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Abstract 
 
Two of the main approach roads into the city of Enköping are Salavägen and 
Stockholmsvägen. They are connected to each other through the street Bangårdsgatan in the 
roundabout Salatullen and crossing Fannakorset, respectively. These crossings are from time 
to time heavily loaded, which is why the municipality plan for a new street in parallel to 
Bangårdsgatan. The traffic will then be spread out and is thereby reducing the density. The 
new street is actually an extension of the existing Mästergatan, a side street to Salavägen, to 
the east and connecting it to Stockholmsvägen or a street nearby. 
 
The purpose of this Master thesis is to show how the new street can be drawn in order to 
discharge the traffic in the area between the roundabout Salatullen and the crossing 
Fannakorset. Three alternatives have been worked out by the municipality as follows: 
 

Alt 1 – connection to the road Stockholmsvägen north of the railroad tracks 
Alt 2 – connection to the street Bangårdsgatan through a tunnel under the railroad  
Alt 3 – connection to the crossing Fannakorset through a tunnel under the railroad 

 
These alternatives are analyzed using micro simulation with a forecast of the traffic volumes 
in year 2030 created by the municipality. Only week days during peak hour (4 pm until 5 pm) 
are treated. The work has been carried out assuming that the new road is connected to existing 
roads through T-junctions with two lanes. It is concluded that Alt 3 best spreads the traffic on 
the roads in the system with good overall availability. However, if the connection is made 
with a roundabout, Alt 2 is as good as Alt 3. 
 
With a desired increase of the traffic flow on Mästergatan, its intersection to the commercial 
area Myran may be crucial if it is not properly dimensioned. It is therefore important that the 
design of this intersection is thoroughly planned to be able to serve the desired traffic demand 
and enable the discharge of Bangårdsgatan as well as the system in whole. 
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Sammanfattning 
 
Salavägen och Stockholmsvägen är två in- och utfarter till Enköpings tätort. De kopplas 
samman via Bangårdsgatan i korsningarna Salatullsrondellen och Fannakorset. Dessa 
korsningar är tidvis hårt belastade och man planerar därför att skapa en parallellgata till 
Bangårdsgatan för att sprida ut trafiken. Detta ska ske genom att förlänga Mästergatan, som 
idag är en kort sidogata till Salavägen i väster, österut för anslutning till eller i närheten av 
Stockholmsvägen. 
 
Syftet med detta examensarbete är att visa på hur den nya Mästergatan ska dras för att nå så 
stor avlastning som möjligt i området söder om järnvägen, mellan Salatullsrondellen och 
Fannakorset. Tre möjliga sträckningar av Mästergatan har arbetats fram av kommunen enligt 
följande: 
 

Alt 1 – passage norr om järnvägen för anslutning till Stockholmsvägen  
Alt 2 – passage genom tunnel under järnvägen för anslutning till Bangårdsgatan 
Alt 3 – passage genom tunnel under järnvägen för anslutning till Fannakorset 

 
De olika alternativen analyseras efter att ha simulerat dem på mikronivå. För detta används en 
trafikprognos för år 2030 som arbetats fram i kommunen. Endast vardagar mellan kl. 16:00 
och 17:00 behandlas. Undersökningen har gjorts med förutsättningen att den nya sträckningen 
ansluts till befintliga vägar i en rak T-korsning med två filer. Slutsatsen är att förorda 
alternativ 3 eftersom man i det fallet får en bra avlastning av hela det nuvarande 
trafiksystemet i området med genomgående god framkomlighet. Om anslutningen av den nya 
vägen istället görs med cirkulationsplats blir alternativen 2 och 3 likvärdiga. 
 
Med ökad trafik på Mästergatan kan korsningen mot det kommersiella Myranområdet få 
problem med överbelastning om den inte dimensioneras korrekt. Det är viktigt att denna 
korsning planeras för att kunna hantera det önskade flödet på Mästergatan och därigenom 
möjliggöra avlastningen av Bangårdsgatan och det övriga trafiksystemet. 
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1 Inledning 

1.1 Enköping – ”Sveriges närmaste stad” 
Enköpings kommun har 38000 invånare varav drygt 20000 bor i centralorten. Kommunen 
ligger vid Mälaren i södra delen av Uppsala län och har landvägen gräns mot kommunerna 
Västerås, Sala, Heby, Uppsala, Håbo och Strängnäs, som visas i Figur 1. 
 

 
Figur 1  Karta över Enköpings kommun.  

(Källa: Enköpings kommun) 
 
Enköping kallas ibland ”Sveriges närmaste stad” vilket syftar på de goda 
pendlingsmöjligheterna med tåg, bil och buss som finns mellan staden och andra orter i 
Mälardalen. Dessutom finns tre internationella flygplatser i närheten. (Enköpings kommun, 
2008a) 
 
Tre större vägar möts i Enköpings tätort; E18 (Norrtälje – Oslo), riksväg 55 (Uppsala – 
Norrköping) och riksväg 70 (Enköping – Mora). E18 har motorvägsstandard i riktning mot 
Norrtälje och får det hösten 2010 även i riktning mot Oslo. Då kommer nästan hela sträckan 
mellan Hjulsta, i norra Stockholm, och Örebro att ha motorvägsstandard. Undantaget är en 
sträcka på ca en mil väster om Västerås där det fortfarande kommer att vara 2+1-väg. 
Enköpings centrala delar är belägna söder om motorvägen som visas i Figur 2. I framtiden är 
det tänkt att fler bostadsområden ska anläggas söderut längs med riksväg 55 samt öster om 
Gånsta i sydost. Flera handels- och industriområden planeras längs med E18 hela vägen förbi 
staden (Enköpings kommun, 2008b). 
 

Strängnäs 

Västerås  

Sala 

Heby 

Uppsala 

Håbo 
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Figur 2  Karta över Enköpings tätort. 

 (Källa: Enköpings kommun) 
 
De största trafikvolymerna kring tätorten finns på E18, riksväg 70 med dess förlängning 
Salavägen och Fjärdhundragatan i tätorten samt riksväg 55 med förlängningen 
Stockholmsvägen, som visas i Figur 3. I framtiden tror man på en kraftig ökning av 
trafikvolymen på Salavägen då detta ses som det mest troliga vägvalet för resenärer från norr 
och väster efter öppningen av den nya motorvägen västerifrån. 
 

 
Figur 3  Trafikvolymer 2007 (dygnsmedelvärden). 

 (Källa: Lord & Tillander, 2008) 
 
Den höga belastningen på Stockholmsvägen och Salavägen är tydligast vid korsningarna med 
Bangårdsgatan, som är den länk som kopplar ihop Salavägen och Stockholmsvägen med 
varandra. Dessa korsningar benämns Salatullsrondellen respektive Fannakorset och markeras 
i Figur 4. Eftersom man idag har köer i dessa korsningar vid rusningstrafik övervägs 
ombyggnad. Salatullsrondellen ligger i direkt anslutning till en tunnel under järnvägsspåren, 

55 
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E18 
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55 
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vilket innebär att en ombyggnad sannolikt blir mycket kostsam. Fannakorset är uppbyggd som 
en kombination av två T-korsningar och har också långa köer vid tiden för rusningstrafiken. 
Ombyggnaden av Fannakorset kompliceras av den kuperade terrängen vid platsen. 
 

 
Figur 4  Berörda vägar och korsningar. De streckade linjerna markerar tre alternativ för 

Mästergatans förlängning österut. Cirklarna markerar större korsningar i området. 

 (Källa: Enköpings kommun) 
 
För att förenkla läsandet av rapporten används framöver korsningarnas namn som listas i 
Tabell 1. 
 

Tabell 1 Korsningar i det aktuella området 

Namn Beskrivning 
Rombergarondellen Cirkulationsplatsen Salavägen – Mästergatan – 

Gesällgatan 
Salatullsrondellen Cirkulationsplatsen Salavägen – Bangårdsgatan – 

Fjärdhundragatan – Linbanegatan 
Stationsrondellen Cirkulationsplatsen Bangårdsgatan – 

Resecentrum – Drottninggatan 
Fannakorset Korsningen Stockholmsvägen – Bangårdsgatan – 

J P Johanssons gata 

1.2 Syfte 
Ett nytt bostadsområde med 200 - 400 bostäder planeras mellan handelsområdet Myran och 
bostadsområdet Herrgården (se Figur 4). In- och utfart blir Mästergatan, som förlängs jämfört 
med nuvarande sträckning för anslutning till Stockholmsvägen eller Bangårdsgatan. 
Förlängningen görs enligt ett av de tre alternativ som markerats med streckade linjer i Figur 4. 
 
Det här examensarbetet går ut på att analysera effekterna av dessa tre olika alternativ med 
avseende på dynamiska trafikflödesnivåer i närområdet. Detta ger exempelvis en indikation 
på huruvida man kan avvakta med tänkta ombyggnationer av Stockholmsvägens korsning 

Stockholmsvägen 

Salavägen 

Mästergatan 

Salatullsrondellen: 
Salavägen- 
Bangårdsgatan- 
Fjärdhundragatan- 
Linbanegatan 

Rombergarondellen: 
Salavägen- 
Mästergatan- 
Gesällgatan 

Fannakorset: 
Stockholmsvägen- 
Bangårdsgatan- 
J P Johanssons gata 
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med Bangårdsgatan och JP Johanssons Gata samt Salavägens korsning med Bangårdsgatan, 
Fjärdhundragatan och Linbanegatan (med passage i tunnel under järnvägen) i fallet att 
Mästergatans förlängning byggs. De frågor man vill ha svar på är följande: 
 

• Var bör anslutningen av Mästergatan till Stockholmsvägen/Bangårdsgatan ske med 
hänsyn taget till att avlasta trafikflödena i Fannakorset och Salatullsrondellen? 

• Innebär det någon skillnad för trafiken i området om Mästergatan ansluts till 
Stockholmsvägen/Bangårdsgatan via cirkulationsplats istället för rak korsning? 

• Hur påverkas trafiken i Salatullsrondellen och i Fannakorset av de olika alternativen? 

1.3 Metod 
Simuleringarna i detta arbete görs på mikronivå i programmet Aimsun version 6 (TSS, 2008), 
vilket möjliggör undersökning av dynamiska händelser som t ex hur mycket trängsel man har 
vid rusningstrafik. Detta till skillnad från tidigare simuleringar som gjorts på makronivå med 
medelvärden av trafikflöden per dygn som resultat (Lord & Tillander, 2008). 
 
Arbetet följer proceduren för mikrosimulering som beskrivs av FHWA (2004). Denna 
procedur har tidigare rekommenderats av Johan Jansson Olstam (universitetslektor, 
Linköpings universitet, personlig kontakt, november 2007). I Figur 5 samt texten nedan 
sammanfattas denna procedur. 
 

 
Figur 5  Proceduren för mikrosimulering som arbetet bygger på. 

 
Planering 
Frågeställningen definieras tydligt tillsammans med uppdragsgivaren så att inga missförstånd 
föreligger. Däri ingår att välja vilka scenarion som ska undersökas. Relevant litteratur för 
uppgiften lokaliseras och studeras. 
 
Datainsamling 
All nödvändig information som behövs för att skapa, kalibrera och validera modellen samlas 
in. Mätningar av trafik vid olika platser ska i möjligaste mån ske samtidigt eller under 
liknande omständigheter för att valideringen ska vara relevant. Insamlat data kontrolleras och 
anpassas eventuellt för att matcha simuleringsmiljön. 
 
För den grundläggande modellen undersöks punkterna nedan.  

• Vägnätets geometri i utredningsområdet. 
• Trafiksignaler och annan styrning. 
• Trafikvolymerna i området (inkommande trafik och svängningsmönster i korsningar). 

Framtida volymer uppskattas. 
• Trafikens sammansättning med avseende på fordonstyper. 

 

Frågeställning 
Scenarion 
Referenslitteratur 

Väggeometri 
Trafiksignaler 
Trafikräkning 

Väggeometri 
Trafikstyrning 
Påbud 
Resbehov 

Simul.mjukvara 
Inmatat data 
Snabbkörning 

Kal.parametrar 
Kvalitetsmått 

Scenarion 
Kapacitetsmått 
Jämförelser 

Diskussion 
Rekommendation 

Planering Data- 
insamling 

Modellering Felrättning 
Kalibrering 
validering 

Resultat  
analys Slutsats 
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De kalibreringsdata som behövs listas nedan. 
• Vägarnas kapacitet 
• Trafikvolymer 
• Vägnätets egenskaper (restider, fördröjningar, köer och hastigheter) 

 
Modellering 
Först skapas de gator och korsningar som ska ingå i modellen. Därefter matas egenskaper som 
antal körfält, vägbredd och lutning in på respektive gatudel. Metoder för trafikstyrning i 
korsningar (trafiksignaler, väjningsplikt etc.) matas sedan in. Vidare anges påbud såsom 
hastighetsbegränsning och enkelriktningar för varje vägdel. 
 
