att simulera själva signalregleringen av 
rondellen i AIMSUN efter de mål som sattes upp. Därför misstänks att en rättvis bedömning av 
dessa lösningars potential inte har kunnat göras fullt ut. Det krävs därför ytterligare 
undersökningar med bra kunskap om tidssättning för att utreda om detta är ett bra alternativ.  
Under simuleringsarbetet har hel del problem uppstått med programvaran AIMSUN. Det är en 
oväntat känslig modell där en liten ändring på en parameter kan ge oväntat stora förändringar i 
modellens uppförande. Förändringarna är ofta helt orimliga och ologiska. Detta kan bero på att 
finns så många parametrar som alla hör ihop och påverkar varandra på olika sätt. Genom egna 
erfarenheter bör man vara noga med att använda samma version av AIMSUN vid genomförandet 
av ett projekt då olika versioner kan ge skilda resultat.  
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8. Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur olika typer av trafiksignalreglering och 
förändrad utformning kan öka kapaciteten i en hårt belastad cirkulationsplats. Ur litteraturstudien 
kan man dra slutsatserna att det finns möjligheter att använda trafiksignaler och fysiska 
förändringar för att öka kapaciteten i en cirkulationsplats. Slutsatserna ur de experiment som 
utfördes är att trafiksignaler inte ger någon förbättring av den studerade rondellens kapacitet i 
rusningstrafik. Det blir bara en omfördelning av köerna och fördröjningarna mellan de olika 
infarterna. Istället bör cirkulationsplatsens fysiska utformning förändras. De förändringar som 
gav bäst resultat var bygga separat högerkörfält, utöka antalet cirkulerande körfält eller förändra 
målningen. Det vore intressant att se vilka resultat någon av dessa förändringar skulle ge i 
verkligheten. Närmast till hands ligger förändring av målningen, enligt scenario 7, då det är ett 
relativt enkelt ingrepp eller utbyggnation av ett separat högersvängande körfält från Mellanvägen, 
enligt scenario 2, då det finns gott om plats för detta. 
 
Rekommendationer för fortsatt arbete 
Den rondell som studerats har liknande problem som de exempel som tas upp i litteraturstudien 
men inte lika hög trafikmängd. Köerna är långa på två infartslänkar men det är endast under korta 
tidsperioder. Fortsatta studier bör genomföras vid cirkulationsplatser som har större trafikflöden 
och som i högre grad påminner om de tidigare lyckade exempel som presenteras i 
litteraturstudien. Det vore bra om en utredning kunde göras där användning av de metoder och 
programvaror som använts utomlands undersöks. Det rör sig främst om MOVA (Spence 1999) 
och TRANSYT (Lines & Crabtree 1990) för tidsättning och FLOWROUND (Moore 2002) för 
utformning av trafiksignalreglerade cirkulationsplatser. Förutom tidsättning av trafiksignaler 
visade sig mikrosimuleringsverktyget AIMSUN kunna tillgodose de krav som ställdes. Den 
detaljrikedom och möjligheter som mikrosimuleringen medger är mycket viktig för att en 
signalreglerad rondell ska kunna modelleras korrekt. Övriga programvaror för mikrosimulering 
som VISSIM och PARAMICS bör kunna användas på liknande sätt och speciellt för att jämföra 
de resultat som AIMSUN producerat. Modellen som byggts upp kan användas vidare för att 
studera aspekter som till exempel säkerhet, kostnader och miljö något som ej innefattats i detta 
arbete. Då mikrosimulering inte ännu använts i någon stor omfattning för liknande uppgifter bör 
poängteras att byggandet av en modell inte är något stort projekt utan det är den kalibrering som 
upptar större delen av tiden. Det är dock något som kan underlättas med större erfarenhet och 
bra indata. Användandet av en mikrosimuleringsmodell bör dock ifrågasättas vid större nätverk 
än några få korsningar, då graden av komplexitet ökar väsentligt. 
 
