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6 Cirkulationsplatser 
 

6.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar beräkning av kapacitet, fördröjning, andel stopp och 
kölängd för: 

• Cirkulationsplatser i 3- och 4-vägs korsningar med ett eller två 
cirkulerande körfält. Varierande antal cirkulerande körfält behandlas 
inte. 

• Metoderna kan dock relativt enkelt utökas för att behandla 
cirkulationsplatser med fler än fyra ben. 

 

Metoden behandlar också överbelastning enligt metodik i Trafikverkets 
Effektkatalog Bygga om och Bygga nytt (version april 2014). Förutsättning för 
överbelastning är att överbelastningen varar en timme med trafikflöde 0 efter 
denna timme. Metoden är implementerad i Capcal 4.0, (se Capcal 4.0 
Användarhandledning Trivector2013:87). 

 

För varje delavsnitt finns kommentarer på vänster sida och beräkningsstegen på 
högersida. Dokumentet bör således läsas och skrivas ut dubbelsidigt för bästa 
läsbarhet. 

Definitioner i form av allmänna termer och beteckningar är dokumenterade i 
kapitel 1 avsnitt 1.7.  och litteraturreferenser i avsnitt 1.8. 
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6.2 Beräkningsgång 
• Kapaciteten beräknas separat för varje deltillfart som innehåller en eller 

flera underordnade fordons-strömmar 
• Kapaciteten för en deltillfart beror av betjäningstiden (= tiden för 

avveckling av ett fordon) för varje fordonsström i deltillfarten 
• Betjäningstiden för en fordonsström beror i sin tur av 

o dels på storleken på de företrädesberättigade fordonsströmmarna 
(= det överordnade flödet) 

o dels på det kritiska tidsavståndet för den underordnade 
fordonsströmmen 

 

Kapaciteten beräknas enligt schemat i Figur 1. Beräkningen sammanställs 
lämpligen på en beräkningsblankett, se avsnitt 6.5. 

Indelning i deltillfarter
              avsnitt 6.3.2

Bestämning av delbelast-
ningsgrader               avsnitt 6.3.6

För hela korsningen

För varje fordonsström i 
varje deltillfart

Bestämning av överordnade 
flöden               avsnitt 6.3.3

Bestämning av kritiska 
tidsavstånd               avsnitt 6.3.4

Bestämning av betjäningstider 
              avsnitt 6.3.5

Bestämning av belastningsgrad 
och kapacitet              avsnitt 6.3.7

För varje deltillfart

Bestämning av kölängd
              avsnitt 6.3.8

Bestämning av andel stopp
            avsnitt 6.3.10

Bestämning av fördröjning
                      avsnitt 6.3.9, 11 & 12

 
Figur 1 Översikt över beräkningsgången 
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6.2.1 Indata 

För beräkning av kapacitet för en deltillfart behövs ingångsdata enligt följande: 

Överordnad led 

• Dimensionerande flöden (f/h), alla fordonsströmmar 
• Andel tunga fordon (%) 
• Antal körfält eller körbanebredd (m) 
• Riktningsmarkeringar 
• Hastighetsbegränsning 

Underordnad led 

• Dimensionerande flöden (f/h), alla fordonsströmmar  
• Andel tunga fordon (%) 
• Antal körfält eller tillfartsbredder (m) 
• Riktningsmarkeringar 
• Placering av övergångsställe 
• Hastighetsbegränsning 

Om tillfart respektive frånfart saknar körfältsmarkering beräknas antalet körfält 
som antalet multiplar av 2,75 m för tillfart respektive 3,0 för frånfart. Antalet 
körfält definieras i ett snitt 30 m från korsningens närmaste begränsningslinje. 

Med ”körfält” avses i beräkningsmetoden endast körfält av större längd än 
30 m. 

Om en deltillfart innehåller två eller fler fordonsströmmar, förutsätts att deras 
relativa storlek är given och konstant. 
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Kommentarer  

 :1 Med ”körfält” avses i beräkningsmetoden endast körfält av större längd 
än 30 m. 

 :2 Framkomligheten i en korsning är beroende av hur flödet är fördelat 
mellan de olika tillfarterna. Korsningens kapacitet och andra 
egenskaper kan därför endast anges för en viss given fördelning mellan 
de ingående flödena. 

  Den av tillfarterna som först når kapacitetstaket blir avgörande för 
korsningens totala kapacitet vid den aktuella trafikfördelningen. 

  Om tillfarterna består av endast ett körfält eller om en fordonsström 
kan utnyttja samtliga körfält i tillfarten beräknas kapacitet och övriga 
egenskaper för hela tillfarten som en enhet. Om en fordonsström kan 
utnyttja flera körfält måste en körfältsallokering genomföras. Om 
tillfarten består av två eller fler körfält som inte alla kan utnyttjas av en 
fordonsström måste tillfarten delas upp i grupper av körfält som inte 
har någon fordonsström gemensam. En sådan grupp av körfält, 
deltillfart, fungerar oberoende av övriga körfält i tillfarten, se exempel. 
Korsningens kapacitet begränsas av den deltillfart som har lägst 
kapacitet. 

  Exempel: 
Om som i figuren en tillfart innehåller ett körfält för vänstersvängande 
och rakt fram och ett för högersvängande är trafikavvecklingen i de 
båda körfälten oberoende av varandra. Hade däremot det högra 
körfältet varit upplåtet för rakt fram skulle körfälten vara beroende 
eftersom trafik rakt fram då kunde välja mellan körfälten. 
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6.2.2 Indelning i deltillfarter 
En deltillfart består av de körfält i en tillfart som utnyttjas gemensamt av en 
eller flera fordonsströmmar i tillfarten 

Regler för indelning i deltillfarter 

1. Om separata körfält saknas, utgör hela korsningen tillfarten en 
deltillfart 

2. Om en fordonström endast förekommer i ett separat körfält, utgör detta 
en deltillfart 

3. Om en fordonsström förekommer i flera körfält, eventuellt tillsammans 
med andra fordonsströmmar, utgör dessa körfält tillsammans en 
deltillfart 

För definition av körfält, se kommentar :1. 

Exempel 

A

C

B

D

A

C

B

D

 

Figur 2 Två exempel på indelning i deltillfarter 

 𝐴𝐴 = en deltillfart 𝐴𝐴 = en deltillfart 
 𝐵𝐵 = en deltillfart 𝐵𝐵 = en deltillfart 
 𝐶𝐶 = en deltillfart 𝐶𝐶𝑟𝑟+ℎ,𝐶𝐶𝑣𝑣 = två deltillfarter 
 𝐷𝐷 = en deltillfart 𝐷𝐷ℎ,𝐷𝐷𝑟𝑟 ,𝐷𝐷𝑣𝑣 = tre deltillfarter 
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Kommentarer För bestämning av de överordnade flödena behövs uppgifter om 

• flödet (fordon/h) för samtliga fordonsströmmar 
• antal körfält i frånfarterna 
• förekomst av gång- och cykeltrafik i väsentlig omfattning 

Finns endast uppgifter om snittflöden, måste således riktnings-
fördelningar och andelar svängande fordon uppskattas. 