Resbehovet för bil-, gång- och cykeltrafik anges antingen med OD-matriser (anger resbehov 
mellan modellens noder) eller med ingångsvärden för alla ingående vägar i modellen. 
Busstider läggs till enligt turlista. Trafikanternas beteende såsom uppmärksamhet för yttre 
omständigheter, aggressivitet m.m. kan modelleras i särskild ordning om det anses 
nödvändigt. Normalt räcker det dock att använda verktygens standardinställningar för detta. 
  
Utifrån grundmodellen skapas ett antal alternativ och/eller scenarion som sedermera 
analyseras och jämförs. 
 
Felrättning 
Först undersöks vilka kända fel som finns i simuleringsprogramvaran samt i vilken mån dessa 
kan överbryggas. Därefter kontrolleras det data som matats in i modellen (vägnät, resbehov 
och beteende). En enkel körning av modellen görs för att i den resulterande animationen ges 
möjlighet att se uppenbara felaktigheter. 
 
Kalibrering och validering 
När man skapar en trafikmodell är det i praktiken omöjligt, oavsett detaljrikedom, att få en 
överensstämmelse med verkligheten som är lika noggrann över hela modellområdet och över 
hela den tidsperiod man avser att simulera. Därför krävs det att modellen anpassas efter den 
verklighet som råder, vilket sker genom att ändra simuleringsprogrammets olika parametrar 
rörande vägen och/eller fordonen. Som jämförelse har man insamlad information om trafiken 
där en del används till kalibrering och en annan del till validering. Fullständig 
överensstämmelse kommer aldrig att uppnås och det är viktigt att veta när man ska anse 
kalibreringen vara klar. För detta finns ett antal mått som bygger på jämförelser mellan det 
simulerade resultatet och de data som samlats in för valideringen. Modellen kan ge bra 
överensstämmelse mot en storhet (t ex kölängd) medan en annan storhet (t ex hastighet) inte 
alls stämmer med den insamlade informationen. Därför bör man även bestämma sig för vilka 
storheter man ska kalibrera emot för att de viktigaste delarna ger god överensstämmelse. 
 
Resultat och analys 
Efter att de olika sträckningsalternativen simulerats sammanställs resultaten. 
Trafiksimuleringar skapar en stor mängd resultat och det är viktigt att bestämma sig för vad 
som är relevant för just de frågor som ställts i det aktuella projektet. För många siffror och 
grafer kan göra det svårt för läsaren att uppfatta huvudbudskapet. Samtidigt måste man ta med 
tillräcklig mycket för att frågorna ska kunna besvaras ordentligt. 
 
 



Inledning 

 6 

1.4 Avgränsningar 
Nedan sammanfattas de avgränsningar som gjorts i utredningen. 
 
Geografisk omfattning 
Det geografiska området som analyseras är markerat i Figur 6. Eftersom en av frågorna som 
denna rapport söker svar på är hur trafiken i korsningarna vid Bangårdsgatans ändar påverkas 
av Mästergatans förlängning, kommer Bangårdsgatan att involveras i simuleringen. Tre 
alternativ för anslutning till Stockholmsvägen - Bangårdsgatan analyseras. Vägar till och från 
analysområdet förlängs i modellen för att rymma eventuella köbildningar. 

 
Figur 6  Karta över utredningsområdet. 

 (Källa: Enköpings kommun) 
 
Avgränsning av tid 
Utredningen begränsas till tiden för rusningstrafiken, vilken enligt Tord Lillja (trafikmätare, 
Enköpings kommun, personlig kontakt, 2 mars 2009) inträffar vardagar mellan kl. 16:00 och 
kl. 17:00. Mätningen av svängproportioner har gjorts manuellt och av en person (se avsnitt 
3.2), vilket innebär att mätningar delats upp på olika dagar med eventuellt reducerad kvalitet 
som följd. 
 
Val av sträckningsalternativ 
Vad man vill veta är vilken effekt de olika sträckningarna av Mästergatan får i ett framtida 
perspektiv. Sträckningsalternativen som listas i Tabell 2 kommer därför att modelleras med 
2030 års prognostiserade trafikvolymer. Som referens modelleras även nollalternativet med 
nuvarande resbehov. Hur prognosen för resbehovet 2030 görs beskrivs i avsnitt 3.3. 
 

Tabell 2 Alternativ för sträckningen av Mästergatan 

Alternativ Beskrivning 
0 Nollalternativ (ingen förlängning av Mästergatan) 
1 Anslutning till Stockholmsvägen norr om järnvägen 
2 Anslutning till Bangårdsgatan 
3 Anslutning till Fannakorset 

 
 

Mästergatan 
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1.5 Rapportens disposition 
Först avhandlas i kapitel 2 teoretiska modeller som används av simuleringsverktyget. Här 
ingår modeller för att generera trafik samt modeller för att beskriva fordonens förflyttning 
längs vägarna. 
 
Därefter kommer den del av rapporten som behandlar hur simuleringsmodellen byggs upp. I 
kapitel 3 redogörs för insamlade data i form av vägnätets uppbyggnad, trafikmätningar och 
trafikprognoser. Konstruktionen av modellen i simuleringsverktyget beskrivs i kapitel 4 och 
därefter följer en summering av identifierade fel och hur de hanteras i kap 5. Kapitel 6 
beskriver sedan finslipningen av modellen genom kalibrering och validering. 
 
I rapporten avslutande del beskrivs de olika sträckningsalternativen och deras respektive 
framtidsscenario i kapitel 7. Därefter presenteras och analyseras resultaten i kapitel 8. 
Slutligen följer i kapitel 9 en diskussion rörande rapportens frågeställningar samt noteringar 
som gjorts under arbetets gång.  
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2 Teoretiska modeller 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska modeller programvaran Aimsun använder vid 
simulering på mikronivå. Modellerna beskriver trafikgenerering, förarbeteende såsom car-
following, lane change och gap acceptance samt kollektivtrafik. 

2.1 Trafikgenerering 
Trafiken skapas i ett antal specificerade ankomstpunkter. Oavsett om användaren ange r 
resbehovet som en OD-matris eller genom att ange ankomster och svängandelar i korsningar, 
så är tiden mellan två på varandra följande fordon i en viss ankomstpunkt slumpmässig med 
någon given sannolikhetsfördelning (TSS, 2008). Det vanligaste är att ankomstintensiteten är 
exponentialfördelad, vilket innebär att den styrs av täthetsfunktionen i Formel 1 (LiTH, 2008). 
 

( ) TeTf λλ −=  

Formel 1 Täthetsfunktion för exponentialfördelningen 

 
Ankomstintensiteten betecknas λ  [fordon/s] och tiden mellan två fordon T [s]. Här beskriver 
f(T) sannolikheten för ett visst värde på T i förhållande till ett annat. Ur Formel 1 löses T i 
Formel 2 nedan. 
 

( )






−=

λλ
Tf

T ln
1

 

Formel 2 Inverterad täthetsfunktion 

 
För att beräkna T skapas ett slumpmässigt värde på f(T) i spannet [0, λ ]. Detta värde sätts in i 
Formel 2 och ger ett värde på T. 
 

Exempel: 
Antag att intensiteten, λ  = 0,5 fordon/s. Då får vi grafen i Figur 7. 
 

 
Figur 7  Täthetsfunktion för exponentialfördelning med intensitet 0,5  

 
Slumpvärdet 0,3 (i spannet 0 - 0,5) ger tiden mellan två fordon, T = 1,05 s (se Figur 7) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5

T

f(
T)



Teoretiska modeller 

 9 

2.2 Car-following 
När minst två fordon följs åt i en trafikström, dvs. när föraren i ett följande fordon önskar 
hålla minst samma hastighet som framförvarande fordon, kan det följande fordonets position 
beskrivas med hjälp av en car-followingmodell. Det finns flera typer av car-
followingmodeller, t ex Gazis-Herman-Rotherys (GHR) modell, säkerhetsavståndsmodeller, 
psykofysikaliska modeller och ”fuzzy logic”-modeller. (Brackstone & McDonald, 2000) 
 
I Aimsun används en säkerhetsavståndsmodell, vilken bygger på att ett följande fordon håller 
ett säkert avstånd till det framförvarande fordonet ur kollisionssynpunkt. Den presenterades 
ursprungligen av Gipps (1981) och bygger på att två begränsningar av hastighe ten ( )tvn  för 
fordon n vid tiden t tas fram. Dessa är beräknade med avseende på önskad hastighet och 
acceleration respektive med hänsyn till framförvarande fordon. 
 
Om föraren själv kan bestämma hastighet och acceleration utan hänsyn till andra fordon 
kommer hastigheten att begränsas av Formel 3 nedan. Reaktionstiden, τ , är konstant för alla 
fordon medan maximal önskad acceleration, na , samt önskad hastighet, nV , är individuell för 
varje förare. Denna formel är enligt Gipps resultatet av upprepade experiment med ett fordon 
som färdas på en väg med låg trafiktäthet. 
 

( ) ( ) ( ) ( )
n

n

n

n
nnn V

tv
V

tv
atvtv +








−+≤+ 025.015.2 ττ  

Formel 3 Hastighetsbegränsning med avs eende på önskad hastighet och acceleration. 

 
Hastigheten nv  hos fordon n begränsas enligt Formel 4, med hänsyn taget till framförvarande 

fordon, n-1. Maximal önskad inbromsning hos det aktuella fordonet är nb  medan b̂  är en 
skattning för det framförvarande fordonet. Positionen för fordon n vid tiden t är ( )txn  och 
effektiv längd för fordon n inklusive önskat säkerhetsavstånd för efterföljande fordon ns . 
 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
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Formel 4 Hastighetsbegränsning med avseende på framförvarande fordon 

 
Hastigheten bestäms i modellen som den maximala hastighet som kan uppnås med 
begränsningarna i Formel 3 och Formel 4 som visas i Formel 5. 
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Formel 5 Modellerad hastighet 

 
Den nya positionen bestäms sedan med Formel 6. 



Teoretiska modeller 

 10 

 
( ) ( ) ( )τττ ++=+ tvtxtx nnn  

Formel 6 Modellerad position 

 
Om vägen lutar behöver accelerationen modifieras. Med en viss lutning, ∆  (angiven i 
procent), beräknas den modifierade accelerationen, na′ , enligt Formel 7. 
 







 ∆−

=′
n

n
n a

a
a

1.0

0981.0
max  

Formel 7 Acceleration kompenserad för vägens lutning 

2.3 Lane change 
Förare kan ibland vilja byta körfält för att exempelvis köra om ett annat fordon, undvika 
hinder i det egna körfältet eller för att nå en avtagsväg. Körfältsbyten (lane change) 
modelleras i särskild ordning. Modellen som används i Aimsun är en utveckling av Gipps 
(1986) modell för körfältsbyte, vilken består av ett beslutsträd med ett antal frågor som 
besvaras med ja eller nej. Huvudsakligen är det förarens uppfattning om det är möjligt, 
nödvändigt och önskvärt att byta körfält som är avgörande för om ett körfältsbyte ska göras 
eller ej. I Aimsun delar man in en sektion i tre zoner fram till nästa korsning som visas i Figur 
8. Zongränserna anges som parametrar i respektive sektion. (TSS, 2008) 
 

 
Figur 8  Zonindelning för körfältsbyte. 

