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3   Landsvägar 
 

3.1 Inledning 
Kapitlet omfattar beräkning av kapacitet, belastningsgrad och reshastighet för 
personbilar (inkl. släp), lastbilar utan släp och lastbilar med släp för: 

• tvåfältig landsväg (tvåfält), 
• mötesfri motortrafikled (MML) med varierande andel omkörningsfält 

mellan 40 – 85 %, 
• mötesfri landsväg (MLV) med varierande andel omkörningsfält mellan 

15 – 85 %, 
med hastighetsgräns 70 km/h eller högre.  
Med ömkörbar längd avses andel sträcka i en riktning som är två körfält 
inkluderat inledningssträckor och exkluderat avslutningssträckor. 

 

För MML med 100 % tvåfält, som innebär två genomgående körfält genom 
trafikplats, behandlas vägen som en fyrfältsväg (4 F) med motsvarande 
hastighetsgräns, hastighet och kapacitet, se Kapitel 2. Vid enbart ett 
genomgående körfält i trafikplats erhålls max 85 % omkörningsfält och 
övergången två till ett ger en väsentlig lägre kapacitet. 

Reshastighetsberäkningen avser förhållanden utan överbelastning. För 
överbelastade situationer anges samma schablonmetod som i Trafikverkets 
effektsamband (version april 2014). 

De geometri- och regleringsdata som ingår är andel omkörbarlängd (för 
mötesseparerad väg), hastighetsbegränsning och siktklass. 
Trafikflödesberoende data som behövs är trafikflöde, riktningsfördelning och 
andel tunga fordon. För tvåfältsvägar ingår vägbredd som indata medan för 
MML och MLV antas att:  

• MLV 15-30 % har en standardvägbredd på 8-12 m 
• MML/MLV 40 % har en standardvägbredd på 13-14 m 
• MML/MLV 60 % har en standardvägbredd på 13-17 m 
• MML/MLV 85 % har en standardvägbredd på 16-18 m, 

Beräkningsmetoden är en uppdatering av beräkningsmetoden i Effektsamband 
för transportsystemet Bygg om eller bygg nytt (Trafikverket, 2014 April; 
Carlsson, 2007). För varje delmoment finns kommentarer på vänster sida och 
beräkningsstegen på högersida. Dokumentet bör således läsas och skrivas ut 
dubbelsidigt för bästa läsbarhet.  
Definitioner omfattande allmänna termer och deras beteckningar är 
dokumenterade i kapitel 1 avsnitt 1.7. 
Litteraturreferenser inkluderande de som avser landsvägar är dokumenterade i 
kapitel 1 avsnitt 1.8 
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3.1.1 Termer och beteckningar 
(se kapitel 1.7 för allmänna termer och beteckningar) 

Term Beteck-
ning 

Definition 

Fordon  Fordon består av P, LBNn och Lps enligt 
TrV KVägutformning.. 

Personbil P Typfordon P enligt TrV KVägutformning. 
Hastigheten för P innefattar i detta kapitel P 
+ Ps med högst 5 % Ps (Personbil m släp). 

Vägtyp MML Mötesfri motortrafikled 

      ” MLV Mötesfri landsväg 

      ” Tvåfält Landsväg med ett körfält i vardera 
riktningen 

Siktklass  Siktförhållanden/linjeföring (1-4) 

Brytpunkt för 
frifordonsflöde 

q0 Flödesnivå under vilken det råder 
frifordonsförhållanden, dvs. ingen 
fördröjning på grund av andra fordon. 

Frifordonshastighet 𝒗𝒗𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇,𝒒𝒒𝒒𝒒 Ett fordons hastighet vid 𝑞𝑞 < 𝑞𝑞0 eller 
tidsavstånd > 3600/𝑞𝑞0) 

Andel omkörbar 
längd 

𝜶𝜶 Summan av samtliga tvåfältsavsnitts längd 
dividerad med vägsträckans totala läng 
(avser mötesfri landsväg (MLV) och 
mötesfri motortrafikled (MML)) 
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3.2 Beräkningsgång 
Samband mellan hastighet och trafikflöde för en vägtyp definieras i metoden 
av ett hastighet-flödessamband. Detta samband beskriver hur reshastighet för 
personbilar (inkl med släp), lastbilar utan släp och lastbilar med släp beror av 
trafikflödet i aktuell riktning.  
 
Hastighets-flödessambandet definieras av ett antal brytpunkter normalt 5 (se 
exempel i Figur 1): 

• den första och andra definierar i vilket flödesintervallflödeseffekten kan 
försummas, dvs. att frifordonshastigheter antas 

• mellanliggande brytpunkt för ökad flödeseffekt, för MLV och MML 
benämnt som före sammanbrott 

• de två sista definierar kapacitetsflöde och hastighet vid kapacitet samt 
för schablonberäkningar av överbelastning det flöde – 1.2 ⋅ 
kapacitetsvärdet - över vilket hastigheten antas vara 10 km/h 

 

 
Figur 1  Brytpunktsintervall för hastighet-flödessamband 
 
I Effektsamband för transportsystemet (Trafikverket, 2014 April) anges dels 
kontinuerliga samband mellan brytpunkterna till kapacitetsvärdet dels styckvis 
linjära samband även över kapacitetsgränsen. De senare är implementerade i 
EVA-metoden. Samtliga styckvis linjära samband finns i Effektsamband… i 
kapitel 4 Tillgänglighet (Trafikverket 2014). 
 
Beräkning kan ske enligt beräkningsgången i Figur . Beräkningen 
sammanställs lämpligen på en beräkningsblankett, se avsnitt 3.5. Till denna 

4 

 



TRV2013/643434  Kapitel 3 Landsvägar 
Metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter 

 

metodbeskrivning finns även tre stycken beräkningsexempel: ett för tvåfältsväg 
(se avsnitt 3.6) och två för MLV (se avsnitt 3.7 och avsnitt3.8).  
Alternativt kan beräkning ske direkt i de hastighet-flödessamband som finns i 
effektkatalogen och då med styckvis linjära samband. 
 

Bestämning av frifordonshastighet
                    avsnitt 3.3.3

Bestämning av kapacitet
                    avsnitt 3.3.4

Bestämning av hastighet vid kapacitet
                    avsnitt 3.3.6

Bestämning av reshastighet 
                    avsnitt 3.3.10

Bestämning av brytpunkt för 
frifordonsflöde
                    avsnitt 3.3.5

Bestämning av hastighet innan 
sammanbrott
                    avsnitt 3.3.7

Bestämning av kalibreringskonstanter
                    avsnitt 3.3.8-9

Korrigering av pb hastighet 
                    avsnitt 3.3.11

För varje riktning

 
Figur 2 Översikt över beräkningsgången för landsvägar 
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3.2.1 Indata 
För beräkning av kapacitet och reshastighet för en mötesfri motortrafikled 
(MML) eller landsväg (MLV) krävs indata för: 

- Hastighetsbegränsning (km/h) 
- Siktklass (1 eller 2) 
- Andel av sträckan som tillåter omkörning (omkörbar längd / total 

längd) 
- Trafikflöden (fordon/h) per riktning eller totalt i kombination med 

 * Riktningsfördelning 
 * Andel lastbilar uppdelat på LBn och Lps (%) 
 

För beräkning av kapacitet och reshastighet för en tvåfältig landsväg krävs 
indata för: 

- Hastighetsbegränsning (km/h) 
- Vägbredd (m) 
- Siktklass (1, 2, 3 eller 4) 
- Trafikflöden (fordon/h) per riktning eller totalt i kombination med 

 * Riktningsfördelning 
 * Andel lastbilar uppdelat på LBn och Lps (%) 
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3.2.2 Bestämning av siktklass 
Den aktuella vägens siktklass bestäms med ledning av Tabell 1. I första hand 
bedöms siktklass utifrån andelen väglängd med sikt över 500 m. Om data för 
detta saknas kan vägens siktklass uppskattas från linjeföringen med hjälp av 
linjeföringsmåtten plan (absolutvinkeländring i radianer/km) och profil 
(absolut höjdskillnad i m/km). Observera att om både det vertikala och det 
horisontella linjeföringsmåttet ligger nära den övre gränsen bör nästa sämre 
siktklass väljas. Även genomsnittlig och maximal lutning på enskilda lutande 
sträckor bör kontrolleras. Det skall vidare påpekas att det finns en tydlig 
skillnad i vertikalstandard mellan siktklass 2 och 3. Siktklass 2 har stigningar 
på längst ca 1 000 m i intervallet 2-3 %, medan siktklass 3 har stigningar med 
längd 1,5-2,0 km i intervallet 2-3 %. 