Felet i flödesuppgifterna bör om möjligt inte överstiga ± 10 %. Om 
felet är större än så och den erhållna belastningsgraden blir större än 
0,8, så bör beräkningarna upprepas för olika antaganden avseende 
flödena. 

 :1 Cykelflödet i det överordnade/cirkulerande flödet inräknas med ett 
personbilsekvivalentvärde  Pekv  = 0,5.  

 :2 Om ett övergångsställe i en tillfart är beläget mellan väjningslinjen och 
cirkulationsplatsen inräknas gångtrafikflödet (gående/h) i det 
överordnade/cirkulerande flödet med  Pekv  = 0,5. 

 :3 Metoden tar ingen hänsyn till övergångsställen i frånfarten och hur 
dessa påverkar kapaciteten i frånfarten, eventuell tillbakablockering in i 
cirkulationen samt effekter på tillfartskapaciteten. Vid GC-flöden som 
kan orsaka tillbakablockering in i cirkulationsplatsen måste således 
andra beräkningsmetoder användas, exempelvis trafiksimulering. 
Alternativt kan analytiska beräkningar kring sannolikheten att 
tillbakablockering in i cirkulation sker genomföras, Se t.ex. Bergman 
(2010). 

 :4 För cirkulationsplatser med fler än fyra ben eller med U-svängande 
trafik måste det överordnade flödet kompletteras med flödet från ben 
som ligger till vänster om/uppströms med destination till höger 
om/nedströms varje tillfart. För en cirkulationsplats med fem ben och 
ett cirkulerande körfält blir det ö.o. flödet 𝑞𝑞ö = 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣 + 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣 +
𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 där 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 är flödet som åker på tre tillfarten innan den aktuella 
tillfarten och svänger av frånfarten efter den aktuella tillfarten. 
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6.2.3 Bestämning av överordnat flöde 
Bestäm de fordonsströmmar, som är överordnade, dvs utgör det cirkulerande 
flödet för respektive underordnad fordonsström. 

Cykeltrafik beaktas enligt kommentar :1. 
Gångtrafik beaktas enligt kommentar :2 och 3. 
För cirkulationsplatser med fler än fyra ben se kommentar :4. 
För cirkulationsplatser med U-svängande trafik se kommentar :4. 

vv
rv

vm

  
Figur 3 Illustration av överordnade flöden i en cirkulationsplats med ett 
körfält. 
För en cirkulationsplatstillfart med ett cirkulerande körfält förbi tillfarten 
beräknas det överordnade flödet som 

 𝑞𝑞ö = 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣 + 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣, där (1)  
𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣 är vänstersvängande flöde från tillfarten vänster om den aktuella 
 tillfarten 
𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣 är rakt framkörande flöde från tillfarten vänster om den aktuella 
 tillfarten 
𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣 är vänstersvängande flöde från den motstående tillfarten 
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Kommentarer 

 :5 Innebörden av standardvärdena för 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 och 𝛿𝛿 är att alla fordon som 
anländer i höger körfält väljer att köra i det yttre cirkulerande körfältet 
medan de som anländer i vänster körfält väljer att köra i den inre 
cirkulerande körfältet åtminstone tills det att de passerat den sista 
tillfarten innan de ska lämna cirkulationen. 
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Figur 4 Illustration av vänster, höger, inre och yttre körfält 
För en cirkulationsplats med två cirkulerande körfält beräknas det överordnade 
flödet per cirkulerande körfält som 

 𝑞𝑞ö𝐼𝐼 = 𝛽𝛽1𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣1 + 𝛽𝛽2𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣2 + 𝛾𝛾1𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣1 + 𝛾𝛾2𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣2 + 𝛿𝛿1𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣1 + 𝛿𝛿2𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣2  (2)  
och 

 𝑞𝑞ö𝑌𝑌 = (1 − 𝛽𝛽1)𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣1 + (1 − 𝛽𝛽2)𝑞𝑞𝑟𝑟𝑣𝑣2 + (1 − 𝛾𝛾1)𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣1 + (1 − 𝛾𝛾2)𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣2 +
(1 − 𝛿𝛿1)𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣1 + (1 − 𝛿𝛿2)𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣2, där (3)  

 

𝑞𝑞ö𝐼𝐼 är cirkulerande flöde i det inre cirkulerande körfältet 
𝑞𝑞ö𝑌𝑌 är cirkulerande flöde i det yttre cirkulerande körfältet 

Index 1 och 2 betecknar höger och vänster körfält i tillfarten. 

𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝛿𝛿 är andelen fordon i den överordnade strömmen som använder det inre 
körfältet 

Om inga andra indikationer eller mätdata finns bör dessa alltid sättas till (se 
även kommentar :5) 

𝛽𝛽1 = 𝛾𝛾1 = 𝛿𝛿1 = 1 och 𝛽𝛽2 = 𝛾𝛾2 = 𝛿𝛿2 = 0 
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Kommentarer För bestämning av det kritiska tidsavståndet behövs uppgifter om 

• Växlingssträckans längd (m), se även kommentar :2 
• Andel tunga fordon (%) 
• körriktningsmarkeringar 
• Antal körfält eller tillfartsbredder (m) 

 1: Förkortningar 
led  riktning 
ö.o. = överordnad v.sv. = vänstersväng 
u.o. = underordnad h.sv. = högersväng 
  r.fr.  = rakt fram 

 :2 Växlingsträckans längd definieras som avståndet mellan de refuger, 
trafiköar (eller motsvarande punkter) som omger växlingssträckan 
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6.2.4 Bestämning av kritiskt tidsavstånd 
(1) Bestäm ett grundvärde, 𝑇𝑇𝑏𝑏 = 5,66 s. 

 

(2) Bestäm korrektioner, ΔTi, för de olika riktningarna enligt ekvationer och/eller 
diagram nedan. Observera att ibland presenteras både ekvation och diagram. 
 

Tillåtna värden på växlingssträckans längd (se kommentar :2), 𝑣𝑣𝐿𝐿, är ≥ 16 och 
≤ 64 m. 

Korrektion m h t tunga fordon Δ𝑇𝑇1 
 
Samtliga riktningar 

Δ𝑇𝑇1 = 1,1(𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏 − 0,056),  
där 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏 är andelen tung trafik 

 
Figur 5 Korrektion m.h.t. andel  
tunga fordon 
 

Korrektion för h.sv. trafik från u.o. 
led Δ𝑇𝑇3. 
Endast h.sv. 

