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Sammanfattning 

 
För att besluta vilken vägtyp som ska byggas är det viktigt att Trafikverket har bra underlag. Ett 
viktigt sådant underlag är så kallade hastighetsflödessamband. Sambanden visar hur trafikflödet 
påverkar hastigheten på vägen och kan användas för att skapa en bild över vilka trafiksituationer 
som kan förväntas. För så kallade glesa 2+1-vägar, där endast 15-35 % av vägens totala längd är 
tillgänglig för omkörning, är problemet att det saknas empiriska observationer för hur flödet 
påverkar hastigheten vid höga flöden. 
 
För att förbättra trafiksäkerheten byggde dåvarande Vägverket ut 2+1-vägar på ett flertal platser i 
landet. På platser där trafiken är låg har glesa 2+1-vägar byggts istället för konventionella 2+1-
vägar, där andel omkörbar längd är större. I och med att trafiken på glesa 2+1-vägar ofta är låg 
skapas inte trängsel i lika stor utsträckning. Om det i framtiden skulle bli ökningar av 
trafikvolymerna på dessa vägar innebär det att Trafikverket i dagsläget saknar information för att 
svara på vilken hastighet ett visst flöde leder till på de glesa 2+1-vägarna. Därför ligger det i intresse 
att undersöka hastighetsflödessambandets form fram till kapacitetstaket för dessa vägar.  
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur hastigheten på glesa 2+1-vägar påverkas av olika 
flödesnivåer på vägen. På Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) finns ett 
simuleringsverktyg som är anpassat för simulera trafiksituationer på olika typer av 
landsvägsutformningar. Detta verktyg, RuTSim, har använts för att simulera fram data på 
hastigheten vid olika trafikflöden. Simuleringarna har genomförts för en typ av 
landvägsutformning, nämligen en rak mötesfri landsväg med hastighetsgräns 100 km/h. Detta har 
genomförts både för typiska glesa 2+1-vägar baserade på verkliga vägar, och fiktiva 
experimentvägar. För experimentvägarna har tre parametrar valts att förändras mellan scenarierna; 
andel tunga fordon (10 och 15 %), antal omkörningsfält (ett, två och tre) och andel omkörbar längd 
(20 och 30 %). Totalt har tolv olika scenarier undersökts. 
 
Simuleringsresultaten visar att det råder små skillnader mellan de olika alternativa vägutformningar 
och trafiksammansättningar som har undersökts. Det alternativ som har genererat minst 
medelfördröjning av undersökta är scenariot med tre omkörningsfält, 30 % andel omkörbar längd 
och 10 % tunga fordon. Dessutom har det visat sig att andel tunga fordon är den faktor som 
påverkar medelreshastigheten och medelfördröjningen mest.  
 
De hastighetsflödessamband som Trafikverket använder sig av ligger generellt sett högre än de 
samband som framtagits via trafiksimulering. Vidare arbete behövs därför för att bekräfta denna 
skillnad. Dessutom behöver effekten av fler alternativa utformningar och andra 
hastighetspåverkande faktorer undersökas. 
 
Nyckelord: Hastighetsflödessamband, glesa 2+1-vägar, trafiksimulering, andel omkörbar längd, RuTSim 

 

  



 
 

Abstract 
 
It is essential for the Swedish Transport Administration to have a broad basis to be able to decide 
which road that should be built. One such base is so-called speed flow relationships. The 
relationships show how the traffic flow is effecting the speed on the road and can be used to create 
an idea of which traffic situations that can occur. For sparse 2+1 roads, where the proportion of 
the road which can be used for overtakings is 15-35 %, the problem is that there is a lack of 
empirical observations of how high levels of flows are influencing the speed of vehicles. 
 
To improve the traffic safety, the former Swedish Road Administration built 2+1 roads on several 
locations in Sweden. In some places where the traffic is low sparse 2+1 roads have been built 
instead of conventional 2+1 roads, where the proportion of the road which can be used for 
overtakings is higher. By the fact that the traffic in sparse 2+1 roads often are low, congestion is 
not that frequent. If it turns out to become increases in the traffic volumes in the future, the 
Swedish Transport Administration has no information to be able to answer the influence of the 
traffic flow on the speed on the sparse 2+1 roads. Thus, it is of interest to examine the shape of 
the speed-flow relationship until the capacity limit for these roads. 
 
The purpose of this work has been to examine how the speed on sparse 2+1 roads is influenced 
with different levels of flow. At the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
a simulation tool suitable for simulation of traffic situations on different highway road designs is 
available. This tool, RuTSim, has been used to create simulated measurements of the speed with 
different levels of traffic flow. The simulations have been done for one kind of road design, namely 
a straight collision-free highway with speed limit 100 km/h. This has been performed both for 
typical sparse 2+1 roads based on existing roads, and fictive experiment roads. Three parameters 
have been chosen to be able to change for the experiment roads; proportion of heavy vehicles (10 
and 15 %), number of overtaking lanes (one, two and three) and proportion of the road which can 
be used for overtakings (20 and 30 %). In total, twelve different scenarios have been examined. 
 
The results of the simulations shows that there are small differences between different road designs 
and traffic mixtures that have been investigated. The alternative with lowest average delay is the 
scenario with three overtaking lanes, 30 % proportion of the road available for overtakings and 10 
% heavy vehicles. Furthermore, proportion heavy vehicles has been showed to influence the 
average speed and delay most.  
 
Generally, the speed-flow relationships used by the Swedish Transport Administration are above 
the relationships developed using traffic simulation. Future work is needed to confirm this 
difference. Additionally, the effect of alternative road designs and others factors influencing the 
speed need to be examined. 
 
 

  



 
 

Förord 
 
Detta examensarbete utgör avslutningen på vår femåriga civilingenjörsutbildning i 
Kommunikations- och Transportsystem på Linköpings Universitet. Examensarbetet har utförts 
på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut i Linköping under våren 2014. 
 
Ett flertal personer har varit behjälpliga under arbetets gång. Till att börja med vill vi tacka VTI 
för att vi fick chansen att utföra examensarbetet på plats på huvudkontoret i Linköping. Vårt 
varmaste tack går till vår handledare på VTI, Johan Olstam, som outtröttligt hjälpt oss med 
frågor och gett kommentarer på vårt arbete under hela resan. Detsamma gäller vår handledare på 
LiU, Fredrik Johansson, som kommit med många kloka synpunkter. Likaså har vår examinator 
Andreas Tapani bidragit med värdefulla idéer kring vårt examensarbete. Det har under arbetets 
gång märkts att den finns en stor kunskap och passion kring trafikrelaterade frågor på VTI, som 
vi fått ta del av. Stort tack till er alla! 
 
Vi vill också passa på att tacka varandra, för stöttning inte bara i detta arbete utan också genom 
hela utbildningen. Trots att uppgifterna i kurserna ibland har känts svåra har vi till slut klarat av 
detta. Många sena kvällar har gett resultat.  
 
Slutligen vill vi båda tacka våra familjer och vänner för stöttning och hjälp i både med- och 
motgång. Utan er hade detta arbete aldrig varit möjligt. 
 
Norrköping, augusti 2014 
 
Joakim Bergqvist 
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TrV – Trafikverket  

VGU – Vägar och Gators Utformning 

VTI – Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 

ÅDT – Årsdygnstrafik 

ÖS1 – Övergångssträcka ett (utvidgning av körfält) 

ÖS2 – Övergångssträcka två (sammanvävning av körfält) 
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KAPITEL 1 - INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, 

problembeskrivning, syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

metod. Detta kapitel behandlar också källkritik, en 

företagspresentation och rapportens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 
I början av 2000-talet började en ny typ av väg att byggas i det svenska vägnätet, så kallade 2+1-

vägar. Vägarna kom till för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten utan att behöva göra så 
pass omfattande ingrepp som vid motorvägsbyggen. Som Carlsson (2009) fastställer är dessa vägar 
dessutom jämbördiga med motorvägar vad gäller trafiksäkerhet. Dessa vägar har växelvis 1 
respektive 2 körfält, där de köer som eventuellt byggs upp på den enfältiga sträckan kan avvecklas 
under den tvåfältiga sträckan (Trafikverket, 2012a). 
 
Längden på omkörningsfälten och andel omkörningsfält av vägens totala längd är kritisk då den 
avgör hur effektivt en kö kan avvecklas. Andra faktorer som påverkar kölängden är trafikflödet på 
vägavsnittet och hastighetsspridningen, vilket nämns av både Robertson & Tapani (2009) och 
Carlsson, et al. (2013).  Av den anledningen utformas andel omkörningsfält och längd på dessa 
efter trafikmängden på vägen. Det är därför naturligt att längden på omkörningsfälten är kortare 
alternativt andel omkörningsfält lägre om trafikvolymen och därmed köbildningen är 
förhållandevis låg. Valet av utformning står därför antingen mellan att ha långa och få eller korta 
och många omkörningsfält. Se Figur 1 som visar en 2+1-väg med antingen långa och få eller korta 
och många omkörningsfält. Notera att andel omkörningsfält av vägsträckan är lika i båda fallen. 
Vägar där andelen omkörbar längd är låg brukar benämnas glesa 2+1-vägar. I dessa fall är endast 15-
35 % av vägens totala längd tillgänglig för omkörning.  
 
 

 
 

  

FIGUR 1 - 2+1-VÄG MED OLIKA UTFORMNINGSALTERNATIV. NOTERA ATT ANDEL OMKÖRBAR 

LÄNGD AV VÄGENS TOTALA LÄNGD ÄR LIKA I BÅDA FALLEN. 
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1.2 Problembeskrivning 
 
Hastighetsflödessamband är ett sätt att visa hur hastigheten förändras med avseende på trafikflödet 
på en aggregerad nivå (makro) och presenteras vanligtvis i form av grafer. Olika matematiska 
funktioner kan användas för att beskriva sambanden. Trafikverket använder sig av styckvis linjära 
funktioner för att beskriva sambanden, som används för att beräkna restid på olika vägtyper och 
genomföra översiktlig planering av svenska vägnätet. Trafikverkets samband används bland annat 
för att beräkna effekter och samhällsekonomi för olika objekt i vägtransportsystemet (Olstam, et 
al., 2013).  
 
Trafikvolymen på glesa 2+1-vägar är vanligtvis låg vilket leder till att friflödeshastighet oftast råder. 
Det innebär att antalet empiriskt uppmätta reshastigheter vid högre flöden är få. Därför är det svårt 
att skatta hur trafikflödet påverkar reshastigheten längs hela trafikflödesspektrumet, se Figur 2. 
Dessutom råder viss osäkerhet i mätdata för glesa 2+1-vägar. Hastigheten för enfält i mätdata ligger 
exempelvis ofta högre än för tvåfält i TMS-data (Trafikverkets Trafikmätningssystem) från 2009 
till 2011, vilket är underligt. Detta kan därför leda till att hastighetsflödessamband för glesa 2+1-
vägar inte motsvarar verkligheten på ett korrekt sätt. Stämmer inte hastighetsflödessambanden kan 
det leda till att fel slutsatser dras om hur reshastigheten påverkas av vägens utformning. Skulle 
trafikmängderna i framtiden öka, vilket motsvaras av området i den röda cirkeln i Figur 3, blir det 
därför osäkert om samma hastighetsflödessamband kan användas. Notera att det för 
hastighetsflödessambandet för en konventionell 2+1-väg (en 2+1-väg med 40 % andel omkörbar 
längd) finns mätdata tillgänglig även för högre flöden, se Figur 3. 
 
Som tidigare beskrivits har omkörningsfältens längd på en 2+1-väg en avgörande roll för dess 
prestanda. För korta omkörningsfält kan leda till att köer aldrig hinner avvecklas och därmed byggs 
på, som i sin tur medför trängsel-, försenings- och miljökostnader men även sämre framkomlighet. 
För långa omkörningsfält å andra sidan kan leda till att vägarna blir överdimensionerade. Det ligger 
därför intresse i att undersöka hur utformningen av omkörningsfälten hos 2+1-vägar påverkar 
framkomligheten. 
 
Eftersom det saknas empiri för reshastigheter vid högre flöden för glesa 2+1-vägar måste dessa 
mätdata skapas på annat sätt. Trafiksimulering i allmänhet kan vara en lämplig metod för att 
producera de värden som saknas, då det är ett billigt och effektivt sätt att generera data som i stor 
utsträckning motsvarar verkligheten. Mikrosimulering i synnerhet är lämpligt då individuella 
fordons beteenden på detaljnivå i olika vägutformningar kan undersökas. 
Mikrosimuleringsverktyget RuTSim är specifikt framtaget för att simulera trafiksituationer längs 
landsvägar och passar därför ändamålet väl. Från ett mikrosimuleringsverktyg kan nyckeltalen 
konverteras till makroskopiska mått, dvs. mått som används i Trafikverkets 
hastighetsflödessamband. RuTSim kan exempelvis räkna ut makroskopiska mått som fördröjning 
och restid. Då det finns programvara för dessa vägsituationer tillgänglig kan det vara lämpligt att 
använda den. Alternativen kan vara att skicka ut trafik på en riktig väg för att skapa högre flöden 
eller att använda analytiska metoder.  
 
VTI har sedan tidigare analyserat data angående utformningar av ett antal glesa 2+1-vägar i Sverige. 
Denna data inkluderar information så som längd på och antal en- och tvåfältssträckor. Trafikverket 
har genom TMS erhållit trafikdata för konventionella 2+1-vägar. Mätningar har genomförts via 
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separata sensorer på vägarnas en- och tvåfältssträckor och innehåller tidsaggregerad information 
som punkthastighet och flöde.  
 

 
 
 
 

  

FIGUR 3 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR KONVENTIONELL 2+1-VÄG MED HASTIGHETSGRÄNS 

100 KM/H (OLSTAM, ET AL., 2013).  

FIGUR 2 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR PERSONBILAR PÅ EN GLES 2+1-VÄG 

MED 100 KM/H (BEARBETAD TMS-DATA). DEN RÖDA CIRKELN VISAR 

TRAFIKFLÖDEN DÄR MÄTVÄRDEN SAKNAS. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
1.3.1 Syfte 
 
Syftet är att studera hur hastighetsflödessamband för glesa 2+1-vägar beror på andel omkörbar 
längd (%), antal omkörningsfält och andel personbilar och tunga fordon med och utan släp. Arbetet 
syftar även till att fungera som underlag för framtida revideringar av hastighetsflödessamband för 
2+1-vägar genom att komplettera Trafikverkets dataunderlag. 
 
1.3.2 Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar besvaras i detta arbete: 

 Hur är en typisk svensk gles 2+1-väg utformad? 

 Hur ser hastighetsflödessambanden för typiska 2+1-vägar ut? 

 Hur väl stämmer Trafikverkets hastighetsflödessamband, se (Trafikverket, 2012a), för 2+1-
vägar överens med de som tagits fram med hjälp av trafiksimulering? 

 Hur påverkar olika antal omkörningsfält olika prestandamått? 

 Hur påverkar olika andel omkörbar längd olika prestandamått? 

 Hur påverkar olika andel tunga fordon olika prestandamått? 
 
1.3.3 Precisering av uppgift 
 
Arbetet består av att: 

 Generera hastighetsflödessamband för typiska glesa 2+1-vägar för 20 respektive 30 % 
andel omkörbar längd med 100 km/h som hastighetsgräns för flöden upp till vägens 
kapacitet. 

 Undersöka hur andelen tunga fordon, antalet omkörningsfält (antingen långa och få, eller 
korta och många) och andel omkörbar längd påverkar glesa 2+1-vägar vad gäller följande 
makroskopiska mått: 
- Medelreshastighet 
- Medelrestid 
- Genomsnittlig restidsfördröjning (i förhållande till restiden vid frifordonsförhållanden)  

 Skapa underlag (simuleringsbaserade data för glesa 2+1-vägar vid höga flöden) för 
revidering av de hastighetsflödessamband för glesa 2+1-vägar som exempelvis VTI, 
Trafikverket och konsulter inom området använder. 
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1.4 Metod 
 
Studien består av tre stora delar som i sin tur har delats upp i mindre aktiviteter. De tre delarna är: 

 Litteraturstudie 

 Simulera, kalibrera och verifiera trafikantbeteendet på en konventionell 2+1-väg 

 Skapa och simulera olika utformningsalternativ av glesa 2+1-vägar 
 
Litteraturstudien är av stort intresse när det kommer till att få insikt om ämnet i sig, se vad och hur 
andra har utfört liknande undersökningar samt hur lämpliga avgränsningar bör göras i en 
simuleringsstudie som denna. Olika typer av 2+1-vägar undersöks för att få en motivering till varför 
de har byggts och vilken roll de har i vägtrafiknätverket. Effekter på trafiksäkerhet undersöks 
grundläggande, men störst fokus ligger på vilken effekt på framkomligheten som vägarna har 
(exempelvis reshastighet).  
 
Mikrosimuleringsverktyget RuTSim används för att simulera trafiksituationer som kan uppstå på 
både konventionella och glesa 2+1-vägar. Genom att definiera hur vägen är utformad och ange 
parametrar som beskriver egenskaper hos både fordon/förare och fordonsflottan totalt är tanken 
att en så lik trafiksituation som i verkligheten ska uppstå. Mer om RuTSim går att läsa i 4.2 RuTSim. 
 
I RuTSim byggs en konventionell 2+1-väg med 40 % andel omkörbar längd upp. Den 
konventionella 2+1-vägen används för att skapa en kalibrerad modell över trafikantbeteendet. En 
kalibrerad modell över trafikantbeteendet är viktig därför att den ska användas i simuleringar av 
glesa 2+1-vägar, och om modellen över trafikantbeteendet inte är korrekt kan felaktiga resultat 
produceras och därmed felaktiga slutsatser dras. Hur verifieringen och kalibreringen av 
trafikantbeteendet genomförs beskrivs mer detaljerat i 5.2 Verifiering och 5.2.2 
Kalibreringsprocess. 
 
För att få ett mått på hur bra kalibreringen är genomförd genomförs olika typer av felberäkningar. 
Det som utförs är regressionsanalys av simulerad data jämfört med mätdata, beräkning av RMKF 
(roten ur medelkvadratfelet) och prediktionsband. Beräkningsstegen går att finna i 5.3 Kvantifiering 
av fel. 
 
När modellen över trafikantbeteendet bedöms klar är den möjlig att använda den till att simulera 
glesa 2+1-vägar. Den första delen av simuleringen av glesa 2+1-vägar omfattar två vägar (typiska 
glesa 2+1-vägar), dels en väg med 20 % andel omkörbar längd, dels en väg med 30 % andel 
omkörbar längd. Med hjälp av indata med information om befintliga glesa 2+1-vägars utformning 
är det möjligt att modellera två typiska glesa 2+1-vägar i RuTSim. Resultaten från simuleringarna 
presenteras som kvantifierade skillnader mot Trafikverkets samband i form av styckvis linjära 
hastighetsflödessamband. 
 
För att undersöka vilken effekt längden på omkörningsfälten och andelen omkörbar längd har på 
olika prestandamått har tolv olika scenarion med varierande antal omkörningsfält, längd på 
omkörningsfälten och olika andel tunga fordon skapats. Den detaljerade informationen om varje 
scenario har samlats i en experimentmatris. Informationen från experimentmatrisen har använts 
för att modellera de aktuella vägarna i RuTSim. 
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Utdata från RuTSim presenteras inte direkt på ett format som gör att det går att säga något om 
vägens prestanda, utan den måste bearbetas på något sätt. Därför körs ett antal olika MATLAB-
skript efter att var och en av de totalt tolv olika vägmodellerna simulerats i RuTSim. Utdata från 
skripten består av två saker. För det första plottas medelrestid (för jämförbara scenarier) från 
RuTSim i en graf. För det andra presenteras medelfördröjningen i form av stapeldiagram med 
mätdata från RuTSim. Dessutom presenteras hastighetsflödessamband med 95 % konfidensband 
för varje scenario. Dessa tre punkter gör det möjligt att jämföra olika faktorers påverkan på olika 
prestandamått. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Simuleringen genomförs utifrån svenska förutsättningar, vad gäller exempelvis hastighetsgränser 
och vägutformningar. För att skapa en typisk gles 2+1-väg används indata från ett tjugotal verkliga 
vägar för att få en så genomsnittlig vägutformning som möjligt. De glesa 2+1-vägar som undersöks 
har 20 respektive 30 % andel omkörbar längd. Hastighetsgränsen som används är 100 km/h, vilket 
är standardhastigheten på glesa 2+1-vägar med mitträcke (Robertson & Tapani, 2009). Övriga 
hastighetsgränser för 2+1-vägar beaktas inte i detta arbete.  
 