 (Källa: TSS, 2008) 
 
Zon 1 är den del som ligger längst bort från nästa korsning och där styrs körfältsbyten av en 
önskan att köra om för att kunna bibehålla sin egen hastighet. I zon 2 börjar förare som ska 
svänga av i korsningen att positionera sig inför denna. Man försöker nå det körfält som ligger 
närmast avtagsvägen, men anpassar sig fortfarande efter andra fordon i detta körfält. I zon 3 
tar man större risker för att nå sitt mål. Förare i det körfält man vill byta till anpassar sig också 
i högre grad än tidigare för att släppa in ett fordon som avser att nå avtagsvägen. (TSS, 2008) 

2.4 Gap acceptance 
För att modellera när en förare på en väg med väjningsplikt kan köra analyseras avståndet till 
fordon på vägen med högre prioritet. Hänsyn tas då främst till fordonets acceleration, tiden till 
dess att föraren blir otålig samt siktavståndet i korsningen. Om fordonets 
accelerationsförmåga är låg krävs ett långt säkerhetsavstånd till nästa fordon och vice versa. I 
de fall föraren måste vänta länge blir föraren till slut otålig och tenderar att ta högre risker för 
att komma därifrån. Detta modelleras genom att säkerhetsmarginalen halveras från två till ett 
simuleringssteg. Tiden till dess att otåligheten sätter in anges som en parameter till modellen. 
(TSS, 2008) 

Zon 3 Zon 2 Zon 1 
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I Figur 9 visas en situation med väjningsplikt. Algoritmen för att avgöra om ett fordon med 
väjningsplikt (FVP) kan köra eller ej blir då som anges nedan. Storheten ST betecknar 
säkerhetsmarginalen. (TSS, 2008) 
 

1. Avgör vilket som är det närmaste högre prioriterade fordonet, FHP 
2. Bestäm var den teoretiska kollisionspunkten med detta fordon skulle ske (TKP) 
3. Beräkna tiderna för de två fordonen att nå respektive passera TKP 

( VPT1 , VPT2 , HPT1 , HPT2 ) 

4. Om HPSVP TTT 12 <+  så har FVP tillräckligt med tid och kör därför ut i korsningen. 

5. Annars kontrolleras om VPSHP TTT 12 <+ . Om så är fallet har FHP redan passerat TKP 
när FVP kommer dit och alltså måste proceduren göras om för FHP2 (närmaste högre 
prioriterade fordon efter FHP). 

6. Annars måste FVP lämna företräde, vilket eventuellt innebär att bromsa och stanna. 
 

 
Figur 9  Modellering av gap acceptance. 

 (Källa : TSS, 2008) 

2.5 Kollektivtrafik 
Bussar avgår enligt fasta tidtabeller som skapas vid modelleringen. Deras förflyttning i 
vägnätet modelleras som för övriga fordon med car- following, lane change osv. Vid 
definierade hållplatser stannar de till och fortsätter sedan när en lucka finns i den övriga 
trafiken. Hållplatserna kan vara placerade vid sidan av vägen eller i en fil. Om en buss inte får 
plats vid hållplatsen, beroende på att andra bussar redan står där, väntar den på sin tur. (TSS, 
2008) 
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3 Datainsamling 
Modellen som ska byggas kräver vissa undersökningar för att återspegla verkligheten korrekt. 
I samband med detta hämtas nödvändiga data och kalibreringsdata in. Nödvändiga data till 
modellen är t ex information om vägarnas geometri (bredd, längd, höjdskillnader etc.), 
styrning i korsningar och resbehov. Det sistnämnda anges i detta arbete med en OD-matris 
men kan även anges med inflöden och svängandelar i korsningar. 
 
För att uppnå målet att efterlikna verkligheten med en viss noggrannhet behövs mätdata. 
Denna datamängd delas upp i två delar där den ena delen används för att kalibrera (justera 
rörelsemönstren) modellen. Den andra delen används för att validera att simuleringsresultatet 
är tillräckligt likt det verkliga utfallet. Det är en fördel om dessa båda delar av 
datainsamlingen sker samtidigt eller under liknande omständigheter för att valideringen ska 
vara relevant. Detta beror på att modellen i strikt mening endast kan förväntas reproducera 
verkligheten som gäller vid datainsamlingstillfället. Som kalibreringsdata kan t ex uppmätta 
hastigheter, densitet, kölängd eller restid mellan olika punkter användas. I detta arbete 
används hastighet, avstånd till framförvarande fordon och antal fordon. 
 
Insamlingen av data i fält, dvs. resbehov och kalibreringsdata, sker med hjälp av automatiska 
och manuella trafikmätningar, vilka beskrivs i avsnitt 3.2. Utöver detta finns flygfoton och 
GIS-data tillgängligt. I Figur 10 visas ett flygfoto över området där positionerna för 
trafikmätningarna har skett. 
 

 
Figur 10  Flygfoto över området med positioner för trafikmätningar. 

 (Källa: Enköpings kommun) 
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3.1 Vägnät 
Flygfotot i Figur 10 är grunden för datainsamlingen av vägnätet. Detta kompletteras med 
höjddata från kommunens GIS-system. Utöver detta görs inspektioner på plats för att ta reda 
på hur vägarna används, t ex om enfiliga körfält används som tvådelade och hur förare beter 
sig på vägarna. Det undersökta området i Figur 10 har fyra större korsningar varav tre 
cirkulationsplatser. Var och en av dessa korsningar beskrivs nedan baserat på de inspektioner 
som gjorts. Inga trafiksignaler eller stopplikter förekommer. 
 
Rombergarondellen 
Gesällgatan västerifrån och Mästergatan österifrån ansluter här med den nord-sydliga 
Salavägen. Korsningen, som avbildas i Figur 11, matar fordon mellan centrum och de norra 
stadsdelarna samt E18 och har hög belastning vid rusningstrafik. Lord & Tillander (2008) 
visar att de största trafikströmmarna går i nord-sydlig riktning samt omvänt längs Salavägen. 
För dessa strömmar finns två ingångsfiler till korsningen; en för vänstersväng och en för 
övriga. Det kan dock noteras att många förare använder detta förfarande även då man kommer 
från Gesällgatan eller Mästergatan. Själva cirkulationen är tvåfilig runt om. 
 

 
Figur 11  Rombergarondellen 

 (Källa: Enköpings kommun) 
 
Salatullsrondellen 
Korsningen ligger på den plats som kallas Salatullen och fördelar trafik mellan de centrala 
delarna, norrut samt österut. Den avbildas i Figur 12 och har enligt Lord & Tillander (2008) 
lika hög belastning som Rombergarondellen. Här finns dock endast ett körfält in till 
korsningen från alla håll samt i cirkulationen, vilket enligt Ola Larsson (tjänsteman 
gatukontoret, Enköpings kommun, personlig kontakt, 21 maj 2009) beror på att man vill 
dämpa hastigheten. Strax norr om korsningen finns en tunnelpassage under järnvägen som 
kan vara begränsande vid en eventuell ombyggnation. 
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Figur 12  Salatullsrondellen 

 (Källa: Enköpings kommun) 
 
Cirkulationsplats Resecentrum 
Trafiken vid cirkulationsplatsen (se Figur 13) är påfallande lugn även vid rusningstrafik. 
Smala passager med kullersten vid ingångarna bidrar sannolikt till detta. Det stora 
trafikstråket är genom korsningen längs Bangårdsgatan (Lord & Tillander 2008) även om det i 
samband med vissa tågavgångar blir en markant ökning av trafik till och från resecentrum. 
 
Ett hundratal meter nordväst om cirkulationsplatsen finns en infart till bussområdet som 
enbart trafikeras av bussar i linjetrafik kommande västerifrån. Bussar österifrån som trafikerar 
resecentrum når alltså inte själva bussområdet utan stannar istället i en ficka längs med 
huvudvägen. 
 

 
Figur 13  Trafikplats Resecentrum 

 (Källa: Enköpings kommun) 
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Fannakorset 
Korsningen, som avbildas i Figur 14, transporterar fordon mellan bostadsområdet Fanna, 
centrum, samt E18. Längre köer uppstår ofta på eftermiddagarna då fordon på Bangårdsgatan 
och Stockholmsvägen österifrån svänger ner mot bostadsområdena längs J P Johanssons gata. 
Området där korsningen ligger är kuperat, vilket försvårar en eventuell ombyggnation. 
 

 
Figur 14  Fannakorset 

 (Källa: Enköpings kommun) 
 

3.2 Trafikmätning 
De verkliga trafikvolymer som gäller för nuläget mäts delvis automatiskt och delvis manuellt. 
Den automatiska trafikmätningen registrerar tidpunkt, hastighet och längd för alla fordon som 
passerar en given punkt. Utifrån detta kan man sedan beräkna antal fordon av en viss typ 
under ett givet tidsintervall, där fordonstypen antas vara direkt beroende av fordonslängden. 
De längder som används av Enköpings kommun vid identifiering av fordonstyper redovisas i 
Tabell 3. En förenkling görs här, nämligen att alla fordon förutom bussar längre än 6 meter 
går under typen lastbil. 
 

Tabell 3 Fordonslängder 

Fordonstyp Giltig längd 
Motorcykel < 2 m 
Personbil 2-6 m 
Lastbil > 6 m 

 
Manuellt mäts också svängandelar i korsningar, dvs. hur inkommande fordon till en korsning 
sprider sig över dess olika utfarter. Antal fordon samt svängandelar används sedan för att 
beräkna OD-matriser för resefterfrågan i modellen. Tre OD-matriser skapas (en för varje 
fordonsslag i Tabell 3). Varje OD-matris består av en rad för varje startpunkt och en kolumn 
för varje destination. Ett enskilt element i OD-matrisen beräknas genom att multiplicera 
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ingångsflödet med alla svängandelar som krävs för att ta sig till destinationen. På samma sätt 
beräknas alla tänkbara kombinationer av OD-par (de olika elementen i OD-matrisen som 
utgör resbehovet från en nod till en annan). Denna relativt enkla transformering av 
svängandelar och fordonsantal till en OD-matris möjliggörs eftersom det bara finns en möjlig 
väg för resande i alla OD-par i ursprungskonfigurationen. 
 

Exempel 
Hur många lastbilar kör från Gesällgatan till Drottninggatan under tidsperioden 16:00-
17:00? 
 

 
Figur 15  Färdväg från Gesällgatan till Drottninggatan. 

 
Från Gesällgatan krävs tre svängar, som indikerats i Figur 17, för att ta sig till 
Drottninggatan. Dessa svängandelar listas i Tabell 4. 
 

Tabell 4 Svängandelar för resan från Gesällgatan till Drottninggatan. 

Svängandel Värde 
Höger från Gesällgatan mot Salavägen söderut 38,0% 
Vänster från Salavägen mot Bangårdsgatan 32,1% 
Höger från Bangårdsgatan mot Drottninggatan 6,04% 

 
Trafikflödet för lastbilar på Gesällgatan är uppmätt till 13 fordon/h. 
 
Elementet i OD-matrisen för lastbilar med startpunkt Gesällgatan och destination 
Drottninggatan blir då 0,380*0,321*0,0604*13 = 0,096 fordon/h 

 
Mätningarna genomförs vid maximal trafikbelastning dvs. vardagar mellan klockan 16:00 och 
17:00, som beskrivits i avsnitt 1.4, på platserna som markeras i Figur 10 - Figur 14. 
 
Automatisk mätning 
Mätutrustningen monteras, som visas i Figur 16, vid sidan av vägen och kräver ingen övrig 
anslutning. Radarpulser sänds iväg och studsar vid fordonspassage tillbaka till 
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mätutrustningen som registrerar tidpunkt, fordonshastighet, fordonslängd och avstånd till 
föregående fordon. Bussar hanteras i särskild ordning i modellen och måste därför avföras 
från mätningarna. Detta görs genom att manuellt ta bort dessa registreringar utgående från de 
tider bussarna enligt tidtabellen (UL, 2008) förväntas passera mätutrustningen. 
 

 
Figur 16  Utrustning för automatisk trafikmätning. 

 (Källa: www.sierzega.com) 
 
Fyra mätenheter finns tillgängliga vilket innebär att alla fyra infarter till respektive korsning i 
det aktue lla området mäts samtidigt. Mätningar från olika korsningar har genomförts vid olika 
tider under en period på ca en månad med början i mitten av april 2009, vilket skapar en 
osäkerhet gällande mätvärdenas kompatibilitet med varandra. Under antagandet att alla 
vardagar är jämförbara så kan denna osäkerhet reduceras genom att mäta en vecka i taget och 
använda vardagarnas värden för att beräkna snittvärden. Detta beskrivs närmare i avsnitt 6.1.  
 