Δ𝑇𝑇3 = −0,46  

Korrektion m h t växlingssträckans 
längd, Δ𝑇𝑇2 
Samtliga riktningar 

Δ𝑇𝑇2 = −0,062 ⋅ min (35; 𝑣𝑣𝐿𝐿)   
 

 
Figur 6 Korrektion m.h.t. 
växlingssträckans längd 
 

Korrektion för trafik i vänster körfält 
från u.o. led Δ𝑇𝑇4.  
Samtliga riktningar 

Δ𝑇𝑇4 = 0,62  
 

(3) Beräkna kritiska tidsavståndet, 𝑇𝑇 (s) och  
följdtiden 𝑇𝑇0 = 2,4 + 1,1 ⋅ (𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏 − 0,061) 
 

A. h.sv. från höger körfält 𝑇𝑇 = min(𝑇𝑇𝑏𝑏 + Δ𝑇𝑇1 + Δ𝑇𝑇2; 3,4) + Δ𝑇𝑇3 
B. h.sv. från vänster körfält 𝑇𝑇 = min(𝑇𝑇𝑏𝑏 + Δ𝑇𝑇1 + Δ𝑇𝑇2; 3,4) + Δ𝑇𝑇3 + Δ𝑇𝑇4 
C. v.sv. och r.fr. från höger körfält 𝑇𝑇 = min(𝑇𝑇𝑏𝑏 + Δ𝑇𝑇1 + Δ𝑇𝑇2; 3,4) 
D. v.sv. och r.fr. från vänster körfält 𝑇𝑇 = min(𝑇𝑇𝑏𝑏 + Δ𝑇𝑇1 + Δ𝑇𝑇2; 3,4) + Δ𝑇𝑇4 
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Kommentarer För beräkning av betjäningstiden behövs följande ingångsdata: 

• Det överordnade/cirkulerande flödet per körfält (fordon/s) 
• Kritiska tidsavståndet (s) 
• Antal körfält på överordnat led 
• Minsta tidlucka (s) 
• Personbilsekvivalent för lastbilar 

 :1 Högersväng från vänster körfält är rimligen mycket ovanligt men i de 
fall de förekommer antas samma kritiska tidlucka som för 
raktframkörande trafik behöver från vänster körfält, därav 
subtraktionen av ΔT3 (dvs. reduktionen i kritisk tidlucka för 
högersvängande fordon gäller endast högersväng från höger körfält) 

 :2 För cirkulationsplatser med ett cirkulerande körfält är 𝑞𝑞2 = 0. 
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6.2.5 Bestämning av betjäningstid 
(1) Beräkna kapacitet per körfält, 𝑙𝑙, och riktning, 𝑚𝑚 

 

 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑣𝑣 = �
λ1 ⋅

𝛼𝛼1𝑞𝑞1
𝜆𝜆1

⋅ 𝑒𝑒−(𝜆𝜆1𝑇𝑇1)

𝑒𝑒−𝜆𝜆1𝛥𝛥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘⋅�1−𝑒𝑒−𝜆𝜆1𝑇𝑇0�
1 cirk. kf

(λ1 + 𝜆𝜆2) ⋅ 𝛼𝛼1𝛼𝛼2𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝜆𝜆1𝜆𝜆2

⋅ 𝑒𝑒−(𝜆𝜆1𝑇𝑇1+𝜆𝜆2𝑇𝑇2)

𝑒𝑒−(𝜆𝜆1+𝜆𝜆2)𝛥𝛥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘⋅�1−𝑒𝑒−(𝜆𝜆1+𝜆𝜆2)𝑇𝑇0�
2 cirk. kf

, där (4)  

𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖⋅𝑞𝑞𝑖𝑖
1−𝑞𝑞𝑖𝑖𝛥𝛥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

  

𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0,910− 1,545𝑞𝑞𝑖𝑖  

Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟 = Δ ∗ �(1 − 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏) + 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏�  

𝑞𝑞𝑖𝑖 är flöde [fordon/s] i cirkulerande körfält 𝑖𝑖 
𝑖𝑖 index för cirkulerande körfält, 1 yttre (Y) och 2 är inre (I) körfält 
Δ = 1,8 s och 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙𝑏𝑏 = 2,0 

𝑇𝑇1 = �𝑇𝑇 + Δ𝑇𝑇5 − Δ𝑇𝑇3 h. sv. från v. kf
𝑇𝑇 + Δ𝑇𝑇5 annars   𝑇𝑇2 = �𝑇𝑇 − Δ𝑇𝑇5 − Δ𝑇𝑇3 h. sv. från v. kf

𝑇𝑇 − Δ𝑇𝑇5 annars   

Δ𝑇𝑇5 = �
0 vid 1 cirkulerande kf
0,138 för höger kf
0,106 för vänster kf

,  

och Δ𝑇𝑇3 enligt avsnitt 6.2.4. Se även kommentar :1 

(2) Bestäm betjäningstid vid kö för körfält, 𝑙𝑙, och riktning, 𝑚𝑚 ur ekvation. 
Beträffande överordnat flöde, se avsnitt 6.2.3 och kritiskt tidsavstånd, se 
avsnitt 6.2.4. 
 
 𝑝𝑝𝑞𝑞,𝑙𝑙𝑣𝑣 = 1

𝐶𝐶𝑙𝑙𝑙𝑙
, där (5)  

𝑐𝑐𝑙𝑙𝑣𝑣 är kapaciteten för körfält 𝑙𝑙 och riktning 𝑚𝑚 enligt steg (1) 
 

(3) Bestäm betjäningstid vid ingen kö för körfält, 𝑙𝑙, och riktning, 𝑚𝑚 ur ekvation. 
Se kommentar :2 för cirkulationsplatser med ett cirkulerande körfält. 
Beträffande överordnat flöde, se avsnitt 6.2.3 och kritiskt tidsavstånd, se 
avsnitt 6.2.4. 
 

 𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑙𝑙𝑣𝑣 = 𝑒𝑒Λ�𝑇𝑇−Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘�

(𝑞𝑞1+𝑞𝑞2)𝐴𝐴
− 𝑇𝑇 − 1

Λ
+

ΛΔ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
2 +2𝐴𝐴Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘−2Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘+2𝐵𝐵Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘−

4
3ΛΔ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

3 𝐵𝐵

2ΛΔ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘+2𝐴𝐴−4𝐵𝐵Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
2 Λ

,  (6)  

𝐴𝐴 = 𝛼𝛼1𝑞𝑞1(1−Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑞𝑞2)+𝛼𝛼2𝑞𝑞2(1−Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑞𝑞1)
𝑞𝑞1+𝑞𝑞2

  

𝐵𝐵 = 𝑞𝑞1𝑞𝑞2
𝑞𝑞1+𝑞𝑞2
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Kommentarer För beräkning av delbelastningsgrader behövs följande ingångsdata: 

• Betjäningstider (s) för samtliga väjningspliktiga 
fordonsströmmar 

• Flödet (f/h) för samtliga väjningspliktiga fordonsströmmar 
• Antal körfält för sekundärt överordnade strömmar 

 :1 För bestämning av antal körfält, se kommentarer till avsnitt 6.2.2. 
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6.2.6 Beräkning av delbelastningsgrader 
Beräkna delbelastningsgrader, 𝐵𝐵𝑖𝑖, för samtliga underordnade fordonsströmmar 
enligt följande 
 
 𝐵𝐵𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖

3600
∗ 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑖𝑖 , där (7)  

 
𝑞𝑞𝑖𝑖 flöde (f/h) i fordonsström 𝑖𝑖 
𝑝𝑝𝑞𝑞𝑖𝑖 betjäningstid vid kö (s) för fordonsström 𝑖𝑖 enligt avsnitt 6.2.5. 
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Kommentarer För beräkning av kapacitet för en deltillfart behövs följande 
ingångsdata: 

• Delbelastningsgrader för samtliga fordonsströmmar i 
deltillfarten 

• Totala flödet (f/h) i deltillfarten 
• Antal körfält i deltillfarten 

 :1 För bestämning av antal körfält, se kommentarer till avsnitt 6.2.2. 