I simuleringsmodellen som skapas i RuTSim är vägen förenklad jämfört med den genomsnittliga 
2+1-vägen vad gäller vägens topografiska egenskaper (vägens lutning och siktförhållanden), 
tidpunkt, väder- och väglag. Trafikplatser beaktas inte på grund av begränsade tidsramar. Fordonen 
i modellen är begränsade till personbil och lastbil (med och utan släp). Motorcyklar finns 
exempelvis inte med. Simuleringsstudierna begränsas till trafikförhållanden där trafikflödet är 
mindre än eller lika med vägens kapacitet, dvs. överbelastade trafiksituationer studeras inte. 
Anledningen är att om hastighetsflödessambanden ska vara till hjälp för Trafikverket och andra 
användare bör de vara uppbyggda på liknande sätt. Dessutom antas att samma parametervärden 
som beskriver trafikantbeteendet på en konventionell 2+1-väg i RuTSim kan användas på de glesa 
2+1-vägarna. 
 
Ingen validering av basmodellen genomförs, eftersom tillräcklig mängd observerade 
trafikmätningar saknas. Trafikmätningarna används därför enbart för uppbyggnad av basmodell, 
verifiering och kalibrering. 
 

1.6 Källkritik 
 
Flertalet av de referenser som används i detta arbete är skrivna av personer verksamma på samma 
myndighet, nämligen VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Exempel på referenser 
därifrån som används flitigt i detta arbete är Olstam, et al. (2013) som behandlar revidering av 
nuvarande hastighetsflödessamband och Robertson & Tapani (2009) som är ett arbete där glesa 
2+1-vägar analyseras genom simulering. Anledningen till detta är enkel; arbeten som initieras av 
Trafikverket eller liknande uppdragsgivare genomförs ofta av personer knutna till VTI. VTI är ett 
av flera svenska insititut som bedriver denna typ av forskning och rimligen finns där lämplig 
information som kan användas till detta arbete. 
 
Tillsammans med referenser från VTI är information från Trafikverket återkommande genom detta 
arbete. Det faller sig också naturligt, eftersom Trafikverket är den ansvariga myndigheten för de 
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statliga vägarna och därmed tillhandahåller den information som behövs för uppnå verkets krav. 
Exempel på detta är krav för utformningar av vägar och gator som presenteras bland annat i 
Trafikverket (2012d) eller effektsamband för transportsystemet som återfinns i Trafikverket 
(2012a). Den informationen går inte att återfinna hos andra organisationer eller myndigheter, helt 
enkelt eftersom Trafikverket är de som ansvarar för just dessa områden. 
 
Det som nämns i de två styckena ovan är en svaghet med arbetet, eftersom de finns en risk för att 
litteraturen som används inte är objektiv. Ponera att Trafikverket anser att anslagen till vägunderhåll 
eller vägutbyggnad behöver höjas, då kan det finnas en risk att de rapporter och den information 
som presenteras från dem är vinklad så att det ska bli lättare att få igenom detta. Samtidigt så är det 
också en styrka att flertal uppdrag från Trafikverket läggs ut på VTI, eftersom att det då inte är 
myndigheten själv som har beslutande makt som själva utreder frågan. 
 
Ytterligare en nackdel med den litteratur som används i arbetet är att vissa rapporter är äldre än 
bara några år gamla, exempel på detta är genomgången av några europeiska 2+1-vägar av Potts 
(2003) och effekterna av införandet av 2+1-vägar i Danmark av Herrstedt (2001). Det kan på den 
period som har gått sedan dessa rapporter skrevs ha skett förändringar vad gäller 
hastighetsbegränsningar, vägutformningar och vägutbyggnad – som påverkar resultat och 
slutsatser. 
 

1.7 VTI 
 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) är en statlig myndighet som bedriver forskning 
inom ett flertal olika områden vad gäller infrastruktur, trafik och transporter. Exempel på dessa 
områden är trafiksäkerhet, trafikanalys och väg- och banteknik och forskningen bedrivs inom alla 
olika trafikslag. Målet för VTI:s verksamhet är att stärka kunskapen om transportsektorn och bidra 
till att uppnå de transportpolitiska målen i Sverige. 
 
Huvudkontoret ligger i Linköping, men verksamheter finns också i Stockholm, Göteborg, Borlänge 
och Lund. Antalet medarbetare är omkring 200 totalt (Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
2012).   
 

1.8 Rapportens disposition  
 
Kapitel 2 tar upp begrepp och definitioner som återkommer genom rapporten och därför kan vara 
viktiga att känna till. 
 
Kapitel 3 innehåller rapportens litteraturstudie, där 2+1-vägar i allmänhet och glesa 2+1-vägar i 
synnerhet undersöks.  
 
Kapitel 4 beskriver det typiska upplägget för en trafiksimulering, det simuleringsverktyg som 
används och vilken indata som finns tillgänglig. Nästkommande kapitel beskriver hur just 
simuleringen av 2+1-vägar går till, hur vägarna har modellerats och kalibrerings-
/verifieringsprocessen. 
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Resultaten från arbetet presenteras i kapitel 6, för att därefter analyseras och diskuteras i kapitel 7. 
Rapporten avslutas med slutsatser i kapitel 8. 
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KAPITEL 2 – DEFINITIONER OCH 
BEGREPP 
 

Nedan följer förklaringar av viktiga definitioner och begrepp som 

används i rapporten. Kapitlet inleds med beskrivning av 

grundläggande trafikteori som följs av vanligt förekommande 

begrepp inom både trafikteori och trafiksimulering. 

 

2.1 Grundläggande trafikteori 
 
Inom trafikteori är det vanligt att prata om ett förhållande mellan storheterna hastighet, flöde och 
densitet. Om hastigheten benämns med 憲, densiteten med � och flödet med �, kan förhållandet 
mellan storheterna skrivas som, se ekvation (1) 

    
    (1) 

 
 
Densiteten � definieras som antalet fordon som ockuperar en viss längd av ett körfält en viss 
tidpunkt och mäts ofta i fordon/kilometer. Storheten är relativt svår att uppmäta då den kräver 
tillgång till exempelvis fotografisk utrustning eller möjlighet att filma trafikflöden från en god 
utsiktsplats. Med hjälp av de övriga storheterna kan den dock beräknas. Flödet � talar om hur 
många fordon som passerar en bestämd punkt per tidsenhet, och mäts vanligen i fordon/timme. 
Hastigheten anger hur fort ett fordon kör och kan mätas på två olika sätt (punkt- och reshastighet), 
som presenteras i 2.2 Allmänna begrepp inom trafikteori. I ekvation (1) är det reshastighet som 
används. Enheten är kilometer/timme.  
 
Mellan var och en av storheterna i ekvation (1) kan förhållanden till de övriga skapas. Figur 4 visar 
ett linjärt avtagande förhållande mellan hastighet och densitet. Hastigheten (i detta fall 
medelreshastigheten) är som högst då flödet är som lägst, vilket innebär att fordonen kan köra i sin 
önskade hastighet (憲捗) när de är ensamma på vägen.   
  

� = 憲 ∙ � 
 

 

FIGUR 4 - FÖRHÅLLANDET MELLAN RESHASTIGHET OCH DENSITET. 
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När densiteten ökar, minskar också hastigheten eftersom det blir svårare att hålla sin önskade 
hastighet. Den kritiska hastigheten (憲待) uppstår där densiteten är kritisk (�待). Vid skärningen 
mellan dessa är flödet på sitt absoluta maximum (�陳) och brukar refereras till som kapaciteten på 
vägen. Om densiteten tillåts öka ytterligare blir hastigheten till slut 0 och densiteten har då uppnått 
ett tillstånd där fordonen står precis bakom varandra (�珍). 
 
Figur 5 visar förhållandet mellan hastighet och flöde. Kurvan har i Figur 5 formen av en parabel, 
där flödet är 0 både vid frifordonsförhållanden (憲捗) och där densiteten har uppnått totalt stopp 

(�珍). Eftersom inga fordon rör sig blir flödet därmed 0. Det maximala flödet uppnås där �陳, �待 

och 憲待 möts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 visar hur flöde och densitet förhåller sig till varandra. Ett flöde på 0 fordon/h går precis 
som beskrivet i stycket ovan att finna på två platser; först när det inte är några fordon över huvud 
taget och det första fordonet tillåts åka i sin önskade hastighet (憲捗), det andra när det är så pass 
hög densitet att fordonen inte kan förflytta sig över huvud taget (�珍). Det optimala tillståndet, då 
kapaciteten är nådd, uppnås där 憲待, �待 och �陳 möts. 
 
I alla tre delfigurer finns ett ”mättat” tillstånd, där trafiksituationen inte är stabil utan hela systemet 
riskerar att råka ut för ett sammanbrott. Om exempelvis hastigheten ligger nära sin kapacitet finns 
det stor risk att situationen slår över till ett mättat tillstånd och därmed kommer allvarliga 
trängselsituationer att uppstå (Transportation Research Board, 2000). 
 
 
 

FIGUR 5 - FÖRHÅLLANDET MELLAN RESHASTIGHET OCH FLÖDE. 
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FIGUR 6 - FÖRHÅLLANDET MELLAN FLÖDE OCH DENSITET. 
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2.2 Allmänna begrepp inom trafikteori 
 
Nedan listas några utvalda begrepp inom trafikteorin som kan vara av intresse i en 
trafiksimuleringsstudie. Om inget annat anges är referensen till nedanstående kapitel (Trafikverket, 
2012a). 
  
En länk avser i en trafiksimuleringsstudie en vägsträcka som går mellan två korsningar. Korsningar 
brukar benämnas som noder.  
 
Restid definieras som summan av den tid ett eller flera fordon spenderar längs vägsträckor och i 
korsningar i en resa mellan punkt A och punkt B. Restiden kan beräknas genom: 
 

restid= sträcka
reshastighet

   (notera storheten reshastighet, se mer om detta nedan) 

 
Begreppet hastighet är inom trafikteorin ett uttryck som kan syfta på flera saker. Det är viktigt skilja 
på hastighetstermer som punkthastighet, reshastighet och frifordonshastighet. Med punkthastighet menas 
som namnet antyder hastigheten i en punkt på vägen hos ett fordon och gäller därför i just den 
punkten. Hastighet över en sträcka har benämningen reshastighet och beräknas utifrån punkt- eller 
restidsskattningar. Det är sällan mätningar på punkthastighet och reshastighet används för enstaka 
fordon om det inte är mikrosimulering (se 2.3.1 Facktermer och begrepp) som utförs. Oftast 
aggregeras denna data över tid och därför brukar man bland annat i makrosimuleringssammanhang 
tala om medelpunkthastighet och medelreshastighet. Typiskt används två slangdetektorer med inbördes 
kort avstånd för mätning av hastighet längs en väg. Nedan följer hur de två hastighetstyperna kan 
beräknas eller uppskattas: 

 
 
Det är värt att notera att medelreshastigheten, som beräknas enligt ekvation (3), för ett flöde alltid 
är lägre (eller lika) med medelpunkthastigheten, som beräknas enligt ekvation (2), för samma flöde. 
Detta beror på att ett långsammare fordon hinner ge mer bidrag längs en sträcka till 
medelreshastigheten än vad samma fordon ger till medelpunkthastigheten då den mäts i en enda 
punkt.  
 

Medelpunkthastigheten �椎 beräknas enligt: 

�椎 = ∑ 詣�沈券   

Medelreshastigheten �追 skattas ur punktmätningen som: �追 = 詣[∑�沈 券 ] �沈 = restid mellan slangdetektorerna för fordon i 詣 = avståndet mellan slangdetektorerna 券 = antalet fordon 

(3) 

(2) 
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Frifordonshastighet är den önskade hastighet en förare väljer att köra givet en viss vägutformning 
(hastighetsgräns, vägbredd, väglag etc.). För att ett fordon ska ha frifordonshastighet får det inte 
påverkas av hur framförvarande fordon kör. Frifordonshastighet brukar i många 
simuleringsprogramvaror synonymt benämnas som önskad hastighet (Trafikverket, 2014a). 
 

Fördröjning är den pålagda restid som uppstår vid exempelvis trängsel i en korsning eller vägsträcka 
jämfört med restiden vid frifordonshastighet.  
 
Kapacitet är ett trafikflödesmått som beskriver hur höga trafikflöden en given vägsträcka eller 
korsning kan hantera. Kapaciteten utgör det största möjliga utflödet av fordon vid givna 
förhållanden. När den maximala kapaciteten för en väg har uppnåtts råder trängsel. I detta tillstånd 
”flyter” fortfarande trafiken, dock med kraftigt reducerade omkörningsmöjligheter. Hastigheten 
brukar i detta läge antas vara samma för alla bilar. Vanligtvis betecknas kapaciteten med ett C. 
 
Hastighetsspridning är resultatet av att olika förare önskar att köra olika fort. Det finns flera faktorer 
som orsakar hastighetsspridning mellan förare. Bidragande faktorer till hastighetsspridning är 
exempelvis vilken typ av resa som genomförs och dess längd; men också ljus- och 
väderförhållanden på vägen samt förarens personlighet och socioekonomiska förhållanden 
påverkar. Vid svenska trafik- och vägförhållanden ligger hastighetspridningen från medelvärdet 
vanligtvis runt ca ±10 %.  
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2.3 Viktiga begrepp inom trafiksimulering 
 
2.3.1 Facktermer och begrepp 
 
Att simulera är ju i vardagligt tal synonymt med att ”låtsas” eller att 
”fuska”. I tekniska och matematiska sammanhang avses det dock att 
man via en matematisk modell försöker återskapa verkligheten (eller 

varianter av den) i en kontrollerad miljö.  

(Blom, et al., 2005)  
 

När det talas om trafiksimulering finns det många begrepp och facktermer att hålla reda på. Även 
fast många begrepp delas med andra typer av simuleringsstudier kan betydelsen variera studier 
emellan. Det kan därför ligga intresse i att betona vad som avses med varje begrepp i just den här 
studien för att undvika eventuella förväxlingar och missförstånd. Följande begrepp och facktermer 
används i denna rapport och är av stor betydelse. Som underlag till definitionerna används 
Trafikverket (2014a).  
 
En trafiksimulering beskriver verkliga eller framtida händelser i ett trafiksystem och utförs via 
datorimplementerade algoritmer. 
 
En parameter är en speciell typ av indata en användare nyttjar och justerar under 
kalibreringsprocessen för att få modellen att efterlikna det verkliga trafiksystemet. Man brukar skilja 
på parametrar som styr trafikantbeteende (frifordonshastighet, önskat tidsavstånd etc.), 
fordonsegenskaper (längd, bredd, accelerationsmöjligheter etc. hos fordon) och systemparametrar 
(uppvärmningstid, uppdateringsfrekvens, typ av sannolikhetsfördelning osv.). Notera skillnaden 
från annan mer statisk indata, som exempelvis hastighetsgräns och trafikflöde, som traditionellt 
sett inte justeras under kalibreringsprocessen. I en simuleringsstudie är det ofta vanligt att beskriva 
variationer mellan entiteter i form av statistiska fördelningar. Framförallt när det gäller parametrar 
som styr förarbeteende är detta vanligt.  
 

Körning är den benämning som används då trafikmodellen inuti en simuleringsprogramvara körs. 
Dvs. när programvaran tolkar indata, beräknar och ger ut ett resultat. En mer formell benämning 
som används inom simuleringsvärlden för körning är replikation. 

 
Indata kallas den information en användare skapar sin trafikmodell utifrån. Indatavärdena berättar 
hur det undersökta trafiksystemet ser ut och vilka egenskaper de simulerade trafikanterna har. 
Bredd på vägen, antal körfält och OD-matriser är exempel på indata. Dessa värden hålls konstanta 
under simuleringen.  
 
Ett scenario är en variant av det aktuella trafiksystem som undersöks. Oftast utgår användaren från 
ett grundscenario som är tänkt att återspegla den analyserade trafiksituationen som den ser ut i nuläget. 
Scenarion skapas för att testa hur olika trafikåtgärder, exempelvis införandet av en ny 
hastighetsgräns, påverkar grundscenariot. Det utförs ofta flera replikationer av samma scenario för 
att ta hänsyn till de variationer som slumpen medför för att stärka trovärdigheten i resultaten. 
  
Makro-, mikro- och mesoskopisk är de tre detaljnivåer trafikmodeller brukar placeras i. I 
makroskopiska trafiksimuleringsmodeller beskrivs oftast trafiken i form av fordonsflöden och 
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används typiskt vid modellering av större nätverk som exempelvis en hel stad. Detaljnivån i en 
mikroskopisk trafikmodell ligger på fordonsnivå där enskilda fordon kan urskiljas och följas. 
Typiskt undersöks enstaka vägavsnitt eller korsningar vid mikrosimulering. Mesoskopiska modeller 
brukar placeras mellan makroskopiska och mikroskopiska modeller i detaljnivå. Det är sambanden 
mellan flöde, medelhastighet och densitet som styr trafiken i en mesoskopisk modell. 
 
Deterministiska och stokastiska trafikmodeller beskriver skillnaden mellan om en trafikmodell inkluderar 
slumpvariationer eller inte. I en deterministisk trafikmodell har all indata fasta värden och resulterar 
därför i att varje körning ger samma resultat. Deterministiska trafikmodeller lämpar sig därför till 
situationer där slumpvariationen är liten eller försumbar. Stokastiska trafikmodeller å andra sidan 
tar hänsyn till och försöker återge ett trafiksystems verkliga variationer. Indataparametrar som 
exempelvis beskriver ankomsten av fordon i ett system styrs i detta fall av statistiska fördelningar 
och varierar därför mellan varje körning. En mikroskopisk trafikmodell, som den i studien, är i 
stort sett alltid stokastiskt.  
 
Ett slumptalsfrö är en slumpmässig händelseserie som gäller för en körning när en trafikmodell körs. 
Slumptalsfröet avgör vilka värden sannolikhetsfördelningarna som beskriver parametrarna i 
trafikmodellen ska anta. Att använda slumptalsfrön är ett lämpligt sätt då man exempelvis vill göra 
om en körning med exakt samma slumptalsvärden som användes under en annan körning. För att 
utvärdera resultat som är representativa med verkligheten måste flera körningar med olika 
slumptalsfrön utföras och sammanvägas för att uppnå en medelsituation (Holmstedt & 
Cunningham, 2013). 
 
Car-following (CF) är en delmodell som kontrollerar acceleration och retardation hos individuella 
fordon och ingår i de flesta mikroskopiska trafikmodeller. En väl fungerande CF-modell är vitalt 
för att fordon ska interagera med varandra på ett verklighetstroget sätt. I en okalibrerad CF-modell 
kan reaktionen på en inbromsning hos ett framförvarande fordon exempelvis vara för stark (dvs. 
fordonet bakom tvärnitar) eller för svag (ignorerar) (Olstam & Tapani, 2009). 
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2.3.2 Modellterminologi 
 
Ordet modell är problematiskt eftersom det kan tillämpas på så många saker. I en simuleringsstudie 
som denna förekommer ordet frekvent både i sig självt och i kombination med andra ord. En 
konsistent terminologi kan därför behövas för att undvika missförstånd. Följande 
modellterminologi används för att förklara vilken ”modell” som avses när det nämns i rapporten. 
 
En trafikmodell är en numerisk beskrivning av en utvald trafiksituation och plats. Dess funktion är 
att representera ett trafiksystems aktuella egenskaper och i vissa fall dess framtida effekter. 
 
Trafiksimuleringsverktyg (alt. trafikanalysverktyg) är en programvara eller mjukvaruprodukt som minst 
innehåller ett beräkningsprogram samt ett användargränssnitt. Exempel på trafiksimuleringsverktyg 
är Aimsun, VISSIM, CAPCAL och RuTSim.  
 
Ett trafiksimuleringsverktyg är ofta uppdelat i flera delmodeller som var och en behandlar specifika 
delar i simuleringen. Ett exempel på en sådan delmodell kan vara CF. 
 
Med basmodell avses i rapporten den grundmodell som skapas i RuTSim över en konventionell 2+1-
väg där andel omkörbar längd är 40 %. 
 
Trafiksimuleringsverktyg är en term som används istället för simuleringsmodell för att undvika 
förväxling mellan en modell som skapas inuti en programvara och programvaran själv (som i sig är 
en modell). Ett simuleringsverktyg skulle alltså kunna vara RuTSim och den modell som skapas i 
programmet blir således en RuTSim-modell.  
 