 

Tabell 1 Linjeförings- och siktdata för siktklass 1-4  
               (Avrundade värden baserade på (Trafikverket, 2014 April)) 

  Linjeföring Längsta stigning  

Sikt-
klass 

Andel väg-
längd med  
sikt >500 m 

Horisontellt 
abs(rad)/km 

Vertikalt 
abs(m)/km 

Längd 
m 

Medel-
lutning % 

Max 
lutning  

% 
1 > 60 % 0-0,5 0-10 2 200 0,8 2,1 
2 35–60 % 0,3-1,0 5-30 2 300 2,0 3,5 
3 15–35 % 0,7-1,3 >20 2 400 3,2 4,0 
4 0–15 % >1,3 >20 2 800 3,4 >50 
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Kommentarer För bestämning av frifordonshastighet behövs uppgifter om 

• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Hastighetsgräns (km/h) 
• Vägbredd (m) (tvåfältsväg) 
• Siktklass (1-4) 

 :1 Frifordonshastigheterna är huvudsakligen baserade på empiri från 
2009-2011 samt tidigare empiriska mätningar som använts för 
revidering av Effektsamband för transportsystemet (Trafikverket, 2014 
April). 

 :2 Det är ingen skillnad i frifordonshastighet för MML och MLV med 
hastighetsgräns 110 km/h. 

 :3 Tvåfältsvägar delas in i tre breddklasser (bred, normal och smal) med 
undantag för 70 km/h som även har en extra smal breddklass (<5,6 m). 

 :4 Breda vägar med 70 och 80 km/h har lägre frifordonshastighet än 
normala och smala vägar med samma hastighetsgräns. Detta är baserat 
på empiri och beror på att kombinationen av bred väg och låg 
hastighetsgräns endast används under speciella omständigheter (ex 
tätortsnära infarter eller lokal hastighetsbegränsning i samband med 
korsning m.m.) och inte förekommer som längre vägsträckor. 

 :5 Notera att lägsta hastighetsgränsen för MML är 100 km/h och för MLV 
80 km/h. 

 :6 Reduktionerna i frifordonshastighet som funktion av siktklass är 
baserade på (Carlsson, 2007). 

 :7 Siktklass 4 finns ej för breda 70 och 80 vägar. 
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3.2.3 Frifordonshastighet – brytpunkt 0 
Frifordonshastigheten bestäms enligt  

 

 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − ∑ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓=2 , där (1)  

 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 är frifordonshastighet [km/h] för siktklass 1 och hämtas från Tabell 2. 
𝑚𝑚 är aktuell siktklass 
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟2  är reduktion [km/h] för siktklass 2 och hämtas från Tabell 3 
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟3  är reduktion [km/h] för siktklass 3 och hämtas från Tabell 4 
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟4  är reduktion [km/h] för siktklass 4 och hämtas från Tabell 5 
 

Tabell 2 Frifordonshastighet, basvärde 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Frifordonshastighet 
  km/h m P LBn Lps 

MML 110   103 90 84 
MML 100   99 89 83 
MLV 110   103 90 84 
MLV 100   96 87,5 82,5 
MLV 90   91,5 86 81 
MLV 80   80 78 76,5 

Tvåfält 110 >10m 102 90,5 83 
Tvåfält 110 8-10m 100 90,5 83 
Tvåfält 110 <8m 99 88 83 
Tvåfält 100 >10m 100 90,5 83 
Tvåfält 100 8-10m 99 90,5 83 
Tvåfält 100 <8m 98 88 83 
Tvåfält 90 >10m 91,5 86 82 
Tvåfält 90 8-10m 91,5 86 82 
Tvåfält 90 <8m 90 85 81 
Tvåfält 80 >10m 82,5 81 81 
Tvåfält 80 8-10m 86 83,5 82 
Tvåfält 80 <8m 84,5 82,5 81 
Tvåfält 70 >10m 71 70 70 
Tvåfält 70 8-10m 76 74 74 
Tvåfält 70 5,6-8 76 74 74 
Tvåfält 70 <5,6m 75 73,5 72 
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Kommentarer: 

 :1 Sambanden kan också användas med frifordonshastighet från mätning i 
aktuellt fall. 
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Tabell 3 Reduktion av frifordonshastighet vid siktklass 2 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 2 reduktion 
  km/h m P LBn Lps 

MML/MLV 110   -1 -1 -2,5 
Tvåfält 110   -1 -1 -2 

Alla 100   -1 -1 -2 
Alla 90   -0,5 -0,5 -2 
MLV 80   -0,5 -0,5 -1,5 

Tvåfält 80   -0,5 -0,5 -2 
Tvåfält 70   -0,5 -0,5 -2 

 

Tabell 4 Ytterligare reduktion av frifordonshastighet vid siktklass 3 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 3 reduktion 
  km/h m P LBn Lps 

Tvåfält 100   -1 -1 -1 
Tvåfält <=90   -1,5 -1,5 -1 

 

Tabell 5 Ytterligare reduktion av frifordonshastighet vid siktklass 4 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 4 reduktion 
  km/h m P LBn Lps 

Tvåfält 80 8-10m -4 -4 -4 
Tvåfält 80 <8m -3,5 -3,5 -4 
Tvåfält 70 5,6-10m -4 -4 -4 
Tvåfält 70 <5,6m -3,5 -3,5 -4 
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Kommentarer För bestämning av vägsträckans kapacitet behövs uppgifter om 

• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Hastighetsgräns (km/h) 
• Vägbredd (m) 
• Siktklass (1-4) 

 :1 Kapacitetsvärdena är huvudsakligen baserade på tidigare 
modellutveckling och empiri redovisade i Effektsamband för 
transportsystemet (Trafikverket, 2014 April) samt Carlsson (2007). 

 :2 Kapaciteten för MML och MLV bestäms helt av övergången från två 
till ett körfält. Även vid 85 % tvåfält blir kapaciteten 1 550 fordon/h då 
det någonstans längs med vägsträckan måste finnas en övergång från 
två till ett körfält. Vid 100 % tvåfält så är kapaciteten högre och 
vägsträckan ska beräknas enligt metoder för motorvägar och 
flerfältsvägar, se Effektsamband … (Trafikverket, 2014 April). 

 :3 Kapaciteten för tvåfältsvägar är framförallt beroende på vägbredd och 
siktklass. 

 

  

12 

 



TRV2013/643434  Kapitel 3 Landsvägar 
Metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter 

 

3.2.4 Kapacitet – brytpunkt 4 
För MML och MLV bestäms kapaciteten helt av övergångarna från två till ett 
körfält. Empiriska data visar att kapaciteten för MML och MLV är 

𝐾𝐾 = 1 550 fordon/h 

För tvåfältsväg bestäms kapaciteten 𝑞𝑞𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 enligt 

 𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − ∑ 𝐾𝐾𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓=2 , där (2)  

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 är kapacitet [fordon/h] för siktklass 1 och hämtas från Tabell 6 
𝑚𝑚 är aktuell siktklass 
𝐾𝐾2 är reduktion [fordon/h] för siktklass 2 och hämtas från Tabell 6 
𝐾𝐾3 är reduktion [fordon/h] för siktklass 3 och hämtas från Tabell 6 
𝐾𝐾4 är reduktion [fordon/h] för siktklass 4 och hämtas från Tabell 6 

 

Tabell 6 Kapacitet, basvärde 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Kapacitet 
  km/h M fordon/h/riktning 

Tvåfält 70-110 >10m 1950 
Tvåfält 80-110 <10m 1800 
Tvåfält 70 5,6-10 1800 
Tvåfält 70 <5,6 1750 

 

Tabell 7 Reduktion av kapacitet vid siktklass 2 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 2 
  km/h m Reduktion 

Tvåfält 70-110 Alla  -100 
 

Tabell 8 Ytterligare reduktion av kapacitet vid siktklass 3 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 3 
  km/h m Reduktion 

Tvåfält 70-110 >10m -100 
Tvåfält 70-110  <10m -50 

 

Tabell 9 Ytterligare reduktion av kapacitet vid siktklass 4 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 4 
  km/h m Reduktion 

Tvåfält 70-80 <10m  -50 
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Kommentarer För bestämning av brytpunkten för frifordonsflöde behövs uppgifter om 

• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Andel omkörbar längd / tvåfält (endast MML/MLV) 
• Hastighetsgräns 
• Vägbredd (m) 
• Siktklass (1-4) 

 :1 Andelen omkörbar längd beräknas genom att addera längden på 
samtliga tvåfältsavsnitt och sedan dividera detta med vägsträckans 
totala längd. I längden på tvåfältsavsnitten ingår inledning men ej 
avslutningen av tvåfältssträcka. 
Exempel: En vägsträcka är 8 km lång och har 3 tvåfältsavsnitt som är 
1,2, 1,3 och 1,1 km. Andelen omkörbar längd blir då 1,2+1,3+1,1

8
= 3,4

8
=

0,425. 

 :2 För MML/MLV bestäms frifordonsförhållandena i huvudsak av 
andelen omkörbar längd. 