Manuell mätning 
För att ta reda på svängandelarna i de olika korsningar som finns i utredningsområdet görs 
även manuella mätningar. De görs genom att räkna hur många fordon som svänger höger, 
vänster respektive kör rakt fram i korsningen (från varje håll), varefter svängandelarna kan 
beräknas. Mätningen görs av författaren ensam och sker mellan kl. 16:00 och 17:00. Pga. att 
endast en person utför dessa mätningar delas de dock upp på olika dagar. Under ett 
mättillfälle mäts svängandelar för inkommande trafik från två olika riktningar, vilket innebär 
att en fyrvägskorsning tar två dagar att mäta. Måndag till torsdag bedöms vara representativa 
för mätning och studieområdets fyra korsningar tar därmed åtta dagar att mäta utspridda på 
två veckor i början av mars 2009. Risken för felmätningar är dock stor eftersom en person 
samtidigt mäter trafik från två håll. Mätningen görs även under olika dagar då 
förutsättningarna kan variera. Utöver detta är det osäkert om de manuella och de automatiska 
mätningarna, som genomförts under olika tidsperioder, är fullt kompatibla. 

3.3 Trafikprognoser 
Lord och Tillander (2008) beskriver Scenario 2, som innebär byggnation av nya E18 samt 
Mästergatan, och visar där på en prognostiserad förändring av dygnsflödena för år 2030. 
Dessa förändringar listas i Tabell 13 i bilaga A och prognosen bygger på att den östra 
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anslutningen av Mästergatan sker till Stockholmsvägen, dvs. alt 1 i avsnitt 1.4. Prognosen 
som presenterats av Lord och Tillander används i detta arbete för att beräkna den procentuella 
ökningen mellan nuläget och 2030. Utgående från mätningarna av flöden och svängandelar 
2009 kan då nya OD-matriser för respektive fordonsslag beräknas. 
 
En viktig skillnad mellan detta arbete och det som presenterats av Lord och Tillander är det 
sätt som simuleringarna genomförts med. Lord och Tillander har simulerat på makronivå, dvs. 
genom att titta på dygnsmedelvärden med en jämviktsmodell. Ett antagande här är att 
”maxtimmen”, dvs. den timme under dygnet med tätast trafik, har ungefär 10 % av dygnets 
totala trafik (Anders Peterson, universitetslektor, Linköpings universitet, personlig kontakt, 
april 2009). Under detta antagande kan prognosen användas även för tidsintervallet mellan kl. 
16:00 och 17:00. Det har även antagits att resbehovet enligt prognosen även gäller för fallen 
motsvarande alt 2 och alt 3. 
 
Prognosen för 2030 kompletteras även med ytterligare trafik som genereras pga. det nya 
bostadsområdet vid Kyrkoherdens fiskevatten och en ny parkeringsplats vid Resecentrum. Det 
planeras enligt Isabell Lundberg (lantmätare, Enköpings kommun, personlig kontakt, juni 
2009) för 200 – 400 nya bostäder av vilka ungefär 25% (80 fordon) antas anlända till 
bostadsområdet mellan kl. 16:00 och 17:00. Ungefär 150 nya parkeringsplatser skapas och av 
dessa antas hälften (75 st.) användas av fordon som lämnar parkeringen under den undersökta 
timmen.  
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4 Modellering 

4.1 Gatugeometri 
Gator, vägar och korsningar ritas upp i Aimsun med flygfoton över området i bakgrunden. 
Körfältens bredd anges generellt till 3,5 meter. Anpassningar görs sedan för detaljer som 
studerats på plats t ex att vissa körfält används som två. I det fallet görs vägen tvåfilig för att 
efterlikna det verkliga beteendet i så stor utsträckning som möjligt. Modellen avbildas i Figur 
17. 
 

 
Figur 17  Grundmodellen som den ser ut i Aimsun. 

Med hjälp av höjddata från kommunens GIS-system kan lutningen på vägarna beräknas. Detta 
matas in för respektive sektion i modellen. 

4.2 Trafikstyrning vid korsningar 
I Aimsun används trafikkontrollplaner för att simulera trafiksignaler i korsningar. För 
samtliga korsningarna i området som undersöks här gäller väjningsplikt som enda styrning. 
Inga trafiksignaler eller stopplikt förekommer alltså. Detta innebär att ingen trafikkontrollplan 
behövs. 

4.3 Resbehov 
I modellen finns 10 punkter, s.k. centroider, som används som start- och målpunkter för de 
resor som genomförs i nätverket. Antalet resor som genomförs mellan varje start- och 
målpunkt beskrivs med en OD-matris, vilket förklarats närmare i avsnitt 3.2. Att använda en 
OD-matris istället för att direkt ange ingångsflöden och svängandelar har fördelen att ruttvalet 
inte behöver anges i de fall där det finns två eller flera alternativ.  
 

Busshållplats 
Resecentrum 

Busshållplats 
S:t Ilianskolan 

Busshållplats 
Mästergatan 

Busshållplats 
Regementet 
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Utöver detta finns bussar i linjetrafik med i modellen som beskrivs i avsnitt 4.4. Gång- och 
cykeltrafik registreras inte vid de automatiska trafikmätningarna och bedöms dessutom inte 
påverka trafiken i det aktuella området nämnvärt. Därför har de utelämnats i modellen. 

4.4 Kollektivtrafik 
Bussar och tåg styrs i Aimsun med hjälp av en kollektivtrafikplan. I denna matas alla 
ingående buss- och tåglinjer in med sträckning och ankomsttider mm. Busshållplatserna 
modelleras på så sätt att bussen viker av från vägen så att följande fordon kan passera 
obehindrat, vilket i TSS (2008) benämns ”bus bay”. Bussen kör efter stoppet ut på vägen igen 
när en tillräckligt stor lucka i trafikströmmen ges. Övriga fordon påverkas i modellen att 
släppa ut bussen. Figur 17 visar var hållplatserna är belägna och vad de heter. 
 
De busslinjer som trafikerar området vardagar mellan kl. 16:00 och 17:00 är inlagda i 
kollektivtrafikplanen med aktuella avgångstider hämtade ur tidtabellerna för stadstrafiken 
(Enköpings kommun, 2008c) och regiontrafiken (UL, 2008). I Tabell 14 i bilaga B listas 
busslinjerna med respektive in- och utfarter till modellen. Samtliga busslinjer passerar 
Resecentrum innan de lämnar området. I modellen gäller generellt att alla bussar stannar 20 
sekunder på varje hållplats för att släppa av och på passagerare. Ankomsttid anger tid för 
infart till modellen vilket är ca 2 minuter före beräknad ankomst till Resecentrum. 
 
Tågen som passerar Enköping vardagar mellan kl. 16:00 och 17:00 listas i Tabell 15 i bilaga 
B. Dessa är inlagda i kollektivtrafikplanen som referens utan att påverka resultatet av 
simuleringarna. I verkligheten stämmer naturligtvis inte detta eftersom man kan räkna med 
ökad fordonstrafik i samband med tågavgångar. Denna förändring i trafikmängd tas dock om 
hand genom en förväntad ökning i antalet fordon i trafikmätningarna som är indata till 
modellen. Ankomsttid anger tid för infart till modellen vilket är ca 2 minuter före beräknad 
ankomst till Resecentrum. 
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5 Felrättning 
För att nå önskad effekt av kalibreringen, dvs. att ställa in modellen för de tillstånd som råder 
på platsen vid datainsamlingen, är det viktigt att den föregås av en granskning där eventuella 
fel rättas till. Om detta inte görs kan kalibreringen resultera i extrema parametervärden för att 
kompensera för de felaktigheter som annars skulle kunna undvikas. I detta arbete granskas 
simuleringsprogramvaran, inmatade värden och simuleringsresultatet på det sätt som beskrivs 
i FHWA (2004). 

5.1 Programvara 
Programvaran som används för simuleringarna är Aimsun version 6.0. Inga kända 
felaktigheter finns i denna programvara. 

5.2 Granskning av inmatade värden 
Gator och korsningar befanns vara korrekta med avseende på geometri (bredd, antal vägbanor 
etc.), kopplingar mellan vägdelar, styrning vid korsningar samt reglering av tillåtna svängar 
och vägval. 
 
Trafikmätningar har genomförts på de 15 platser som markerats i Figur 10. En korsning med 
fyra mätningar på inkommande gator har genomförts i taget. Mätutrustningen har varit igång 
ca en vecka på varje ställe vilket innebär att varje mätning består av minst fyra jämförbara 
vardagar. På detta sätt bedöms liknande förhållanden föreligga på de 15 mätplatserna eftersom 
skillnader mellan olika mättillfällen minimeras med användande av medelvärden. Hur data 
från de fyra mätdagarna används beskrivs vidare i avsnitt 6.1. 
 
Under mätningarna på Linbanegatan och från resecentrum (nr 8 och 9 i Figur 10) verkar 
mätutrustningen ha hamnat snett vilket innebär snedfördelade värden på fordonslängderna. 
Detta inverkar på mätningarna av fordonslängder och avstånd mellan fordon, varför dessa 
storheter har räknats upp en faktor för att matcha det förväntade utfallet baserat på övriga 
mätningar. Från resecentrum finns ett förväntat antal bussar som räknats bort från 
mätningarna. 
 
Ytterligare ett fenomen att ta hänsyn till är att mätutrustningen inte registrerar tidsavstånd 
mellan fordon som är längre än 25,5 s. Från resecentrum och på Drottninggatan (nr 9 och 11 i 
Figur 10) blir detta tydligt eftersom relativt få fordon färdas där, vilket innebär att avstånd 
mellan fordon bli svårt att tolka på dessa platser. Inverkan av detta har dock bedömts som låg 
eftersom bidraget till de totala trafikströmmarna och därmed påverkan av de uppsatta 
frågeställningarna är lågt. 

5.3 Granskning av simuleringsresultat 
Den okalibrerade modellen med sina inmatade värden för resbehov provkörs för att se om det 
finns uppenbara felaktigheter. Särskilt kontrolleras att alla vägar används, korsningar används 
korrekt, väjningsplikt fungerar som tänkt samt att alla bussar avgår enligt tidtabellen. Detta 
arbete har skett kontinuerligt och i takt med att felaktigheter upptäckts har de också rättats till. 
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6 Kalibrering och validering 
Efter felrättningen, som beskrevs i kapitel 5, är modellen fungerande men ännu inte inställd 
att återge trafiksituationen korrekt. Med kalibreringen ändras modellens parametrar för att 
bättre återge den verkliga situationen i det område som undersöks. Detta innefattar lokala 
”oskrivna regler” och förarbeteende samt karaktäristik som inte kunnat beskrivas tidigare i 
modellbygget. När kalibreringen är klar görs också en validering för att kontrollera kvaliteten 
i den kalibrerade modellen. 

6.1 Behandling av data från trafikmätningar och simuleringar 
Trafikmätningarna har var och en, som beskrivs i avsnitt 3.2, genomförts under fyra vardagar.  
Resultatet delas upp i två delar för användning vid kalibrering respektive validering. 
Uppdelningen sker genom att för varje mätperiod slumpvis välja ut de dagar där uppmätta 
data ska användas som kalibreringsdata respektive valideringsdata. I Tabell 5 listas vilka 
mätdata som används och syftet med dem. Eftersom antal fordon (ankomster till modellen) 
används för att skapa resbehovet är delar av denna storhet redan förbrukad. Detta beror på att 
data som används till att bygga modellen inte ska användas till att kalibrera eller validera den 
eftersom man då inte tillför någon ny information till modellen. Med anledning av detta görs 
kalibrering men inte validering mot antal fordon.  
 

Tabell 5 Mätdata för kalibrering och validering. 

Storhet Användning 
Hastighet Kalibrering & validering 
Avstånd till framförvarande fordon Kalibrering & validering 
Antal fordon Resbehov (se 4.3) & kalibrering 

 
Data från trafikmätningar och simuleringar behandlas såsom illustreras i Figur 18. 
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Figur 18  Behandling av data 

 
Steg 1 För varje mätpunkt, som anges i Figur 10, tas mätserierna från respektive dag och 

delas upp i 12 intervaller på vardera fem minuter under timmen då mätningarna 
pågår (16:00-17:00). 

Steg 2 För varje intervall (1-12), räknas ett medelvärde ut för storheterna i Tabell 5. Här 
skiljer man på data för kalibrering {k1, ... , k12} och validering {v1, ... , v12}. 

Steg 3 Av de 12 medelvärdena för varje mätpunkt tas sedan min-, max- och medelvärde 
ut för att jämföra med varandra. 

 
För att begränsa arbetet har simuleringsmodellen konstruerats att ha samma ankomstintensitet 
för alla 12 intervall under timmen då simuleringarna pågår. I verkligheten varierar dock 
ankomstintensiteten mellan 16:00 och 17:00 med maximum någon gång runt 16:30. Genom 
att ta fram min-, max- och medelvärden för både mät- och simuleringsvärden och jämföra 
dessa möjliggörs en god överensstämmelse sett över hela timmen. Temporära fluktuationer 
kommer dock att finnas. 