2.4 Trafikverkets EVA-modell 
 
Trafikverket har som ansvarig myndighet för svensk transportinfrastruktur ett behov av att göra 
prognoser för bland annat efterfrågan på vägtransporter, för att exempelvis kunna planera för 
framtida investeringar om problem upptäcks. Trafikprognoser är av intresse eftersom förändringar 
i trafikförutsättningar allt som oftast också påverkar vilken efterfrågan som finns på transporter.  
 
En av Trafikverkets prognosmodeller är EVA (Effekter vid VägAnalyser) och är ett verktyg som 
beräknar och analyserar åtgärder för vägtrafiken. EVA beräknar samhällsekonomiska effekter av 
trafikåtgärder på vägtrafik. EVA tar enbart hänsyn till vägtrafik och lämpar sig därför bäst för 
landsbygdstrafik, eftersom övrig trafik (exempelvis kollektiv-, gång- och cykeltrafik) inte påverkar 
samhällsekonomiska effekter i lika stor utsträckning som i stadstrafik (Trafikverket, 2012e). 
 
I EVA finns en restidsmodell som baserar sig på hastighetsflödessamband. Precis som modeller i 
allmänhet innehåller EVA antaganden och förenklingar av olika grader. I EVA har Trafikverket 
förenklat hastighetsflödessambanden till att vara styckvis linjära funktioner som beskriver 
sambandet mellan reshastighet och trafikflöde (Persson & Lindqvist, 2003). Genom att använda 
sig av brytpunktstabeller som beskriver ett givet trafikflöde och reshastighet får 
hastighetsflödessambanden formen enligt exempelvis Figur 2 eller Figur 3. Ytterligare ett antagande 
som Trafikverket gör är att andelen tunga fordon på både mötesfria landsvägar och 
motortrafikleder är konstant 12 % (Trafikverket, 2012a).  
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KAPITEL 3 – 
KARTLÄGGNING AV STUDIEOBJEKT 
 

Följande kapitel beskriver svenska vägar i allmänhet, och 

konventionella och glesa 2+1-vägar i synnerhet. Motivering till 

varför 2+1-vägar byggs och dess roll i trafiksystemet tas upp. 

Exempel på övriga framkomlighetsförbättrande åtgärder berörs 

också. 

 

3.1 Allmänt om det svenska vägnätet 
 
3.1.1 Definitioner av svenska typvägar 
 
Det statliga svenska vägnätet delas vanligen upp i de fyra vägtyperna motorvägar, motortrafikleder, 
4-fältsvägar och vanliga vägar (Trafikverket, 2014c). Motorvägar är vägar med hastighetsgräns som 
normalt är 110 km/h, och där körfält i motsatt riktning är helt skilda från varandra. Korsningarna 
på motorvägarna är utformade som planskilda och vid av- och påfarter finns alltid accelerations- 
och retardationsfält. Varken gång- eller cykeltrafik är tillåten på svenska motorvägar. 
 
Motortrafikleder är så gott som överallt mötesseparerade (se 3.1.2 Statistik över det statliga svenska 
vägnätet), vilket innebär att det finns någon form av mitträcke som skiljer körbanorna åt. Det är 
vanligt förekommande att dessa vägar är utformade som 2+1-vägar, men partier med 1+1- och 
2+2-sträckor förekommer också. Motortrafikleder behöver nödvändigtvis inte vara 
mötesseparerade eller ha accelerations- och retardationsfält. Precis som på motorvägar är 
korsningarna planskilda och gång- och cykeltrafik samt långsamtgående fordon är förbjudna. 
 
4-fältsvägar (även benämnda flerfältsvägar) är i flera avseenden lika motorvägar. Antalet körfält är 
som namnet antyder fyra, vilket medför att vägarna klarar av högre flöden än vanliga tvåfältsvägar. 
Körbanorna skiljs åt genom ett mitträcke. Till skillnad från motorvägar är plankorsningar tillåtna, 
och gång- och cykeltrafik är tillåten på separata banor intill vägarna. Dessutom behöver inte 
vägrenen vara tillräckligt stor för uppställning av personbil, vilket är något som krävs för 
motorvägar (Sektion Utformning av vägar och gator, 2004). 
 
De vanliga vägarna (alla övriga statliga vägar) står för en stor andel av den totala statliga väglängden 
(se Tabell 1). Dessa vägar har vanligen hastighetsgräns mellan 70 och 90 km/h, men även högre 
hastigheter förekommer (Olstam, et al., 2013). Tvåfältsvägar används då ÅDT är relativt låg och 
det inte är motiverat med bättre typer av vägar (Sektion Utformning av vägar och gator, 2004). 
Begreppet vanlig väg omfattar också så kallade 13-metersvägar, vilket är vägar med en bredd på 
körbanan på 7,5 meter och väggrensbredd på 2,75 meter, vilket totalt summerar upp till 13 meter 
(Wallman, 2009).  
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3.1.2 Statistik över det statliga svenska vägnätet 
Statistik över det statliga svenska vägnätet har sammanställts av Trafikverket (2014c) och 
presenteras i Tabell 1 nedan. Informationen visar att ut- och ombyggnaden av mötesseparerade 
motortrafikleder har fortskridit sedan starten vid milleniumskiftet och nu är det enbart 20 km 
motortrafikled som inte är mötesseparerad (ungefär 95 % av all motortrafikled är mötesseparerad). 
För kategorin vanlig väg är antalet kilometer mötesseparerad väg fler än för motortrafikleder, men 
andelen är lägre (ungefär 2 % av all vanlig väg är mötesseparerad). Den totala längden på vanlig 
väg är också betydligt större än för motortrafiklederna. Notera att i förhållande till total längd för 
varje vägtyp är trafikarbetet störst för motorvägar. Därefter kommer mötesseparerade vanliga 
vägar. 
 

TABELL 1 - OLIKA VÄGTYPER PÅ DET STATLIGA VÄGNÄTET I SVERIGE, DESS UTBYGGNAD OCH 

ANTAL FORDONSKILOMETER 2012 (TRAFIKVERKET, 2014C). 
Vägtyper 2012 

Vägtyp Väglängd, km Antal fordonskm 
(miljarder km) 

Motorvägar 1 920 17 
Motortrafikleder 410 1 
     varav mötesseparerade 390 1 
4-fältsväg 200 1 
Vanlig väg 95 930 33 
     varav mötesseparerade 2 160 3 

 
 

3.2 2+1-vägar 
 
3.2.1 Motiv till byggande av 2+1-vägar 
 
Det statliga svenska vägnätet består, som tidigare nämnts, till viss del av 13-metersvägar (inte alla 
vanliga vägar) och motortrafikleder. Under 90-talet bestod det statliga vägnätet till ungefär 3 700 
km av sådana vägar, vilket motsvarade 14 % av längden på det statliga huvudvägnätet. Samtidigt 
stod dessa vägar för cirka 25 % av det totala trafikarbetet, vilket innebär att de var hårt belastade. 
Trafiksäkerheten på dessa vägar var dålig, då det under varje år på 90-talet omkom ungefär 100 
trafikanter och 400 personer skadades svårt. Därför var det från dåvarande Vägverkets håll 
intressant att undersöka alternativa utformningar av dessa olycksdrabbade vägar. Förstudier som 
genomförts av dåvarande Vägverket visade att mitträcken som bäst skulle kunna minska antalet 
dödade på motortrafikleder och 13-metersvägar med cirka 80 respektive 60 % på länknivå. 
Dessutom skulle antalet dödade och svårt skadade (benämnt DSS) kunna minska med 70 respektive 
50 %. VTI och Vägverket bedömde därefter tillsammans att minskningen i DSS-kvot skulle kunna 
ligga någonstans mellan 20 och 50 % (Carlsson, 2009). 
 
Även om trafiksäkerheten var det primära målet när 2+1-vägarna planerades undersöktes även 
vägarnas effekt på bland annat framkomligheten. I förstudien, som togs upp i stycket ovan, antogs 
att frifordonshastigheten inte skulle förändras, men att trafikflödets effekt på reshastigheten skulle 
bli stor på 2+1-vägar. Med andra ord valde dåvarande Vägverket att acceptera en förväntad 
minskning av reshastigheten för högre flöden, till förmån för en trafiksäkrare väg. 
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För att bedöma om ett projekt är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv brukar 
nettonuvärdeskvot (NNK) användas. Nettonuvärdeskvot beskrivs i Trafikverket (2012b) och 
beräknas genom att dividera nuvärdessumman av nyttor och kostnader med nuvärde av 
investeringskostnaden. Den är alltså ett mått på hur väl nyttorna över- eller understiger kostnaderna 
för ett projekt. Viktiga nyttor kan vara hur säkerhet och framkomlighet påverkas av förändringen. 
I 2+1-fallet skulle en del av NNK basera sig på de effekter som fås med mitträcken och vilka 
hastighetsflödessamband som används.  Nettonuvärdeskvoten är ett vedertaget sätt att beräkna hur 
samhällsekonomiskt lönsamt ett transportprojekt är. Tabell 2 visar vilken nettonuvärdeskvot som 
kan placeras i vilken lönsamhetskategori. 
 

TABELL 2 - NETTONUVÄRDESKVOTEN FÖR OLIKA LÖNSAMHETER (TRAFIKVERKET, 2012B). 
Kategori NNK 

Mycket hög lönsamhet ≥2 
Hög lönsamhet 1-1,99 

Lönsamt 0,5-0,99 
Svagt lönsamt 0-0,49 

Olönsamt -0,3 – -0,01  
Mycket olönsamt < -0,3  

 
Vid ombyggnation från 13-metersväg till mötesfri landsväg med hastighetsgränsen 100 km/h (2+1-
väg med mitträcke och plankorsningar) både före och efter ombyggnaden, erhålls en 
nettonuvärdeskvot på 2,3. Byggs en motortrafikled om till mötesfri motortrafikled (2+1-väg med 
mitträcke och korsningar i skilda plan) med 100 km/h både före och efter ombyggnaden, erhålls 
en nettonuvärdeskvot på 7,7. Dessa värden baserar sig på de verkliga utfallen vid byggande av 2+1-
vägar (Carlsson, 2009). Det betyder alltså att båda typerna av ombyggnationer har mycket hög 
lönsamhet enligt kategoriseringen i Tabell 2.  
 
Sammantaget innebär detta alltså att 2+1-vägar kan ses som en viktig trafiksäkerhetsåtgärd för att 
få ned antalet dödade och svårt skadade på både 13-metersvägar och motortrafikleder, samtidigt 
som kostnaden för att bygga dessa vägar mer än väl täcks av de nyttor som om-/nybyggnationerna 
medför. 
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3.2.2 Utformning av 2+1-vägar i Sverige 
 
Utformningen av 2+1-vägarna kan variera beroende på om mitträcke sätts upp eller inte, och om 
vägen på den aktuella delsträckan är 1+1 eller 2+1. Nedan visas de olika utformningarna som finns 
och som presenterats i Vägverket (2006). 
 
Ett alternativ är att på vissa sträckor av vägen ha 1+1-väg med heldragen mittlinje och räfflor i 
mitten, vilket representeras av Figur 7, exklusive körfältet i mitten. Den undre delen av Figur 7 
visar hur körfälten ser ut uppifrån. Notera att för denna vägutformning saknas mitträcke.  
 
Ytterligare ett alternativ av vägutformning utan mitträcke i mitten av vägen syns i Figur 7. Här är 
vägen indelad i två körfält i den ena riktningen och ett i den andra. Körriktningen och vägens 

utformning syns mer detaljerad i den nedre delen av Figur 7. Notera att genomgående körfält kör 

rakt fram vid utökning från ett till två körfält. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 7 - 2+1-VÄG MED RÄFFLAD MITTREMSA (VÄGVERKET, 2006) ÖVERST, LINJEFÖRING 

UNDERST. 
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En konventionell utformning av 2+1-vägar, och kanske den utformning som gemene man tänker 
att 2+1-vägar har, är den som presenteras i Figur 8. Vägen har här två körfält i ena riktningen och 
ett i det andra, precis som i Figur 7. Skillnaden är den att den nedanstående vägen har ett mitträcke, 
vilket är den åtgärd som Carlsson (2009) presenterade som avgörande för att få ned antalet dödade 
och svårt skadade på motortrafiklederna och 13-metersvägarna. 
 

 
FIGUR 8 - 2+1-VÄG MED RÄFFLAD MITTREMSA OCH MITTRÄCKE (VÄGVERKET, 2006). 

 
Längden på tvåfältssträckorna varierar beroende på vilken väg som undersöks, men det finns 
gemensamma riktlinjer. Längden bör ligga någonstans i intervallet 1-2,5 km och ska räknas från de 
områden som presenteras i Figur 9. Det innebär alltså att tvåfältssträckan börjar räknas från starten 
av uppdelningen från ett körfält till två, till starten av sammanvävningen av två körfält till ett. Det 
bör också noteras att ju högre trafikflödena är, desto bättre är det för framkomligheten (minskad 
fördröjning) att ha många korta omkörningsfält (Sektion Utformning av vägar och gator, 2004). 
För korta omkörningsfält är dock inte lämpligt, eftersom köer som byggs upp på de enfältiga 
sektionerna då inte hinner avvecklas på de tvåfältiga sektionerna (Robertson & Tapani, 2009). 
 

 
 
 

FIGUR 9 - LÄNGD PÅ OCH MÄTPUNKTER AV TVÅFÄLTSSTRÄCKAN PÅ 2+1-VÄGAR (SEKTION 

UTFORMNING AV VÄGAR OCH GATOR, 2004). 



22 
 

Vanligtvis är andel omkörbar längd i respektive riktning cirka 40 % (Olstam, et al., 2013). Det 
innebär alltså att 40 % av vägens längd i varje riktning kan utnyttjas för omkörning. På de resterande 
60 % ryms alltså både den motstående riktningens körfält men också plankorsningar, övergångar 
mellan en- och tvåfältiga delar eller partier som inte är lämpliga att ha 2+1-sträckor på, exempelvis 
redan befintliga broar (Vägverket, 2006). 
 
Omkörningsfältens längd bör också utformas beroende på hur stor trafikvolymen är på vägen. I 
Trafikverket (2012c) ges råd om hur långa omkörningsfälten på 2+1-vägar bör vara, se Tabell 3. 
Längden på tvåfältssträckan beror bland annat på vilken procentuell andel omkörbar längd som 
används och vilken årsdygnstrafik vägen har. 
 
 

TABELL 3 - REKOMMENDERADE LÄNGDER PÅ TVÅFÄLTSSTRÄCKOR PÅ 2+1-VÄGAR MED 

VARIERANDE PROCENTUELL ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD (TRAFIKVERKET, 2012C). 

 
 
I Figur 10 presenterar Trafikverket (2012d) de krav som ställs på utformningen när en 2+1-väg ska 
anläggas. När en 2+1-väg ska utökas från ett körfält till två behövs en kortare vägsträcka än när två 
körfält flätas samman till ett, vilket Figur 10 visar. Det krävs minst 100 meter vid övergång från ett 
körfält till två och minst 150 meter vid sammanvävning från två körfält till ett.  
 

Andel OL 
(%) 

ÅDT Längd tvåfältssträckor (m) Variation 

15 ≤ 10 000 1 200 < ÅDT 2 400, 900-1 200 m  
≥ ÅDT 2 400, 1 200 m 

20 ≤ 10 000 1 200 < ÅDT 9 300, 900-1 200 m  
≥ ÅDT 9 300, 1 500 m 

30 ≤ 10 000 2 000 < ÅDT 5 200, 1 200-2 000 m  
≥ ÅDT 5 200, 2 000 m 

30 ≤ 15 000 2 000 < ÅDT 13 500, 1 500-2 000 m  
≥ ÅDT 13 500, 2 000 m 

40 ≤ 15 000 2 000 - 

FIGUR 10 - KRAV PÅ UTFORMNINGEN AV 2+1-VÄGAR (TRAFIKVERKET, 2012D). 
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3.2.3 Glesa 2+1-vägar 
 
En variant av utformning av 2+1-vägar är så kallade glesa 2+1-vägar. Som namnet antyder är andelen 
2+1-väg av vägens totala längd glesare än på en konventionell sådan, så som beskrivs i 3.2.2 
Utformning av 2+1-vägar i Sverige. Andel omkörbar längd på glesa 2+1-vägar ligger vanligen 
mellan 15-35 % (Olstam, et al., 2013). Ytterligare en definition från Trafikverket (2012a) talar om 
att 20 % andel omkörbar längd bör nyttjas på vägar där ÅDT är färre än ca 6 000 fordon. För 30 
% andel omkörbar längd bör ÅDT vara över 7 000 fordon. Det innebär att trafikvolymen på de 
glesa vägarna har ett trafikflöde som i genomsnitt per dag är lägre än detta tröskelvärde, och är 
därmed relativt lågtrafikerade vägar. 
 
Utformningen av de glesa 2+1-vägarna kan variera från väg till väg, men kan relateras till de 
beskrivningar som finns i 3.2.2 Utformning av 2+1-vägar i Sverige. De enfältiga partierna, vilket 
Figur 7 visar ett exempel på, är som tidigare beskrivits längre än på konventionella 2+1-vägar. Figur 
7 och Figur 8 visar exempel på 2+1-utformningar med och utan mitträcke. Skillnaden mot 
konventionella 2+1-vägar ligger alltså inte i säkerheten hos vägen i form av mitträcke och räffling, 
utan vilken andel omkörbar längd som används (Trafikverket, 2012a). 
 
3.2.4 Effekter på reshastighet och trafiksäkerhet 
 
De effekter som ett införande av 2+1-vägar i Sverige har medfört har på ett grundligt sätt 
undersökts och följts upp av Carlsson (2009). För MML (mötesfri motortrafikled) har två stycken 
objekt undersökts, E4 Gävle-Axmartavlan (110 km/h) och E18 Västjädra-Västerås (90 km/h). Vad 
gäller reshastighetens förändring beror den på vilket flöde som undersöks. För flöden upp till 500 
fordon/h per riktning och körfält har medelreshastigheten vid 90 km/h som hastighetsgräns ökat 
med 2 km/h vid mitträcke och 4 km/h med enbart målning. Vid 110 km/h som hastighetsgräns 
är den genomsnittliga reshastigheten 108,5 km/h. För flöden högre än 500 fordon/h per riktning 
och körfält minskar hastigheten något på de enfältiga sträckorna, och vid högre än 900 fordon/h 
är skillnanderna mellan en- och tvåfältiga sträckor betydande. Kapacitetstaket ligger mellan 1 500- 
1 550 fordon/h per riktning och körfält, vilket är ungefär 300-350 fordon/h per riktning och körfält 
lägre än för vanlig motortrafikled (Carlsson, et al., 2003).  
 
Det har också visat sig att flaskhalsen för 2+1-vägar utgörs av sammanvävningen från två körfält 
till ett, eftersom sträckan är relativt kort (ungefär 150 meter) och fordonen kan tvingas till hårda 
inbromsningar som skapar effekter uppströms i trafikströmmen. 
 
För MLV (mötesfri landsväg) har Rv 45 Åmål-Säffle (90 km/h) och Rv 50 Lillån-Axbergshammar 
(90 km/h) undersökts. Efter införande av 2+1-vägar har medelreshastigheten ökat med 1,5-3 
km/h. Kapaciteten som uppnåtts är samma som för MML (1 500-1 550 fordon/h per riktning och 
körfält) och är alltså 300-350 fordon/h per riktning och körfält lägre än för vanlig landsväg 
(Carlsson, 2009). 
 
Den främsta anledningen till att 2+1-vägar började byggas var att trafiksäkerheten skulle förbättras 
på ett ekonomiskt effektivt sätt, vilket beskrivs i 3.2.1 Motiv till byggande av 2+1-vägar. Efter 
införandet av 2+1-vägar har antalet dödade jämfört med förväntat utfall för 13-metersvägar eller 
motortrafikleder minskat med 76 %. Om enbart länknivå undersöks blir siffran 79 %. Risken att 
råka ut för en dödlig trafikolycka på länknivå på 2+1-vägar är precis samma som på motorväg, 
vilket innebär att de båda vägarna i detta avseende är lika säkra. DSS-kvoten kan det sägas att för 
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mötesfria motortrafikleder med 110 km/h ligger minskningen av DSS-kvoten mellan 56-58 %, för 
mötesfria landsvägar med 110 km/h på 39 % och för mötesfria landsvägar med hastighetsgränsen 
90 km/h med 70 %. 
 