 3 För MML/MLV blir högsta flödet för oförändrad frifordonshastighet 
1 500 f/h (dvs. vid 𝛼𝛼 = 1), vilket utgör maxflöde innan sammanbrott. 

 

  

14 

 



TRV2013/643434  Kapitel 3 Landsvägar 
Metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter 

 

3.2.5 Brytpunkt (1) för frifordonsflöde 
För MML och MLV bestäms brytpunkten för frifordonsflöde 𝑞𝑞0 enligt 
 

 𝑞𝑞0 = 𝐾𝐾 ⋅ 𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼2 = 1500 ⋅ 𝛼𝛼2, där (3)  
 

𝛼𝛼 är andelen omkörbar längd 
𝐾𝐾 är kapaciteten [fordon/h] enligt avsnitt 3.2.4. 
𝐵𝐵𝑏𝑏 är belastningsgrad vid sammanbrott, enligt 𝐵𝐵𝑏𝑏 = 1500/𝐾𝐾 

För tvåfältsväg bestäms brytpunkten för frifordonsflöde 𝑞𝑞0 enligt 
 

 𝑞𝑞0 = 𝑞𝑞0𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − ∑ 𝑞𝑞0𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓=2 , där (4)  

 

𝑞𝑞0𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 är friflödesbrytpunkt [fordon/h] för siktklass 1 och hämtas från 
 Tabell 10 
𝑚𝑚 är aktuell siktklass 
𝑞𝑞02 är reduktion [fordon/h] för siktklass 2 och hämtas från Tabell 11 
𝑞𝑞03 är reduktion [fordon/h] för siktklass 3 och hämtas från Tabell 12 
𝑞𝑞04 är reduktion [fordon/h] för siktklass 4 och hämtas från Tabell 13 
 

För tvåfältsväg sätts belastningsgrad vid sammanbrott 𝐵𝐵𝑏𝑏 = 1. 
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Tabell 10 Friflödesbrytpunkt, basvärde 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Frifordonsflöde 
  km/h m f/h 

Tvåfält 80-110 >10m 300 
Tvåfält 70 >10m 400 
Tvåfält 70-110 8-10m 150 
Tvåfält 70-110 <8m 100 

 

Tabell 11 Reduktion av friflödesbrytpunkt vid siktklass 2 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 2 
  km/h m reduktion 

Tvåfält 80-110 >10m -50 
Tvåfält 70 >10m -75 

 

Tabell 12 Ytterligare reduktion av friflödesbrytpunkt vid siktklass 3 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 3 
 km/h m reduktion 

Tvåfält 80-110 >10m -100 
Tvåfält 70 >10m -125 
Tvåfält 70-110 8-10m -75 
Tvåfält 70-110 <8m -25 

 

Tabell 13 Ytterligare reduktion av friflödesbrytpunkt vid siktklass 4 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 4 
 km/h m reduktion 

Tvåfält 70-80 8-10m -45 
Tvåfält 70-80 <8m -45 
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Kommentarer För bestämning av hastigheten vid kapacitetsflöde behövs uppgifter om 

• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Hastighetsgräns (km/h) 
• Vägbredd (m) 
• Siktklass (1-4) 

 :1 För MML/MLV är hastigheten vid kapacitet 79 km. För MLV 80 km/h 
med frifordonshastighet för tunga fordon under 79 km/h (se tabell 2) 
korrigeras dock denna alltid till hastigheten innan sammanbrottenligt 
avsnitt 3.2.7. För MLV 90 km/h är hastigheten för Lps innan 
sammanbrott lägre än 79 km/h vid andel omkörbar längd under 25 % 
vid siktklass 1. Vid siktklass 2 har Lps alltid en hastighet under 79 
km/h för timflöden över brytpunkten. Se vidare under 3.2.7 där 
hastigheten vid kapacitet korrigeras med avseende på detta. 

 :2 För tvåfältsvägar är hastigheten vid kapacitet baserad på antaganden 
om densiteten vid kapacitetsflöde. Densiteten vid kapacitetsflöde antas 
vara ca 25,5-26,5 fordon/km för 100-110 km/h, 26-27 fordon/km för 90 
km/h, 27-28 fordon/km för 80 km/h samt 28-29 fordon/km för 70 km/h. 
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3.2.6 Hastighet vid kapacitet 
Hastigheten vid kapacitetsflöde, 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘, bestäms enligt 
 

 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 = 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − ∑ 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓=2 , där (5)  

 

𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  är kapacitetshastighet [km/h] för siktklass 1 och hämtas från 
 Tabell 14 
𝑚𝑚 är aktuell siktklass 
𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘2  är reduktion [km/h] för siktklass 2 och hämtas från Tabell 15 
𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘3  är reduktion [km/h] för siktklass 3 och hämtas från Tabell 16 
𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘4  är reduktion [km/h] för siktklass 4 och hämtas från Tabell 17 
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Tabell 14 Hastighet vid kapacitetsflöde, basvärde 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Basvärde 
  km/h m km/h 

MML/MLV    79 
Tvåfält 110 >10m 74 
Tvåfält 110 8-10m 70,5 
Tvåfält 110 <8m 69,5 
Tvåfält 100 >10m 73,5 
Tvåfält 100 8-10m 70 
Tvåfält 100 <8m 69,0 
Tvåfält 90 >10m 72,5 
Tvåfält 90 8-10m 69 
Tvåfält 90 <8m 68 
Tvåfält 80 >10m 70 
Tvåfält 80 8-10m 66 
Tvåfält 80 <8m 65,5 
Tvåfält 70 >10m 68 
Tvåfält 70 8-10m 63 
Tvåfält 70 5,6-8 63 
Tvåfält 70 <5,6m 61 

 

Tabell 15 Reduktion av hastighet vid kapacitetsflöde vid siktklass 2 

Vägtyp Hast, Begr Vägbredd Siktklass 2 
  km/h m Reduktion 

Tvåfält 70-110 >10m -2 
Tvåfält 70-110  <10m -3,5 

 

Tabell 16 Ytterligare reduktion av hastighet vid kapacitetsflöde vid 
                 siktklass 3 

Vägtyp Hast, Begr Vägbredd Siktklass 3 
 km/h m Reduktion 

Tvåfält 70-100 >10m -3 
Tvåfält 80-100 <10m -2 
Tvåfält 70 5,6-10 -2 
Tvåfält 70 <5,6 -1,5 

 

Tabell 17 Ytterligare reduktion av hastighet vid kapacitetsflöde vid 
                 siktklass 4 

Vägtyp Hast, Begr Vägbredd Siktklass 4 
  km/h m Reduktion 

Tvåfält 70-80  -2 
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Kommentarer För bestämning av hastigheten innan sammanbrott behövs uppgifter om 

• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Hastighetsgräns (km/h) 
• Andelen omkörbar längd 

 :1 Hastigheten innan sammanbrott beräknas endast för MML/MLV 

 :2 Hastighetsreduktion baseras dels på empiri dels på analytiska 
beräkningar av andelen upphinnande och fördröjningar på 1+1 sträckor, 
se (Carlsson, Wiklund, Olstam, & Tapani, 2013). 

 :3 Parametern 𝑎𝑎 representerar hastighetsreduktionen vid 0 % andel 
omkörbar längd. Det vill säga reduktionen från frifordonshastighet till 
förväntat hastighet på det långsammaste fordonet i trafikströmmen 
(rimligen ett fordon av typen Lps). 

 :4 Observera att för Lps blir hastighetsreduktionen negativ för 𝛼𝛼 > 0,8 för 
hastighetsgräns 110 och 100 km/h (för siktklass 2 gäller 𝛼𝛼 > 0,7). För 
MLV 90 km/h blir hastighetsreduktionen negativ vid 𝛼𝛼 > 0,75. Det är 
därför reduktionen sätts till max av noll och det beräknade värdet. 
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3.2.7 Hastighet innan sammanbrott – brytpunkt 4 
För MML och MLV behöver även hastighet innan sammanbrott 
 𝑣𝑣𝑏𝑏 = 𝑣𝑣(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) bestämmas för respektive fordonstyp 𝑖𝑖 enligt 
 

 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑓𝑓 = 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 (𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾), där (6)  
 

 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 (𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) = � 𝑎𝑎 ⋅ 𝑒𝑒−𝑏𝑏⋅𝛼𝛼𝑐𝑐 P och LBn
max(0,𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼) Lps ,  (7)  

där 

α är andelen omkörbarlängd 
𝑎𝑎 är en parameter som beskriver hastighetsreduktionen vid 𝛼𝛼 = 0 
 och hämtas från Tabell 18 
𝑏𝑏 & 𝑐𝑐 är kalibreringsparametrar som beror på vägtyp, hastighetsgräns 
 och fordonstyp enligt Tabell 18. 