För att få mer exakt bild över hur trafiksituationen och förbättra kalibreringen bör man ta indata 
från flera dagars mätningar, något som är oerhört resurskrävande och som inte kunde hinnas med 
inom tidsramen. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1: Enkät 
 

  
 Datum Beteckning 
 2004-10-12  
Ssau Ert datum Er beteckning 
Svante Berg,  
svante.berg@vv.se 
 
Till: 

 
 

Enkät om cirkulationsplatser 
 
Vägverket genomför just nu ett projekt som handlar om att studera problem med främst 
kapaciteten/framkomligheten i cirkulationsplatser. Målet med denna enkät är att göra en 
probleminventering och att lokalisera lämpliga cirkulationsplatser med överbelastnings-
/kapacitetsproblem för att studera och analysera dessa. Denna enkät har därför skickats ut till 
Vägverkets regioner och de största kommunerna i Sverige. Svara på frågorna i enkäten och skicka 
den i ett mail till hengr375@student.liu.se 
 

 
 
Uppgiftslämnare: 
 
Kommun/region:   

Namn: 

E-postadress: 

Telefon:   

 
 
 
Frågor: 
 

1. Har ni några cirkulationsplatser med korsande gång/cykel-trafik där 
kapacitets/framkomlighetsproblem uppstår? 

 
Om ja: 
Vart ligger dessa? (t.ex. Grevegatan/Storgatan) 

 
  
 

Är gång/cykel-trafiken signalreglerad? (ja/nej)  
 
 
 
Ligger gång-cykelpassagen före eller efter väjningslinjen i tillfarterna? 
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Vilken trafikantgrupp har de största kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. fotgängare, cyklister, bilar, 
bussar) 

 
 
 

Vad orsakar kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. tung trafik, ojämna flöden, utformning, gångtrafik på 
övergångsställen) 

 
 
 

När inträffar kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. alltid, vid rusningstrafik, vid evenemang) 
 
 
 
Vilka trafikflöden är det i anslutande ben? (fordon/dygn och gärna fordon/timme under vardagsmax.timmen) 
 
 

 
2. Har ni några cirkulationsplatser utan korsande gång/cykel-trafik där 

kapacitets/framkomlighetsproblem uppstår? 
 
Om ja: 
Vart ligger dessa? (t.ex. Grevegatan/Storgatan) 

 
 
 

Vilken trafikantgrupp har de största kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. fotgängare, cyklister, bilar, 
bussar) 

 
 
 

Vad orsakar kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. tung trafik, ojämna flöden, utformning) 
 
 
 

När inträffar kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. alltid, vid rusningstrafik, vid evenemang)  
 
 
 
Vilka trafikflöden är det i anslutande ben? (fordon/dygn och gärna fordon/timme under vardagsmax.timmen) 

 
 
 
 

3. Har ni några signalreglerade cirkulationsplatser, där något annat än 
gång/cykeltrafik är reglerat, med kapacitets/framkomlighetsproblem? 

 
Om ja: 
Vart ligger dessa? (t.ex. Grevegatan/Storgatan) 
 
 
 
Vad är det för fordonsslag som signalregleras? (t.ex. buss, spårvagn, tung trafik) 
 
 
 
Vilken trafikantgrupp har de största kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. fotgängare, cyklister, bilar, 
bussar) 
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Vad orsakar kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. tung trafik, ojämna flöden, utformning) 
 
 
 

När inträffar kapacitets/framkomlighetsproblemen? (t.ex. alltid, vid rusningstrafik, vid evenemang)  
 
 
 
Vilka trafikflöden är det i anslutande ben? (fordon/dygn och gärna fordon/timme under vardagsmax.timmen) 

 
 

 
 
Skicka mailet till hengr375@student.liu.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Henrik Granlöf, 070-2635052 
Björn Hansson 070-3336636 
Linköpings tekniska högskola. 
Examensarbetare vid Vägverket, Borlänge 
 
Kontaktperson Vägverket: 
Svante Berg, 0243-75561 
 
 
Samhälle och trafik 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 

 0243- 750 00   781 87 Borlänge 
    

 



Bilagor
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10.2. Bilaga 2: Sammanställning av enkätkontakter 
 
Väghållare: Uppgiftslämnare: E-post: Skickat: Svar: 
Vägverket Region Norr 
Box 809 
971 25 Luleå 