3.2.5 Utbyggnad, utformning och effekter i övriga världen 
 
Japan 

Även om 2+1-vägar i mångt och mycket är en företeelse som införts i Sverige finns det exempel 
från andra länder också. I Japan har så kallade Two-Lane Expressways införts som ett led i att förbättra 
framkomligheten på mindre vägar med relativt låg trafik, vilket presenteras av Catbagan & 
Nakamura (2006). Punkthastighetsmätningar har genomförts på vägarna under olika tider på året. 
Vägarnas utformning påminner om de svenska 2+1-vägarna med möjligheter till att passera fordon 
som kör långsammare på omkörningsfält, vilka är placerade på flertal platser på vägen. Den största 
delen av vägen består dock av ett körfalt i vardera riktning, se Figur 11 för ett exempel. Notera att 
stålvajer saknas, eftersom vägen enbart är en provisorisk lösning i väntan på större ombyggnad. En 
skillnad mot svenska vägar är dock att hastigheten typiskt är lägre, på japanska Two-Lane 
Expressways ligger den runt 70 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa Two-Lane Expressways var, som nyligen nämnts, ursprungligen tänkta att fungera som en 
provisorisk lösning för att höja reshastigheten och öka mobiliteten för användarna av vägen, men 
ett permanentande av dessa vägar har också diskuterats. Det har visat sig att då flödet var som 
högst under den undersökta perioden (ungefär 1 100 – 1 200 fordon/h per riktning och körfält) 
höll sig medelhastigheten mellan 65 och 70 km/h.  
 
En studie som är jämförbar med förhållandena på svenska 2+1-vägar är Munehiro, et al. (2012), 
där effekterna av införandet av så kallade Two-Plus-One-Lane Highways har undersökts. Det svenska 
klimatet med olika årstider liknar det som undersökts i studien, där 2+1-vägars egenskaper har 
undersökts under snöiga och kalla förhållanden och jämförts med egenskaperna vid torra 

FIGUR 11 - EN JAPANSK TWO-LANE EXPRESSWAY MED ETT KÖRTFÄLT 

I VARDERA RIKTNINGEN (CATBAGAN & NAKAMURA, 2006). 
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förhållanden. Olika typer av utformningar av 2+1-vägar har undersökts (intervallet mellan 
omkörningsfälten och antalet omkörningsfält har varierats).  
 
För det första visade studien att införandet av ett omkörningsfält medför ökad medelreshastighet 
både på torrt och vått (exempelvis snöigt och isigt) väglag. Andelen fordon som hindrades från att 
köra om minskade också. För det andra har det också visat sig att ökningen av medelhastigheten 
på både torra och snöiga underlag är större om enfältssträckorna är kortare. Ett lämpligt avstånd 
mellan omkörningsfälten på vägar med trafikflöden omkring 600 fordon/h har visat sig vara mellan 
3 och 5 kilometer, vilket ökade medelhastigheten från 59 till 64 km/h jämfört med vägar utan 
omkörningsfält. Dessutom har det visat sig att det är mer fördelaktigt att ha korta intervall mellan 
omkörningsfälten än långa när det handlar om snöiga regioner. På den undersökta sträckan 
motsvarar avstånden mellan omkörningsfälten en andel omkörbar längd som ligger mellan 37,5 
och 22,5 % för 3 respektive 5 kilometer mellan omkörningsfälten. 
 

USA 

En annan typ av lösning som har implementerats utomlands är så kallade Super 2 Highways i Texas 
i USA. Motivet till införandet av vägarna var ökande trafikvolymer skulle utsätta det dåvarande 
trafiksystemet på landsbygden för stora påfrestningar. På vägar med färre än 5 000 ÅDT skulle ett 
införande av omkörningsfält på vägarna hjälpa till att både förbättra vägprestandan och samtidigt 
förbättra säkerheten på vägen. Samtidigt är de kostnader som förknippas med ett motorvägsbygge 
för höga, vilket innebär att alternativ till motorvägarna var tvungna att hittas. Likheter finns med 
de svenska 2+1-vägarna, men en skillnad är att de amerikanska vägarna saknar stålvajer och 
mitträcke. Rekommendationer för vilka längder på och avstånd mellan omkörningsfält som bör 
användas (likt Tabell 3) presenteras i Tabell 4 (Brewer, et al., 2012).  
 

TABELL 4 - REKOMMENDERADE LÄNGDMÅTT PÅ AMERIKANSKA SUPER 2 HIGHWAYS  
(BREWER, ET AL., 2012). 

ÅDT rak 
väg 

(fordon/h) 

ÅDT 
kuperad väg 
(fordon/h) 

Längd på 
omkörningsfälten 

(km) 

Avstånd mellan 
omkörningsfälten 

(km) 

Andel 
omkörbar 
längd (%) 

≤ 1 950 ≤ 1 650 1,28 – 1,76 14,4 – 17,6 8,9 – 10,0 
2 800 2 350 1,28 – 1,76 6,4 – 8 20,0 – 22,0 
3 150 2 650 1,92 – 2,4 6,08 – 7,2 31,6 – 33,3 
3 550 3 000 2,4 – 3,2 5,6 – 6,4 42,9 – 50,0 

 
 
Utvärderingar av dessa vägar har genomförts av bland annat Park, et al. (2012) och det har visat sig 
att införandet av ett omkörningsfält har statistiskt signifikant reducerat antalet olyckor med 35 % 
på länknivå och med 42 % då både länkar och noder medräknas. Samma resultat har kunnat påvisas 
av Brewer, et al. (2012) med hjälp av simulering. Genom att undersöka olika höga flöden av trafik, 
väglutning, andel tunga fordon, längd på omkörningsfälten och antalet omkörningsfält har ett antal 
olika kombinationer av scenarion kunnat skapas. Det har visat sig att förbättringen i 
framkomligheten avtar ju fler förbättringar som genomförs. Om antalet antalet omkörningsfält 
ökar från noll till tre är den procentuella förbättringen i framkomlighet bättre än om antalet 
omkörningsfält ökar från tre till sex. Det samma gäller för längden på omkörningsfälten; om 
längden på omkörningsfälten ökar från 1 mile till 2 miles blir förbättringen i framkomlighet större 
än om den ökar från 2 miles till 3 miles. Anledningen till detta är att de ekonomiska kostnaderna 
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överstiger de restidsmässiga vinsterna vid högre nivåer. Antalet omkörningar blev också fler ju 
högre andelen tunga fordon var.  
 

Finland 

Även Finland har infört 2+1-vägar, men på ett begränsat antal platser i landet (Potts, 2003). Den 
första vägen infördes 1991 utifrån liknande förutsättningar som i Sverige – de ekonomiska medlen 
räckte inte till för att bygga om tvåfältsvägar till motorvägar med totalt fyra körfält utan andra 
lösningar var tvungna att skapas för att förbättra framkomligheten för trafiken. Figur 12 och Figur 
13 visar två exempel på hur finska 2+1-vägar kan utformas. Notera att på dessa vägar har varken 
stålvajer eller mittenräcke använts för något av de studerade objekten i Finland i Potts (2003). För 
framtida 2+1-vägar planeras vägarna utrustas med en mittbarriär med stålvajer. Noterbart är att 
den typiska längden på ett omkörningsfält är 1,5 km. 
 

     

 

 
 
Effekterna av införandet av 2+1-vägar i Finland är goda ur flera perspektiv. Antalet omkörningar 
av fordon på passager av vägen som inte byggts ut till 2+1-väg har minskat, vilket tolkas som ett 
tecken på att trafikanterna väntar till de delarna av vägen med bättre sikt och vägstandard för 
omkörning. Hastigheten vid låga flöden har ökat med 1-2 km/h och vid höga flöden med 4-5 
km/h. Vissa egenskaper för vägen har också undersökts; kapaciteten på vägarna har uppmätts till 
mellan 1 500 och 1600 fordon/h och den optimala längden på ett omkörningsfält (med avseende 
på trafikflöden och ekonomi) ligger mellan 1-1,5 km. Vid snöfall och halt väglag sjunker 
medelhastigheten med 4 respektive 7 km/h jämfört med bra väglag. 
 
  

FIGUR 13 - EN NORMAL UTFORMNING AV 2+1-VÄG I 

FINLAND 
 (POTTS, 2003). FIGUR 12 - EN 2+1-VÄG I FINLAND DÄR ETT 

KÖRFÄLT BLIR TVÅ  
(POTTS, 2003). 
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Danmark 

Några år efter att Finland infört sina första 2+1-vägar gjorde Danmark det, nämligen år 1993 
(Herrstedt, 2001). Anledningen var att man sett positiva effekter i andra länder som gjort det, och 
hade ett eget behov av att stärka trafiksäkerheten, öka möjligheterna till enklare omkörningar för 
snabbare fordon och minska stressen hos trafikanterna. Genom att bygga tre stycken försöksvägar 
undersökte man vilka effekter de nya vägtyperna skulle ha på olika typer av prestandamått. 
Försöksvägarna hade likt de finska vägarna inga mittseparerade stålvajrar, utan var enbart målade. 
Omkörningsfältens längd var under försöken 1 000 meter. 
 
Effekterna av dessa försöksvägar har dock varit svårt att säga något om, eftersom vägarna har varit 
så få och förändringarna inte varit tillräckligt stora för att vara statistikt signifikanta. Därmed går 
det alltså inte att säga om 2+1-vägarna utan mitträcke har förändrat reshastigheten och har minskat 
antalet olyckor på de aktuella vägavsnitten. På två av de tre försöksvägarna har den genomsnittliga 
reshastigheten minskat med mellan 2 och 3 km/h, medan det för den tredje försöksvägen har ökat 
med 4 km/h. Tänkbara förklaringar till detta kan vara att hastighetsgränsen är 80 km/h i de två 
första fallen och 90 km/h i det tredje, och/eller att andelen tunga fordon är 10-12 % för de två 
första fallen och 6-8 % för det tredje. 
 
När det kommer till trafiksäkerhet kan det sägas att antalet dödade på dessa vägar har minskat från 
11 före ombyggnationen till 3 efteråt, och förväntat antal var 9 stycken. Det betyder att det är en 
statistiskt signifikant skillnad, notera dock att signifikansnivån är 10 % [sic!]. 
 

Tyskland 
Även Tyskland har byggt om ett flertal av sina tvåfiliga motorvägar till 2+1-vägar (Potts, 2003). 
Anledningen till detta var att säkerheten på de gamla vägarna var dålig. Tanken med vägen (som 
var tvåfältig motorväg med antingen en bred vägren eller belagda utrymmen för långsamma fordon 
och utryckningsfordon) var att de långsamtgående fordonen tillfälligt skulle hålla sig på vägrenen 
eller i de belagda fickorna. Istället utnyttjades de som permaneneta körfält, vilket skapade stora 
säkerhetsrisker. Därför infördes 2+1-vägar med förhoppning om förbättrad trafiksäkerhet. Figur 
14 visar hur en typisk 2+1-väg ser ut, notera att det saknas mittbarriär med stålvajer på alla tyska 
2+1-vägar. Separeringen mellan motgående körfält går från att som sämst vara 0,5 meter oräfflad 
till som bäst 1 meter räfflad. Längden på omkörningsfälten ligger vanligen mellan 1-1,4 km. 
Hastighetsgränsen på 2+1-vägarna är 100 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FIGUR 14 - EN TYPISK TYSK 2+1-VÄG (POTTS, 2003). 
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Efter byggandet av 360 kilometer 2+1-väg genomfördes en utvärdering som kom fram till följande: 
 

 Servicenivån har ökat för trafikanterna, vilket innebär att trängseln minskat och 
framkomligheten ökat. 

 Antalet svårt skadade och dödade har minskat med 36 % på vid byggandet av 2+1-vägar istället 
för konventionella tvåfältiga motorvägar. 

 För alla olika typer av olyckor har en minskning med 28 % uppmätts. 
 
Sammanställning 

Tabell 5 presenterar en sammanfattning av de åtgärder och resultat som genomförts i de undersökta 
länderna.  
 

TABELL 5 - SAMMANFATTANDE ÅTGÄRDER OCH RESULTAT FÖR DE UNDERSÖKTA LÄNDERNA. 

Land Åtgärd 
Resultat: 

trafiksäkerhet 
Resultat: 

reshastighet 

Sverige 
2+1-vägar med 

mitträcken 
Antal döda -79 %, 

DSS (-39 %) – (-70 %) 

Med mitträcke 
+2 km/h, med 

målning +4 km/h 

Japan 
2+1-vägar med 
omkörningsfält 

- 
Medelhastigheten 
+5 km/h vid 600 

fordon/h 

USA 
2+1-vägar med 

omkörningsfält utan 
mitträcke 

Antal olyckor -35 % på 
länknivå, -42 % på både 

länk- och nodnivå 
- 

Finland 
Målade 2+1-vägar utan 

mitträcke 

Färre antal 
omkörningar på 

passager utan målning 

Ökning med 1-5 
km/h beroende 

på flöden 

Danmark 
Målade 2+1-vägar utan 

mitträcke 
Färre antal olyckor med 

dödlig utgång 

Två vägar – 2-3 
km/h, en väg + 4 

km/h 

Tyskland 
Målade 2+1-vägar utan 

mitträcke 
DSS -36 %, alla typer 

av olyckor -28 % 
- 
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3.3 Övriga framkomlighetsförbättrande åtgärder 
 
Att genomföra byggnation av 2+1-vägar är ett sätt att öka trafiksäkerheten på vägen, men också 
att förbättra framkomligheten på vägen till en lägre ekonomisk investering än för 
motorvägsbyggen. Det finns ett flertal andra åtgärder som också kan genomföras med syftet att 
förbättra framkomligheten, och dessa presenteras i Trafikverket (2012a).  
 
Siktklasserna, som delas in i fyra stycken där 1 är bäst förhållanden och 4 är sämst förhållanden 
(Björketun, 2003), har också en betydelse för framkomligheten på vägen. Vilken siktklass som en 
väg tilldelas baserar sig på vägens horisontella och vertikala linjeföring. De 
hastighetsflödessamband som Trafikverket förfogar över skiljer sig åt mellan olika siktklasser. För 
en väg med 90 km/h som hastighetsgräns ökar frifordonshastigheten då sikten förbättras från 
siktklass 4 till siktklass 1 från 86 km/h till 92 km/h.  
 
Ett exempel på åtgärd är att bredda vägen, vilket skapar mer utrymme för fordonen och kan enligt 
Trafikverket (2012a) höja frifordonshastigheten. Om vägbredden dubbleras, från 6 till 12 meter, 
för en väg med siktklass 1 och hastighetsgräns 90 km/h höjs frifordonshastigheten i genomsnitt 
från 89 km/h till 93 km/h för personbil. För en väg med siktklass 1 och hastighetsgräns 70 km/h 
höjs frifordonshastigheten i genomsnitt från 79,5 km/h till 83 km/h. För lastbilar med respektive 
utan släp kan hastigheterna för samma typer av vägar och siktklasser höjas med 2 km/h och 3,5 
km/h respektive 2 km/h och 2 km/h. 
 
Att förändra vägbredden, utan att addera något körfält, påverkar också vägens kapacitet. Att på 
samma sätt som ovan öka vägbredden från 6 till 12 meter ökar kapaciteten för en tvåfältsväg med 
siktklass 1 från ungefär 1 780 fordon/h till 2 000 fordon/h. Att addera ytterligare ett körfält, vilket 
i viss mån kan liknas vid en vägbreddsökning, ökar också vägens kapacitet. Det har visat sig att gå 
från en motorväg med totalt fyra körfält till sex körfält ökar kapaciteten per riktning med 1 450 
fordon/h. 
 
Ytterligare åtgärder som kan genomföras är att minska antalet enskilda utfarter på vägen, vilket 
dock kan medföra negativa restidsförändringar för trafik som tidigare använt dessa utfarter. Att 
förbättra sidoområdena längs vägen kan också förbättra framkomligheten (Trafikverket, 2012a). 
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KAPITEL 4 – SIMULERING 
 

I denna del beskrivs den allmänna processen kring hur en 

trafiksimuleringsstudie går till. Dessutom presenteras 

simuleringsverktyget RuTSim och vilken indata som generellt 

krävs för trafiksimuleringar. 

 

4.1 Trafiksimulering 
 
4.1.1 Trafiksimulering som verktyg 
 
Tillsammans med analytiska metoder är trafiksimulering vanligt förekommande verktyg för att 
beskriva olika trafiksituationer. Då båda verktygen har sina för- och nackdelar är det viktigt att 
beakta dessa för att en trafiksituation ska kunna beskrivas så bra som möjligt. När det gäller 
analytiska modeller är de oftast helt avgränsade till den korsning eller vägsträcka som undersöks. 
Ett vanligt antagande är därför att den undersökta trafiksituationen inte är påverkad av andra delar 
i trafiksystemet. Trafiksimuleringsmodeller å andra sidan kan ta hänsyn till flera delar i ett nätverk 
vilket framförallt är viktigt när exempelvis fortplantande av trängsel ska undersökas. Även fast de 
analytiska metoderna oftast är pålitligare när det handlar om att uppskatta till exempel kapacitet har 
trafiksimuleringar sin styrka vad gäller dynamiken i trafiksituationer, uppbyggnad och avveckling 
av köer etc. (Trafikverket, 2014d). 
 
Jämfört med analytiska metoder anses de främsta styrkorna med trafiksimulering vara att de: 

 ger möjlighet att ta hänsyn till och inkludera angränsande korsningar till den skapade 
trafikmodellen 

 skapar möjlighet till analys av fler alternativ till möjliga utformningar på vägsträckor och 
korsningar 

 ligger närmare ett trafiksystems naturligt slumpmässiga och dynamiska beteende vad 
gäller exempelvis uppbyggnad och avveckling av köer över en viss tid och sträcka 

 ger goda möjligheter att visualisera resultat via animationer av fordonsrörelser. 
 

Till nackdelarna inkluderar Trafikverket (2014d) att trafiksimulering: 

 traditionellt sett inte ger några automatiska beräkningar av vissa framkomlighetsmått där 
bland annat kapacitet, belastningsgrad och geometrisk fördröjning ingår 

 är mer tids- och (in)datakrävande vid skapandet av trafikscenarion samt vid kalibrering 
och validering av dessa 

 är mer tidskrävande vid körningar, analyser och jämförelser av scenarion 

 ställer högre krav på indata. Framförallt insamling av data kring trafikanters beteenden i 
trafiken är både penga- och tidsmässigt kostsamt. 

 
Noggrannheten hos trafiksimulering beror till stor del på hur väl trafikmodellen byggs. Till detta 
inkluderas bland annat hur väl det verkliga trafikbeteendet återges i modellen och hur väl modellen 
kalibreras och valideras för just den studerade platsen. Animering av trafikrörelser, upprepade 
modellkörningar och jämförelser med verkliga observationer är användbart för att öka 
noggrannheten (Trafikverket, 2014d). 
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4.1.2 En trafiksimuleringsstudies upplägg 
 
En trafiksimuleringsstudie brukar traditionellt sett delas upp i följande åtta steg: 

1. Formulering av syfte och avgränsningar 
2. Datainsamling 
3. Uppbyggnad av basmodell 
4. Verifiering 
5. Kalibrering 
6. Validering 
7. Analys av alternativ 
8. Dokumentering 

 
Figur 16 visar dessa steg i ett flödesschema. Trafikverket (2014a) har använts som underlag till 
beskrivningarna nedan: 
 
Under steg 1 formulering av syfte och avgränsningar tas beslut om vilket trafiksystem och vilka 
eventuella utformningar av det som ska studeras. Typiska syften för en trafiksimuleringsstudie 
brukar ofta handla om att utföra utvärderingar av eventuella nybyggnadsåtgärder och/eller 
förbättringsåtgärder av ett trafiksystem. Ett annat syfte till att trafiksimulera kan vara att helt enkelt 
få en god uppfattning om trafiksystemet genom exempelvis den visualisering som trafiksimulering 
erbjuder. Under detta steg fastställs även vilka avgränsningar som behöver göras i studien. Detta 
kan handla om vilket område som ska undersökas, vilken tidpunkt på dygnet mätningarna ska äga 
rum osv. Val av trafiksimuleringsverktyg och trafikmodell (makro, meso eller mikro) görs även det 
tillsammans med avgränsningarna.  
 