 :2 Om en deltillfart har ett körfält 30 m från korsningen (enligt 
kommentar :1 avsnitt 6.2.2) men fler körfält eller större bredd än 5,0 m 
närmare korsningen samt om deltillfarten är upplåten för minst två 
fordonsströmmar så måste belastningsgraden justeras.  
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6.2.7 Beräkning av belastningsgrad och kapacitet 
(1) Beräkna kapacitetskorrektionsfaktorn 

 𝑐𝑐 = ∏𝑐𝑐𝑖𝑖, där  (8)  
korrektionerna 𝑐𝑐𝑖𝑖 beräknas enligt 
 

Korrektion m h t cyklar 𝒄𝒄𝟏𝟏 

 𝑐𝑐1 = ��1 + 0,3 ⋅ (4 − max (2,5;𝑤𝑤𝑙𝑙)) ⋅ 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐�
−1

2,5 ≤ 𝑤𝑤𝑙𝑙 ≤ 4,0
1 𝑤𝑤𝑙𝑙 > 4

, där  (9)  

𝑤𝑤𝑙𝑙 körfältets bredd (m) 
𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 andelen cyklar i förhållande till totala flödet i körfältet 
 

Korrektion m h t körfältsbredder 𝒄𝒄𝟐𝟐 
För körfältsmarkerade körfält eller deltillfart ej bredare än 5 m beräknas 𝑐𝑐2 som 

 𝑐𝑐2 = �−0,54 + 0,86 ⋅ 𝑤𝑤𝑙𝑙 − 0,12 ⋅ 𝑤𝑤𝑙𝑙
2 2,5 ≤ 𝑤𝑤𝑙𝑙 < 3,5

1 + 0,02 ⋅ (𝑤𝑤𝑙𝑙 − 3,5) 3,5 ≤ 𝑤𝑤𝑙𝑙 ≤ 5,0  (10)  

En tillfart eller deltillfart med en bredd 𝑤𝑤𝑎𝑎 som överstiger 5 m, men som inte är 
separerad med körfältsmarkering bör behandlas som två körfält med lika bredd 
𝑤𝑤𝑙𝑙 = 0,5 ∗ 𝑤𝑤𝑎𝑎. För varje sådant körfält görs istället följande korrektion 

 𝑐𝑐2 = �−0,69 + 0,86 ⋅ 𝑤𝑤𝑙𝑙 − 0,12 ⋅ 𝑤𝑤𝑙𝑙
2 2,5 ≤ 𝑤𝑤𝑙𝑙 < 3,5

0,85 + 0,02 ⋅ (𝑤𝑤𝑙𝑙 − 3,5) 3,5 ≤ 𝑤𝑤𝑙𝑙 ≤ 5,0  (11)  

 

Korrektion m h t lutning i tillfarten 𝒄𝒄𝟑𝟑 

 𝑐𝑐3 = (1 + 0,1 ⋅ 𝑝𝑝𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛 ⋅ β)−1, där  (12)  
𝛽𝛽 genomsnittlig lutning i % över sektionen 0-80 m uppströms 
 stopp/väjningslinjen. Vid nedförslut eller planmark använd 𝛽𝛽 = 0. 
 

(2) Beräkna deltillfartens belastningsgrad 

 𝐵𝐵 = ∑𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑐𝑐⋅𝑁𝑁

, där  (13)  

𝐵𝐵𝑖𝑖 delbelastningsgrader för fordonsströmmar  
𝑁𝑁 antalet körfält i deltillfarten, se kommentar :1. 
 

(3) Kapaciteten för en deltillfart, 𝐾𝐾 (f/h) beräknas med hjälp av belastningsgraden, 
𝐵𝐵, beräknad enligt (2) ovan, och det totala flödet, 𝑞𝑞 (f/h), för deltillfarten enligt 

 𝐾𝐾 = 𝑞𝑞
𝐵𝐵
   (14)  
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Kommentarer För beräkning av kölängd för en deltillfart behövs följande 
ingångsdata: 

• Belastningsgrad för deltillfarten enligt avsnitt 6.2.7 
• Kapaciteten för deltillfarten enligt avsnitt 6.2.7 
• Längden på studieperioden 

 :1 För bestämning av antal körfält, se kommentarer till avsnitt 6.2.2. 

 :2 Exempel av beräkning av genomsnittlig betjäningstid för en deltillfart. 
Om deltillfarten har två fordonsströmmar (h.sv. och r.fr.) med 
betjäningstiderna 𝑝𝑝ℎ = 4,1 s och 𝑝𝑝𝑟𝑟 = 13,5 s och flödena 𝑞𝑞ℎ = 50 
fordon/h och 𝑞𝑞𝑟𝑟 = 75 fordon/h beräknas den genomsnittliga 
betjäningstiden som 
𝑝𝑝� = 𝑞𝑞ℎ⋅𝑏𝑏ℎ+𝑞𝑞𝑘𝑘⋅𝑏𝑏𝑘𝑘

𝑞𝑞ℎ+𝑞𝑞𝑘𝑘
= 50∗4,1+75⋅13,5

50+75
= 8,53 s 

 :3 Valfri kölängdspercentil kan beräknas genom att iterativt lösa följande 
ekvation: 

1 − 𝑒𝑒
ln(1−𝑝𝑝)
𝐿𝐿𝑝𝑝+1 = 1 +

�
𝐿𝐿𝑝𝑝
0,9−1�

𝐾𝐾∗𝜏𝜏
⋅ 𝐵𝐵, där 

𝑝𝑝 percentilvärde 
𝐵𝐵 belastningsgrad enligt steg (2), avsnitt 6.2.8 
𝜏𝜏  studieperiodens längd (s) 
𝐿𝐿𝑝𝑝 kölängd för percentilvärde 𝑝𝑝 vilken initialt beräknas enligt 

𝐿𝐿𝑝𝑝 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
ln(1−𝑝𝑝)
ln(𝐵𝐵) 𝐵𝐵 < 0,8
𝑙𝑙𝑛𝑛(1−𝑝𝑝)
𝑙𝑙𝑛𝑛(0.8) + 𝐵𝐵−0.8

0.6
⋅ �0.9(0,5 ⋅ 𝐾𝐾𝜏𝜏 + 1) − 𝑙𝑙𝑛𝑛(1−𝑝𝑝)

𝑙𝑙𝑛𝑛(0.8) � 0,8 ≤ 𝐵𝐵 ≤ 1,4

0,9 ⋅ �(𝐵𝐵 − 1) ⋅ 𝐾𝐾𝜏𝜏 + 1� 𝐵𝐵 > 1,4

  

𝐿𝐿𝑝𝑝 justeras sedan iterativt till dess att skillnaden mellan vänsterled och 
högerled är acceptabel. 