 

Om längden på tvåfältsavsnitten skiljer sig från standardlängden 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑚𝑚𝑏𝑏𝑛𝑛 måste 
hastighetsreduktionen 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓  justeras när 𝛼𝛼 ≤ 0,45 enligt 

 

 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 (𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) = �
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃 (𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) + 0,5 ⋅ (𝐿𝐿�𝑑𝑑−𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)

100
P

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝐿𝐿𝑏𝑏𝑛𝑛(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) + 0,2 ⋅ (𝐿𝐿�𝑑𝑑−𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)
100

LBn
,  (8)  

där 

𝐿𝐿�𝑟𝑟 är genomsnittlig längd på tvåfältsavsnitten 
𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑚𝑚𝑏𝑏𝑛𝑛 = max (800, 400 + 𝛼𝛼 ⋅ 2500)  
 

Vid 80 km/h sätts dock 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) för LBn och Lps till 

 

 
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 (𝐵𝐵𝑏𝑏𝐾𝐾)

= �
max�0, 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏𝐾𝐾)𝑃𝑃 − 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃 + 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛� för LBn
max�0, 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏𝐾𝐾)𝑃𝑃 − 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃 + 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏� för Lps
 (9)  

 

Vid siktklass 2 och 100 och 110 km/h korrigeras dock hastighetsreduktion för 
Lps enligt 
 

 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ∗ 𝐾𝐾)𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 = max(0, 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ∗ 𝐾𝐾)𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 − 0,5)  (10)  
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Kommentarer  

 :5 Observera att 𝑎𝑎 och 𝑏𝑏 har en annan användning och innebörd för Lps 
jämfört med P och LBn i ekvation (7) och Tabell 18. 
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Om 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑓𝑓 understiger 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 så bör 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 korrigeras. Uppdatera 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 enligt 
 

 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 = min

⎝

⎜
⎛

𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 ,
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃 − 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃 (𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾),
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 − 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾),
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 − 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) ⎠

⎟
⎞

 (11)  

 

För tvåfältsväg är 𝐵𝐵𝑏𝑏 = 1 vilket ger 𝑣𝑣𝑏𝑏𝑓𝑓 = 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 ∀𝑖𝑖. 

 

Tabell 18 Kalibreringskonstanter för beräkning av hastighetsreduktion 
vid belastningsgrad innan sammanbrott på MML och MLV 

Vägtyp Hast. gräns P LBn Lps 
  km/h A b c a b c a B 

MML 110 23,0 4,55 2,0 10 3,55 1,8 4 5 
MML 100 20,0 4,55 2,0 10 3,55 1,8 4 5 
MLV 110 23,0 4,55 2,0 10 3,55 1,8 4 5 
MLV 100 17,5 4,55 2,0 9 3,55 1,8 4 5 
MLV 90 13,5 3,65 2,0 8 2,90 1,8 3 4 
MLV 80 12,5 5,80 1,9         
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Kommentarer För bestämning av kalibreringskonstanten 𝛽𝛽 behövs uppgifter om 

• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Hastighetsgräns (km/h) 
• Andelen omkörbar längd (enbart MML/MLV) 

 :1 Hastighetsflödessambanden för MML/MLV har på grund av de 
begränsade omkörningsmöjligheterna en konkav form för andel 
omkörbar längd upp till ca 30-35%. Vid 30-40% andel omkörbar längd 
övergår sambandet till ett konvext samband. Detta gör att två olika 
funktionsformer behövs för att beskriva krökningsparametern 𝛽𝛽 en för 
låga värden på 𝛼𝛼 (andel omkörbar längd) och ett för höga. 

 :2 För höga andelar på andel omkörbar längd behöver 𝛽𝛽 begränsas uppåt 
för P 

 :3 För låga andelar på andel omkörbar längd behöver 𝛽𝛽 begränsas nedåt 
för LBn och Lps 

 :4 För tvåfältsvägar är alltid hastighetsflödessambandet konkavt på grund 
av de begränsade omkörningsmöjligheterna som leder till fördröjningar 
och reducerad reshastighet. Vid låga flöden med fåtal fordon i kö väger 
varje nytt köande fordon i trafiken högre än vid höga flöden då det 
redan finns stor andel fordon i kö. Detta ger ett konkavt samband. 

 :4 Notera att vid hastighetsgräns 90 km/h blir sambandet för LBn mer 
konkavt med minskande α. Vid 80 km/h gäller detta för både LBn och 
Lps (starkt konkavt). Detta beror på mindre skillnad mellan 
frifordonshastighet och kapacitetshastighet än vid högre 
hastighetsgränser 

 :5 Vid höga värden på 𝛼𝛼 måste 𝛽𝛽 begränsas uppåt för personbilar, detta 
för att undvika orealistiska resultat. 

 :6 Vid låga värden på 𝛼𝛼 måste 𝛽𝛽 begränsas nedåt för lastbilar och lastbilar 
med släp, för att undvika orealistiska resultat. 

 

 

  

26 

 



TRV2013/643434  Kapitel 3 Landsvägar 
Metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter 

 

3.2.8 Kalibreringskonstanten 𝜷𝜷 för hastighet-
flödessambandets krökning 

Hastighet-flödessambandets krökning bestäms i huvudsak av kalibrerings-
konstanten 𝛽𝛽. För MML och MLV beror 𝛽𝛽 på andelen omkörbar längd 𝛼𝛼 
enligt  

 

 𝛽𝛽𝑃𝑃 = �
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼𝑐𝑐 𝛼𝛼 ≤ 0,3
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 0,3𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 ⋅ √𝛼𝛼 − 0,3 𝛼𝛼 > 0,3

  för 90 – 110 km/h (12)  

 

 𝛽𝛽𝑃𝑃 = �
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼𝑐𝑐 𝛼𝛼 ≤ 0,4
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 0,4𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 ⋅ √𝛼𝛼 − 0,4 𝛼𝛼 > 0,4

  för 80 km/h (13)  

 

 𝛽𝛽𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 = �
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ (0,4 − 𝛼𝛼)𝑐𝑐 𝛼𝛼 ≤ 0,4
𝛽𝛽𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 + 0,7 ⋅ (𝛽𝛽𝑃𝑃 − 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏) 𝛼𝛼 > 0,4  (14)  

 

 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 = �𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ (0,4 − 𝛼𝛼)𝑐𝑐 𝛼𝛼 ≤ 0,4
𝑎𝑎 𝛼𝛼 > 0,4  (15)  

 

För personbilar begränsas dock 𝛽𝛽 till maximalt 1,5, dvs. 

𝛽𝛽𝑃𝑃 = min(𝛽𝛽𝑃𝑃, 1,5)  
 

För lastbilar (LBn och Lps) begränsas 𝛽𝛽 till minimalt 0,25, dvs., 

𝛽𝛽𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 = max(𝛽𝛽𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛, 0,25) och 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 = max(𝛽𝛽𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏, 0,25) 

 

Parametern 𝛼𝛼 är andelen omkörbar längd (0,15 ≤ 𝛼𝛼 ≤ 0,85), Parametrarna 
a, b, c och d hämtas från Tabell 19 för P, Tabell 21 för Lps, och Tabell 20 för 
LBn. För visualisering av hur 𝛼𝛼 och 𝛽𝛽 påverkar reshastigheten se kommentar 
:7. 

För tvåfältsvägar beror 𝛽𝛽 enbart på hastighetsgräns och hämtas från Tabell 22. 
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Kommentarer  

 :7 Nedanstående figur visar inverkan av andelen tvåfält, 𝛼𝛼, på reshastighet 
för P för en MML med 100 km/h i hastighetsbegränsning. Observera 
övergången från konkavt samband (vid låga värden på 𝛼𝛼) till ett 
konvext samband (vid höga värden på 𝛼𝛼). 
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Tabell 19 Kalibreringskonstanter för beräkning av 𝛃𝛃𝐏𝐏 på MML och MLV 

Vägtyp Hastgräns P 
  km/h a b c d 

MML 110 0,25 1,15 1,2 1,83 
MML 100 0,25 1,9 1,4 1,32 
MLV 110 0,25 1,15 1,2 1,83 
MLV 100 0,25 1,9 1,4 1,32 
MLV 90 0,3 2,2 1,6 1,26 
MLV 80 0,3 1,65 1,3 0,9 

Tabell 20 Kalibreringskonstanter för beräkning av 𝛃𝛃𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 på MML och 
MLV 

Vägtyp Hastgräns LBn 
  km/h a b c 

MML 110 1,05 0,25 0,5 
MML 100 0,95 0,45 0,5 
MLV 110 1,05 0,25 0,5 
MLV 100 0,95 0,45 0,5 
MLV 90 1 -0,4 1 
MLV 80 1 -7,9 1,6 

Tabell 21 Kalibreringskonstanter för beräkning av 𝛃𝛃𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 på MML och 
MLV 

Vägtyp Hastgräns Lps 
  km/h a b c 

MML 110 0,8 0,25 0,5 
MML 100 0,8 0,25 0,5 
MLV 110 0,8 0,25 0,5 
MLV 100 0,8 0,25 0,5 
MLV 90 0,8 0,2 0,5 
MLV 80 1 -7,9 1,6 

Tabell 22 Värden på 𝛃𝛃 för tvåfältsvägar 

Vägtyp Hastgräns 𝜷𝜷 
  km/h P LBn Lps 

Tvåfält 110 0,6 0,8 0,9 
Tvåfält 100 0,6 0,8 0,9 
Tvåfält 90 0,65 0,8 0,9 
Tvåfält 80 0,75 0,85 0,85 
Tvåfält 70 0,8 0,85 0,85 
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Kommentarer För bestämning av kalibreringskonstanten 𝑐𝑐2 behövs uppgifter om 

• Hastighetsgräns (km/h) 
• Vägbredd (m) 
• Siktklass (1-4) 

 :1 Kalibreringskonstanten 𝑐𝑐2 används för att korrigera reshastigheten på 
grund av den förändring i omkörningsmöjlighet som en ojämn 
riktningsfördelning ger, det vill säga en riktningsfördelning som inte är 
50/50. Vid större flöde i den aktuella riktningen jämfört med den 
motsatta riktningen ökar omkörningsmöjligheterna i den aktuella 
riktningen på grund av längre luckor i den mötande trafikströmmen. På 
samma sätt minskar omkörningsmöjligheterna på grund av kortare 
luckor för den minst belastade riktningen. 