Annika Nordqvist vagverket.lul@vv.se 
annika.nordkvist@vv.se 

041013  
041101 

Vägverket Region Mitt 
Box 186 
871 24 Härnösand 

Anders-e Boström vagverket.har@vv.se 
anders-e.bostrom@vv.se 

041013  
041020 

Vägverket Region Mälardalen 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 

Magnus Axelsson vagverket.esk@vv.se 
magnus.axelsson@vv.se 

041013  
041014 

Vägverket Region Skåne 
Box 543 
291 25 Kristianstad 

Carsten Sachse 
Kjell Lindwall 

vagverket.kri@vv.se 
Svar vid möte 

041013  
041111 

Vägverket Region Stockholm 
171 90 Solna 

Björn Terstad vagverket.sto@vv.se 
Svar via telefon 

041013  
041104 

Vägverket Region Sydöst 
551 91 Jönköping 

Mats Petersson vagverket.jon@vv.se 
mats.petersson@vv.se 

041013  
041108 

Vägverket Region Väst 
405 33 Göteborg 

Åke Löfqvist vagverket.got-tic@vv.se 
Svar via telefon 

041013  
041102 

Borås stad 
Gatukontoret 
501 80 Borås 

Alf Iwarson  
 

gatukontoret@boras.se 
Svar via telefon 

041013  
041103 

Gävle kommun 
Tekniska kontoret 
801 84 Gävle 

Gösta Nordqvist tekniska.kontoret@gavle.se 
Gosta.Nordqvist@gavle.se 

041013  
041026 

Göteborg stad 
Trafikkontoret  
Box 2403  
403 16 Göteborg 
 
Pär Sköld 
FB Engineering AB 
Göteborg 

Max Falck 
 
 
 
 
Pär Sköld 

trafikkontoret@trafikkontoret.gotebo
rg.se 
Svar via telefon 
 
 
psk@fbe.se 
Svar via telefon 

041013 041103 
 
 
 
 
041129 

Helsingborgs stad 
Gåsebäcksvägen 4 
252 27 Helsingborg 

Göran Persson tekniska.forvaltningen@helsingborg.s
e 
goran.persson@helsingborg.se 

041013  
 
041018 

Jönköpings kommun 
Tekniska kontoret 
551 89  JÖNKÖPING 

Peter Jannefält tekniska@tk.jonkoping.se 
Svar via telefon 

041013  
041027 

Linköping kommun 
Gatuenheten, Stadshuset 
581 81 Linköping 

Kjell Ivung Svar via telefon  041103 

Lunds kommun 
Tekniska förvaltningen, Gatu- och 
trafikkontoret 
222 37 Lund 

Håkan Lockby hakan.lockby@lund.se 
Svar vid möte 

041013  
041111 

Malmö stad 
Gatukontoret 
Post: 205 80 Malmö 

Nils Haraldsson gatukontoret@malmo.se  
Svar via telefon 

041013  
041026 

Norrköpings kommun 
Gatu- och parkkontoret 
601 81 Norrköping 

Jenny Simonsson gatu-parkkontoret@norrkoping.se 
jenny.simonsson@norrkoping.se 

041013  
 
041016 

Stockholms stad 
Gatu- och fastighetskontoret 
Box 8311 
104 20 Stockholm 

 reg@gfk.stockholm.se 041013  
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Sundsvall kommun 
Stadsbyggnadskontoret, mark- och 
trafikavdelningen  
851 85 Sundsvall 

Eva Forslund bertil.lindstrom@sundsvall.se 
eva.forslund@sundsvall.se 

041013  
041102 

Umeå Kommun  
Samhällsbyggnadskontor - Gator och 
Trafik  
901 84 Umeå 

Caroline Quistberg ulf.l.olofsson@umea.se 
caroline.quistberg@umea.se 

041013  
041105 

Uppsala kommun 
Gatu- och trafikkontoret, 
753 75 Uppsala  

Sven Ekman gatu.trafikkontoret@uppsala.se 
sven.ekman@uppsala.se 

041013  
041105 

Västerås stad 
Teknik- och idrottsförvaltning 
Stadshuset 
721 87 Västerås 

Jan Törnberg teknik-idrottsforvaltning@vasteras.se 
jan.tornberg@vasteras.se 

041013  
 
041103 

Örebro kommun 
Tekniska förvaltningen 
Box 33300 
701 35 Örebro 

Lars-Arne Sellen lars-arne.sellen@orebro.se 
Svar via telefon 

041013  
041103 

 