6.2 Kalibrering 
I modellen finns många parametrar och kalibreringen kan därför bli mycket omfattande om 
den görs utan planering. Som beskrivs i FHWA (2004) bör man först dela in parametrarna i 
två delar; de man är säker på och lämnar orörda samt de man är mindre säker på och som 
används för att kalibrera med. Man vill hålla mängden kalibreringsparametrar så liten som 
möjligt för att det inte ska ta för mycket tid. Kalibreringsparametrarna delas in i globala och 
lokala parametrar. De globala parametrarna gäller för hela modellen medan lokala endast 
gäller för respektive vägdel. Det finns även en sorts globala parametrar som gäller för 
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respektive fordonstyp, s k fordonsparametrar. Först görs en grovinställning av modellen med 
de globala parametrarna och därefter används de lokala parametrarna för att finjustera med. 
 
Val av kalibreringsparametrar 
För att bestämma vilka parametrar som ska väljas ut som kalibreringsparametrar är det viktigt 
att tänka på vad man vill uppnå samt vad man har att utgå ifrån. I det här fallet är en prognos 
på antal fordon ett viktigt resultat. Tillgång finns till data för nuläget gällande antal fordon, 
hastigheter och avstånd till framförvarande fordon. Eftersom kalibreringen ska göras mot 
hastighet, avstånd till framförvarande fordon och antal fordonsankomster (se Tabell 5) väljs 
parametrar med inverkan på detta. Kalibreringsparametrarna listas i Tabell 6, Tabell 7 och 
Tabell 8. 
 

Tabell 6 Parametrar för kalibrering mot hastighet 

Parameter Typ Inverkan 
Speed acceptance Fordonsparameter Hastighet och restid 
Maximum acceleration Fordonsparameter Hastighet och restid 
Normal deceleration Fordonsparameter Hastighet och restid 
Maximum deceleration Fordonsparameter Hastighet och restid 
Visibility distance Lokal parameter Beteende vid väjningsplikt 
Speed limit Lokal parameter Medelhastighet och restid 

 
Tabell 7 Parametrar för kalibrering mot avstånd till framförvarande fordon 

Parameter Typ Inverkan 
Minimum distance 
between vehicles 

Fordonsparameter Kapacitet 

Car-following model Global parameter Olika sätt att beräkna car- following; 
framförvarande fordons retardation eller 
avstånd till framförvarande fordon 

Reaction time Global parameter Kapacitet 
 

Tabell 8 Parametrar för kalibrering mot antal fordon (ankomster till modellen) 

Parameter Typ Inverkan 
Traffic generation Global parameter Statistisk fördelning enligt vilken 

inkommande trafik genereras. 
 
Mått på kalibreringens kvalitet 
Vid kalibreringen jämförs simuleringsresultatet från modellen med uppmätta värden. 
Skillnaden mellan simuleringsvärdena och mätvärdena ger en indikation på hur parametrarna 
ska ändras varpå en ny jämförelse görs. Detta förfarande upprepas ända tills resultatet från 
simuleringen har tillräcklig överensstämmelse med mätvärdena. För att mäta hur väl två serier 
med n värden, {x1, ... , x n} och {y1, ... , yn}, överensstämmer kan Theil’s U i Formel 8 
beräknas. Resultatet ligger mellan 0 och 1 där ett lågt U-värde symboliserar god 
överensstämmelse mellan de två serierna med värden. 
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Formel 8 Beräkning av Theil’s U 

 
Ett antal olika serier behöver skapas för jämförelse i varje kalibreringssteg. En serie består av 
15 värden (ett för varje mätpunkt) där de ingående värdena sinsemellan har gemensam storhet 
(hastighet, avstånd till framförvarande fordon eller antal), är mätta för samma fordonstyp 
(motorcykel, personbil eller lastbil) samt är av samma informationstyp (min-, max- eller 
medelvärde som beskrivs i avsnitt 6.1) 
 
Kriterium för att avsluta kalibreringen 
Man bör eftersträva hög kvalitet på kalibreringen, dvs. god överensstämmelse med verkliga 
mätvärden. Dock är det i praktiken svårt och tidsödande att få simuleringen att helt 
överensstämma med de uppmätta värdena. De parametervärden som skulle krävas ger 
sannolikt även mycket stora avvikelser på sträckor som inte ingått i datainsamlingen. I detta 
arbete ses värden på Theil’s U under 0,1 generellt som bra och kalibreringen bör avslutas när 
man hamnar i närheten av denna nivå samtidigt som ytterligare åtgärder endast marginellt 
påverkar värdet på Theil’s U. I Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18 i bilaga C redovisas 
kalibreringsparametrarnas nya värden och i Tabell 9 nedan listas de U-värden som detta gett 
upphov till. Rubrikerna kmin, kmax och kmedel refererar till de tre olika serierna för storheterna 
som beskrivits i avsnitt 6.1. 
 

Tabell 9 Kvalitetsmått på kalibreringen 

Theil’s U kmin kmax kmedel 
Hastighet (motorcykel) 0,37 0,14 0,13 
Hastighet (personbil) 0,09 0,08 0,07 
Hastighet (lastbil) 0,17 0,08 0,09 
Intervall till framförvarande fordon 0,23 0,12 0,14 
Antal motorcyklar 0,74 0,30 0,17 
Antal personbilar 0,22 0,13 0,10 
Antal lastbilar 0,47 0,36 0,33 

 
Generellt sett vid kalibreringen har mest hänsyn tagits till personbilstrafik eftersom den står 
för nästan 90 % av all trafik. Några av värdena i Tabell 9 för antal fordon är mycket höga. 
Detta beror på att antalet motorcyklar under en femminutersperiod är relativt lågt. En 
avvikelse på ett enda fordon innebär då en stor relativ skillnad mellan simulering och 
mätning. 

6.3 Validering 
För att få ytterligare ett kvitto på att modellen ger tillräckligt god överensstämmelse med 
verkligheten testas ibland den kalibrerade modellen mot mätdata som ej använts i 
kalibreringen. Detta steg kan hoppas över om tillgången till mätdata är begränsad, men så är 
ej fallet här. På samma sätt som i kalibreringssteget beräknas Theil’s U för att jämföra 
simuleringsvärdena med valideringsdata. Valideringen görs mot hastighet och avstånd till 
framförvarande fordon som beskrivits i avsnitt 6.1. I Tabell 10 redovisas kvalitetsmåtten för 
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valideringen. Där syns att valideringsresultatet ligger väl i nivå med kalibreringen. Den 
kalibrerade modellen bedöms därför vara av god kvalitet. 
 

Tabell 10 Kvalitetsmått för valideringen 

Theil’s U vmin vmax vmedel 
Hastighet (motorcykel) 0,25 0,13 0,14 
Hastighet (personbil) 0,11 0,10 0,07 
Hastighet (lastbil) 0,20 0,07 0,10 
Intervall till framförvarande fordon 0,24 0,12 0,13 
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7 Utbyggnadsalternativ 
Detta kapitel beskriver de förutsättningar som ligger till grund för undersökningen av de olika 
sträckningsalternativ som beskrivits i avsnitt 1.4. 

7.1 Alternativ 0 
Förutsättningen är här att ingen åtgärd av vägnätet genomförs fram till år 2030. Modellen 
avbildas i Figur 19 och simuleras med prognosen för 2030, som beskrivs i avsnitt 3.3, för 
jämförelse med övriga sträckningsalternativ. Utöver detta simuleras alternativ 0 även med 
uppmätta trafikmängder 2009 för att de olika framtidsscenariona ska kunna jämföras med 
kända förhållanden. 
 

 
Figur 19  Modellbild av alternativ 0 där ingen förlängning av Mästergatan görs. 
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7.2 Alternativ 1 
Här förlängs Mästergatan enligt Figur 20 för anslutning till Stockholmsvägen. Mästergatans 
geografiska dragning sker i enlighet med de diskussioner som förts på Enköpings kommun, 
vilket innebär att dra vägen så långt söderut som är möjligt med hänsyn till befintlig 
bebyggelse. Området där vägen dras är idag blandad ängs- och skogsmark. Ängsmarken är 
delvis sank och kan komma att kräva extra stabiliseringsåtgärder för att hålla. Skogsområdet, 
som ligger vid den östra delen av den tänkta vägen, innebär en relativt brant stigning från 
ängsmarken i väster och kan komma att kräva en längre stigningssträcka än vad naturen idag 
erbjuder. Bostadsområdet vid Kyrkoherdens fiskevatten är planerat direkt norr om den nya 
Mästergatan. En cirkulationsplats skapas för anslutning av det nya bostadsområdet vid 
kyrkoherdens fiskevatten. Trafikmängderna i simuleringen skapas enligt prognosen för år 
2030, som beskrivs i avsnitt 3.3. 
 

 
Figur 20  Modellbild av alternativ 1 där Mästergatan ansluts till Stockholmsvägen. 
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7.3 Alternativ 2 
Förlängningen av Mästergatan görs här genom att gå genom tunnel under järnvägen för 
anslutning till Bangårdsgatan enligt Figur 21. Banvallen är ca 40 m bred och ligger på en 
rullstensås. Tunnelbygget blir därför både komplicerat och dyrt pga. tunnelns längd. 
Placeringen av tunneln är därför styrande för detta alternativ, vilket innebär anslutning till 
Bangårdsgatan mitt emellan Stationsrondellen och Fannakorset. Sträckningen går nära ett 
område med känsligt växt- och djurliv precis norr om tunnelpassagen. Söder om järnvägen 
finns idag ett mindre bostadsområde och en industrifastighet, som eventuellt kan behöva lösas 
in. Trafikmängderna skapas på samma sätt som är fallet för alternativ 1. 
 

 
Figur 21  Modellbild av alternativ 2 där Mästergatan ansluts till Bangårdsgatan. 
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7.4 Alternativ 3 
Mästergatan dras såsom i alternativ 2 genom tunnel under järnvägen vid det ställe som 
beräknas minimera tunnelarbetet. Söder om tunneln dras den nya vägen parallellt med den 
befintliga Bangårdsgatan och ansluter i Fannakorset som visas i Figur 22. För att ge plats åt 
den nya vägen kan det söder om järnvägen bli aktuellt med inlösen av en industrifastighet och 
en fastighet med tennisverksamhet. Precis som för alternativ 2 passerar vägen norr om 
järnvägen ett område med känsligt växt- och djurliv. Trafikmängderna skapas på samma sätt 
som är fallet för alternativ 1. 
 

 
Figur 22  Modellbild av alternativ 3 där Mästergatan ansluts till Fannakorset. 
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8 Resultat och analys 
Simuleringarna av de olika alternativa sträckningarna genererar en stor mängd resultat. Ett 
urval har därför gjorts, vilka redovisas och analyseras enligt följande; avsnitt 8.1 behandlar de 
övergripande resultaten för det undersökta området medan avsnitt 8.2 mer i detalj redovisar 
resultat och analys av de två korsningarna Salatullsrondellen och Fannakorset. 
Kompletterande resultat i form av översiktsbilder för trafikmängder på olika delar av vägnätet 
redovisas också i bilaga D. 
 
Resultatet av simuleringarna, som gjorts på mikronivå, representerar inte en jämvikt, vilket 
innebär att resande från en punkt (A) till en annan (B) inte nödvändigtvis väljer den rutt som 
för närvarande ger den kortaste restiden. Istället väljer resenärerna i simuleringarna den rutt 
mellan A och B som ger den kortaste restiden i ett tänkt tomt system. Alla fordon mellan A 
och B gör alltså samma ruttval under hela simuleringen. 

8.1 Övergripande resultat och analys 
Här redovisas resultat för hela det undersökta området som en helhet tillsammans med en 
analys av de olika alternativen för Mästergatans sträckning, som presenterades i avsnitt 1.4. 
Scenariot för samtliga analyserade alternativ är att trafikprognosen för år 2030 (se avsnitt 3.3) 
gäller. Resultaten redovisas som ett antal kapacitetsmått för systemet samt restider för några 
utvalda OD-par. 
 