 :4
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6.2.8 Beräkning av kölängd 
(1) För beräkningen av kölängd bör deltillfartens belastningsgrad bestämmas 

utifrån den genomsnittliga betjäningstiden för deltillfarten vilket görs enligt 
nedanstående iterativa process  
1. Beräkna ett initial värde på 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 
 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑛𝑛 ⋅ 𝑞𝑞 ∗ Δ𝐵𝐵𝑖𝑖  
2. Beräkna den genomsnittliga betjäningstiden 𝑝𝑝 
 𝑝𝑝 = (𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 ⋅ 𝑝𝑝�𝑞𝑞 + �1 − 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎� ⋅ 𝑝𝑝�𝑛𝑛) ⋅ Δ𝐵𝐵𝑖𝑖 
3. Uppdatera 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 
 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 = 𝑝𝑝 ⋅ 𝑞𝑞 
4. Upprepa steg 2 och 3 ovan tills skillnaden i 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎 mellan två iterationer är 
 mindre än 0,01. 

𝑝𝑝�𝑞𝑞 är den genomsnittliga betjäningstiden vid kö för deltillfarten 
(medelvärdesbildning genom viktning av 𝑝𝑝𝑞𝑞 för varje fordonsström (enligt 
avsnitt 6.2.5) med flödet), se exempel under kommentar :2. 

𝑝𝑝�𝑛𝑛 är den genomsnittliga betjäningstiden vid ingen kö för deltillfarten 
(medelvärdesbildning genom viktning av 𝑝𝑝𝑛𝑛 för varje fordonsström (enligt 
avsnitt 6.2.5) med flödet), se exempel under kommentar :2. 

Δ𝐵𝐵𝑖𝑖 är korrektionsfaktorn m h t sekundärt överordnade strömmar enligt 
avsnitt 6.2.6. 

(2) Korrigera deltillfartens belastningsgrad m h t 

𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑐𝑐∗𝑁𝑁

, där 
𝑐𝑐 är kapacitetskorrektion enligt avsnitt 6.2.7. 
𝑁𝑁 antalet körfält i deltillfarten, se kommentar :1. 

(3) Bestäm kölängden ur ekvation (se även diagram under kommentar :4 samt 
kommentar :1 under avsnitt 6.2.9)  

 
𝐿𝐿 = 0,5�−𝐾𝐾𝜏𝜏�1 − 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎� +

��𝐾𝐾2𝜏𝜏2�1 − 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎�
2

+ 4�𝐾𝐾𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝜏𝜏 + 1���  
(15)  

𝐾𝐾  är deltillfartens kapacitet enligt avsnitt 6.2.7. 
𝜏𝜏 är studieperiodens längd (s) 
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Kommentarer För beräkning av väntetid och interaktionsfördröjning för en deltillfart 
behövs följande ingångsdata: 

• kapacitet för varje deltillfart enligt avsnitt 6.2.7 
• belastningsgrad för varje deltillfart enligt steg (2) avsnitt 6.2.8. 
• belastningsgrad för varje deltillfart enligt steg (2) avsnitt 6.2.7. 
• betjäningstid vid kö för varje fordonsström enligt avsnitt 6.2.5. 
• betjäningstid vid ingen kö för varje fordonsström enligt 

avsnitt 6.2.5. 

 :1 Funktionen för beräkning av väntetid (samt funktionen för kölängd) 
gäller både för belastningsgrader under ett och vid överbelastning. 
Beräkningsmetoden är baserad på att den underordnade tillfarten kan 
approximeras med ett M/M/1 kösystem vid låga belastningsgrader och 
med ett D/D/1 kösystem vid höga belastningsgrader. Vidare antas att 
eventuell överbelastning varar under studieperiodens längd (𝜏𝜏) och att 
denna efterföljs av en tidsperiod utan trafikbelastning, dvs. 0 
inkommande fordon/h. Härledningen av ekvationen finns redovisad i 
Hagring (2001). 

 :2 Vid beräkning av väntetiden bör belastningsgraden beräknad enligt den 
iterativa processen i steg (2) avsnitt 6.2.8 användas då den bäst 
beskriver belastningsgraden för aktuella trafikförhållanden. 

 :3 Vid beräkning av interaktionsfördröjningen ska väntetiden och den 
genomsnittliga betjäningstiden adderas. Den genomsnittliga 
betjäningstiden bör beräknas med hjälp av belastningsgraden beräknad 
enligt steg (2) avsnitt 6.2.7. 
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6.2.9 Beräkning av väntetid och 
interaktionsfördröjning 

(1) Beräkna väntetiden 𝑑𝑑𝑞𝑞 ur ekvation eller diagram (Se även kommentar :1) 

 𝑑𝑑𝑞𝑞 = −(2+𝐾𝐾𝜏𝜏−𝐵𝐵𝐾𝐾𝜏𝜏)+�(2+𝐾𝐾⋅𝜏𝜏−𝐵𝐵𝐾𝐾𝜏𝜏)2+8𝐵𝐵𝐾𝐾𝜏𝜏�
0,5

4∗𝐾𝐾
, där  (16)  

𝐾𝐾 är deltillfartens kapacitet enligt avsnitt 6.2.7. 
𝐵𝐵 är deltillfartens belastningsgrad enligt avsnitt 6.2.8, se även kommentar :2. 
𝜏𝜏  är studieperiodens längd (s) 

 

Figur 7 Väntetid som funktion av belastningsgrad och  
              kapacitet vid 𝝉𝝉 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 s som i Capcal 

(2) Beräkna interaktionsfördröjningen 

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑞𝑞, där  (17)  
𝑝𝑝 är den genomsnittliga betjäningstiden beräknat som 

 𝑝𝑝 = 𝐵𝐵 ⋅ 𝑝𝑝�𝑞𝑞 + (1 − 𝐵𝐵) ⋅ 𝑝𝑝�𝑛𝑛, där  (18)  
𝐵𝐵 deltillfartens belastningsgrad enligt steg (2) avsnitt 6.2.7, se även 

kommentar :3. 

𝑝𝑝�𝑞𝑞 deltillfartens genomsnittliga betjäningstid vid kö för deltillfarten 
(medelvärdesbildning genomviktning av 𝑝𝑝𝑞𝑞 för varje fordonsström (enligt 
avsnitt 6.2.5) med flödet), se exempel under kommentar :2, avsnitt 6.2.8. 

𝑝𝑝�𝑛𝑛 är den genomsnittliga betjäningstiden vid ingen kö för deltillfarten 
(medelvärdesbildning genom viktning av 𝑝𝑝𝑛𝑛 för varje fordonsström (enligt 
avsnitt Bestämning av betjäningstid) med flödet), se exempel under 
kommentar  :2, avsnitt 6.2.8.  
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Kommentarer För beräkning av andel stopp för en deltillfart behövs följande 
ingångsdata: 

• Fordonsströmmar som trafikerar tillfarten samt deras flöden 
• överordnat flöde för varje fordonsström enligt avsnitt 6.2.3. 
• kritiskt tidsavstånd för varje fordonsström enligt avsnitt 6.2.4. 
• belastningsgrad för deltillfarten enligt steg (2) avsnitt 6.2.8. 
• genomsnittliga betjäningstider för varje fordonsström enligt steg 

(2) avsnitt 6.2.9. 
• interaktionsfördröjning för varje fordonsström enligt 

avsnitt 6.2.9. 
• ankomsthastighet (vanligtvis = hastighetsgränsen) for varje 

tillfart. 