 :2 På MML/MLV behöver ingen justering för ojämn riktningsfördelning 
göras du den motriktade trafikströmmen inte påverkar 
omkörningsmöjligheten för den aktuella riktningen. 
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3.2.9 Kalibreringskonstanten 𝒄𝒄𝟐𝟐 för ojämn 
riktningsfördelning på tvåfältsväg 

Kalibreringskonstanten 𝑐𝑐2 styr minskning eller ökning i reshastighet på grund 
av ojämn riktningsfördelning och beräknas för P enligt 
 
 𝑐𝑐2

𝑘𝑘𝑏𝑏 = 𝑐𝑐2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑ 𝑐𝑐2𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓=2 , där (16)  

 
𝑐𝑐2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 är konstantens värde för siktklass 1 och hämtas från Tabell 23. 
𝑚𝑚 är aktuell siktklass 
𝑐𝑐22 är reduktion för siktklass 2 och hämtas från Tabell 24. 
𝑐𝑐23 är reduktion för siktklass 3 och hämtas från Tabell 25. 
𝑐𝑐24 är reduktion för siktklass 4 och hämtas från Tabell 26. 

 
För Lps är konstanten 𝑐𝑐2 = 0 och för LBn beräknas 𝑐𝑐2 som 
 
 𝑐𝑐2𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 = 𝑐𝑐2𝑃𝑃 ⋅ 𝛾𝛾, där (17)    

 
𝛾𝛾 hämtas från Tabell 27 och gäller för samtliga siktklasser inom varje 
 vägbredd/hastighetsgräns. 
 

Tabell 23 Konstanten 𝐜𝐜𝟐𝟐, basvärde för P 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Basvärde 
  km/h m P 

Tvåfält 100-110 >10m -0,7 
Tvåfält 100-110 8-10m -1,2 
Tvåfält 100-110 <8m -1 
Tvåfält 90 >10m -0,7 
Tvåfält 90 8-10m -1,1 
Tvåfält 90 <8m -1 
Tvåfält 70-80 >10m -0,25 
Tvåfält 70-80 8-10m -0,8 
Tvåfält 70-80 <8m -0,75 
Tvåfält 70 <5,6m -0,7 
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Tabell 24 Ökning av konstanten 𝐜𝐜𝟐𝟐 vid siktklass 2 

Vägtyp 
Hast. 
Begr Vägbredd 

Siktklass 2 
reduktion 

  km/h m P 
Tvåfält 70-110 >10m 0,05 
Tvåfält 70-110 ≤10m 0,1 

 

Tabell 25 Ökning av konstanten 𝐜𝐜𝟐𝟐 vid siktklass 3 

Vägtyp 
Hast. 
Begr Vägbredd 

Siktklass 3 
reduktion 

  km/h m P 
Tvåfält 70-100 >10m 0,05 
Tvåfält 70-100 ≤10m 0,1 

 

Tabell 26 Ökning av konstanten 𝐜𝐜𝟐𝟐 vid siktklass 4 

Vägtyp 
Hast. 
Begr Vägbredd 

Siktklass 4 
reduktion 

  km/h m P 
Tvåfält 70-80 ≤10m 0,35 

 

Tabell 27 Konstanten 𝛄𝛄 för beräkning av 𝐜𝐜𝟐𝟐 för LBn 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Del av P 
  km/h m LBn 

Tvåfält 110 >10m 1,45 
Tvåfält 110 8-10m 1,35 
Tvåfält 110 <8m 1,35 
Tvåfält 100 >10m 1,4 
Tvåfält 100 8-10m 1,3 
Tvåfält 100 <8m 1,3 
Tvåfält 90 >10m 1,35 
Tvåfält 90 8-10m 1,2 
Tvåfält 90 <8m 1,2 
Tvåfält 80 >10m 0 
Tvåfält 80 8-10m 1,05 
Tvåfält 80 <8m 1,05 
Tvåfält 70 >10m 0 
Tvåfält 70 8-10m 0 
Tvåfält 70 5,6-8 0 
Tvåfält 70 <5,6m 1 
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Kommentarer För bestämning av reshastighet behövs uppgifter om 

• Frifordonshastighet per fordonstyp (km/h) enligt avsnitt 3.2.3 
• Trafikflödet (f/h) per riktning 
• Friflödesbrytpunkt (f/h) enligt avsnitt 3.2.5 
• Krökningsparametern 𝛽𝛽 per fordonstyp enligt avsnitt 3.2.8 
• Kapacitet (f/h) enligt avsnitt 3.2.4 
• Belastningsgrad innan sammanbrott enligt avsnitt 3.2.5 
• Kalibreringskonstanten 𝑐𝑐2 för ojämn riktningsfördelning enligt 

avsnitt 3.2.9 

 :1 För tvåfältsvägar är reshastigheten uppdelad i frifordonsförhållanden 
(flöde upp till friflödesbrytpunkten) då reshastigheten är lika med 
frifordonshastigheten samt flödesförhållanden upp till kapacitetsflöde. 
Modellen inkluderar ingen modellering av överbelastning, dvs. 
efterfrågat flöde större än kapaciteten.  

 :2 För MML/MLV är reshastigheten uppdelad i tre delar: 
frifordonsförhållanden (flödet upp till friflödesbrytpunkten) då 
reshastigheten är lika med frifordonshastigheten; flödesförhållanden 
upp till belastningsgrad innan sammanbrott (1500 f/h); samt själva 
sammanbrottet (dvs. från belastningsgrad innan sammanbrott (1500 f/h) 
till kapacitetsflöde (1550 f/h)). Modellen inkluderar ingen modellering 
av överbelastning, dvs. efterfrågat flöde större än kapaciteten.  

 :3 Parametern 𝑐𝑐1𝑓𝑓  beräknas så att ett flöde 𝑞𝑞𝑟𝑟 = 𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾 ger hastigheten 
𝑣𝑣𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑟𝑟) = 𝑣𝑣𝑏𝑏. 

 :4 Lps är den begränsande fordonstypen då denna har lägst 
hastighetsgräns samt vanligen sämst accelerationsmöjligheter. Vid 
vissa kombinationer av flöden och riktningsfördelningar på tvåfältsväg 
predikterar modellen något lägre reshastigheter för P och LBn än Lps. 
Detta händer rimligen inte i verkligheten utan reshastigheten för P är 
rimligen aldrig lägre än för LBn och Lps. 