Resultat 
De kapacitetsmått som valts ut att representera prestandan för de olika fallen listas i Tabell 11. 
Densitet anger förutsättningarna för låg trängsel och därmed hur väl trafiksystemet skulle 
kunna prestera. Stopptid och restid är starkt korrelerade och är för en enskild resenär en 
mycket viktig faktor för resan. Genomförda resor visar på hur väl resbehovet kan betjänas. 
Den totala ressträckan kan ses som ett grovt mått på hur mycket trafikrelaterade utsläpp som 
genereras. 
 

Tabell 11 Kapacitetsmått för de olika alternativen. 

Kapacitetsmått Alt 0a 
År 2009 

Alt 0b 
År 2030 

Alt 1 
År 2030 

Alt 2 
År 2030 

Alt 3 
År 2030 

Densitet (fordon/km) 7,2 18,8 13,6 15,6 12,6 
Stopptid per km (tid) 0:14 1:45 1:07 1:08 0:57 
Restid per km (tid) 1:54 3:35 2:49 2:58 2:39 
Genomförda resor (%) 101,7 98,7 100,9 101,4 100,2 
Total ressträcka (km) 2770 3560 3480 3570 3510 

 
• Densiteten är ett mått på trängseln i trafiken. Hög trängsel innebär låg hastighet och 

eventuellt köbildning. 
• Stopptid per km är den tid varje fordon i systemet i snitt står still per kilometer. Med 

hög densitet ökar köbildningen och även stopptiden. 
• Restid per km är den tid det i snitt tar att färdas en kilometer oavsett fordon. Den 

påverkas av densiteten både genom stopptiden och genom medelhastigheten. 
• Total ressträcka är summan av de sträckor som tillryggalagts av alla fordon i systemet. 
• Andelen genomförda resor beräknas genom att ta det totala antalet genomförda resor i 

simuleringarna dividerat med det antal resor som angetts som önskat resbehov i OD-
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matrisen. Låga värden indikerar att transportsystemet inte kan betjäna det önskade 
resbehovet, vilket t ex beror på trängsel. Endast de resor där destinationen nås inom 
den undersökta timmen räknas. Eftersom antalet initierade resor skapas utifrån en 
sannolikhetsmodell kan det överstiga det önskade resbehovet. Andelen genomförda 
resor kan därför överstiga 100 %. 

 
För att illustrera skillnaderna mellan de olika utbyggnadsalternativen har fyra sträckor valts ut 
för jämförelse av restider, vilka redovisas i Tabell 12. Med detta val kan större skillnader 
mellan de olika utbyggnadsalternativen påvisas då de olika resorna täcker in större delen av 
nätverket. 
 

Tabell 12 Restider för utvalda OD-par. 

Startpunkt Målpunkt Alt 0a 
År 2009 

Alt 0b 
År 2030 

Alt 1 
År 2030 

Alt 2 
År 2030 

Alt 3 
År 2030 

Salavägen N J P Johanssons gata 2:47 3:42 3:39 3:37 3:14 
J P Johanssons gata Salavägen N 2:44 7:16 3:12 6:44 4:33 
Fjärdhundragatan Stockholmsvägen Ö 2:24 3:13 2:40 2:29 2:32 
Stockholmsvägen Ö Fjärdhundragatan 2:30 6:42 2:50 5:37 2:39 

 
Analys av alternativ 0 
Som framgår av Tabell 11 innebär alt. 0b mer än fördubblad densitet (trängsel) jämfört med 
Alt 0a, vilket innebär en kraftig ökning av den totala tid ett fordon står still. Detta avspeglar 
sig även på restiden, som i snitt ökat från två till tre och en halv minut per kilometer. Andelen 
genomförda resor sjunker också som en följd av den ökade trängseln. Den totala ressträckan 
är klart högre än 2009, vilket är naturligt eftersom resbehovet 2030 enligt prognosen är högre. 
 
Samtliga restider i de redovisade OD-paren i Tabell 12 ökar fram till år 2030 för alt. 0. 
Restiderna mellan J P Johanssons gata och Salavägen samt mellan Stockholmsvägen Ö och 
Fjärdhundragatan ökar kraftigt, vilket beror på att resenärerna passerar Salatullsrondellen från 
Resecentrum, som är en känd flaskhals redan i dagens läge. 
 
Om man jämför fordonsmängderna i Figur 63 och Figur 64 (bilaga D) ser man att 
trafikmängden 2030 ökat i alla delar av nätverket jämfört med 2009. Korsningarna 
Salatullsrondellen och Fannakorset, som är högt belastade redan idag, kommer alltså att 
belastas ännu mer. Även om simuleringarna som gjorts här visar att vägnätet klarar att 
tillmötesgå det ökade resbehovet, om än med ökad trängsel, bör man tänka på att man närmar 
sig kapacitetstaket. 
 
Analys av alternativ 1 
Tabell 11 visar att densiteten minskar jämfört med alt. 0b, vilket beror på att trafiken spridits 
ut på ett längre vägnät. Restiderna sjunker överlag med 46 sekunder per km jämfört med alt. 
0b, vilket främst beror på kortare stopptider. Detta alternativ är näst bäst av de fyra på att 
betjäna resbehovet år 2030, vilket syns på andelen genomförda resor. Trafiken flyter bra och 
inga större köbildningar finns. Detta alternativ har lägst total ressträcka av de fyra 
alternativen, vilket huvudsakligen beror på den förkortade resvägen för resande mellan 
Rombergarondellen och Stockholmsvägen Ö. 
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Inga OD-par i Tabell 12 uppvisar extrema ökningar i restider jämfört med nuläget (dvs. alt. 
0a), vilket främst beror på att trafikmängden på Bangårdsgatan vid Salatullsrondellen sjunker 
till en nivå som till och med är lägre än nuläget (se Figur 65 i bilaga D) 
 
Lord och Tillander (2008) har tidigare undersökt trafikflödenas dygnsmedelvärden i ett 
scenario motsvarande alt. 1 år 2030 (se 3.3), vilket resulterade i värdena i Figur 68. Med den 
grova uppskattningen att trafikmängden på en vägsträcka under maxtimmen (16:00-17:00) är 
ungefär 10 % av det totala värdet för ett helt dygn (Anders Peterson, universitetslektor, 
Linköpings universitet, personlig kontakt, april 2009) kan därför Figur 65 och Figur 68 
jämföras med varandra. Den tydliga skillnad man kan se är att större andel fordon väljer 
Mästergatan framför Bangårdsgatan i Lord och Tillanders undersökning jämfört med vad som 
är fallet i detta arbete. Anledningarna kan vara många till denna avvikelse, t ex det faktum att 
de stora trafikströmmarna går åt olika håll morgon och kväll. Därför är det inte säkert att 
tumregeln med 10 % av dygnsmedelvärdet kan användas för jämförelse i detta fall. 
Skillnaderna med vilka de båda arbetena är gjorda spelar också in med olika modelltyper som 
beskrivits i avsnitt 3.3. 
 
Analys av alternativ 2 
Densiteten är något högre än för alt. 1, vilket syns på restiderna som också ökat något (Tabell 
11).  I avsnitt 8.2 visas att köerna i Salatullsrondellen ökar jämfört med alt. 1. Eftersom man i 
Tabell 11 ser att den genomsnittliga stopptiden är oförändrad jämfört med alt. 1 (vilket tyder 
på oförändrade snittvärden på kölängder) innebär detta sannolikt att köerna minskar i 
systemet i övrigt. Andelen genomförda resor är högst av alla undersökta alternativ, vilket 
främst beror på att den befintliga delen av Mästergatan avlastas och ökar framkomligheten för 
resande från Myranområdet mot Fjärdhundragatan och Gesällgatan. Den totala ressträckan är 
i nivå med den för alt. 0 men högre än den för alt. 1. Anledningen är att alt. 2 inte innebär 
någon väsentlig skillnad i resväg för någon resenär till skillnad från alt. 1. 
 
För enstaka OD-par i alt. 2 ökar restiden rejält jämfört med alt. 1 medan den i övrigt minskar 
något, vilket visas i Tabell 12. Att restiderna från J P Johanssons gata till Salavägen N samt 
Stockholmsvägen Ö till Fjärdhundragatan ökar så mycket beror på att de passerar 
Bangårdsgatan mot Salatullsrondellen där långa köer bildas. 
 
Analys av alternativ 3 
Densiteten för alt. 3 är lägre än för något av de övriga alternativen med låga stopp- och 
restider som följd. Orsaken är att detta alternativ är det som sprider ut trafiken jämnast med en 
mer eller mindre optimerad trängselsituation till följd, som visas i Figur 67 i bilaga D. Trots 
detta är antalet genomförda resor lägre än för alt. 1 och alt. 2, vilket beror på 
framkomlighetsproblem för resande från Myranområdet. Den ökade trafiken på Mästergatan 
innebär att framkomligheten reduceras för resande från Myran. 
 
Pga. den goda avlastningen från nya Mästergatan erhålls generellt sett låga stopptider, vilket 
även avspeglar sig på exemplen i Tabell 12. 

8.2 Analys av kölängder i utvalda korsningar 
Hur trafiken i Salatullsrondellen och Fannakorset påverkas av Mästergatans olika sträckningar 
är, som beskrivs i avsnitt 1.2, särskilt intressant. I detta avsnitten 8.3 – 8.11 redovisas resultat 
och analyser rörande köbildning, flöden och trängsel för dessa korsningar. Varje alternativ 
testas med upp till 30 % ökning av prognosen för 2030, som beskrivs i avsnitt 3.3, för att se 
om kapaciteten överskrids. Detta kan vara intressant för att se hur en dynamiska de olika 
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utbyggnadsalternativen är med avseende på tillfälliga störningar i trafiken. En jämförelse görs 
även mellan olika sätt att ansluta Mästergatan till befintliga vägar för de olika alternativen. 
Anslutning via T-korsning med två filer, som används i övriga delar av arbetet, ställs då i 
relation till T-korsning med en fil samt cirkulationsplats. Dessa tre anslutningssätt är enligt 
Isabell Lundberg (lantmätare, Enköpings kommun, personlig kontakt, juni 2009) de som är 
aktuella för samtliga utbyggnadsalternativ. Analysen av de olika anslutningssätten görs utan 
ökning av prognosen för 2030. 
 
I analysen som följer kopplas köbildning ihop med trafiken på korsningens olika inkommande 
vägar. I en cirkulationsplats gäller att köbildningen på en infart dels beror på trafikmängden 
på den aktuella infarten, men även på trafiken i själva cirkulationen. Av trafiken i 
cirkulationen påverkar generellt den som kommer från närmast föregående infart mest 
eftersom all trafik därifrån finns kvar i cirkulationen. När man tittar på Salatullsrondellen ska 
denna generalregel kombineras med det faktum att infarterna från Salavägen och 
Bangårdsgatan har större påverkan än infarterna från Linbanegatan och Fjärdhundragatan pga. 
högre trafikvolym. 
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8.3 Salatullsrondellen – infart Salavägen 
Köerna på Salavägen för alternativ 0 ökar kraftigt när resefterfrågan ökas medan de för övriga 
alternativ håller sig korta, som visas i Figur 23. Anledningen är att alternativ 0 har högre 
flöden både på Salavägen (Figur 24) och i cirkulationen från Bangårdsgatan (Figur 28). Det 
högre flödet på Salavägen ökar direkt längden på kön medan cirkulationens ökade beläggning 
minskar luckorna i cirkulationen och därmed möjligheten att passera korsningen. Slutsatsen är 
att alternativ 0 precis överskridit kapaciteten medan övriga alternativ är något under 
kapaciteten. 
 

 
Figur 23  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Salavägen, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 24  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Salavägen, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
I Figur 25 och Figur 26 visas hur kölängden respektive flödet på Salavägen mot 
Salatullsrondellen påverkas av hur anslutningen av Mästergatan sker. Påverkan är relativt 
liten eftersom anslutningen sker i andra delar av det undersökta området, men man kan ana en 
viss förbättring i fallet att anslutningen görs via cirkulationsplats. 
 