 :1 Genomsnittlig retardationsnivå beräknas per deltillfart utifrån aktuell 
fördelning av fordonstyper i tillfarten som 
𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑃𝑃 ⋅ (1 − 𝑝𝑝𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛) + 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛 ⋅ 𝑝𝑝𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛, där 
𝑝𝑝𝑃𝑃 andelen personbilar i deltillfarten 
𝑝𝑝𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛  andelen tunga fordon i deltillfarten 
𝑅𝑅𝑃𝑃 = 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠2  
𝑅𝑅𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛 = 1 𝑚𝑚/𝑠𝑠2  
Vid en andel tung trafik 𝑝𝑝𝐿𝐿𝐵𝐵𝑛𝑛 = 0,1 fås en genomsnittlig 
retardationsnivå på 𝑅𝑅 = 1,98 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 
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6.2.10 Beräkning av andel stopp 
(1) Beräkna för varje underordnad fordonsström andelen fordon som inte 

accepterar första tidluckan, 𝑝𝑝𝑓𝑓 

 𝑝𝑝𝑓𝑓 = max�0; (1 − 𝐵𝐵) ⋅ 𝐻𝐻(𝑡𝑡)�, där  (19)  
𝐵𝐵 är deltillfartens belastningsgrad enligt steg (2) avsnitt 6.2.8. 
𝑞𝑞ö är överordnat flöde enligt avsnitt 6.2.3. 

 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = �
1 − 𝛼𝛼1𝑒𝑒−𝜆𝜆1(𝑇𝑇1−Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) 1 cirk. kf
1 − (λ1+𝜆𝜆2)

𝑞𝑞1+𝑞𝑞2
⋅ 𝛼𝛼1𝛼𝛼2𝑞𝑞1𝑞𝑞2

𝜆𝜆1𝜆𝜆2
⋅ 𝑒𝑒−(𝜆𝜆1(𝑇𝑇1−Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)+𝜆𝜆2(𝑇𝑇2−Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)) 2 cirk. kf, där  (20)  

𝛼𝛼, 𝜆𝜆,Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2 beräknas enligt steg 1, avsnitt 6.2.5. 
 

(2) Beräkna för varje fordonsström på underordnad led andelen fordon som 
fördröjs pga. konflikt, 𝑝𝑝𝑐𝑐 som 

 𝑝𝑝𝑐𝑐 = min�1;𝐵𝐵 + 𝑝𝑝𝑓𝑓�, där  (21)  
𝐵𝐵 är deltillfartens belastningsgrad enligt steg (2) avsnitt 6.2.8. 

 
(3) Beräkna för varje fordonsström på underordnad led andel fordon som måste 

stanna, 𝑝𝑝𝑆𝑆, som 

 𝑝𝑝𝑠𝑠 = 𝑝𝑝𝑐𝑐 ⋅ 𝑒𝑒
−
𝑑𝑑𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑐𝑐 , där  (22)  

𝑑𝑑𝑐𝑐  är interaktionsfördröjningen enligt avsnitt 6.2.9. 

 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑣𝑣𝑎𝑎
2⋅𝑅𝑅

, där  (23)  
𝑣𝑣𝑎𝑎  är ankomsthastigheten (m/s) 
𝑅𝑅  genomsnittlig retardationsnivå (m/s2), se kommentar:1. 
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Kommentarer För beräkning av geometrisk fördröjning för en deltillfart behövs 
följande ingångsdata: 

• Fordonsströmmar som trafikerar tillfarten samt deras flöden. 
• Andel fordon fördröjda p.g.a. konflikt enligt avsnitt 6.2.10. 
• Andel fordon som måste stanna enligt avsnitt 6.2.10. 
• ankomsthastighet (vanligtvis = hastighetsgränsen) for varje 

tillfart 

 :1 Diagrammet för bestämning av den möjliga hastigheten genom 
cirkulationen är framtaget genom att iterativt lösa följande 
ekvationssystem: 
𝐹𝐹 = 0,28 ∗ 𝑒𝑒−0,03456∗𝑣𝑣𝑙𝑙  

𝑣𝑣𝑣𝑣 = �6∗𝑎𝑎∗𝑟𝑟∗𝐹𝐹
5

, där 

𝑟𝑟 = växlingssträckans längd dividerat med 1,4 (m) 
𝑔𝑔 = 9,81 m/s2  

 :2 Vid beräkning av geometrisk fördröjning för en hastighet på 22,35 
km/h, 𝑑𝑑𝑎𝑎(22,35), fås följande värden för respektive fordonstyp 

Personbilar: 2,27 + (22,35 − 20) ⋅ (3,44−2,27)
(30−20) = 2,55 s 

Lastbilar (LBn): 2,34 + (22,35 − 20) ⋅ (3,87−2,34)
(30−20) = 2,70 s 

Lastbilar med släp (Lps: 2,61 + (22,35 − 20) ⋅ (4,68−2,61)
(30−20) = 3,08 s 

Vid 10 % lastbilar och antagande om lika fördelning mellan lastbilar 
med och utan släp fås följande medelvärde 
Alla fordon: 2,55 ⋅ (1 − 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏) + 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑏𝑏 ⋅

2,70+3,08
2

= 2,58 s 
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6.2.11 Beräkning av geometrisk fördröjning 
(1) Beräkna för respektive fordonsström den möjliga hastigheten genom 

korsningen, 𝑣𝑣𝑣𝑣 vilken bestäms för aktuell längd på växlingssträcka/1,4 ur 
diagrammet nedan (se även kommentar :1)

 

Figur 8 Möjlig hastighet som funktion av växlingssträckans längd 
 

(2) Beräkna för varje fordonsström andelen fordon som endast utsätts för 
geometrisk fördröjning, 𝑝𝑝𝑎𝑎 
𝑝𝑝𝑎𝑎 = 1 − 𝑝𝑝𝑐𝑐  

(3) Beräkna för varje fordonsström den geometriska fördröjning, 𝑑𝑑𝑎𝑎 

�̅�𝑑𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑠𝑠 �𝑑𝑑𝑎𝑎(𝑣𝑣𝑎𝑎) − 𝑑𝑑𝑎𝑎(0)� + (𝑝𝑝𝑐𝑐 −

𝑝𝑝𝑠𝑠) ⋅ �𝑑𝑑𝑎𝑎(𝑣𝑣𝑎𝑎) − 𝑑𝑑𝑎𝑎 �
𝑣𝑣𝑙𝑙
2
�� +

𝑝𝑝𝑎𝑎 �𝑑𝑑𝑎𝑎(𝑣𝑣𝑎𝑎) − 𝑑𝑑𝑎𝑎(𝑣𝑣𝑣𝑣)� + Δ𝑠𝑠
𝑣𝑣𝑙𝑙

, där 

Δ𝑠𝑠 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧0 h. sv.
𝜋𝜋−2
1,4

⋅ 𝑣𝑣𝑙𝑙 r. fr.

3�𝜋𝜋2−1�

1,4
⋅ 𝑣𝑣𝑙𝑙 v. sv.

  

𝑑𝑑𝑎𝑎(𝑣𝑣) hämtas från tabell genom 
interpolation över hastighet och 
medelvärdesbildning över fordonstyp, 
se kommentar :2 för exempel. 