 :5 I de fall en genomsnittlig reshastighet för hela trafikströmmen önskas 
beräknas denna genom harmonisk medelvärdesbildning av 
reshastigheten för respektive fordonstyp med hjälp av fördelningen av 
fordonstyper. 
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3.2.10 Reshastighet 
Genomsnittlig reshastighet beräknas per fordonstyp och riktning enligt 
 

 

𝑣𝑣𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑟𝑟) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓 𝑞𝑞𝑟𝑟 < 𝑞𝑞0

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑐𝑐1𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑟𝑟 − 𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖 ⋅ �1 + 𝑐𝑐2𝑓𝑓 �
𝑞𝑞𝑑𝑑
𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡

− 0,5�� 𝑞𝑞0 < 𝑞𝑞𝑟𝑟 < 𝐵𝐵𝑏𝑏𝐾𝐾

𝑣𝑣𝑏𝑏 − (𝑞𝑞𝑟𝑟 − 𝐵𝐵𝑏𝑏𝐾𝐾) ⋅ (𝑣𝑣𝑠𝑠−𝑣𝑣𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘)
(𝐾𝐾−𝐿𝐿𝑠𝑠𝐾𝐾)

 𝐵𝐵𝑏𝑏𝐾𝐾 < 𝑞𝑞𝑟𝑟 ≤ 𝐾𝐾

, 

där 

(18)  

 
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓   är frifordonshastigheten [km/h] för fordonstyp 𝑖𝑖 enligt avsnitt 3.2.3  
𝑞𝑞𝑟𝑟 är flödet [fordon/h] i aktuell riktning 
𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 är totala flödet [fordon/h] i båda riktningarna 
𝑞𝑞0  är friflödesbrytpunkten [fordon/h] enligt avsnitt 3.2.5  
𝛽𝛽𝑓𝑓 är krökningsparametern för fordonstyp i enligt avsnitt 3.2.8. 
𝑐𝑐1𝑓𝑓  är en fordonstypsberoende konstant som beräknas som 

 𝑐𝑐1𝑓𝑓 =
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖 −𝑣𝑣𝑠𝑠𝑖𝑖

(𝐿𝐿𝑠𝑠∗𝐾𝐾−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖
, där (19)  

𝑣𝑣𝑏𝑏𝑓𝑓 är hastigheten innan sammanbrott enligt avsnitt 3.3.7 för MML och 
 MLV och lika med 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘 för tvåfältsväg (enligt avsnitt 3.2.7) 

𝐵𝐵𝑏𝑏 är belastningsgraden innan sammanbrott enligt avsnitt 3.2.5 för MML 
och MLV och lika med 1 för tvåfältsväg 

𝐾𝐾 är kapaciteten [fordon/h] enligt avsnitt 3.2.4. 
𝑐𝑐2𝑓𝑓  är en kalibreringskonstant för ojämn riktningsfördelning på tvåfältsväg 

enligt avsnitt 3.2.9. 
 
Reshastighet enligt ekvation (18) gäller vid en konstant total lastbilsandel på 
12 %. Om den totala lastbilsandelen skiljer sig från 12 % måste reshastigheten 
för P, 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑏𝑏 , korrigeras enligt avsnitt 3.2.11.  

Kontrollera reshastigheten för P och LBn, om dessa ligger under 
reshastigheten för Lps sätt dessa till Lps-hastigheten, dvs. 
 

 𝑣𝑣𝑃𝑃 = max(𝑣𝑣𝑃𝑃,𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛, 𝑣𝑣𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏) och 𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 =
max(𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛, 𝑣𝑣𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏) (20)  

Genomsnittlig reshastighet för hela fordonsströmmen beräknas genom 
harmonisk medelvärdesbildning enligt 
 

 𝑣𝑣(𝑞𝑞) = 1
𝑘𝑘𝑃𝑃

𝑣𝑣𝑃𝑃(𝑞𝑞)
 + 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛
𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑞𝑞)

+
𝑘𝑘𝐿𝐿𝑘𝑘𝑠𝑠

𝑣𝑣𝐿𝐿𝑘𝑘𝑠𝑠(𝑞𝑞)

, där (21)  
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𝑝𝑝𝑃𝑃,𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛,𝑝𝑝𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 är andel av respektive fordonstyp med 𝑝𝑝𝑃𝑃 + 𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 + 𝑝𝑝𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 = 1 
𝑣𝑣𝑃𝑃, 𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 , 𝑣𝑣𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏  är reshastigheten för respektive fordonstyp  
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Kommentarer För bestämning av korrigeringsfaktor för total lastbilsandel skild från 
12 % behövs uppgifter om 

• Frifordonshastighet per fordonstyp (km/h) enligt avsnitt 3.2.3 
• Reshastighet för P (km/h) vid aktuellt flöde enligt avsnitt 3.2.10 
• Trafikflödet (f/h) per riktning 
• Andelen P, LBn och Lps per riktning 
• Vägtyp (MML, MLV, tvåfältsväg) 
• Hastighetsgräns 
• Vägbredd (m) 
• Siktklass (1-4) 

 :1 För MML/MLV finns ingen korrigeringsmetod för lastbilsandel skild 
ifrån 12 %. Metoden gäller således endast för tvåfältsvägar. 
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3.2.11 Korrigering för total lastbilsandel skild från 
12 % 

Reshastighet enligt ekvation (18), avsnitt 3.2.10 gäller vid en konstant total 
lastbilsandel på 12 %. När aktuell andel skiljer sig från 12 % skall en justering 
av reshastighet för P göras. För närvarande finns endast korrigeringsmodell för 
tvåfältsvägar, för MML och MLV gäller ej nedanstående modell. 
Reshastigheten för P på tvåfältsvägar korrigeras enligt 

 

 𝑣𝑣𝑃𝑃(𝑞𝑞𝑟𝑟) = min�𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃 , max�𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛, 3600
𝛥𝛥𝑇𝑇𝑃𝑃+

3600
𝑣𝑣𝑃𝑃�𝑞𝑞𝑑𝑑�

��, där (22)  

 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃  är frifordonshastigheten för P enligt avsnitt 3.2.3. 
𝑣𝑣𝑃𝑃(𝑞𝑞𝑟𝑟) är reshastigheten för personbilar vid aktuellt flöde 𝑞𝑞𝑟𝑟 enligt avsnitt 
 3.2.10 
Δ𝑇𝑇𝑃𝑃 är restidsförändringen för personbilar beräknad enligt 
 

 𝛥𝛥𝑇𝑇𝑃𝑃(𝑞𝑞𝑟𝑟)  =  𝑘𝑘1 ⋅ [1 − 𝑒𝑒−𝑘𝑘2⋅𝑞𝑞𝑑𝑑] ⋅ 100 ⋅ (𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 + 𝑝𝑝𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 − 0,12), där (23)  
𝑞𝑞𝑟𝑟 är totala flödet [fordon/h] i aktuell riktning 
𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 är andelen lastbilar och bussar utan släp 
𝑝𝑝𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏  är andelen lastbilar med släp 
𝑘𝑘2 är en kalibreringskonstant satt till 𝑘𝑘2 = 0,0024 
𝑘𝑘1 är en kalibreringskonstant som beräknas som 
 
 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘1𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑ 𝑘𝑘1𝑓𝑓𝑚𝑚

𝑓𝑓=2 , där (24)  
 
𝑘𝑘1𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 är konstantens värde för siktklass 1 och hämtas från Tabell 28 
𝑚𝑚 är aktuell siktklass 
𝑘𝑘12 är reduktion för siktklass 2 och hämtas från Tabell 29 
𝑘𝑘13 är reduktion för siktklass 3 och hämtas från Tabell 30 
𝑘𝑘14 är reduktion för siktklass 4 och hämtas från Tabell 31 
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Tabell 28 Konstanten 𝐤𝐤𝟏𝟏, basvärde 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Basvärde 
  km/h m  

Tvåfält 90-110 >10m 0,1 
Tvåfält 90-110 ≤10m 0,17 
Tvåfält 80 >10m 0,05 
Tvåfält 80 ≤10m 0,085 

 

Tabell 29 Ökning av konstanten 𝐤𝐤𝟏𝟏 vid siktklass 2 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 2 
  km/h m reduktion 

Tvåfält 90-110 >10m 0,03 
Tvåfält 90-110 ≤10m 0,05 
Tvåfält 80 >10m 0,015 
Tvåfält 80 ≤10m 0,025 

 

Tabell 30 Ökning av konstanten 𝐤𝐤𝟏𝟏 vid siktklass 3 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 3 
  km/h m reduktion 

Tvåfält 90-110 >10m 0,04 
Tvåfält 90-110 ≤10m 0,06 
Tvåfält 80 >10m 0,02 
Tvåfält 80 ≤10m 0,03 

 

Tabell 31 Ökning av konstanten 𝐤𝐤𝟏𝟏 vid siktklass 4 

Vägtyp Hast. Begr Vägbredd Siktklass 4 
  km/h m reduktion 

Tvåfält 90-110 >10m 0,02 
Tvåfält 90-110 ≤10m 0,04 
Tvåfält 80 >10m 0,01 
Tvåfält 80 ≤10m 0,02 
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3.3 Alternativa analysmetoder 
För de fall där dessa beräkningsmetoder ej är tillämpliga är vanligen den bästa 
alternativa beräkningsmetoden simulering, se rapporten Kapacitetsanalys med 
hjälp av simuleringsverktyg som är tillgänglig via Trafikverkets hemsida. 
Exempel på fall där de analytiska metoderna ej är tillämpliga är: 
 
Alla vägtyper 

• Trafikefterfrågan överskrider kapaciteten för den aktuella 
utformningen. 

MML och MLV 

• Andelen omkörbar längd, α, ligger utanför intervallet 0,15 - 0,85. Vid 
100 % tvåfält (innebärande två genomgående körfält vid korsningar 
eller i trafikplats) betraktas vägen som 4F och ska beräknas enligt 
framkomlighetsberäkning för motorvägar i kapitel 2 ”Motorvägar och 
trafikplatser”. 