 
Figur 25  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Salavägen, mot anslutningssätt 

 
Figur 26  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Salavägen, mot anslutningssätt 
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8.4 Salatullsrondellen – infart Bangårdsgatan 
Av infarterna till Salatullsrondellen är den från Bangårdsgatan minst känslig för trafik i 
cirkulationen eftersom den trafiken härrör från Linbanegatan och Fjärdhundragatan där 
flödena är relativt låga. Med anledning av detta är det rimligt att köbildningen för alternativ 0 
(se Figur 27) är någorlunda konstant med den ökade resefterfrågan eftersom trafiken, se Figur 
28, är oförändrad. De korta köerna för alternativen 1 och 3 ökar något, vilket beror på att 
trafiken från Linbanegatan och Fjärdhundragatan trots allt ökar, som visas i Figur 32 och 
Figur 36. Köerna för alternativ 2 ökar kraftigt och stabiliserar sig på drygt 30 fordon, vilket är 
det antal som ryms på den undersökta sträckan. Samtidigt ser man i Figur 28 att antalet 
passerade fordon minskar kraftigt vilket tyder på att systemet är överbelastat. I Figur 69 visas 
hur kön växt sig förbi Fannakorset och ut på Stockholmsvägen Ö. Motsvarande bild för 
alternativ 3 visas i Figur 70 som jämförelse.  
 

 
Figur 27  Köläng d Salatullsrondellen, infart 

Bangårdsgatan, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 28  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Bangårdsgatan, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Det stora problemet med köer längs Bangårdsgatan för alternativ 2 kan förbättras avsevärt 
genom att anslutningen av Mästergatan till Bangårdsgatan görs via cirkulationsplats, som 
visas i Figur 29. Denna åtgärd minskar även trafiken på sträckan (se Figur 30) eftersom 
Mästergatan blir mer lättillgänglig som alternativ. För övriga alternativ påverkar inte 
anslutningen av Mästergatan trafiken på Bangårdsgatan nämnvärt. 
 

 
Figur 29  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Bangårdsgatan, mot ansl.sätt 

 
Figur 30  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Bangårdsgatan, mot ansl.sätt 
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8.5 Salatullsrondellen – infart Fjärdhundragatan 
Figur 31 visar att köbildningen för alla fyra alternativ ökar mot ett värde runt 12, vilket 
motsvarar kö på hela den undersökta sträckan. Den största inverkan på köerna fås av trafiken i 
cirkulationen, vilken framförallt kommer från Salavägen (se Figur 24). Påverkan från antalet 
passerade fordon på Fjärdhundragatan, som visas i Figur 32, är relativt liten. 
 

 
Figur 31  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Fjärdhundragatan, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 32  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Fjärdhundragatan, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Skillnaderna mellan de olika anslutningssätten är små på Fjärdhundragatan både vad gäller 
kölängd (Figur 33) och trafikflöde (Figur 34), vilket är logiskt pga. det relativt långa avståndet 
till Mästergatans anslutning i alla alternativ. 
 

 
Figur 33  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Fjärdhundragatan, mot ansl.sätt 

 
Figur 34  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Fjärdhundragatan, mot ansl.sätt 
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8.6 Salatullsrondellen – infart Linbanegatan 
Även på Linbanegatan ökar köbildningen mot ett stabilt värde på ca 11 fordon som motsvarar 
kö på hela den undersökta sträckan (se Figur 35). Köbildningen på Linbanegatan styrs till 
största delen av trafiken i cirkulationen, vilken består av trafik främst från Salavägen (Figur 
24) men även från Bangårdsgatan (Figur 28). 
 

 
Figur 35  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Linbanegatan, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 36  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Linbanegatan, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Precis som för Fjärdhundragatan (ovan) är påverkan av Mästergatans anslutningssätt liten för 
både kölängd och flöde på Linbanegatan, som visas i Figur 37 och Figur 38. Avståndet till 
anslutningen av Mästergatan är även här anledning till detta. 
 

 
Figur 37  Kölängd Salatullsrondellen, infart 

Linbanegatan, mot anslutningssätt 

 
Figur 38  Flöde Salatullsrondellen, infart 

Linbanegatan, mot anslutningssätt 
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8.7 Salatullsrondellen – totalt 
Den sammanlagda köbildningen i Salatullsrondellens påfarter ökar med ökad trafik för alla 
undersökta utbyggnadsalternativ, som visas i Figur 39. Kortast sammanlagd kö har 
alternativen 1 och 3 medan alternativ 0 och alternativ 2 har betydligt längre köer. De två 
sistnämnda alternativen är också mycket känsliga för förändringar i trafikvolymer på 
Salavägen respektive Bangårdsgatan, vilket beskrivits ovan och som syns i form av stagnerat 
respektive minskat flöde med ökad resefterfrågan i Figur 40. I Figur 69 och Figur 70 visas 
grafiskt hur trafiken kan se ut för alternativen 2 respektive 3 vid 30% ökad resefterfrågan 
jämfört med prognosen för 2030. 
 

 
Figur 39  Total kölängd Salatullsrondellen 

mot ökning av resefterfrågan 
(jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 40  Totalt flöde  Salatullsrondellen 

mot ökning av resefterfrågan 
(jämfört med prognos 2030) 

 
Huruvida Mästergatan ansluts via cirkulationsplats eller inte har stor betydelse för 
Salatullsrondellen i alternativ 2, där man får en kraftig minskning av den totala kölängden (se 
Figur 41). Orsaken ligger helt och hållet i att Bangårdsgatan avlastas av Mästergatan, vilket 
beskrivs i avsnittet om Bangårdsgatan ovan. Detta är också anledningen till det minskade 
totala flödet, som visas i Figur 42. För övriga alternativ påverkas inte Salatullsrondellen 
nämnvärt av hur anslutningen av Mästergatan görs. 
 

 
Figur 41  Total kölängd Salatullsrondellen 

mot anslutningssätt 

 
Figur 42  Totalt flöde  Salatullsrondellen 

mot anslutningssätt 
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8.8 Fannakorset – infart Bangårdsgatan 
Köerna är korta för alla undersökta alternativ, som visas i Figur 43, även om de ökar med 
trafikvolymerna i Figur 44. Anledningen är att trafiken från Bangårdsgatan är relativt 
opåverkad av övrig trafik. Resande mot Stockholmsvägen Ö har företräde mot korsande trafik 
medan resande mot Stockholmsvägen S eller J P Johanssons gata lämnar företräde för den 
låga trafikströmmen mellan J P Johanssons gata och Stockholmsvägen S. 
 

 
Figur 43  Kölängd Fannakorset, infart 

Bangårdsgatan, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 44  Flöde Fannakorset, infart 

Bangårdsgatan, mot ökning av resefter-
frågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Trafiken på Bangårdsgatan mot Fannakorset flyter bra och saknar mer eller mindre köer, som 
nämnts ovan. Att ändra anslutningen av Mästergatan från korsning till cirkulationsplats har 
ingen större påverkan på detta annat än att flödet går ner något för alternativ 2 och 3, se Figur 
45 och Figur 46. I båda fallen beror detta på att trafiken från resecentrum mot Fannakorset 
istället för att färdas på en gata med prioritet måste passera en cirkulationsplats med 
väjningsplikt med reducerat flöde som följd. 
 

 
Figur 45  Kölängd Fannakorset, infart 

Bangårdsgatan, mot ansl.sätt 

 
Figur 46  Flöde Fannakorset, infart 

Bangårdsgatan, mot ansl.sätt 
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8.9 Fannakorset – infart Stockholmsvägen Ö 
Alternativ 2 påverkas av köbildningen vid Salatullsrondellen, som beskrivs i avsnittet om 
infarten till Salatullsrondellen från Bangårdsgatan ovan. För övriga alternativ ökar köerna mot 
ett värde på 25 – 30 fordon vid ökad resefterfrågan. Trafik från Stockholmsvägen Ö mot J P 
Johanssons gata eller Stockholmsvägen S måste korsa trafikströmmen längs Bangårdsgatan, 
vilket skapar köer i filen för vänstersväng. Köerna växer sig till slut längre än det dubbelfiliga 
området med särskilt avdelad fil för vänstersväng och involverar då även den trafik som inte 
ska svänga, vilket ökar tillväxten av kön avsevärt. Detta innebär att kapaciteten överskridits 
rejält, vilket bekräftas av nergången i flödet i Figur 48. Se även Figur 69 och Figur 70 där 
detta visualiseras för alternativen 2 och 3.  
 

 
Figur 47  Kölängd Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen Ö, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 48  Flöde Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen Ö, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Kölängd och flöde vid Stockholmsvägen Ö är med den använda resefterfrågan (jämför ”0 %” 
i Figur 47 och Figur 48) relativt okänslig för om anslutningen av Mästergatan görs med 
cirkulationsplats eller korsning, se Figur 49 och Figur 50. 
 

 
Figur 49  Kölängd Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen Ö, mot ansl.sätt 

 
Figur 50  Flöde Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen Ö, mot ansl.sätt 
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8.10 Fannakorset – infart J P Johanssons gata och Stockholmsv. S 
För alternativ 0 ökar köbildningen till två respektive fyra fordon på de aktuella gatorna vid en 
ökad resefterfrågan på 20 %, som visas i Figur 51 och Figur 53. Den ökade trafiken på 
Bangårdsgatan (Figur 44), som har företräde, är orsaken till detta. Då resefterfrågan höjs 
ytterligare minskar kölängden, vilket förklaras av det minskade trafikflödet på 
Stockholmsvägen Ö (Figur 48). Detta beror i sin tur på trängsel på Stockholmsvägen Ö. I 
alternativ 2 har köbildningen vid Salatullsrondellen (se avsnitt Salatullsrondellen – infart 
Bangårdsgatan ovan) fortplantat sig genom Fannakorset till J P Johanssons gata och 
Stockholmsvägen S. Alternativen 1 och 3 har korta köer. Alternativen för avlastning av 
Fannakorset är anledningen till detta. Trängsel uppstår för alternativ 0 på Stockholmsvägen S 
samt alternativ 2 på J P Johanssons gata och Stockholmsvägen S vid ökad resefterfrågan, 
vilket märks på sjunkande flöden i Figur 52 och Figur 54. 
 

 
Figur 51  Kölängd Fannakorset, infart J P 

Johanssons gata, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 52  Flöde Fannakorset, infart J P Johanssons 

gata, mot ökning av resefterfrågan 
(jämfört med prognos 2030) 

 

 
Figur 53  Kölängd Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen S, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 

 
Figur 54  Flöde Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen S, mot ökning av res-
efterfrågan (jämfört med prognos 2030) 
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Kölängderna på J P Johanssons gata och Stockholmsvägen S är låga och relativt okänsliga för 
huruvida anslutningen av Mästergatan görs med cirkulationsplats eller korsning (en- eller 
tvåfilig), som visas i Figur 55 och Figur 57. Detsamma gäller trafikflödena, som visas i Figur 
56 och Figur 58. 
 

 
Figur 55  Kölängd Fannakorset, infart J P 

Johanssons gata, mot ansl.sätt 

 
Figur 56  Flöde Fannakorset, infart J P 

Johanssons gata, mot ansl.sätt 

 

 
Figur 57  Kölängd Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen S, mot ansl.sätt 

 
Figur 58  Flöde Fannakorset, infart 

Stockholmsvägen S, mot ansl.sätt 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Fl
öd

e 
(fo

rd
on

/h
)

Enkelfil Dubbelfil Rondell

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Alt 1 Alt 2 Alt 3

K
öl

än
gd

 (a
nt

al
 fo

rd
on

)

Enkelfil Dubbelfil Rondell

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Fl
öd

e 
(fo

rd
on

/h
)

Enkelfil Dubbelfil Rondell

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Alt 1 Alt 2 Alt 3

K
öl

än
gd

 (
an

ta
l f

or
do

n)

Enkelfil Dubbelfil Rondell



Resultat och analys 

 44 

8.11 Fannakorset – totalt 
Köerna på Bangårdsgatan vid Salatullsrondellen för alternativ 2 fortplantas med ökad 
resefterfrågan hela vägen till Fannakorset och påverkar köerna från Stockholmsvägen Ö, J P 
Johanssons gata och Stockholmsvägen S. Trängsel med minskade flöden till följd uppstår för 
alternativ 2 på alla dessa tre vägar, vilket resulterar i mycket långa köer runt Fannakorset 
(Figur 59). På Stockholmsvägen Ö uppstår även trängsel för alla alternativ beroende på 
svårigheter för trafik mot J P Johanssons gata och Stockholmsvägen S att korsa trafik från 
Bangårdsgatan vid Fannakorset. Följden är att det totala flödet genom Fannakorset minskar 
för alternativ 2 och planar ut för övriga alternativ trots att resefterfrågan ökar (se Figur 60). I 
Figur 69 och Figur 70 visas stillbilder från simuleringen för alternativen 2 och 3 med 30% 
ökad resefterfrågan jämfört med prognosen för 2030. 
 