Tabell 1 Geometrisk fördröjning 
som funktion av hastighet 

Hastighet 
(km/h) P LBn Lps 

20 2,27 2,34 2,61 

30 3,44 3,87 4,68 

40 4,67 5,81 7,47 

50 6,02 8,24 11,1 

60 7,55 11,26 15,75 

70 9,27 15,03 21,7 

80 11,24 19,89 29,48 

90 13,51 19,89 29,48 

100 16,18 19,89 29,48 

110 19,47 19,89 29,48 

0 10 20 30 40 50
0

10

20

30

40

50

Växlingssträckans längd / 1,4, vl (m)

M
öj

lig
 h

as
tig

he
t, 

v m
 (k

m
/h

)

27 

 



TRV2013/643434         Kapitel 6 Cirkulationsplatser  
Metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i vägtrafikanläggningar   

Kommentarer För beräkning av total fördröjning för en deltillfart behövs följande 
ingångsdata: 

• Fordonsströmmar som trafikerar tillfarten samt deras flöden 
• Interaktionsfördröjning för varje fordonsström enligt 

avsnitt 6.2.9 
• Geometrisk fördröjning för varje fordonsström enligt 

avsnitt 6.2.11. 
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6.2.12 Beräkning av total fördröjning 
(1) Beräkna genomsnittlig interaktionsfördröjning per deltillfart 

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = ∑𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑠𝑠⋅𝑞𝑞𝑠𝑠
∑𝑞𝑞𝑠𝑠

, där  (24)  

𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑠𝑠 är interaktionsfördröjning för varje svängrörelse 𝑠𝑠 i deltillfarten enligt 
 avsnitt 6.2.9. 
∑𝑞𝑞𝑠𝑠 totala flödet i deltillfarten 
 

(2) Beräkna genomsnittlig geometrisk fördröjning per deltillfart 

 𝑑𝑑𝑎𝑎 = ∑𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑠𝑠⋅𝑞𝑞𝑠𝑠
∑𝑞𝑞𝑠𝑠

, där  (25)  

𝑑𝑑𝑎𝑎,𝑠𝑠 är geometrisk fördröjning för varje svängrörelse 𝑠𝑠 i deltillfarten enligt 
 avsnitt 6.2.11. 
∑𝑞𝑞𝑠𝑠 totala flödet i deltillfarten 
 

(3) Beräkna total fördröjning per deltillfart 

 𝑑𝑑𝑡𝑡 = max �𝑑𝑑𝑖𝑖;
𝑑𝑑𝑎𝑎
2
�+ 𝑑𝑑𝑎𝑎

2
, där  (26)  
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6.3 Alternativa analysmetoder 
För de fall där dessa beräkningsmetoder ej är tillämpliga är vanligen det bästa 
alternativa beräkningsmetoden simulering. Som alternativ metod kan även 
regressionsmodeller för skattning av kapacitet som funktion av cirkulerande 
flöde och korsande gång- och cykelflöden nämnas, se vidare i Bång et al. 
(2012). Exempel på fall där metoden ej är tillämplig1 är 

• Det finns fler än två körfält i någon tillfart 
• Det är fler än två cirkulerande körfält i cirkulationsplatsen 
• Antalet körfält i cirkulationsplatsen varierar, dvs antalet cirkulerande 

körfält varierar. 
• Växlingssträckan är mindre än 16 meter eller större än 64 meter 
• Det finns stora gång- eller cykeltrafikflöde över någon frånfart 

metoden tar inte hänsyn till fördröjningar och stopp på grund av 
interaktioner med korsande gång- och cykeltrafikanter i frånfarten. Det 
innebär att om det finns ett stort sådant flöde kommer programmet att 
överskatta framkomligheten i korsningen och resultaten bli missvisande 

• Hela eller delar av cirkulationsplatsen är trafiksignalstyrd 
metoden kan inte beräkna och ta hänsyn till de effekter som 
trafiksignalreglerade till- och/eller frånfarter i en cirkulationsplats ger 
upphov till. Om det finns en signalreglerad gång- och cykelöverfart i 
anslutning till cirkulationsplatsen måste en bedömning göras av vilken 
påverkan den har på framkomligheten i cirkulationsplatsen. Växer köerna 
in i cirkulationsplatsen, eller om trafiksignalen har stor påverkan på det 
inkommande flödet i cirkulationsplatsen, bör andra metoder/modeller 
användas 

• Det finns kapacitetsproblem i någon av frånfarterna 
Metoden tar inte hänsyn till frånfarternas bredd. Varje tillfart hanteras 
individuellt som en trevägskorsning och därmed tas ingen hänsyn till 
eventuella framkomlighetsproblem i anslutning till frånfarten. Det är upp 
till den som utformar cirkulationsplatsen att se till så att antalet körfält i 
frånfarten är tillräckligt många i förhållande till antal cirkulerande körfält 
och flödet i dessa. 

• Det finns påverkan från närliggande korsningar 
Finns det andra korsningar i närhet till vilka det bildas köer som påverkar 
avvecklingen av fordon från den aktuella korsningen eller tvärtom? Om så 
är fallet finns en risk för att beräkningarna för den aktuella korsningen ger 
missvisande resultat, oftast i form av överskattning av framkomligheten. I 
de fall det finns närliggande korsningar är det extra viktigt att studera de 

1 Baserad på (Olstam et al. 2010) 
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kölängder som metoden beräknar och jämföra dessa med tillgängligt 
utrymme mellan korsningar. 

• Någon av tillfarterna har en fri högersväng 
Metoden kan inte beräkna korsningar med fri högersväng. Om de som 
svänger höger på den fria högersvängen inte interagerar eller har 
begränsad interaktion med övriga trafikanter, kan det högersvängande 
flödet sättas till 0. Om det däremot är mycket interaktion mellan 
högersvängande fordon och fordon från andra tillfarter som delar frånfart 
med den fria högersvängen, så kan beräkningen ge missvisande resultat. 
Andra problem kan vara om högersvängande fordon hindras från att nå 
den fria högersvängen på grund av begränsade körfältslängder. Sätts det 
högersvängande flödet till 0 så kommer fördröjningen för högersvängande 
fordon förstås att underskattats, men även fördröjningen för övriga fordon 
från denna tillfart kommer att underskattas. 