Bilagor
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10.3. Bilaga 3: Fordonsparametrar 
 

Parametrar 
 Bil Buss Lastbil

 mean 4,2 15 10 
Length (m) deviation 0,4 2 2 
 min 3,8 11 6 
 max 4,6 18 13 
 mean 2 2,2 2,3 
Width (m) deviation 0 0 0,5 
 min 2 2,2 1,9 
 max 2 2,2 3 
 mean 90 60 60 
Max desired speed 
(km/h) 

deviation 30 10 10 

 min 60 50 50 
 max 120 80 80 
 mean 3,9 1,5 1,5 
Max acceleration (m/s2) deviation 1 0,5 0,5 
 min 2,9 1 1 
 max 5,4 2,5 2,5 
 mean 3 3 3 
Normal deceleration 
(m/s2) 

deviation 0,3 0,3 0,3 

 min 1,5 1,5 1,5 
 max 4,5 4,5 4,5 
 mean 9 6 6 
Max deceleration (m/s2) deviation 2 1 1 
 min 5 3 3 
 max 12 8 8 
 mean 0,9 0,9 0,9 
Speed acceptance deviation 0,2 0,2 0,2 
 min 0,6 0,6 0,6 
 max 1,3 1,3 1,3 
 mean 2 2 1,5 
Min distance between deviation 1 1 0,5 
vehicles (m) min 1 1 1 
 max 3 3 2,5 
 mean 10 10 10 
Max give-way time (s) deviation 2 2 2 
 min 1 1 1 
 max 20 20 20 
 mean 0 0 0 
Guidance acceptance deviation 0 0 0 
 min 0 0 0 
 max 0 0 0 
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10.4. Bilaga 4: Bild från AIMSUN över scenario 0 

 
 

Scenario0Morgon 

 

Scenario0Eftermiddag 



Bilagor
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10.5. Bilaga 5: Bild från AIMSUN över scenario 1  

 
 

Scenario1Morgon 

 

Scenario1Eftermiddag 



Bilagor
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10.6. Bilaga 6: Bild från AIMSUN över scenario 2  

 
 

Scenario2Morgon 

 

Scenario2Eftermiddag 



Bilagor
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10.7. Bilaga 7: Bild från AIMSUN över scenario 3 

 
 

Scenario3Morgon 

 

Scenario3Eftermiddag 
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10.8. Bilaga 8: Bild från AIMSUN över scenario 4  

 
 

Scenario4Morgon 

 

Scenario4Eftermiddag 
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10.9. Bilaga 9: Bild från AIMSUN över scenario 5  

 
 

Scenario5Morgon 

 

Scenario5Eftermiddag 



Bilagor
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10.10. Bilaga 10: Bild från AIMSUN över scenario 6  

 
 

Scenario6Morgon 

 

Scenario6Eftermiddag 
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10.11. Bilaga 11: Bild från AIMSUN över scenario 7  

 
 

Scenario7Morgon 

 

Scenario7Eftermiddag 



Bilagor
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10.12. Bilaga 12: Bild från AIMSUN över scenario 8  

 
 

Scenario8Morgon 

 

 

Scenario8Eftermiddag 
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10.13. Bilaga 13: Bild från AIMSUN över scenario 9  

 
 

Scenario9Morgon 

 

Scenario9Eftermiddag 



Bilagor
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10.14. Bilaga 14: Bild från AIMSUN över scenario 
10  

 
 

 

Scenario10Morgon 

Scenario10Eftermiddag 
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10.15. Bilaga 15: Bild från AIMSUN över scenario 
11  

 
 

Scenario11Morgon 

 

Scenario11Eftermiddag 