• Lastbilsandelen avviker mycket från 12 %. Modell för ändrad andel 
LBn+Lps (andel LBn+Lps skild från 12 %) är ej framtagen. Detta 
måste göras med en analytisk modell eftersom standardavvikelsen i 
hastighet för alla fordon ändras och därmed upphinnandefrekvensen på 
enfältig vägriktning. Effekten är störst vid låga andelar av tvåfält, men 
där är i allmänhet totala trafikflödet lågt (ÅDT 3-4 000). 

Tvåfält 

• Extrema riktningsfördelningar. Tvåfältsmodellen är ej validerad för 
extrema riktningsfördelningar (<0,35;>0,65). Riktningsfördelningar 
utanför detta förekommer i princip endast på turistvägar vid helger. 

  

41 

 



TRV2013/643434  Kapitel 3 Landsvägar 
Metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter 

 

3.4 Kalkylhjälpmedel (”computational 
engines”) 

Till detta kapitel finns två enklare kalkylhjälpmedel (ett för tvåfältsvägar och 
ett för MML/MLV) som använts för att konstruera de tillämpningsexempel 
som redovisas i avsnitt 3.6 – 3.8. Beräkningarna är genomförda i MS Excel och 
är tillgängliga via Trafikverkets hemsida i rapporten TRV 2013/92033 -
Kalkylhjälpmedel för kapacitetsanalys.   
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3.5 Beräkningsblankett 
Tabell 32 Beräkningsblankett för tvåfältiga landsvägar, MLV och MML. 

Indata           Sikt- 
klass 

Frifordons-
hastighet 

vfri 
(km/h) 

Kapa- 
citet  
qkap 
(f/h) 

Friflödes-
brytpunkt 

q0 

(f/h) 

Kapacitets- 
hastighet 

vkap 
(km/h) 

Hastighet 
innan 

samman-
brott 

β c2 c1 Reshast 
korr P 

ΔTb 

(s) 

Res-
hastighet 

v 
(km/h) 

Riktning Hastig- 
hets- 
gräns 

Väg- 
bredd 

Fordons- 
typ 

Fordonsströ
m 

Andel q  
(f/h) 

Beräkningsmoment 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.10 

A     

P                           

LBn                           

Lps                           

Alla                           

B     

P                           

LBn                           

Lps                           

Alla                           

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

Kolumn :7 Då vägen är platt, bred och går igenom ett öppet landskap bedöms den 
vara av siktklass 1.  

 :8 Frifordonshastighet hämtas från tabell för tvåfältsväg, 90 km/h bredare 
än 10 m. Ingen siktklass korrigering behövs. 

 :9 Kapaciteten hämtas från tabell för tvåfältsväg, 90 km/h bredare än 
10 m. Ingen siktklass korrigering behövs. 

 :10 Friflödesbrytpunkt hämtas från tabell för tvåfältsväg, 90 km/h bredare 
än 10 m. Ingen siktklass korrigering behövs. 

 :11 Kapacitetshastigheten hämtas från tabell för tvåfältsväg, 90 km/h 
bredare än 10 m. Ingen siktklass korrigering behövs 

 :12 Hastighet innan sammanbrott räknas ej för tvåfältsväg. 

 :13 Krökningsparametern 𝛽𝛽 hämtas från tabell för tvåfältsväg, 90 km/h 
bredare än 10 m.  

 :14 Parametern 𝑐𝑐2 för ojämn riktningsfördelning hämtas från tabell för 
tvåfältsväg, 90 km/h bredare än 10 m. Ingen siktklass korrigering 
behövs. Dock egentligen ointressant i detta fall då 
riktningsfördelningen är 50/50. 

 :15 Parametern 𝑐𝑐1 beräknas som 𝑐𝑐1𝑓𝑓 =
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖 −𝑣𝑣𝑠𝑠

(𝐿𝐿𝑠𝑠∗𝐾𝐾−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖
. Exempel för P är 𝑐𝑐1𝑃𝑃 =

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑃𝑃 −𝑣𝑣𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘

(𝐾𝐾−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑃𝑃
= 91,5−72,5

(1950−300)0,68 = 0,15395 

 :16 Reshastighetskorrektion för personbilar måste göras då lastbilsandelen 
är 10,36 % istället för standardvärdet på 12%. Restidstilläget för P 
beräknas som 𝛥𝛥𝑇𝑇𝑃𝑃(𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡)  =  𝑘𝑘1 ⋅ [1 − 𝑒𝑒−𝑘𝑘2⋅𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡] ⋅ 100 ⋅
�𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿𝑛𝑛 + 𝑝𝑝𝐿𝐿𝑘𝑘𝑏𝑏 − 0,12� = 10 ⋅ [1 − 𝑒𝑒−0,0012⋅483⋅2] ⋅ (0,1036 − 0,12) =
0,113 

 :17 Då flödet är högre än frifordonsbrytpunkten beräknas reshastigheten 

per fordonstyp enligt 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑐𝑐1𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑟𝑟 − 𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖 ⋅ �1 + 𝑐𝑐2𝑓𝑓 �
𝑞𝑞𝑑𝑑
𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡

− 0,5��. 

Exempel för P  91,5 − 0,1540(483 − 300)0,65 ⋅ �1 −
0,7(0,5 − 0,5)� = 86,95 km/h. Efter korrigering av LBn-andel fås 

𝑣𝑣𝑃𝑃(483) = 3600
𝛥𝛥𝑇𝑇𝑃𝑃+

3600
𝑣𝑣𝑃𝑃�𝑞𝑞𝑑𝑑�

= 3600
−0,12+3600

86,95
= 87,2 km/h. 
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3.6 Beräkningsexempel 1 – tvåfältig landsväg 
 
Exemplet baseras på en 8 km lång vägsträcka av E22 mellan Fjälkinge och Gualöv enligt beskrivningen i (Carlsson & Tapani, 
2005). Sträckan är 13 meter bred och har hastighetsbegränsning 90 km/h. Beräkningen är gjort för ett genomsnittligt flöde på 483 
fordon/h/riktning och en riktningsfördelning på 50/50. Total lastbilsandel är 10,36 % varav 60 % antas vara LBn och 40 % Lps. 

Tabell 33 Sammanställd beräkning för exempel 1 
Indata           Sikt- 

klass 
Frifordons-
hastighet 

vfri 
(km/h) 

Kapa- 
citet  
qkap 
(f/h) 

Friflödes-
brytpunkt 

q0 

(f/h) 

Kapacitets- 
hastighet 

vkap 
(km/h) 

Hastighet 
innan 

samman-
brott 

β c2 c1 Reshast 
korr P 

ΔTb 

(s) 

Res-
hastighet 

v 
(km/h) 

Riktning Hastig- 
hets- 
gräns 

Väg- 
bredd/ 

typ 

Fordons- 
typ 

Fordonsström 
Andel q  

(f/h) 

Beräkningsmoment 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.10 

Öst 90 13 

P 0,9 433   91,5     72,5   0,65 -0,700 0,1540 -0,113 87,2 

LBn 0,06 30   86     72,5   0,80 -0,945 0,0360   83,7 

Lps 0,04 20   82     72,5   0,90 0,000 0,0121   80,7 

Alla 1 483 1 90,7 1950 300 72,5           86,7 

Väst 90 13 

P 0,9 433   91,5     72,5   0,65 -0,700 0,1540 -0,113 87,2 

LBn 0,06 30   86     72,5   0,80 -0,945 0,0360   83,7 

Lps 0,04 20   82     72,5   0,90 0,000 0,0121   80,7 

Alla 1 483 1 90,7 1950 300 72,5           86,7 

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

Kolumn :7 Då vägen är platt, bred och går igenom ett öppet landskap bedöms den 
vara av siktklass 1.  

 :8 Frifordonshastighet hämtas från tabell för MLV, 90 km/h. Ingen 
siktklass korrigering behövs. 

 :9 Kapaciteten är 1550 f/h för MLV. 

 :10 Friflödesbrytpunkt beräknas som 𝑞𝑞0 = 𝐾𝐾 ⋅ 𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼2 = 1500 ⋅ 𝛼𝛼2. 
Exempel för östlig riktning 𝑞𝑞0 = 1500 ⋅ 0,2752 = 113 f/h. 

 :11 Kapacitetshastigheten hämtas från tabell för MLV och 90 km/h. 

 :12 Hastighet innan sammanbrott beräknas genom att beräkna reduktionen i 

reshastighet 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) = � 𝑎𝑎 ⋅ 𝑒𝑒−𝑏𝑏⋅𝛼𝛼𝑐𝑐 P och LBn
max(0,𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼) Lps . Exempel 

för P 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) = 13,5 ⋅ 𝑒𝑒−3,65⋅0,2752,0 = 10,24 km/h 
 
Det kan noteras att längden på tvåfältsavsnitten är i stort sett enligt 
modellen. I östlig riktning 1 100 m vid 27,5 % omkörbar längd. I 
västlig riktning 1 000 m vid 25 % omkörbar längd. Någon korrektion 
för avvikande längd på tvåfältsavsnitt har därför ej genomförts. 