I steg 2 datainsamling samlas, som namnet antyder, data in om det studerade trafiksystemet. 
Beroende på undersökning kan det behövas en mängd olika typer av indata. De mest 
grundläggande indata som behövs är dock information om vägens geometri, trafikantbeteende, 
trafikefterfrågan och trafikstyrning. Datainsamling kan ske dels genom uppskattningar eller 
trafikmätningar av det verkliga trafiksystemet, dels genom inhämtande av trafikledningsdata så 
prioriteringsregler, trafikregler och signalväxlingsscheman. För att kalibrera och validera en 
trafikmodell (se steg 5 och 6) krävs dock trafikmätningar från det verkliga systemet. Detta kan dels 
handla om framkomlighetsmått som restid, reshastighet och kölängd men också förarinformation 
så som önskad hastighet, accepterade tidsluckor och reaktionstid. Se 4.1.3 Grundläggande indata 
till trafiksimulering för en utförligare beskrivning av indata.  
 
I Steg 3 uppbyggnad av basmodell byggs det valda trafiksystemet upp det valda 
trafiksimuleringsverktyget. Modelluppbyggnadsfasen består av att tolka indata och mata in 
nödvändig information i trafiksimuleringsverktyget för att få en representation av det verkliga 
trafiksystemet. Processen kan liknas vid byggandet av ett hus där först en grund måste läggas innan 
stomme, tak, väggar och sist interiör kan påbörjas. Enligt samma princip av sekventiell ordning 
utförs uppbyggnaden av en basmodell i trafiksimuleringssammanhang. Utgångspunkten är alltid en 
ritning och/eller ett flygfoto där sedan kodning av länkar görs, geometrier definieras tillsammans 
med korsningar, trafikstyrning, trafikefterfrågan, förarbeteende och slutligen inställningar för själva 
simuleringskörningarna. I många fall behövs dock inte alla dessa steg utan konvertering från äldre 
trafikmodeller och återanvändning av parametrar är ofta både effektivt och tidsbesparande. Notera 
att justeringar av parametersättningen för bättre överrensstämmelse med uppmätta data inte sker i 
detta steg utan i steg 5 kalibrering.  
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Under steg 4 verifiering undersöks om modellen gör rätt, dvs. att trafikmodellen utför det som är 
tänkt att den ska utföra. I processen granskas basmodellen efter logiska fel, som exempelvis att 
fordon anländer och avlägsnas på ett felaktigt sätt. Verifieringen kan göras genom att exempelvis 
studera animeringen under en körning. Upptäcks det fel under verifieringen behöver basmodellen 
korrigeras och processen går därför tillbaka till steg 3 (se Figur 16). 
 
I steg 5 kalibrering justeras trafikmodellens parametrar för att uppnå en god överensstämmelse 
med det verkliga trafiksystemet. Kalibreringsprocessen är iterativ och löper mellan följande tre steg 
(se Figur 15) tills trafikmodellen anses vara representativ för det verkliga trafiksystemet.  
 
Vad som bedöms som en överrensstämmelse mellan trafikmodell och verklighet baseras vanligtvis 
på ett förbestämt kriterium, till exempel en tillåten felmarginal eller konfidensnivå. 
Hypotesprövning är en vanlig metod för att fastställa två datamängders överensstämmelse. 
 

 
Steg 6 validering genomförs för att bekräfta att den kalibrerade trafikmodellen inte bara stämmer 
överens med de trafikmätningar som användes under kalibreringsprocessen utan också generellt 
sett, dvs. mot ett nytt oberoende set av data (valideringsdata). Jämförelsen med valideringsdata sker 
enligt samma princip som i steg 5, dvs. genom exempelvis hypotesprövning. Återfinns oacceptabla 
skillnader mellan valideringsdata och simuleringsdata är det nödvändigt att antingen återgå till steg 
5 och kalibrera om modellen eller bygga upp basmodellen från början enligt steg 3. Enligt 
Trafikverket (2014a) kan valideringssteget ses som en extra försäkring om trafikmodellens 
duglighet men går inte att genomföra för nybyggnadsåtgärder eftersom trafiksystemet inte existerar. 
 
Under steg 7 analys av alternativ skapas och jämförs nya scenarion med alternativa utformningar 
och trafikefterfrågan utifrån den kalibrerade basmodellen. Vanligtvis är det här syftesbeskrivningen 
besvaras, genom att jämförelser av effektmått hos scenarierna görs. Exempel på effektmått för 
detta kan vara framkomlighet, kapacitet, hastighet, kölängd och fördröjning. Resultaten från 
jämförelserna ger förhoppningsvis indikation på vilken utformning som passar bäst för det 
undersökta trafiksystemet. Experimentering är också vanligt under detta steg för att undersöka hur 

FIGUR 15 - FLÖDESSCHEMA ÖVER KALIBRERINGSPROCESSEN I EN TRAFIKSIMULERINGSSTUDIE, 
PROCESSEN INLEDS MED ATT TRAFIKMODELLEN SIMULERAS. 



34 
 

effektmått påverkas av extremfall. Dessa extremfall kan exempelvis vara att ha en extremt hög 
trafikefterfrågan eller testa en alldeles för kostsam vägutformning.  
 
Avslutningsvis handlar steg 8 dokumentering om att analysera och dokumentera de resultat 
simuleringsstudien gett. Det viktiga här är att på ett tydligt sätt kunna visa resultat, slutsatser samt 
vilka antaganden som gjorts men att framför allt kunna påpeka osäkerheter i simuleringsresultaten.  
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FIGUR 16 - FLÖDESSCHEMA ÖVER DEN GENERELLA ARBETSPROCESSEN VID EN 

TRAFIKSIMULERINGSSTUDIE (TRAFIKVERKET, 2014A). 
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4.1.3 Grundläggande indata till trafiksimulering 
 
Precis som beskrivits under steg 2 i 4.1.2 En trafiksimuleringsstudies upplägg behövs det indata till 
trafiksimuleringar för olika syften. Det kan dels handla om att indata behövs för vägutformningen, 
dels kan det handla om indata för validering av modellen. Beroende på bland annat studiens syfte 
och omfattning, aktuell programvara och vilka antaganden som görs behövs olika data. Archer & 
Cunningham (2005) presenterar vilken data som generellt sett behövs i trafiksimuleringar och den 
visas i Tabell 6. Tabellen är en beskrivning av vad som kan behövas i en trafiksimuleringsstudie 
och vissa delar kan utelämnas beroende på val av trafikmodell. Ska exempelvis en rak landsväg 
studeras är det uppenbart att ett flertal av punkterna i Tabell 6 kan strykas. 
 
Beroende på om det är en nybyggnads- eller förbättringsåtgärd som undersöks behöver olika steg 
genomföras i insamlandet av data (Trafikverket, 2014a). För en nybyggnadsåtgärd, där det alltså 
saknas tidigare vägar och tillhörande flöden, måste en prognos på reseefterfrågan skapas. Detta kan 
göras genom att exempelvis använda någon typ av generella trafikökningstal, tidigare erfarenheter 
från liknande projekt eller någon typ av prognosverktyg.  
 
Förbättringsåtgärder bygger på att ett redan befintligt system ska modifieras, vilket innebär att det 
finns möjlighet till att genomföra besök på platsen som ska studeras. Där kan trafikmätningar 
genomföras (om de inte redan finns), där data till uppbyggande av basmodell och för validering 
samlas in. Om bedömningen är att åtgärden förändrar efterfrågan på resor ska en trafikprognos 
skapas på samma sätt som i stycket ovan. 
 
Generellt sett är insamlandet av data både tids- och resurskrävande, och av stor betydelse för 
utgången av det fortsatta arbetet med trafiksimuleringen. Om indata är tillförlitlig och av tillräckligt 
god kvalité är chanserna goda att simuleringsmodellen representerar verkligheten på ett bra sätt 
(givet att övriga steg genomförs korrekt, se Figur 16). En riktlinje är att datainsamlingens tidsåtgång 
av hela simuleringsstudien bör uppgå till en tredjedel (Archer, et al., 2008). 
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TABELL 6 - DATABEHOV VID TRAFIKSIMULERINGAR (ARCHER & CUNNINGHAM, 2005). 
Datatyp Databehov Exempel på data 
Vägnät Vägutformning: 

 Länklängder 

 Antal körfält 

 Linjeföring 

 Lutningar 

 Enkelriktningar 

 Hastighetsgränser 

 Tillåtna körriktningar i korsningar 

 Placering av vägmärken, 
markeringar, signaler, detektorer, 
hållplatser 

 Siktbegränsningar 

 Vävnings- och växlingssträckor 

 Planritningar 

 Digitala kartor 

 Flygfoto 

 Konverteringsbara data från annan 
modell, t.ex. GIS 

Trafikdata  Trafikvolym 

 Resmönster 
 
 

 Fordonssammansättning 
 

 Kollektivtrafik 
 

 Gång- och cykeltrafik 

 Trafikflöden från räkningar 

 Origin-Destination (OD) matriser eller 
svängandelar med eventuell 
tidsuppdelning 

 Andel av olika fordonsklasser och dess 
karaktäristik (längd, acceleration, etc.) 

 Kollektivtrafik – fordonstyp, tidtabeller, 
frekvenser, tid vid hållplats 

 Flöden av gående och cyklister i 
korsningar 

Trafik-
ledningsdata 

 Prioriteringsregler 
 

 Trafiksignalers styrsätt och 
funktion 

 

 ITS (påfartsreglering, VMS, MCS, 
vägtullar) 

 Trafikregler (formella och informella) som 
styr interaktionen mellan trafikströmmar 

 Signalväxlingsschema och signalplan (inkl. 
detektorplacering) 
 

 Information om funktionalitet för ITS-
system 

Förar- och 
fordons-

egenskaper 

 Förarbeteende 
 
 

 Fordonsegenskaper 

 Accepterade tidsluckor, ruttvalsbeteende, 
accelerations- och retardationsnivåer, 
önskad hastighet, följandeavstånd, etc. 

 Längd, bredd, maximal acceleration och 
retardation, etc. 

Data för 
kalibrering 

och 
validering 

 Hastighet 

 Restid 
 

 Fördröjning – tid/antal stopp 
 

 Kölängd 

 Mättnadsflöde 
 

 Genomströmning 
 
 

 Körfältsfördelning 

 Ruttval 

 Punkt- och sträckhastigheter 

 Restider för rutter (separat för 
kollektivtrafik) 

 Fördröjningar per länk, stopplinje, fordon, 
körfält, väg 

 Kölängd enligt bestämda kriterier 

 Maximal avvecklingstakt när köavveckling 
är möjlig 

 Antal fordon som passerar t.ex. en stopp- 
eller väjningslinje under ett visst 
tidsintervall 

 Andel fordon per fordonstyp och körfält 

 Andel fordon per fordonstyp och rutt 
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4.1.4 Mikrosimuleringsverktyg för landsvägar 
 
Förutom RuTSim, som är det simuleringsverktyg som används i detta arbete och som beskrivs mer 
i 4.2 RuTSim, finns det ett antal andra simuleringsverktyg som går att använda för att simulera 
trafiksituationer på landsvägar. 
 
Två stycken äldre trafiksimuleringsverktyg som används inom detta område är TRARR och 
TWOPAS. TRARR utvecklades av Australian Road Research Board och har använts i flera olika 
länder för att exempelvis jämföra olika omkörningsmöjligheter. På- och avfarter är inte möjligt att 
modellera eftersom fordonen ankommer och lämnar den modellerade vägen vid början och slutet 
av vägen. Verktyget använder sig av en deterministisk omkörningsmodell, där omkörningar 
genomförs om det finns tillräckligt med tid (inklusive säkerhetstid) för att genomföra den. 
Dessutom tillåts att mer än ett fordon körs om åt gången. Verktyget har dock inte uppdaterats på 
flera år. Indata som krävs är bland annat väg- och trafikdata och vägens kurvatur och bredd. Utdata 
som kan produceras från verktyget är bland annat restid, reshastighet, andel tid som spenderats 
som följande fordon och antal omkörningar. 
 
TWOPAS är ett mikrosimuleringsverktyg utvecklat av amerikanska Midwest Research Institute och 
är specialiserat på simulering av tvåfiliga landsvägar. Likheter finns med TRARR, då det inte är 
tillåtet att trafiken ankommer eller lämnar nätverket annat än vid start och slut av vägen. 
Programvaran har dock uppdateras senare än TRARR. TWOPAS har använts för att generera data 
till HCM (Highway Capacity Manual). Omkörningsmodellen är stokastisk och innehåller 
funktioner som bland annat undersöker hastigheten på fordonet framför och följarfordonets vilja 
att över huvud taget köra om. Indata som krävs är liknande med den som efterfrågas i TRARR. 
Utdata som går att få är bland annat restid och reshastighet, men också restid vid 
friflödesförhållanden (Tapani, 2005). 
 
En nyare programvara för att bland annat simulera landsvägstrafik är CORSIM, som utvecklats i 
USA. Indata som behövs för att köra CORSIM är bland annat trafikefterfrågan (trafikvolymer), 
trafikrörelser, trafikregler och signalschema, men också vägens utformning. En mängd olika utdata 
går att finna, så som medelreshastighet och förseningstid men också andel fordon som tvingats 
stanna minst en gång på vägen och antalet gånger som en kö inte helt hinner avvecklas under en 
gröntid (ITT Industries, Inc., Systems Division, ATMS R&D and Systems Engineering Program 
Team, 2006). 
 
Från Spanien kommer simuleringsverktyget Aimsun, som förutom att användas som 
mikrosimuleringsverktyg också innehåller funktioner för mesosimulering och hybridanvändning. 
Dessutom kan både fordons- och fotgängarrörelser simuleras samtidigt. Aimsun kan användas 
både till urbana och icke-urbana simuleringar. Dessutom kan programvaran användas för att 
simulera kollektivtrafik. För att köra simuleringar i Aimsun behövs indata i form av vägens 
utformning med längder och mått, och trafikefterfrågan (OD-matriser eller andel svängande i 
kombination med trafikflöden). Som utdata kan användaren få exempelvis restid, 
medelreshastighet och kölängder (Septarina, 2012). 
 
Paramics är ett brittiskt trafiksimuleringsverktyg, som tillåter simulering av både stads- och 
landsvägsmiljöer. Precis som övriga modellverktyg krävs här information om vägens utformning 
och de trafikflöden som finns i nätverket. Kollektivtrafik kan simuleras i modellen och dess 
påverkan på annan trafik kan mätas. Dessutom kan relativt stora nätverk med höga flöden hanteras. 
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Utdata liknar de från övriga verktyg, så som restider och trafikflöden på länkar i nätverket 
(Alexander, 2011). 
 

4.2 RuTSim 
 
4.2.1 Motiv till RuTSim 
 
Under det senaste decenniet har trafiksäkerhet fått en mer betydande roll vid utveckling av länders 
vägnät. I synnerhet i Sverige är detta fokus tydligt för utvecklingen av exempelvis mötesfria 
landsvägar och cirkulationsplatser de senaste tio till femton åren (Se 3.2.1 Motiv till byggande av 
2+1-vägar). Intresset för att planera och utvärdera landsvägar har därför med åren vuxit. Att nyttja 
mikrosimuleringsverktyg har visat sig vara användbart för att studera olika trafiksituationer. Större 
delen av de verktyg som utvecklats fokuserar på att beskriva motorvägs- och stadsmiljöer. Även 
fast majoriteten av många länders vägnät består av landsvägar (i Sverige ca 97 % enligt Tabell 1) 
finns det sparsamt med mikrosimuleringsverktyg som är utvecklade för detta. Då det finns behov 
av att även kunna beskriva och utvärdera prestandan hos landsvägar så bra som möjligt har 
simuleringsverktyget RuTSim tagits fram av Brodin och Carlsson under 1980-talet och sedan 
vidareutvecklats av Tapani (2005). Programmet är skrivet i programspråket C++ och har 
genomgått ett antal uppdateringar under åren. Det senaste tillskottet RuTSim2.0 är den version 
som används till studien och undersöks mer i detalj nedan. 
  
Målet med framställandet av RuTSim var att kunna skapa ett verktyg som klarar av att beskriva 
trafiksituationer för alla typer av landsvägsutformningar. Allt ifrån de vanligare tvåfältsvägarna till 
mötesseparerade 1+1-, 2+1- och 2+2-vägar. Effekter från korsningar och cirkulationsplatser längs 
en landsväg ska även det kunna hanteras i RuTSim (Tapani, 2005). 
 
4.2.2 Delmodeller i RuTSim 
 
RuTSim är uppbyggt av ett antal delmodeller som beskriver varsin del i trafiksystemet. 
Delmodellerna består av: 

 Trafikgenerering  

 Hastighetsanpassning – väggeometri 

 Hastighetsanpassning – CF 

 Omkörning 

 Effekter av korsningar 

 Körfältsbyten 

Trafikgenerering 

Trafikgenereringen bestämmer hur ankomsten av fordon ser ut i en skapad trafikmodell. Vanligtvis 
sker trafikgenereringen enligt en Poissonprocess, dvs. via oberoende ankomster, vilket motsvarar 
verkliga ankomster bra i motorvägs- och stadsmiljöer för låga volymer. För landsvägsmiljöer har 
det dock visat sig att denna fördelning inte lämpar sig lika bra till följd av i överlag mer begränsade 
omkörningsmöjligheter (i synnerhet för 1+1- och många tvåfältsvägar). Snabba fordon följer därför 
långsammare fordon i större utsträckning längs landsvägar och därför ger en Poissonprocess en 
sämre approximering av ankomsterna. Det beskrivs i Tapani (2005) att man istället valt att skapa 
separata ankomstfördelningar för fria respektive begränsade fordon. De fria fordonen motsvaras 
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av ledarfordon (platoon leaders) och ankommer via en Poissonprocess. För de begränsade fordonen 
(fordon som påverkas av framförvarande fordon) har man i RuTSim valt att använda en 
kombinerad lognormal- och exponentialfördelning för att efterlikna det verkliga 
landsvägsbeteendet. Figur 17 visar en täthetsfunktion för en sådan fördelning.  

 
FIGUR 17 - TÄTHETSFUNKTION ÖVER SANNOLIKHETEN FÖR OLIKA TIDSLUCKOR FÖR ANKOMST. 

FLÖDET ÄR I DETTA EXEMPEL 300 FORDON/H (TAPANI, 2005). 
 
Exponentialfördelade ankomster är också vanligt förekommande i ett flertal RuTSim-modeller. För 
trafiksimuleringsstudien som genomförs är det denna fördelning som används för att generera 
trafik. Noterbart när det gäller trafikgenerering i RuTSim är att det finns ett minsta avstånd mellan 
ankomster för fordon. Anledningen till detta är att fordon inte ska kunna genereras ”inuti varandra” 
eller orimligt nära vid simuleringar av höga flöden. Trafikgenereringen bestämmer också hur olika 
egenskaper så som önskad grundhastighet (basic desired speed) och effekt/massa-förhållande (p-
värde) varierar i en fordonspopulation. I denna studie görs detta via en normalfördelning där varje 
enskilt fordon får ett fixt värde när de skapas under simuleringen. Parametrar som fordonslängd 
och reaktionstid antas även de vara normalfördelade. Luft- och rullmotstånd är satta till 
standardvärden för varje fordonstyp (Tapani, 2005). 
 
Hastighetsanpassning – väggeometri  

I RuTSim styrs ett fordons hastighetsanpassning dels av geometrin på vägen (geometrimodell) och 
av andra fordon (CF-modell). I den förstnämnda modelltypen beskrivs inverkan av 
hastighetsgränser, vägbredd, vägkurvatur, lutning och andra geometriska faktorer som påverkar ett 
fordons hastighetsanpassning. I Tapani (2005) presenteras den hastighetsanpassningsmodell (speed 

profile) som används till just detta. I korthet tas en ny fördelning för önskad hastighet fram genom 
att väva samman den önskade grundhastigheten med den påverkan geometrin på vägen och 
hastighetsgränserna har. Den justering hastighetsanpassningen innebär till följd av dessa faktorer 
baseras på empirisk data. För att visa hur fördelningarna i grova drag skiljer sig mellan önskad 
grundhastighet och önskad hastighet i RuTSim, se Figur 18. 
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FIGUR 18 – NORMALFÖRDELADE FÖRDELNINGSFUNKTIONER, TÄTHETS OCH KUMULATIVA, FÖR 

ÖNSKAD GRUNDHASTIGHET (IFYLLDA LINJER) OCH ÖNSKAD HASTIGHET (STRECKADE LINJER). 
SKILLNADER MELLAN FORDONSGRUPPER SKILDRAS OCKSÅ. FIGUREN VISAR EFFEKTERNA AV 

HASTIGHETSANPASSNINGEN SOM GÖRS I RUTSIM. FIGUREN ÄR EN BEARBETAD VERSION FRÅN 

TAPANI (2005). 
 