 
Figur 59  Total kölängd Fannakorset mot 

ökning av resefterfrågan (jämfört 
med prognos 2030) 

 
Figur 60  Totalt flöde Fannakorset mot 

ökning av resefterfrågan (jämfört 
med prognos 2030) 

 
Jämförelsen mellan de olika anslutningssätten av Mästergatan görs vid en resefterfrågan där 
inga större problem finns. Skillnaderna är också små, som visas i Figur 61 och Figur 62. 
 

 
Figur 61  Total kölängd Fannakorset mot 

anslutningssätt 

 
Figur 62  Totalt flöde Fannakorset mot 

anslutningssätt 
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9 Slutsats 
Den förväntade effekten 2030 av att inte förlänga Mästergatan är ett trafiksystem som är 
mycket känsligt för störningar. Särskilt skulle trafiken runt Salatullsrondellen vara drabbad. 
Baserat på resultatet av simuleringarna i detta arbete ger en utbyggnad av Mästergatan enligt 
alternativ 3 bäst avlastning av det befintliga vägnätet. Med detta alternativ avlastas den hårt 
trafikerade Bangårdsgatan mellan Fannakorset och Salatullsrondellen mycket bra, vilket även 
märks på restiderna som är kortare än för övriga alternativ.  
 
Alternativ 3 ger genomgående den bästa prestandan i Salatullsrondellen och Fannakorset samt 
dess påfarter. Kölängderna är korta och relativt okänsliga för ökad resefterfrågan. Enda 
undantaget är infarten till Fannakorset från Stockholmsvägen Ö, där köer och trängsel uppstår 
vid ökad resefterfrågan. Detta beror på den nuvarande utformningen av Fannakorset, som 
därför rekommenderas att byggas om för att höja kapaciteten. 
 
Skillnaderna mellan att ansluta Mästergatan via cirkulationsplats jämfört med via vanlig 
korsning med ett eller två körfält har i simuleringarna visat sig små för alternativ 1 och 3. För 
alternativ 2 däremot innebär det en väsentlig skillnad är kölängden på Bangårdsgatan mot 
Salatullsrondellen. Kölängden på Bangårdsgatan är det stora problemet med alternativ 2 och 
en avlastning där hjälper hela trafiksystemet till bättre prestanda. Det är troligen också fallet 
att anslutning med cirkulationsplats skulle visa på en större vinst för samtliga alternativ om 
jämförelsen gjorts med en större resefterfrågan än prognosen för 2030 (t ex 30 % ökning). 
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10 Diskussion 
Restiderna påverkas i hög grad av korsningarna i trafiksystemet. Främst gäller detta 
Salatullsrondellen och Fannakorset, där belastningsgraden redan idag är hög, men även den 
nya korsning som skapas mot Myranområdet där Mästergatans förlängning börjar. Alternativ 
3, som innebär högre trafikflöden på Mästergatan jämfört med övriga alternativ, innebär 
också mer problem med trängsel och köbildning vid korsningen mot Myranområdet, vilket är 
anledningen till att andelen genomförda resor är lägre för alternativ 3 än för alternativen 1 och 
2. Utformningen av denna korsning behöver därför utredas ytterligare. 
 
Modellen använder en metod för ruttval, i de fall där det är möjligt, som beräknar kortaste 
restid för respektive fordonsklass i ett givet OD-par. Beräkningen sker innan simuleringen 
startar och används därefter i hela simuleringen. I ett givet OD-par väljer alltså de respektive 
fordonsslagen alltid samma resväg. Detta motverkar möjligheterna att sprida ut trafiken på de 
vägar som finns att tillgå och därmed få en sanningsenlig bild av vad som händer när trafiken 
ökar. Eftersom alla fordon av ett visst slag i ett givet OD-par väljer samma rutt skulle en 
kontinuerlig beräkning av kortaste resväg visa på mycket varierande resultat sett över den tid 
simuleringarna pågår.  
 
Alla simulerade utbyggnadsalternativ har körts med samma resbehov för 2030. I teorin bör 
följaktligen vägarna in i och ut ur modellen ha samma trafikmängd för de olika undersökta 
alternativen. Det visar sig dock att det finns små avvikelser mellan körningarna, vilket beror 
på hur trafiksituationen ser ut i de olika sträckningsalternativen. Resultaten från 
simuleringarna baseras på de fordon som fullgjort sina resor från startpunkt till destination. 
Vid hög intensitet i trafiken och köbildning hinner färre fordon fram till sin destination innan 
brytpunkten kl 17:00 jämfört med vad som är fallet vid lägre intensitet. Detta är speciellt 
känsligt om den höga intensiteten infaller mot slutet av simuleringstimmen. På samma sätt 
kan inte nya fordon köra in i nätverket med samma intensitet om det råder köbildning på 
startsträckan. 
 
Resbehovet för år 2030 som används i modellen bygger på att dagens resbehov uppmätts 
korrekt samt att den befintliga prognosen för 2030 är relevant för detta arbete. Dagens 
resbehov är uppmätt i två delar, automatiska trafikflödesmätningar och manuella 
svängproportioner. Mycket tid har ägnats åt att minimera felen i de automatiska mätningarna. 
De manuella mätningarna har resulterat i betydligt mindre datamängder än de automatiska 
mätningarna, varför åtgärderna för att reducera fel är färre. Osäkerheten i de manuella 
mätningarna av svängproportioner är samtidigt stor, som beskrivs i avsnitt 3.2, och modellen 
begränsas därför av detta. Prognosen för år 2030 har, som beskrivits i avsnitt 3.3, antagits 
gälla även om den tagits fram under andra förutsättningar. Förutsättningen har varit att 
trafiken mellan kl. 16:00 och 17:00 står för ungefär 10 % av dygnets totala trafik. Trafiken på 
eftermiddagen är dock förskjuten så till vida att trafiken mot de centrala delarna överväger. 
Detta innebär att prognosen blir något snedvriden för ändamålet. Prognosen, som tagits fram 
under förutsättning att utbyggnadsalternativ 1 gäller, har i detta arbete antagits gälla även för 
alternativen 2 och 3, vilket är ytterligare en osäkerhetsfaktor eftersom olika alternativ för 
vägen innebär skillnader dels i det korta perspektivet hur resenärer väljer sina rutter, dels på 
längre sikt var olika former av exploateringar sker. 
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A Trafikprognoser 
 
Beräknade dygnsflödesförändringar från 2007 till 2030 framräknade av Lord & Tillander 
(2007) visas i Tabell 13. 
 

Tabell 13 Prognostiserade dygnsflödesförändringar 2030 jämfört med 2007 

Infart till området Dygnsflöden 
ökning 2007-2030 

Dygnsflöden 
antal 2030 

Salavägen 21,55% 14100 
Gesällgatan 35,63% 11800 
Linbanegatan 104,35% 4700 
Fjärdhundragatan 20,97% 15000 
Drottninggatan 8,70% 2500 
Stockholmsvägen S 51,92% 7900 
J P Johanssons gata 44,59% 10700 
Stockholmsvägen Ö 18,89% 10700 
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B Tidtabeller 
 
Tabell 14 och Tabell 15 nedan listar tidtabellerna för bussar och tåg som trafikerar 
utredningsområdet. 

Tabell 14 Busslinjer som trafikerar utredningsområdet. 

Busslinje  Infart till modellen Ankomst Hållplatser Utfart från modellen 
201 Gesällgatan 16:54 Resecentrum 

S:t Ilianskolan 
Fjärdhundragatan 

202 Linbanegatan 16:54 Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

211 Fjärdhundragatan 15:59 S:t Ilianskolan 
Resecentrum 

Gesällgatan 

214 Linbanegatan 16:04 Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

220 Resecentrum 16:05 S:t Ilianskolan Fjärdhundragatan 
774 Stockholmsvägen Ö 15:58 

16:33 
Regementet 
Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

774 Fjärdhundragatan 16:20 S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
Regementet 

Stockholmsvägen Ö 

803 Stockholmsvägen Ö 16:03 
16:33 

Regementet 
Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

803 Fjärdhundragatan 16:21 
16:51 

S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
Regementet 

Stockholmsvägen Ö 

804 Stockholmsvägen Ö 16:10 
16:40 
16:52 

Regementet 
Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

804 Fjärdhundragatan 16:19 
16:34 
16:49 

S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
Regementet 

Stockholmsvägen Ö 

861 Salavägen N 16:29 Mästergatan 
Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

861 Fjärdhundragatan 16:19 S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
Mästergatan 

Salavägen N 

864 Fjärdhundragatan 16:17 S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
Mästergatan 

Salavägen N 

868 Fjärdhundragatan 16:26 S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
Regementet 

Stockholmsvägen Ö 

871 Fjärdhundragatan 16:14 S:t Ilianskolan 
Resecentrum 
S:t Ilianskolan 

Fjärdhundragatan 

872 Resecentrum 16:15 S:t Ilianskolan Fjärdhundragatan 
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Tabell 15 Tågankomster 

Tågnummer Ankomst från Ankomsttid 
176 Västerås 16:07 
790 Stockholm 16:16 
795 Västerås 16:37 
748 Stockholm 16:43 
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C Parametrar 
  
Parameterinställningarna efter genomförd kalibrering presenteras i Tabell 16, Tabell 17 och 
Tabell 18. Fordonslängderna kommer från de mätningar som genomförts. 
 

Tabell 16 Fordonsparametrar 

Parameter  Mc Personbil Buss Lastbil Enhet 
Length medel 

std. avv. 
min 
max 

1,5 
0,2 
1,1 
2,0 

4,0 
0,5 
2,1 
6,0 

12,0 
2,0 
9,0 
15,0 

10,0 
5,0 
6,1 
25,0 

m 

Width medel 
std. avv. 
min 
max 

2,0 
0,0 
2,0 
2,0 

2,0 
0,0 
2,0 
2,0 

2,3 
0,5 
1,9 
3,0 

2,3 
0,5 
1,9 
3,0 

m 

Max 
acceleration 

medel 
std. avv. 
min 
max 

2,0 
1,0 
1,5 
5,0 

2,0 
1,0 
1,5 
5,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

m/s2 

Normal 
deceleration 

medel 
std. avv. 
min 
max 

1,6 
1,1 
1,1 
2,5 

1,6 
1,0 
1,1 
2,5 

0,9 
0,2 
0,7 
2,0 

0,9 
0,2 
0,7 
2,0 

m/s2 

Max 
deceleration 

medel 
std. avv. 
min 
max 

3,0 
1,5 
2,5 
7,0 

3,0 
1,5 
2,5 
7,0 

2,0 
0,5 
0,8 
3,0 

2,0 
0,5 
0,8 
3,0 

m/s2 

Speed 
acceptance 

medel 
std. avv. 
min 
max 

0,8 
0,1 
0,6 
1,0 

0,9 
0,2 
0,7 
1,1 

1,0 
0,1 
0,9 
1,1 

1,0 
0,1 
0,9 
1,1 

(utan enhet) 

Min 
distance 
vehicles 

medel 
std. avv. 
min 
max 

1,0 
0,0 
1,0 
1,0 

1,5 
1,0 
1,2 
3,0 

1,5 
0,5 
1,0 
2,5 

1,5 
0,5 
1,0 
2,5 

m 

 
Tabell 17 Globala parametrar 

Parameter Värde 
Car-following modell Version 6.0 
Traffic generation Exponentialfördelning 
Reaction time 0,65 s 
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Tabell 18 Lokala parametrar 

Parameter Var? Värde Enhet 
Visibility distance Alla inkommande gator 

till cirkulationsplatser 
5 m 

Speed limit Bangårdsgatan närmast 
Fannakorset 

55 km/h 

Speed limit Stockholmsvägen Ö 65 km/h 
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D Resultat 
 

 
Figur 63  Antal fordon 16:00-17:00 för alternativ 0 (2009) 

 

 
Figur 64  Antal fordon 16:00-17:00 för alternativ 0 (2030) 
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Figur 65  Antal fordon 16:00-17:00 för alternativ 1 (2030) 

 

 
Figur 66  Antal fordon 16:00-17:00 för alternativ 2 (2030) 
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Figur 67  Antal fordon 16:00-17:00 för alternativ 3 (2030) 

 

 
Figur 68  Dygnsmedelflöden för alternativ 1 

 (Källa: Lord & Tillander, 2008) 
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Figur 69  Exempel från simulering av alternativ 2 med 30% ökad resefterfrågan jämfört med 

prognosen 2030 
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Figur 70  Exempel från simulering av alternativ 3 med 30% ökad resefterfrågan jämfört med 

prognosen 2030 

 