 :13 Krökningsparametern 𝛽𝛽 beräknas enligt avsnitt 3.2.8. Exempel för P 
östlig riktning: 𝛽𝛽𝑃𝑃 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼𝑐𝑐 = 0,3 + 2,2 ⋅ 0,2751,6 = 0,579. 

 :14 Parametern 𝑐𝑐2 används ej för MLV. 

 :15 Parametern 𝑐𝑐1 beräknas som 𝑐𝑐1𝑓𝑓 =
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖 −𝑣𝑣𝑠𝑠

(𝐿𝐿𝑠𝑠∗𝐾𝐾−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖
. Exempel för P östlig 

riktning: 𝑐𝑐1𝑃𝑃 =
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑃𝑃 −𝑣𝑣𝑠𝑠

(1500−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑃𝑃
= 10,24

(1500−113)0,579 = 0,156 

 :16 Reshastighetskorrektion för personbilar finns ej för MLV 

 :17 Då flödet är högre än frifordonsbrytpunkten beräknas reshastigheten 

per fordonstyp enligt 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑐𝑐1𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑟𝑟 − 𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖 ⋅ �1 + 𝑐𝑐2𝑓𝑓 �
𝑞𝑞𝑑𝑑
𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡

− 0,5��. 

Exempel för P östlig riktning: 91,5 − 0,156(483 − 113)0,579 ⋅
�1 − 0(0,5 − 0,5)� = 86,7 km/h.  
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3.7 Beräkningsexempel 2 – MLV 
 
Exemplet baseras på en 8 km lång vägsträcka av E22 mellan Fjälkinge och Gualöv enligt beskrivningen i (Carlsson & Tapani, 
2005). Den föreslagna MLV designen har 2 omkörningssträckor per riktning på totalt 2,2 km i östlig riktning och 2,0 km i västlig 
riktning. Beräkningen är gjort för ett genomsnittligt flöde på 483 fordon/h/riktning och en riktningsfördelning på 50/50. Total 
lastbilsandel är 10,36 % varav 60 % antas vara LBn och 40 % Lps.  

Tabell 34 Sammanställd beräkning för exempel 2 
Indata           Sikt- 

klass 
Frifordons-
hastighet 

vfri 
(km/h) 

Kapa- 
citet  
qkap 
(f/h) 

Friflödes-
brytpunkt 

q0 

(f/h) 

Kapacitets- 
hastighet 

vkap 
(km/h) 

Hastighet 
innan 

samman-
brott 

β c2 c1 Reshast 
korr P 

ΔTb 

(s) 

Res-
hastighet 

v 
(km/h) 

Riktning Hastig- 
hets- 
gräns 

Väg- 
bredd/ 

typ 

Fordons- 
typ 

Fordonsströ
m 

Andel q  
(f/h) 

Beräkningsmoment 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.10 

Öst 90 MLV 
27,5% 

P 0,9 433   91,5     79,0 81,3 0,579   0,1555   86,7 

LBn 0,06 30   86     79,0 80,0 0,950   0,0062   84,3 

Lps 0,04 20   81     79,0 79,1 0,871   0,0035   80,3 

Alla 1 483 1 90,7 1550 113 79,0           86,3 

Väst 90 MLV 
25% 

P 0,9 433   91,5     79,0 80,8 0,539   0,2154   86,1 

LBn 0,06 30   86     79,0 79,7 0,940   0,0069   84,1 

Lps 0,04 20   81     79,0 79,0 0,877   0,0035   80,4 

Alla 1 483 1 90,7 1550 94 79,0           85,7 

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

Kolumn :7 Då vägen är platt, bred och går igenom ett öppet landskap bedöms den 
vara av siktklass 1.  

 :8 Frifordonshastighet hämtas från tabell för MLV, 90 km/h. Ingen 
siktklass korrigering behövs. 

 :9 Kapaciteten är 1550 f/h för MLV. 

 :10 Friflödesbrytpunkt beräknas som 𝑞𝑞0 = 𝐾𝐾 ⋅ 𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼2 = 1500 ⋅ 𝛼𝛼2. 
Exempel för östlig riktning 𝑞𝑞0 = 1500 ⋅ 0,4252 = 271 f/h. 

 :11 Kapacitetshastigheten hämtas från tabell för MLV och 90 km/h. 

 :12 Hastighet innan sammanbrott beräknas genom att beräkna reduktionen i 

reshastighet 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) = �𝑎𝑎 ⋅ 𝑒𝑒
−𝑏𝑏⋅𝛼𝛼𝑐𝑐 P och LBn

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 𝛼𝛼 Lps . Exempel för P 

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐵𝐵𝑏𝑏 ⋅ 𝐾𝐾) = 13,5 ⋅ 𝑒𝑒−3,65⋅0,4252,0 = 6,98 km/h 
 
Eftersom längden på tvåfältssträckorna ligger på 1 100-1 000 m bör 
hastigheten innan sammanbrott justeras. Normal längd enligt modell är 
1 462-1 338 m. Detta innebär en ökning av hastigheten vid 1 500 f/h 
med 1,6/1,7 km/h för P och 0,6/0,7 km/h för LBn. 

 :13 Krökningsparametern 𝛽𝛽 beräknas enligt avsnitt 3.2.8. Exempel för P 
östlig riktning: 𝛽𝛽𝑃𝑃 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⋅ 0,3𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 ⋅ √𝛼𝛼 − 0,3 = 0,3 + 2,2 ⋅
0,31,6 + 1,26 ⋅ �0,425 − 0,3 = 1,066. 

 :14 Parametern 𝑐𝑐2 används ej för MLV. 

 :15 Parametern 𝑐𝑐1 beräknas som 𝑐𝑐1𝑓𝑓 =
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖 −𝑣𝑣𝑠𝑠

(𝐿𝐿𝑠𝑠∗𝐾𝐾−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖
. Exempel för P östlig 

riktning: 𝑐𝑐1𝑃𝑃 =
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑃𝑃 −𝑣𝑣𝑠𝑠

(1500−𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑃𝑃
= 6,98

(1500−271)1,066 = 0,0035 

 :16 Reshastighetskorrektion för personbilar finns ej för MLV 

 :17 Då flödet är högre än frifordonsbrytpunkten beräknas reshastigheten 

per fordonstyp enligt 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑐𝑐1𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑟𝑟 − 𝑞𝑞0)𝛽𝛽𝑖𝑖 ⋅ �1 + 𝑐𝑐2𝑓𝑓 �
𝑞𝑞𝑑𝑑
𝑞𝑞𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡

− 0,5��. 

Exempel för P östlig riktning: 91,5 − 0,0035(483 − 271)1,066 ⋅
�1 − 0(0,5 − 0,5)� = 90,44 km/h.  
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3.8 Beräkningsexempel 3 – MLV 
 
Exemplet baseras på en 8 km lång vägsträcka av E22 mellan Fjälkinge och Gualöv enligt beskrivningen i (Carlsson & Tapani, 
2005). Den föreslagna MLV designen har 3 omkörningssträckor per riktning på totalt 3,4 km i östlig riktning och 3,0 km i västlig 
riktning. Beräkningen är gjort för ett genomsnittligt flöde på 483 fordon/h/riktning och en riktningsfördelning på 50/50. Total 
lastbilsandel är 10,36 % varav 60 % antas vara LBn och 40 % Lps. 

Tabell 35 Sammanställd beräkning för exempel 3 
Indata           Sikt- 

klass 
Frifordons-
hastighet 

vfri 
(km/h) 

Kapa- 
citet  
qkap 
(f/h) 

Friflödes-
brytpunkt 

q0 

(f/h) 

Kapacitets- 
hastighet 

vkap 
(km/h) 

Hastighet 
innan 

samman-
brott 

β c2 c1 Reshast 
korr P 

ΔTb 

(s) 

Res-
hastighet 

v 
(km/h) 

Riktning Hastig- 
hets- 
gräns 

Väg- 
bredd/ 

typ 

Fordons- 
typ 

Fordonsström 
Andel q  

(f/h) 

Beräkningsmoment 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.10 

Öst 90 MLV 
42,5% 

P 0,9 433   91,5     79,0 86,3 1,066   0,0036   90,7 

LBn 0,06 30   86     79,0 82,4 0,986   0,0039   85,4 

Lps 0,04 20   81     79,0 79,7 0,800   0,0044   80,7 

Alla 1 483 1 90,7 1550 271 79,0           89,9 

Väst 90 MLV 
37.5% 

P 0,9 433   91,5     79,0 85,1 0,966   0,0080   90,1 

LBn 0,06 30   86     79,0 81,8 0,990   0,0041   85,1 

Lps 0,04 20   81     79,0 79,5 0,832   0,0039   80,6 

Alla 1 483 1 90,7 1550 211 79,0           89,3 

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