Delmodeller som sköter hastighetsanpassning (geometri) har en extra viktig roll i just 
landsvägssimulering. Detta beror på att samverkan mellan infrastruktur och fordon är mer 
framträdande vid landsvägssimulering än vid simulering av andra vägmiljöer. Hastighetspåverkande 
faktorer som exempelvis vägkurvatur och lutning är vanligare i landsvägsmiljöer än i exempelvis 
motorvägs- och stadsmiljöer. I de sistnämnda miljöerna är det oftare interaktionen mellan fordon 
och trängsel som styr hastigheten på vägen (Tapani, 2005). 
 
Hastighetsanpassning – CF  

För att beskriva hur en förares körbeteende påverkas av framförvarande fordon (retardation och 
acceleration) är CF-modeller flitigt använda i trafiksimuleringssammanhang (se 2.3.1 Facktermer 
och begrepp), i synnerhet mikrosimulering. Enklare CF-modeller används även ibland vid 
mesosimulering. IDM (Intelligent Driver Model) är ett exempel på en CF-modell. Liksom andra CF-
modeller styr IDM individuella fordons acceleration- och retardationsegenskaper, dvs. hur stark 
reaktionen på andra fordon är. Precis som den utbrett använda Gippsmodellen, se exempelvis 
Ciuffo, et al. (2012), klassificeras IDM som en så kallad säkerhetsavståndsmodell. Det som 
kännetecknar en säkerhetsavstånds-CF-modell är antagandet om att alla förare tenderar att hålla ett 
tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande fordon i samma körfält. IDM har visat sig 
representera verkligheten på ett framgångsrikt sätt när det kommer till acceleration och retardation 
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från och till stillastående läge, se Olstam (2009). De ingående parametrarna till IDM anses även 
vara fysiskt tolkbara och därmed enkla att koppla mot verkliga egenskaper, vilket har stora fördelar 
under kalibreringsprocessen i en simuleringsstudie (Olstam & Tapani, 2009).  
 
Flera CF-modeller kan tänkas användas men den som används i RuTSim 2.0 är en modifierad IDM 
(Olstam & Tapani, 2009). Till skillnad från den traditionella IDM gör den modifierade IDM 

förändringar i accelerationsfunktionen (欠沈津痛) då verkligt säkerhetsavstånd (嫌) är större än önskat 

säkerhetsavstånd (嫌∗), dvs. då 
鎚鎚∗ 半 な, se ekvation (4) och (5). Med andra ord så behålls den 

traditionella IDM då verkligt tidsgap understiger önskat tidsgap.  
 

Resultat från Olstam & Tapani (2009) visar att medelhastigheten i hastighetsflödessamband baserat 
på den modiferade IDM inte sjunker lika snabbt vid ökat flöde som för den traditionella IDM. 
Kapaciteten i ett trafiksystem med den modiferade IDM tycks också ligga högre ty fordon kan ligga 
närmare varandra med den nya accelerationsfunktionen. 
 
  

 

欠沈津痛 = −欠待 ∙ {  
  岾 嫌嫌∗峇−態 ,潔怠 岾 嫌嫌∗ − 潔戴峇戴 + 潔態 岾 嫌嫌∗ − 潔戴峇態 + 潔替,ど,  

 欠沈津痛 = acceleration vid fordonsinteraktion 嫌, 嫌∗ = verkligt säkerhetsavstånd respektive önskat säkerhetsavstånd, där 嫌∗ beror på 
hastigheten på det aktuella fordonet och hastigheten med vilket fordonet närmar sig det 
framförvarande fordonet. 欠待 = parameter som bestämmer önskad maximal acceleration 紅 = parameter för ration mellan tidsgap, 

鎚鎚∗, där efterföljande fordon slutat ta hänsyn till 

framförvarande fordon.(†) 潔怠, 潔態, 潔戴, 潔替 = Förutbestämda parametrar för att erhålla en kontinuerlig och jämn 欠沈津痛 som är 

noll när ett fordon slutar följa, dvs. då 紅 = 鎚鎚∗.  (†) 
 
Parametrar markerade med (†) är specifika för den modifierade IDM. Se Olstam & Tapani 
(2009) för utförligare beskrivningar av funktioner och parametrar. 
 
Det önskade säkerhetsavståndet kan beskrivas enligt: 嫌∗岫懸, ∆懸岻 = 嫌待 + 懸�鳥勅鎚 + �∆�態√銚�長     懸 = hastigheten på det aktuella fordonet ∆懸 = hastigheten det aktuella fordonet närmar sig det framförvarande fordonet 嫌待 = minsta avståndet mellan stillastående fordon �鳥勅鎚 = önskad tidlucka till framförvarande fordon 決 = önskad maximal retardation 

穴å 嫌嫌∗ < な 穴å な 判 嫌嫌∗ 判 紅 穴å 嫌嫌∗ > 紅 

 

(4) 

(5) 
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4.2.3 Omkörningsmodell 
En central del i alla mikrosimuleringsmodeller, oavsett vägtyp, är att fordon ska kunna köra om 
varandra. För att simulera ett verklighetstroget trafiksystem krävs delmodeller som beskriver 
omkörningar, så även i landsvägssammanhang. Dessa omkörningsmodeller sköter i huvudsak två saker. 
Det ena är att kontrollera beslutsprocessen kring om en förare ska göra en omkörning i en given 
situation eller inte, det andra handlar om hur själva fordonet ska bete sig under en omkörning. 
Beslutsprocessen grundar sig på ett antal faktorer så som exempelvis hastighetsskillnad mellan 
bakom- och framtilliggande fordon, siktförhållanden och förarens körstil. Undersökningar har visat 
att beslutsfattandet kan variera stort mellan olika förare, i synnerhet på landsvägar, se Tapani (2005).  
 
Av denna anledning är denna variation viktig att representera för att återspegla ett verkligt 
trafiksystem så gott det går. Sannolikhetsfördelningar kan vara ett sätt att beskriva skillnader mellan 
förare på.  Under omkörning finns hos förare en strävan att ligga så kort tid som möjligt i 
omkörningsfältet. Detta modelleras genom att den önskade hastigheten tillfälligt höjs tillsammans 
med fordonets accelerationsegenskaper. Den maximala motorkraften utnyttjas alltså i 
omkörningsögonblicket vilket den kanske inte annars gör under normal körning.  
 
Inte alla omkörningsmodeller tillåter att förare avbryter sina omkörningar. Detta varierar beroende 
på vägtyp och omkörningsmodell. Framförallt när det gäller 2+1-vägar är egenskapen viktig i de 
fall antalet omkörningsfält minskar samtidigt som motorkraften inte är tillräcklig för att genomföra 
hela omkörningen. I RuTSim finns flera omkörningsmodeller att välja på beroende på vägtyp. Det 
framgår i Tapani (2005) att omkörningsbeteendet varierar stort ifall vägen är mötesseparerad med 
omkörningsfält eller tvåfältsväg med mötesgående trafik.  
 
Nedan presenteras hur omkörningssituationen modelleras i RuTSim. Beskrivningen baserar sig dels 
på beskrivningen av omkörningsmodellen i RuTSim av Beheshtitabar (2013), dels på granskning 
av källkoden och dess uppbyggnad.  
 
Figur 19 visar ett flödesschema över beslutsprocessen kring körfältsbyten för 2+1-vägar i RuTSim. 
Det är ett antal olika funktioner med tillhörande parametrar som ska exekveras, efter att vissa 
kriteria har kontrollerats. Nedan beskrivs dessa på en översiktlig nivå. 
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FIGUR 19 - BESLUTSPROCESS SOM BESKRIVER DELMODELLEN FÖR KÖRFÄLTSBYTEN PÅ 2+1-
VÄGAR I RUTSIM.  
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Proceduren börjar i beslutsrutan märkt med 1. Här undersöks det om ett körfältsbyte pågår för 
tillfället. Om svaret på denna fråga är ja, ska körfältsbytet fortsätta som planerat (2). Om svaret på 
frågan är nej, går processen vidare till steg 3. I detta steg undersöks vilket körfält det aktuella 
fordonen befinner sig i. Om fordonet befinner sig i vänster körfält ska fordonet antingen fortsätta 
sin passering eller välja att svänga in till höger körfält igen. Denna process motsvarar 4 (beteendet 
går att läsa mer om i 4.2.4 Körfältsbyten i RuTSim). 
 
Om fordonet befinner sig i höger körfält kommer svaret på frågan i 3 att bli nej, vilket innebär att 
processen går till 5. Här undersöks om det över huvud taget finns något fordon att köra om (inom 
ett visst siktavstånd). Om inga fordon finns att köra om inom ett rimligt avstånd, gäller 6 vilket 
innebär att fordonet kan fortsätta att obehindrat köra i sin önskade hastighet, åtminstone tills nästa 
simuleringssteg. 
 
Finns det ett fordon inom siktavstånd kommer svaret på 5 att bli ja, vilket innebär att ett nytt beslut 
måste tas i 7. Det som undersöks då är om fordonet begränsas av andra fordon, dvs. om fordonet 
är fritt eller inte. Innebörden av det är att fordonet vid fria förhållanden inte begränsas eller 
påverkas av andra fordon (trots att det kan finnas fordon inom siktavstånd). Om fordonet var fritt 
i föregående simuleringssteg eller när det senast uppdaterades och även är det i detta nuvarande 
tidssteg, kommer svaret att bli ja och processen går då till 8. Här kommer en eventuell justering av 
fordonets önskade hastighet att ske. Om det finns ett fordon framför behöver ett beslut tas – 
antingen ska fordonet framför jagas ikapp och köras om, eller så ska en följarposition intas. Det 
behöver dock inte vara så att fordonet framför i det nuvarande tidssteget påverkar hastigheten på 
fordonet bakom, men om det finns inom siktavstånd måste ändå ett beslut om hastigheten ska 
ökas och fordonet ska jagas ikapp, eller inte tas.  
 
Är fordonet inte fritt och/eller påverkas av andra fordon kommer beslutsruta 9.  I detta steg 
undersöks om det hindrade fordonet antingen precis kommit ikapp framförvarande fordon eller 
redan börjat följa framförvarande fordon. Om svaret är att det bakomvarande fordonet intagit en 
följarroll blir svaret på beslutsrutan ja, vilket innebär att processen kommer till 10. Om svaret är 
nej kommer föraren fråga sig om den är intresserad av att göra en accelererande omkörning. Om 
föraren är intresserad av en omkörning, kommer körfältsbytet att genomföras och processen går 
till 13. Notera att det här krävs tid för fordonet att accelerera upp emot den hastighet som ska 
användas vid omkörningen. 
 
Om 10 gäller, kommer frågan egentligen att gälla om fordonet ska utföra en flygande omkörning 
eller inte. Vid en flygande omkörning behövs ingen accelerationsfas, utan omkörningen sker direkt.  
 
10 kommer vara som en ”sista kontroll” om den flygande omkörningen ska utföras. Kanske har 
några förhållanden förändrats så att fordonet nu kan tänka sig att acceptera att lägga sig i kö (vilket 
motsvarar 12). Om omkörningen ska utföras, kommer 11 aktiveras. 
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4.2.4 Körfältsbyten i RuTSim 
För att beskriva trafikbeteendet som sker då antalet körfält minskas i mikroskopiska 
trafiksimuleringar behövs någon typ av sammanvävningsmodell. Den vävningsmodell som 
används i RuTSim är en variant av den sammanvävningsmodell som presenteras i Hidas (2005). 
Den har tidigare presenterats av Olstam & Tapani (2013) och det är på dessa två referenser som 
denna beskrivning baserar sig.  
 
Olika sammanvävningssituationer kan uppstå beroende på var själva omkörningen sker, och därför 

har vägen delats in i tre olika zoner, se Figur 20.  
 

 
FIGUR 20 - OLIKA TYPER AV SAMMANVÄVNINGSSITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ PÅ ETT 

OMKÖRNINGSFÄLT PÅ 2+1-VÄG. 
 
De olika heldragna strecken i Figur 20 motsvarar olika zoner inom vilka olika typer av 
sammanvävningsbeteenden utspelar sig. Zon 1 motsvarar en längd från sammanvävningen där 
avståndet inte påverkar beteendet. I zon 2, med 350 meter kvar till sammanvävningen, och zon 3, 
med 150 meter kvar, är längden till sammanvävningen av betydelse för vilket beteende som 
kommer utspela sig. Zonernas utbredning motsvarar de definitioner som finns i Figur 10. Notera 
där skillnaden att i RuTSim antas zon 2 börja vid 350 meter före sammanvävningen, i verkligheten 
är det 400 meter. Beteendena i dessa zoner skiljer sig åt och därför är det av intresse att studera 
varje enskild zon för sig. 
 
När ett körfältsbyte blir aktuellt kan tre olika typer av sammanvävningssituationer uppstå: 

 Normalt körfältsbyte 

 Kooperativt körfältsbyte 

 Forcerat körfältsbyte 
 
Dessa körfältsbyten motsvarar också zonerna i Figur 20; normalt körfältsbyte hör till zon 1 och 
zon 2, kooperativt körfältsbyte hör till zon 2 och forcerat körfältsbyte hör till zon 3. En principiell 
beskrivning av de steg och möjliga utfall som finns i sammanvävningssituationerna modellerade i 
RuTSim visas i Figur 21. 
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FIGUR 21 - PRINCIPIELL BESKRIVNING AV DE BESLUT OCH PROCESSER SOM FINNS I 

KÖRFÄLTSBYTESMODELLEN I RUTSIM.
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Normalt körfältsbyte 

Sammanvävningssituationen som kan uppstå vid ett normalt körfältsbyte (i zon 1 och 2) ser ut 
enligt Figur 22. 
 

 
FIGUR 22 - SAMMANVÄVNINGSSITUATIONEN VID ETT NORMALT KÖRFÄLTSBYTE. 

 
 Fordon x har beslutat sig för att göra en omkörning, och det beslutet baseras på: 

 Resterande längd på tvåfältssträckan, dvs. finns det tillräcklig omkörbar längd kvar? 

 Trafikvolymen i det vänstra körfältet, dvs. inget fordon som genomför omkörning av 
fordon x och det finns ett tillräckligt stort avstånd till framförvarande i vänster körfält. 

 Fordonets förmåga att köra om, dvs. är fordon x villigt att köra snabbt nog och har 
fordonet tillräckligt stark motor för att köra i den hastighet som krävs för att genomföra 
den aktuella omkörningen? 

 
Om fordon x väljer att köra om kommer hastighetsanspråket temporärt att ökas enligt 
förarmodellen och acceleration kommer därmed att ske för att uppnå den önskade hastigheten, 
eftersom det vill komma om fordon som kör långsammare före sammanvävningen. När fordonet 
kör i vänster körfält kommer också fordonets effekt-massa-tal tillfälligt öka för att omkörningen 
ska kunna ske snabbare. När fordon x har passerat fordon n måste beslut tas om att antingen 
återigen byta till det högra körfältet eller fortsätta och även köra förbi fordon n+1.  
 
Om fordon x vill svänga tillbaka in i det högra körfältet måste först en tillräckligt stor lucka (i tid) 
mellan fordon n och n+1, givet av CF-modellen (se 4.2.2 Delmodeller i RuTSim, beräkningen av 嫌∗, ekvation (5)) finnas. Därefter kan körfältsbytet ske.   
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Kooperativt körfältsbyte 

Vid ett kooperativt körfältsbyte ser sammanvävningssituationen ut som i Figur 23. 

 
FIGUR 23 - SAMMANVÄVNINGSSITUATIONEN VID ETT KOOPERATIVT KÖRFÄLTSBYTE. 

 
Fordon x har nu kommit en bit in på omkörningsfältet, och befinner sig alltså i motsvarande zon 
2 i Figur 20. Fortfarande är det dock en bit kvar på omkörningsfältet. Ett kooperativt körfältsbyte 
kännetecknas av att avståndet mellan fordon n och n+1 tillfälligt ökar och sedan minskar igen, 
vilket tolkas som att fordon x har släppts in av fordon n (eftersom det bromsat). Denna typ av 
körfältsbyte är modelltekniskt mer komplicerat än ett normalt körfältsbyte, eftersom ett antal olika 
steg måste gås igenom. Fordon n:s beslut, att bromsa in och släppa in fordon x eller inte, baseras 
på två saker: 

1. Förarens vilja att minska hastigheten 
2. Möjligheten att över huvud taget genomföra en hastighetsminskning 

 
Punkt 1 ovan kan sägas strida mot förarnas primära mål, nämligen att så snabbt som möjligt komma 
fram till sin destination. Beteendet att då minska hastigheten och därmed öka restiden borde 
egentligen inte existera, men har visat sig göra det enligt fältstudier. Hidas (2005) förklarar 
beteendet med att föraren i fordon n som minskar hastigheten själv har varit i samma situation som 
fordon x och vill underlätta för denne, och hoppas få samma hjälp i framtiden då situationen 
uppträder. Viljan att göra detta beror på ett antal faktorer, så som körerfarenhet, aggressivitet i 
körstilen, hur långt det fordon x har tills körfältet slutar och om fordon n har bråttom. 
 
I RuTSim måste ett antal villkor uppfyllas för att ett kooperativt körfältsbyte ska kunna bli aktuellt. 
Fordon x letar efter en lucka mellan fordon n och n+1 som är tillräckligt stort för att komma in i. 
Om hastigheten är mindre än 10 m/s för fordon x kommer ingen omkörning att genomföras, 
eftersom hastigheten är för låg. Beroende på hur långt ifrån sammanvävningen av körfälten som 
situationen uppstår kommer retardationen för fordon n att bli olika stor. Om det är mindre än 150 
meter kvar till sammanvävningen är trafikförhållandena som i zon 3 och ett forcerat körfältsbyte 
blir då aktuellt.  
 
När fordon x undersökt om det är möjligt att placera sig mellan n och n+1 och beslutat sig för ett 
visst utrymme som denne vill placera sig i, kommer återigen CF-modellen att användas för att 
beräkna accelerationen som krävs för körfältsbytet (se ekvation (4), mellersta raden). Fordon n 

kommer att antingen retardera eller accelerera beroende på vilken av dessa (i absoluta tal) som är 
minst. Därefter kan fordon x placera sig i mitten av luckan mellan fordon n och n+1.  
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Forcerat körfältsbyte 

 

Ett forcerat körfältsbyte presenteras i Figur 24. Det innebär att det är zon 3 som är aktuell. Om 
det är mindre än 150 meter kvar till att vägen enbart har ett körfält kommer ett forcerat körfältsbyte 
att genomföras. Ett forcerat körfältsbyte innebär, som namnet antyder, att fordon x forcerar sig in 
mellan fordon n och n+1. Jämfört med det kooperativa körfältsbytet måste fordon n retardera för 
att fordon x ska kunna komma in mellan n och n+1. 
 

 
FIGUR 24 - SAMMANVÄVNINGSSITUATIONEN VID ETT FORCERAT KÖRFÄLTSBYTE. 

 
 
Bytet av körfält för fordon x kommer att ske då kriteriet i CF-modellen (se ekvation (4), översta 
raden) uppfylls. Kriteriet i CF-modellen är att fordon n inte ska tvingas till en 
interaktionsacceleration som (i absoluta tal) är större än ett visst tröskelvärde. Med andra ord, 
fordon n ska inte tvingas accelerera eller retardera orimligt hårt för att fordon x ska kunna ta sig in 
mellan n och n+1. Ett minsta säkerhetsavstånd mellan fordonen måste dock alltid finnas för att ett 
forcerat körfältsbyte ska kunna påbörjas. 
 
Effekter av korsningar 

Slutligen finns det en delmodell som sköter effekter av korsningar och cirkulationsplatser. Då 
trafiksimuleringsstudien utförs på en rak väg utan vare sig korsningar eller cirkulationsplatser 
kommer delmodellen inte att ha någon direkt betydelse och beskrivs inte närmare. För mer 
detaljerad information hänvisas till exempelvis Tapani (2005) och (Strömgren, 2002). 
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4.2.5 Att köra RuTSim 
 
RuTSim, eller rättare sagt RuTSim 2.0 som är den version som används i studien, har inget grafiskt 
användargränssnitt utan körs via kommandotolken (CMD) i Windows (se Figur 25). Fordonens 
rörelser visualiseras och öppnas i ett separat program som kallas Odview (se Figur 26). 
 