• Trafikbelastningen i korsningen är mycket hög 
För trafikbelastningar i närheten av eller över korsningens kapacitet, d.v.s. 
med en belastningsgrad nära eller över 1, finns en stor osäkerhet i resultat 
från analytiska korsningsmodeller. Detta på grund av osäkerhet i de 
antaganden som ligger till grund för beräkning av överbelastade 
trafiksituationer i analytiska korsningsmodeller, samt bristen på 
valideringsdata för högt och överbelastade korsningar. Problemen gäller 
dock i hög grad även andra typer av modeller. 
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6.3.1 Kalkylhjälpmedel (”computational 
engines”) 

Till detta kapitel finns ett enklare kalkylhjälpmedel som används för att 
konstruera det tillämpningsexempel som redovisas i avsnitt 6.6. Beräkningarna 
är genomförda i MS Excel och är endast verifierade för tillämpningsexemplet. 
Beräkningar som genomförs med hjälp av Excel-filen måste således verifieras 
mot denna metodbeskrivning.  
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6.4 Beräkningsblankett 
Tabell 2 Beräkningsblankett för cirkulationsplatser 

Kapacitet Kölängd Andel 
stopp 

Fördröjning 

Indelning i deltillfarter Över-
ordnat 
flöde  

qö  
(f/h) 

Kritiskt 
tids-

avstånd  
T  

(s) 

Betjä- 
nings- 

tid  
bq  
(s) 

Delbe-
last-

nings-
grad 

grund-
värde 

Kapaci-
tets-

korrek-
tion 

Deltill-
fartens 
belast-
nings-
grad 

Kapaci-
tet  

 
 

(f/h) 

Medel  
 
 
 

(%) 

di 
 
 
 

(s) 

dg 
 
 
 

(s) 

dt 
 
 
 

(s) 

Tillfart Deltill-
fart 

Antal 
körfält 

Fordonsström 

Rikt-
ning 

q  
(f/h) 

Beräkningsavsnitt 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.13 

A 

                

                

                

B 

                

                

                

C 

                

                

                

D 

                

                

                

Kolumn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Kommentarer (Se även excel-fil) 

Kolumn 2 & 3 Samtliga tillfarter har endast ett körfält och därmed endast en deltillfart. 

 6 Hela cirkulationen har endast 1 körfält. Ö.o/cirkulerande flöden 
beräknas enligt regler och exempel. 
Exempel: 𝑞𝑞𝐷𝐷𝑣𝑣 = 𝑞𝑞𝐴𝐴𝑣𝑣 + 𝑞𝑞𝐴𝐴𝑟𝑟 + 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑣𝑣 = 25 + 100 + 50 = 175 f/h 

 7 Andelen tung trafik är 10 % vilket ger Δ𝑇𝑇1 = 1,1(0,1 − 0,056) =
0,0484 s och följdtiden 𝑇𝑇0 = 2,4 + 1,1 ∗ (0,1 − 0,061) = 2,4429 s. 
Samtliga växlingssträckor är över 35 meter vilket ger ΔT2 = −0,062 ⋅
35 = −2,17 s 

 8 Betjäningstiden beräknas genom att först beräkna kapaciteten per 
svängrörelse. 

Exempel: CAh = λ1 ⋅
𝛼𝛼1𝑞𝑞1
𝜆𝜆1

⋅ 𝑒𝑒−(𝜆𝜆1𝑇𝑇1)

𝑒𝑒−𝜆𝜆1𝛥𝛥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘⋅�1−𝑒𝑒−𝜆𝜆1𝑇𝑇0�
 med 𝛼𝛼1 = 0,91− 1,545 ⋅

400
3600

= 0,74, Δ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟 = (1 − 0,1 + 0,1 ⋅ 2) ⋅ 1,8 = 1,98, 𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇𝐴𝐴ℎ + Δ𝑇𝑇5 =

3,075 + 0 s och 𝜆𝜆1 = 0,74 ⋅
400
3600

1− 400
3600⋅1,98

 ger 𝐶𝐶𝐴𝐴ℎ = 1162 fordon/h. Detta ger 

en betjäningstid vid kö 𝑝𝑝𝑞𝑞 = 1
𝐶𝐶𝐴𝐴ℎ

= 3600
1162

= 3,10 s. 

 11 Vad det gäller kapacitetskorrektionsfaktorn är 𝑐𝑐1 = 1 (ingen 
cykeltrafik), 𝑐𝑐2 = 1 för alla fordonsströmmar på ö.o. led (körfältsbredd 
3,5 m) och 𝑐𝑐2 = 1,03 för alla fordonsströmmar på u.o. led 
(körfältsbredd på 5 m), 𝑐𝑐3 = 1 för samtliga fordonsströmmar (ingen 
lutning). 

 12 Deltillfartens belastningsgrad beräknas som summan an de ingående 
fordonsströmmarnas belastningsgrad dividerat med 
kapacitetskorrektionen. 

 14 Deltillfarternas belastningsgrad efter iterering och kapacitetskorrektion 
blir 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎,𝐴𝐴ℎ+𝑘𝑘+𝑎𝑎 = 0,063, 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎,𝐵𝐵ℎ+𝑘𝑘+𝑎𝑎 = 0,085, 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎,𝐶𝐶ℎ+𝑘𝑘+𝑎𝑎 = 0,120, 
och 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎,𝐷𝐷ℎ+𝑘𝑘+𝑎𝑎 = 0,058. 
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6.5 Beräkningsexempel 1 från TV131 

 
Figur 9 Exempel 1 från TV131 
 

Tabell 3 Indata för exempel 1 från TV131 

Tillfart Körfälts-
bredd 
[m] 

Växlings-
sträckans 
längd 
[m] 

Andel 
tung 
trafik [%] 

Hastighets-
gräns 
[km/h] 

Cykelflöde 
[cyklar/h] 

Gångflöde 
[pers./h] 

A 5 40 10 70 0 0 
B 5 40 10 70 0 0 
C 5 40 10 70 0 0 
D 5 40 10 70 0 0 
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Tabell 4 Sammanställd beräkning för exempel 1 från TV131 

Kapacitet Kölängd Andel 
stopp 

Fördröjning 

Indelning i deltillfarter Över-
ordnat 
flöde  

qö  
(f/h) 

Kritiskt 
tids-

avstånd  
T  

(s) 

Betjä- 
nings- 

tid  
bq  
(s) 

Delbe-
last-

nings-
grad 

grund-
värde 

Kapaci-
tets-

korrek-
tion 

Deltill-
fartens 
belast-
nings-
grad 

Kapaci-
tet  

 
 

(f/h) 

Medel  
 
 
 

(%) 

di 
 
 
 

(s) 

dg 
 
 
 

(s) 

dt 
 
 
 

(s) 

Tillfart Deltill-
fart 

Antal 
körfält 

Fordonsström 

Rikt-
ning 

q  
(f/h) 

Beräkningsavsnitt 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.11 6.10 6.12 6.13 

A 

h+r+v 1 h 75 400 3.08 3.1 0.06 1.030 0.17 1160 0.07 0% 1.3 10.0 10.0 

    r 100 400 3.54 3.3 0.09         0%       

    v 25 400 3.54 3.3 0.02         0%       

B 

h+r+v 1 h 100 250 3.08 2.8 0.08 1.030 0.31 1289 0.09 0% 1.1 10.4 10.4 

    r 250 250 3.54 2.9 0.20         0%       

    v 50 250 3.54 2.9 0.04         0%       

C 

h+r+v 1 h 100 375 3.08 3.0 0.08 1.030 0.25 1180 0.14 0% 1.5 10.5 10.5 

    r 100 375 3.54 3.2 0.09         0%       

    v 100 375 3.54 3.2 0.09         0%       

D 

h+r+v 1 h 50 175 3.08 2.7 0.04 1.030 0.30 1354 0.06 0% 0.9 10.7 10.7 

    r 300 175 3.54 2.7 0.23         0%       

    v 50 175 3.54 2.7 0.04         0%       

Kolumn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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