 
FIGUR 25 - EXEMPEL PÅ KÖRNING AV BASMODELLEN (KALIBRERING 7, FLÖDE 600 FORDON/H) I 

RUTSIM INUTI KOMMANDOTOLKEN. FEMTE TEXTRADEN VISAR VAD ANVÄNDAREN KNAPPAT IN 

FÖR ATT KÖRA MODELLEN. I DETTA FALL VILKET PROJEKT SOM KÖRS (BASEMODEL_KAL7), 
ANTAL REPLIKATIONER (10 ST) OCH SIMULERINGSTID (50 MIN) INKLUSIVE UPPVÄRMNINGSTID (15 

MIN). 
 

FIGUR 26 – ANIMERING I ODVIEW VID KÖRNING AV SAMMA BASMODELL SOM I FIGUR 25. VARJE 

GENERERAT FORDON FÅR EN ID-SIFFRA SOM GÖR FORDONET LÄTT ATT FÖLJA I ANIMERINGEN. 
PERSONBILAR ÄR RÖDA, LASTBILAR UTAN SLÄP (OCH BUSSAR) ÄR GRÖNA OCH LASTBILAR MED 

SLÄP ÄR BLÅ. FIGUREN VISAR OCKSÅ HUR ÖVERGÅNGEN FRÅN ETT TILL TVÅ KÖRFÄLT SER UT I 

ODVIEW. 
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För att köra ett projekt i RuTSim krävs tre filer som beskriver det trafiksystem som undersöks och 
en mapp att spara utdata i. Den första filen är en så kallad .conf-fil som innehåller information om 
trafikgenereringen i form av bland annat OD-matris, trafiksammansättning och riktning på start- 
och slutpunkter. Det finns fem fordonstyper att skapa en trafiksammansättning utifrån: 

 CAR (personbil eller pb) 

 BUS (Buss) 

 TRUCK (lastbil utan släp eller lbu) 

 TRUCKTRAILER34 (lastbil med semi-trailer eller lbs) 

 TRUCKTRAILER5 (lastbil med släpvagn eller lbs)1 
 

I de trafiksammansättningar som utförs i studien används inte kategorin BUS. Istället antas bussar 
ingå under kategorin TRUCK. Anledningen är att det saknas specifik indata om just bussar och att 
man i TMS har valt att använda fordonsindelningen pb, lbu och lbs.  
 
Den andra filen som krävs för att köra ett projekt i RuTSim är vehiclesettings.xml. I denna fil beskrivs 
alla fordons egenskaper, i form av fördelningar, så som reaktionstid, önskad hastighet, effekt-
massa-talet och CF-parametrar osv.  
 
Den tredje och sista filen som krävs för att köra ett projekt i RuTSim är en så kallad .xodr-fil. I 
denna fil beskrivs utformningen av vägen så som längd, lutning, vägbredd, kurvatur och sikt. Det 
är också här fältindelningen görs och till exempel längd på omkörningsfält för 2+1-vägar. 
Standarden i dessa .xodr-filer bygger på OpenDrive. 
 
Efter varje körning skapas en mapp för utdata i form av fordonstrajektorer som kan bearbetas i 
exempelvis MATLAB.  
 
 
 
 

  

                                                 
1 Anledningen till att det finns två typer av lastbilar med släp är att TRUCKTRAILER34 innefattar fordon som har 
3-4 axlar, medan TRUCKTRAILER5 innefattar fordon som har minst 5 axlar (Tapani, 2005).   
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KAPITEL 5 – SIMULERINGSUPPLÄGG 
 

Hur simuleringen utförs, vilken indata som används och 

verifiering/kalibrering tas upp i denna del. Säkerställande av rätt 

trafikmodell och presentation av resultat tas också upp i detta 

kapitel. 

 
 

5.1 Basmodell 
 
5.1.1 Indata till simulering av konventionella 2+1-vägar 
 
Trafikverket har genom sitt trafikmätningssystem TMS genomfört mätningar på 192 olika 2+1-
avsnitt i Sverige mellan våren 2010 och hösten 2011. På varje avsnitt har totalt 10 mätningar 
genomförts, uppdelat på 2 omgångar för varje mätpunkt och på 3 hela vardagsdygn och 2 hela 
helgdygn. Vissa mätningar har dock strukits då de ansetts ha för dålig kvalité när det kommer till 
mätningens trovärdighet och vidare användning. Mätningarna har inte varit lokaliserade enbart till 
specifika geografiska områden utan olika typer av platser, tider på dygnet och väderlag har funnits 
när mätningarna genomförts (Olstam, et al., 2013).  
 
Informationen från mätningarna är detaljerad och dessutom uppdelad mellan sträckor där antalet 
körfält är ett respektive två. Den information i TMS-data som används i detta arbete är: 

 Antalet körfält 

 Trafikflöde vid mätningen 

 Punkthastigheten för personbilar, (här ingår både personbilar med och utan släp) 

 Punkthastigheten för lätta lastbilar utan släp 

 Punkthastigheten för tunga lastbilar utan släp 

 Punkthastigheten för tunga lastbilar med släp 
 
Noterbart är att cirka 50 % av alla lätta lastbilar utan släp har samma hastighetsprofil som personbil. 
Denna andel motsvaras av fordon som exempelvis skåpbilar. Det innebär att den sammanvägning 
av hastigheten som gjorts för lastbilar utan släp inte är genomförd på samma sätt som för personbil 
och lastbilar med släp.  
 
Trafikmätningarna motsvarar den femte raden i Tabell 6 (Data för kalibrering och validering). 
Tabellen visar vilken data som kan komma att krävas till trafiksimuleringar. Data kan bestå av 
exempelvis mätningar av hastighet, restid, fördröjning och kölängd. Denna typ av data används för 
kalibrering av trafikmodellen (validering genomförs som tidigare nämnts inte). 
 
Förar- och fordonsegenskaper (vilket motsvarar den fjärde raden i Tabell 6) anges i 
vehiclesetting.xml, se 4.2.5 Att köra RuTSim, och är den hos VTI hittills bästa uppsättningen av 
parametrar för 2+1-vägar (Beheshtitabar, 2013). Genom att kalibrera en liknande väg (E18 utanför 
Västerås) har parametervärdena justerats i arbetet av Beheshtitabar (2013). Dessa värden justeras 
dock i kalibreringsprocessen i detta arbete för att så gott som möjligt motsvara de vägar som 
undersöks.  
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Den andra raden i Tabell 6 (trafikdata) finns inte tillgänglig från arbetets början. I simuleringen 
undersöks flödesnivåer i steg om 100, från 0 till 1 550, vilket innebär att totalt 17 olika flödesnivåer 
simuleras. Stegen mellan varje flödesnivå har valts som en avvägning mellan att simuleringarna inte 
ska ta för lång tid, samtidigt som resultatet ska bli tillräckligt komplett för att trovärdiga slutsatser 
ska kunna dras. Trafikverket antar i sina styckvis linjära hastighetsflödessamband att andelen tunga 
fordon är 12 % (Trafikverket, 2012a). Hur dessa 12 % fördelas mellan respektive fordonsklass 
inom de tunga fordonsklasserna är schabloniserat av Trafikverket (Trafikverket, 2014b).   
 
Vägnätets utformning, som är den översta raden i Tabell 6, baserar sig dels på information från 
den beräkningsmanual som används av Trafikverkets för landsvägar, se Trafikverket (2014b), dels 
på antaganden som syftar till att få tillräckligt bra utdata från simuleringarna givet studiens 
tidsbegränsning. Enligt Olstam, et al. (2013) är andelen omkörbar längd för en konventionell 2+1-
väg ungefär 40 %. För att få ut den normala omkörbara längden i meter används nämnd 
beräkningsmanual. Den innehåller bland annat ett Excel-dokument där andelen omkörbar längd 
kan matas in. Manualen gör det sedan möjligt att beräkna en- och tvåfältslängden (se Figur 27). För 
att säkerställa att fordonen kör så verklighetstroget som möjligt och att trafikeffekter som startar 
långt fram också sprider sig bakåt fungerar en sträcka i början som uppvärmningssträcka och ett 
kort vägavsnitt med enfältigt parti att avsluta vägen.  
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FIGUR 27 - BESKRIVNING AV DE OLIKA INGÅENDE DELARNA PÅ EN 2+1-VÄG. 
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Figur 27 beskriver hur en 2+1-väg antas se ut och hur de olika delarna på vägen definieras. En hel 
sektion består av två delar, en enfältssträcka och en flerfältssträcka. Enfältssträckan är som i 
bilden sträckan från att vägen går över från två till ett körfält, fram till att vägen återigen går från 
ett körfält till två. Den flerfältiga sträckan består av en dubbelsträcka, och övergångssträckor – 
ÖS1 och ÖS2. På ÖS1 antas det vara möjligt att göra omkörningar på hela sträckan medan det för 
ÖS2 antas går att göra omkörningar under halva övergångsträckan, varför den omkörbara 
längden är hela den flerfältiga sträckan exklusive halva ÖS2. ÖS1 är alltid 100 meter lång och 
ÖS2 150 meter. Tvåfältssträckan är den längd på vägen som består av den flerfältiga sträckan 
exklusive ÖS2. 
 
5.1.3 Konstruktion av basmodell 
 
I basmodellen används fyra sektioner, där varje sektion innehåller en en- och tvåfältssträcka med 
tillhörande övergångssträckor. Vägens totala längd och dess ingående delar har valts utifrån flera 
aspekter. Dels ska den omkörbara längden på vägen motsvara 40 %, vars värde har hämtats från 
beräkningsmanualen för kapacitetsanalys (se Trafikverket (2014b)), dels måste vägen vara 
tillräckligt lång för att avståndet mellan detektorerna som mäter punkthastigheten inte ska bli för 
litet. Samtidigt får den inte vara för lång eftersom det riskerar att göra själva simuleringen för 
tidskrävande. Varje sektion är satt till 3 312,5 meter och vägens totala längd till 11 850 meter. ÖS1 
är 100 meter lång, medan ÖS2 är 150 meter lång. Sektionslängden kommer från värdena som 
beräkningsmanualen presenterar då andel omkörbar längd har ställts in.   
 
Som nämnts i stycket ovan, har det på den konventionella 2+1-vägen placerats detektorer för 
insamling av mätdata. Placeringarna har valts så att: 

 Det finns en uppvärmningssträcka på en sektion innan mätningarna startar för att undvika 
oönskade effekter på mätdata (randeffekter). På uppvärmningssträckan mäts ingen data. 

 Detektorerna placeras i mitten på varje en- respektive tvåfältssträcka som är aktuell för 
mätning. 

 
Detektorernas placeringar har valts för att i största möjliga mån vara så lika de placeringar av 
detektorer som gjorts när TMS-data inhämtats. Se 7 Analys och diskussion för ytterligare 
kommentarer och diskussion kring valet av detektorplaceringarna. 
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5.1.4 Minsta antal replikationer 
 
Valet av antal replikationer som behöver genomföras vid trafiksimulering är en balansgång mellan 
tillförlitlig utdata och tidsåtgång. För att säkerställa att tillräckligt med replikationer körs i en 
trafiksimuleringsmodell kan minsta antal replikationer beräknas. Metoden som har använts, 
beräkning av antal simuleringsupprepningar, är hämtad ur Trafikverket (2014a) där följande 
ekvation (6) beskrivs: 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardavvikelsen 嫌 och medelvärdet 捲̅ brukar skattas från några testsimuleringar av 
trafikmodellen. I detta arbete undersöks punkthastigheten vid olika flödesnivåer, där 
flödesnivåerna ökar med steg om 100 fordon/h. För att säkerställa att minsta antalet 
simuleringsupprepningar gäller för samtliga flödesnivåer, fordonskategorier och antal körfält väljs 
det 券沈 för den flödesnivå � som kräver flest simuleringskörningar; dvs. 兼欠捲 券沈 . 
 
Figur 28 visar det minsta antalet replikationer som bör utföras vid olika flödesnivåer och 
fordonstyper. Metoden har utförts på den okalibrerade basmodellen där skattningar av 嫌 och 捲̅ 
gjorts. Den tillåtna felmarginalen är satt till 2,5 %. Det visar sig att 10 är det minsta antal 
replikationer som bör utföras för att få ett tillförlitligt resultat för alla flödesnivåer, 
fordonskategorier och antal körfält. 

 
FIGUR 28 - GRAFER SOM VISAR MINSTA ANTALET REPLIKATIONER SOM BÖR GENOMFÖRAS. 

Minsta antal simuleringsupprepningar kan uppskattas enligt: 
 

  券 = [鎚∙痛�/2 �̅∙� ]態   

   券 = nödvändiga antalet upprepningar 嫌 = standardavvikelsen för det studerade trafikmåttet 捲̅ = det studerade trafikmåttets medelvärde � = tillåten felmarginal i % 建�/態 =värde ur student t-fördelningen med konfidensnivå 糠/に 
 

(6) 
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5.2 Verifiering och kalibrering av basmodell 
 
5.2.1 Verifieringsprocessen 
 
Enligt den generella beskrivningen av en trafiksimuleringsstudie, se 4.1.2 En 
trafiksimuleringsstudies upplägg, ska verifieringen säkerställa att modellen som skapats utför vad 
som är tänkt. Med rätt avses alltså inte att modellen motsvarar verkligheten utan att modellen utför 
det som förväntades vid skapandet av den.  
 
I Trafikverket (2014a) presenteras ett antal olika steg som bör gås igenom i verifieringen och dessa 
är: 

 Mjukvarukontroll 

 Granskning av indata och kodning 

 Granskning av animering 

 Återstående metoder, så som noggrann genomläsning av programvarumanual, alternativa 
programvaror eller skriva egen programkod 

 
Mjukvarukontrollen innebär att användaren av programmet ska se till att denne är medveten om 
vilka redan kända buggar som finns med programvaran. Dessutom ska användaren säkerställa att 
den senaste stabila programvaran används. I fallet med RuTSim i detta projekt har, som nämnts i 
4.2.5 Att köra RuTSim, den senaste versionen använts (RuTSim 2.0). Dessutom har en grundlig 
genomgång av programvaran, dess uppbyggnad, förtjänster och brister gjorts tillsammans med 
handledaren Johan Olstam. 
 
Granskningen av indata och kodning kan den delas upp i fyra delar: 

 Länkar och korsningar 

 Kollektivtrafik (ej aktuellt för studien) 

 Trafikefterfrågan 

 Felloggar 
 
Länkar har undersökts genom att kontrollera länkgeometrin, där antalet körfält, längder, 
körfältsbredder och hastighetsgränser har undersökts både under inmatning av dessa för att skapa 
vägen och grafiskt i animeringen. Korsningar undersöks inte då det inte finns några sådana i någon 
av vägmodellerna i arbetet. Enbart en riktning simuleras och det blir då också lättare att kontrollera 
att den är korrekt kodad. Exempel på problem som kan uppstå i RuTSim är att körfälten är för 
breda, att de inte är placerade på rätt plats, etc. Detta har kontrollerats både grafiskt, och i 
vägbeskrivningen. 
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Trafikefterfrågan innefattar kontroll av placeringen av trafikgenererings- och destinationspunkter, 
fördelning av fordonstyper, kontroll av totalt trafikflöde och in-/utdatarelationer. Figur 29 visar ett 
exempel på vad som kan hända i RuTSim om destinationspunkten (trafiksänkan) placerats längre 
fram/utom räckhåll för vägens totala längd. Fordonen kan alltså inte lämna systemet och bildar en 
lång kö. Därför måste det säkerställas att fordonen lämnar systemet senast där vägen slutar.  
 

 

 
För varje flödesnivå som undersöks (totalt 16 olika plus friflödesnivå) har tabeller skapats där andel 
tunga fordon kan väljas och antal fordon i varje fordonskategori fås fram. Värdena från tabellen 
har sedan matats in i .conf-filen i RuTSim (se 4.2.5 Att köra RuTSim). 
 
När det kommer till felloggar visar kommandofönstret, när RuTSim körs, vad som sker i 
programmet. Härifrån är det möjligt att undersöka om det exempelvis kan vara problem vid 
körfältsbyten eller om någon del i programvaran inte fungerar. Detta har dock inte varit fallet vid 
arbetet med basmodellen. 
 
Animeringen har granskats varje gång som en ny väg har skapats, både för basmodellen och för de 
scenarion som skapats för scenarioanalys (se 5.4.3 Skapandet av glesa experimentvägar). Genom 
att köra låga flöden och följa fordon från genererings- till destinationspunkt kan eventuella 
kodningsfel i nätverket upptäckas. Eftersom det saknas korsningar i samtliga vägar som undersöks 
i detta arbete finns ingen risk för kodningsfel vid övergångar mellan länkar och/eller noder. Även 
högre flöden har undersökts för att upptäcka eventuella kodningsfel, vilka kan uppträda om köer 
uppstår trots att de rimligen inte borde göra det. Fordonens beteende vid köbildningsplatser har 
också undersökts (sammanvävningen från två till ett körfält, vilket är flaskhalsen på 2+1-vägarna) 
för att säkerställa ett rimligt beteende. 
 
Medelhastighet över sträckan 

 
För att säkerställa ett korrekt hastighetsbeteende på de en- och tvåfältiga sträckorna samt 
övergångarna mellan just dessa sträckor har det på den aktuella sträckan placerats en detektor var 
100:e meter, vid flödet 600 fordon/h. Det ska exempelvis kunna gå att se att medelhastigheten för 
personbil ökar i början av ett tvåfält till följd av omkörningar och att det är lastbilar som styr 
hastigheten i enfält. Denna flödesnivå har valts eftersom den ligger mellan låga och höga 
flödesnivåer, och därför antas spegla en medelhastighet som inte ligger i varken friflödesområden 
eller flöden med uppenbar trängsel. Detektorerna som placerats ut mäter punkthastigheten på de 
aktuella positionerna, och punkthastigheten har sedan plottats i form av en graf i Figur 30.  
 
Det visar sig att hastigheten för personbil sjunker på de enfältiga sträckorna, medan hastigheten 
för lastbil utan släp och lastbil med släp är i princip konstant eller något ökande. Vid ÖS1 ökar 
hastigheten för alla tre fordonstyperna, även om ökningen för personbil är större än för de övriga 
två. Det tar också längre tid för de tyngre fordonen att nå sin maximala hastighet än för 
personbilarna. Vid ÖS2 har hastigheten sjunkit ned igen och ligger på en nivå som är ungefärlig 
med den som rådde då ÖS1 startade. 
 

FIGUR 29 - EXEMPEL PÅ FELAKTIG PLACERING AV DESTINATIONSPUNKTEN. 



 

60 
 

 

 
 
  

FIGUR 30 - MEDELPUNKTHASTIGHETER ÖVER DEN SIMULERADE STRÄCKAN. 
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5.2.2 Kalibreringsprocessen 
 
Att kalibrera en trafiksimuleringsmodell är utmanande ur flera perspektiv. En enskild justering kan 
resultera i att modellen helt plötsligt beter sig på ett sätt som efterfrågas, samtidigt som det ibland 
kan behövas långt fler än en justering för att modellen ska bete sig som efterfrågat – om den över 
huvud taget kan det. Därför bör de parametrar som justeras i kalibreringsprocessen väljas med 
omsorg. 
 
Archer, et al. (2008) ger ett antal rekommendationer kring vilka parametrar som kan vara lämpliga 
att förändra och hur ett sådant tillvägagångssätt kan se ut. Vilka parametrar som undersöks bör 
bero på vilka utdatamått som används. Generellt rekommenderas följande: 

 Använd i första hand kända parametrar från det aktuella vägavsnittet 

 Saknas detta bör parametrar från liknande vägavsnitt användas 

 Saknas även det bör simuleringsverktygets ursprungsvärden användas 
 
Det har inte tidigare gjorts simuleringar på de vägar som undersöks i detta arbete, varför den översta 
punkten i punktlistan inte är möjlig att genomföra. Det finns dock sedan tidigare en modell som 
beskriver trafikantbeteendet för en liknande väg (E18 utanför Västerås), som är kalibrerad för en 
2+1-väg (Beheshtitabar, 2013). Utgångspunkten är därför att starta från den tillgängliga 
parametersättningen, eftersom den får anses som den hittills bästa. 
 
De parametrar som identifierats som viktiga för simulering av 2+1-vägar och därför justeras först 
i kalibreringsprocessen är önskad hastighet och förhållandet mellan fordonets effekt och massa. 
De två parametrarna har enligt tidigare erfarenheter från liknande projekt inverkat på 
reshastigheten. Omkörningar är dessutom kritiska i simuleringarna för detta arbete, och enligt 4.2.2 
Delmodeller i RuTSim har önskad hastighet och effekt-massa-talet effekt på just omkörningarna.  
 
För att kalibrera modellen över trafikantbeteendet har hastighetsflödesdiagram använts. 
Simuleringsbaserad mätdata på hastigheten från RuTSim har jämförts med mätdata från 
Trafikverkets TMS-data. Trafikverkets samband som presenteras i figurerna i detta kapitel är 
hämtade från Trafikverket (2012a).  
 

Personbil 

Figur 31 visar utdata med den okalibrerade basmodellen från RuTSim jämfört med TMS-data från 
Trafikverket, för både de en- och tvåfältiga sträckorna av vägen. Figuren visar att simulerad data, 
både för ett och två körfält, inte ligger i mitten av det totala mätmolnet. Den tvåfältiga sträckan ser 
dock ut att vara längre från mitten jämfört med den enfältiga sträckan. Hastigheten på simulerad 
data avtar också snabbare för enfält än för tvåfält, med ökande flöde. 
 
I Figur 32 presenteras den utdata som fås då samtliga kalibreringssteg har genomförts. Visuellt syns 
att utdata för personbil på den enfältiga sektionen ligger nära molnets mitt. För den tvåfältiga 
sträckan har hastigheten närmat sig mot mitten av TMS-data, även om mätdata på hastigheten inte 
ligger helt i mitten. Spridningen på utdata har också minskat. Att hastigheten på enfältssträckorna 
sjunker med medan den tycks vara ganska konstant på tvåfältssträckorna med ökande flöde är ett 
beteende som upprepar sig från den okalibrerade modellen. 
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FIGUR 31 - OKALIBRERAD BASMODELL FÖR PERSONBIL VS TMS-MÄTNINGAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGUR 32 - KALIBRERAD BASMODELL FÖR PERSONBIL VS TMS-MÄTNINGAR. 
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Lastbil utan släp 
Redan innan någon kalibrering skett är utdata från RuTSim för lastbil utan släp ganska nära mitten 
av TMS-data, vilket syns i Figur 33. På den enfältiga sträckan finns det en viss hastighetsspridning 
vid låga flöden, vilket innebär att känslan kan bli att hastigheten ökar vid ökande flöde, speciellt 
mellan 0 till 400 fordon/h. Sedan faller dock hastigheten tillbaka och minskar med ökande flöde. 
När punkthastighetsmätningar istället görs på tvåfältssträckan ser hastigheten ut att vara relativt 
konstant, dock med större spridning vid låga flöden än vid höga.  
 
Utdata för lastbil utan släp från RuTSim för den kalibrerade modellen syns i Figur 34. På den 
enfältiga sträckan har den simulerade hastigheten sjunkit något och ligger inte lika nära mitten som 
för utdata från den okalibrerade modellen. Lutningen ser ut att ha ändrat form från en stigande och 
sedan fallande kurva, till att vara enbart fallande. Frifordonshastigheten verkar vara relativt 
konstant. Vid två körfält tycks trafikflödet inte ha någon större påverkan på hastigheten. 
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FIGUR 33 - OKALIBRERAD BASMODELL FÖR LASTBIL UTAN SLÄP VS TMS-MÄTNINGAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGUR 34 - KALIBRERAD BASMODELL FÖR LASTBIL UTAN SLÄP VS TMS-MÄTNINGAR. 
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Lastbil med släp 
Figur 36 visar okalibrerad utdata från RuTSim jämfört med TMS-data för lastbilar med släp. I 
figuren syns att simulerad data för både en- och tvåfältssträckorna ligger en aning över molnets 
mitt. På den enfältiga sträckan tycks hastigheten sjunka svagt med ökande flöde, medan hastigheten 
är relativt konstant vid ökande flöde på den tvåfältiga delen av vägen. 
 
Den kalibrerade modellen producerar utdata för lastbil med släp enligt Figur 35. Jämfört med den 
okalibrerade modellen ligger utdata nu mer i mitten av molnet av TMS-data. 
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FIGUR 36 - KALIBRERAD BASMODELL FÖR LASTBIL MED SLÄP VS TMS-MÄTNINGAR. 

FIGUR 35 - OKALIBRERAD BASMODELL FÖR LASTBIL MED SLÄP VS TMS-MÄTNINGAR. 
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Tabell 7 visar de kalibreringssteg som genomförts för basmodellen och de effekter som har synts i 
de grafiska jämförelserna ovan. 
 

TABELL 7 - KALIBRERINGSÅTGÄRDER FÖR BASMODELL. 
# Varför Åtgärd Effekt 
1 Personbil och lastbil 

med släp har för hög 
hastighet (utdata från 
simuleringen ligger 

inte i mitten av TMS-
data) 

Sänker medelvärdet för 
önskad grundhastighet för 

personbil med 2 m/s 

Blir bättre, 
punkthastigheten för 

personbil ligger mer i linje 
med mätmolnet och lastbil 

med och utan släp 
förändras inte. 

2 Samma som i steg 1 Minskar effekt-massa-talet 
för personbil med 2 W/kg 

Blir bättre, mätdata för 
personbil sänks ytterligare 
mot mitten och övriga är 

konstanta.  

3 Samma som i steg 1 Sänker önskad 
grundhastighet för 

personbil med 2 m/s 

Blir bättre för samtliga 
fordonskategorier. 

Personbil tillräckligt bra. 

4 Lastbil med släp för 
hög hastighet, ligger 

inte i mitten av TMS-
data 

Sänker önskad 
grundhastighet för lastbil 
med släp med 0,5 m/s 

Bra resultat, 
punkthastigheten för 

lastbil med släp närmare 
mittlinjen av mätmolnet 

5 Samma som i steg 4 Sänker önskad 
grundhastighet för lastbil 
med ytterligare 0,5 m/s 

Samtliga fordonskategorier 
ligger nu ganska nära 
mitten av mätmolnet, 
personbil en aning för 

högt och mer spridning. 
6 Hastigheten för 

personbil lite för långt 
ned i mätmolnet, för 
stor spridning mellan 
max- och min-värden 

För personbil: Höjer 
önskad grundhastighet 
med 1 m/s, minskar 

standardavvikelsen till 2,5, 
ökar minsta värdet med 2 
och minskar största värdet 

med 2 

Personbil drar sig mot 
mitten av mätmolnet, 

övriga fordonskategorier 
fortsatt bra 
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5.3 Kvantifiering av fel  
 
Hitintills har enbart visuella jämförelser i kalibreringen presenterats. Det finns dock ett flertal 
andra, icke-visuella, metoder som kan användas. I detta kapitel presenteras de som har använts. 
 
5.3.1 Regressionsanalys 
 
Metod 

Simulerad data och TMS-data har jämförts via multipel olinjär regression med tredjegradspolynom 
på följande form, se ekvation (7): 
 � = 試宋 + 試層 ∙ � + 試匝 ∙ �匝 + 試惣 ∙ �惣 + 試想 ∙ � + 試捜 ∙ � ∙ � + 試掃 ∙ 岫� ∙ �岻匝 + 試挿 ∙ 岫� ∙ �岻惣

  
 
Där: 
 検 = responsvariabel som motsvarar den uppmätta punkthastigheten 芸 = prediktorvariabel 1 som beskriver trafikflödesnivån 罫 = prediktorvariabel 2 som är en binär gruppvariabel som har värdet 1 om observationen består 
av simulerad data och värdet 0 om observationen är från TMS-data 芸 ∙ 罫 = prediktorvariabel 3 som beskriver multiplikationen 芸 ∙ 罫, dvs. den får endast ett värde 
om observationen består av simulerad data (trafikflödesnivån) annars värdet 0. 
 
Prediktorvariablerna väljs med anledning av vad parametrarna 紅沈 ska berätta.  
 紅待 = friflödeshastigheten, dvs. startvärdet 紅怠, 紅態 = krökning på kurvan 紅替 = Gruppvariabelns inverkan på startvärdet, dvs. vad som skiljer startvärdet för simulerad data 
mot TMS-data  紅泰 = Gruppvariabelns inverkan på kurvans krökning. 
 
Regressionen har utförts på både personbil och lastbil med släp. Anledningen till att regression inte 
har utförts på lastbil utan släp har att göra med uppbyggnaden av TMS-data för denna fordonstyp. 
TMS-data för lastbil utan släp är inte lika homogent uppbyggt som de två andra fordonstyperna. 
För det första är TMS-data för lastbil utan släp uppdelad i tunga och lätta fordon. För det andra är 
cirka 50 % av TMS-data som finns över lätta lastbilar utan släp baserat på exempelvis skåpbilar 
som har samma hastighetsprofil som personbil (se 5.1.1 Indata till simulering av konventionella 
2+1-vägar). RuTSim använder inte samma uppdelning för lastbil utan släp så därför blir dessa data 
svåra att jämföra. 
 
Tredjegradspolynom valdes med anledning till uppbyggnaden av TMS-data och efter tester av 
andra polynom. Både regression på linjär form och med andragradspolynom gav otillräckligt god 
representation av TMS-data samt att regression med högre ordning inte var nödvändig.  
 

 

  

(7) 
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Resultat 

Tabell 8 visar de uppskattade parametervärdena för multipel regression med tredjegradspolynom. 紅墜 beskriver friflödeshastigheten för TMS-data och 紅替 visar hur mycket högre (eller lägre) 
friflödeshastigheten för simulerad data är. Det framgår tydligt i tabellen att avståndet mellan TMS-
data och simulerad data vid frifordonshastighet minskat efter att basmodellen har kalibrerats. 
Denna avståndsminskning går att se främst för personbil. Från 7,79 km/h till 1,9 km/h för 
personbil ett körfält och 7,54 km/h till 0,98 km/h för personbil två körfält. Det är endast lastbil 
med släp ett körfält som regressionsmässigt hamnat längre ifrån TMS-data, om än jämförelsevis 
marginellt. Att 紅態, 紅戴 är noll (avrundat, egentligen nära noll) tyder på att regressionsformen närmast 
är linjär och att den olinjära delen inte gör mycket nytta. Utförs regressionen endast på TMS-data, 
dvs. 紅替, 紅泰, 紅滞 och 紅胎 utesluts, fås en olinjär kurva (se Figur 37). Nämnda figur visar hur 
överensstämmelsen med TMS-data för personbil ett körfält förbättrats efter att basmodellen 
kalibrerats. Att friflödeshastigheten för den kalibrerade basmodellen ligger strax över 
regressionskurvan för TMS-data ses inte som något problem eftersom hastigheten även tycks falla 
snabbare vid högre flöden (se Figur 32).  

 
 

TABELL 8 – VÄRDEN PÅ REGRESSIONSPARAMETRAR I DEN KALIBRERADE OCH OKALIBRERADE 

BASMODELLEN. 
 

 
  

 Okalibrerad basmodell Kalibrerad basmodell 

  pb 1kf pb 2kf lbs 1kf lbs 2kf pb 1kf pb 2kf lbs 1kf lbs 2kf 

β0 99,1825 100,1133 82,9784 82,3199 99,1825 100,1133 82,9784 82,3199 
β1 -0,0229 -0,0077 0,0020 0,0066 -0,0229 -0,0077 0,0020 0,0066 
β2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
β3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
β4 7,7918 7,5378 2,3004 2,1873 1,9057 0,9767 -2,9960 0,7627 
β5 0,0022 0,0074 -0,0056 -0,0056 0,0086 0,0110 0,0057 -0,0075 
β6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
β7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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FIGUR 37 – REGRESSIONSKURVOR FÖR TMS-DATA, KALIBRERAD MODELL OCH OKALIBRERAD 

MODELL, PERSONBIL ETT KÖRFÄLT. GRAFEN VISAR EN BÄTTRE ÖVERENSSTÄMMELSE MED TMS-
DATA EFTER ATT BASMODELLEN HAR KALIBRERATS.  
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5.3.2 Ytterligare felberäkningsmetoder 
 
Metod 

Regressionsanalys kanske inte kan ses som tillräcklig för att bedöma överensstämmelsen mellan 
basmodell och TMS-data. I regressionsanalysen är det exempelvis möjligt att studera hur skillnaden 
i frifordonshastigheten mellan simulerad data och TMS-data förändrats vid kalibreringen, medan 
det i beräkningarna som sker i detta kapitel är möjligt att undersöka olika typer av spridningsmått 
och felberäkningar. Vid denna felkvantifiering mellan basmodell och TMS-data används följande 
jämförelsemått: 

 RMKF 

 Standardavvikelse 

 Max- och min-värde på de kalkylerade felen 

 Absolutsumma av fel 

RMKF eller roten ur medelkvadratfelet beräknar som namnet antyder ett medelvärde över felet, dvs. 
skillnaden mellan simulerad data och verklig observerad data. Medelvärdet som beräknas i ekvation 
(8) är alltid positivt och baseras alltid på positiva termer (därav rot och kvadrat) för att undvika att 
termer av liknande storlek men med olika tecken balanserar ut varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMKF är lämpligt i fall där det ingår många observationer i datasetet och det går att med god 
säkerhet uttala sig om medelvärdet (Trafikverket, 2014a). För att få en god uppfattning över hur 
”säkert” medelvärdet verkligen är kan ett spridningsmått som standardavvikelse användas. Max- 
och min-värde på de kalkylerade felen ger också en bild över storleken på de största felen. 
Jämförelsemåttet absolutsumma av fel ger förståelse över felens totala omfattning och beräknas 
genom att sätta alla fel (differenser) till positiva (absolutbelopp) och summera dessa. 
 
Resultat 
Felet mellan basmodell och TMS-data har beräknats genom att först anpassa en minstakvadrat-
kurva till basmodellens data. Då antalet observationer eller mätningar skiljer så pass mycket mellan 
simulerad data och TMS-data anses en punktvis jämförelse vara för osäker. Därför anses en 
anpassningskurva till simulerad data ge en rättvisare bild över en typisk simuleringskörning. Till 
varje anpassningskurva finns en funktion beskriven, punkthastighet som en funktion av flöde, som 
därför ersätter alla observationsvärden 捲沈 i till exempel (8). Om flödet för en viss observation i 
TMS-data därför utnyttjas i anpassningskurvans funktion kan motsvarande simulerade 
punkthastighet uppskattas.  
 

RMKF beräknas enligt: 
 

迎警計繋 = √な軽∑岫捲沈 − 検沈岻態�
沈=怠  

 軽 = antalet observationer 捲沈 = trafikmått från simulering, observation � 検沈 = trafikmått från verkligheten, observation � 

 

(8) 
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Tabell 9 visar den kvantifierade jämförelsen av fel mellan den kalibrerade respektive okalibrerade 
basmodellen och TMS-data. Tabell 10 visar resultatet av kalibreringen, dvs. skillnaden mellan 
kalibrerad basmodell och okalibrerad basmodell. Precis som i regressionsanalysen (se 5.3.1 
Regressionsanalys) har lastbil utan släp exkluderats i jämförelsen. 
 
TABELL 9 – KVANTIFIERING AV FEL MELLAN BASMODELL (OKALIBRERAD OCH KALIBRERAD) OCH 

TMS-DATA. 

 
 

TABELL 10 – JÄMFÖRELSE AV BASMODELLER, KALIBRERAD OCH OKALIBRERAD. 

Resultat efter kalibrering 

(km/h) ΔRMKF ΔMax ΔMin ΔAbsolutsumma fel 

pb_1kf -2,70 -4,84 -5,82 -98 102,88 -33,54 % 

pb_2kf -3,81 -5,34 -6,55 -69 870,28 -43,70 % 

lbs_1kf 0,40 -3,69 -4,49 12 986,52 11,63 % 

lbs_2kf -0,21 -1,47 -1,64 -3 442,00 -6,92 % 

Summa -6,33 - - -158 428,64 -25,81 % 

 
De största förbättringarna från okalibrerad till kalibrerad basmodell kan ses för personbil. I 
synnerhet för personbil två körfält där RMKF minskat med nästan 4 km/h tillsammans med att de 
största felen minskat med 6-7 km/h och en minskning av totala fel med 43,7 %. För lastbil med 
släp är förändringarna ringare. För lastbil med släp två körfält sker en förbättring i alla 
jämförelsemått, för lastbil med släp ett körfält sker dock en försämring. Detta anses vara 
accepterbart eftersom i det stora hela har RMKF minskat med 6,33 km/h och det totala antalet fel 
minskat med nära 26 %.  
 
  

 
Okalibrerad basmodell Kalibrerad basmodell 

 (km/h) RMKF STD Max Min Ab.sum. fel RMKF STD Max Min Ab.sum. fel 

pb 1kf 8,06 6,54 38,20 -32,91 292 501,06 5,36 6,50 33,37 -38,73 194 398,17 

pb 2kf 8,73 6,07 42,75 -30,77 159 889,53 4,91 6,11 37,41 -37,32 90 019,25 

lbs 1kf 3,43 4,41 25,12 -15,19 111 679,35 3,83 4,47 21,44 -19,68 124 665,87 

lbs 2kf 3,10 3,99 24,41 -15,16 49 734,48 2,88 4,00 22,94 -16,80 46 292,49 

Summa 23,32 - - - 613 804,43 16,99 - - - 455 375,79 
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I Figur 38 illustreras komponenterna som jämförs i kvantifieringen av fel av personbil ett körfält. 
I varje jämförelse är det alltså varje minstakvadratkurva till basmodellerna som jämförs med varje 
punkt i TMS-data. Figuren visar tydligt förbättringen som också syns i Tabell 9 och Tabell 10. För 
att få ett grepp om hur mätpunkterna i TMS-data är fördelade har 90- och 95-procentiga 
prediktionsband inkluderats. Prediktionsbanden ger information om var en eventuell ny 
observation av TMS-data, baserat på ett prediktionsvärde, med största sannolikhet skulle hamna. 
Således berättar prediktionsbanden lite om hur TMS-data är fördelat och om hur väl basmodellerna 
överensstämmer med dessa data. Det visar sig att simuleringsbaserad mätdata för den okalibrerade 
basmodellen vid ett par tillfällen återfinns utanför de skissade prediktionsbanden. Den kalibrerade 
basmodellen är å andra sidan i större grad mer centrerad inuti prediktionsbanden än den 
okalibrerade modellen, vilket tyder på en bättre överrensstämmelse med TMS-data.  
 
 

 
FIGUR 38 – JÄMFÖRELSE MELLAN BASMODELLER, KALIBRERAD OCH OKALIBRERAD, FÖR 

PERSONBIL ETT KÖRFÄLT. FÖRUTOM DATAPUNKTER OCH MINSTAKVADRATKURVOR VISAR 

FIGUREN OCKSÅ 90 OCH 95 PROCENTIGA PREDIKTIONSBAND FÖR TMS-DATA. 
  



 

74 
 

5.4 Trafiksimuleringsmodeller för glesa 2+1-vägar 
 
5.4.1 Indata till simulering av glesa 2+1-vägar 
 
För glesa 2+1-vägar finns liknande information från TMS som för konventionella 2+1-vägar, men 
i mindre mängd. Mätningar har genomförts under de åtta första månaderna av 2011. Precis som 
för konventionella 2+1-vägar har mätningarna skett på olika vägar i olika geografiska områden, 
under olika tider på dygnet och vid olika väderlag. Den information som används i detta arbete är: 

 Antalet körfält 

 Totala flödet vid mätningen 

 Punkthastigheten för personbilar (här ingår både personbilar med och utan släp) 

 Punkthastigheten för lätta lastbilar utan släp 

 Punkthastigheten för tunga lastbilar utan släp 

 Punkthastigheten för lastbilar med släp 
 
Precis som beskrivs i 5.1.1 Indata till simulering av konventionella 2+1-vägar finns det vissa 
svårigheter att väga samman punkthastigheten för lastbilar utan släp och därför görs ingen 
sammanvägning. För personbil och lastbilar med släp är detta inget problem. 
 
Dessutom finns det detaljerad information om ungefär 30 glesa 2+1-vägar i Sverige, med 
information om bland annat vägavsnittens totala längd och längd på en- och tvåfältiga avsnitt på 
vägen. Typvärdet för antalet en- och tvåfältslängder finns också dokumenterat. 
 
5.4.2 Skapandet av typiska glesa 2+1-vägar 
 
Vad som anses vara en ”typisk gles 2+1-väg” har valts att definieras på två olika sätt. I den första 
definitionen antas enfältslängder och flerfältslängder vara oberoende av varandra. Målet med att ha 
oberoende fältlängder är inte att uppnå en viss andel omkörbar längd utan att istället hitta vilka 
fältlängder som individuellt är vanligast eller mest typiska på svenska vägar. I den andra valda 
definitionen söks däremot typiska glesa 2+1-vägar med beroende fältlängder. Tanken med beroende 
fältlängder är att till varje klassificering (20 % och 30 %) skapa en typisk 2+1-väg baserat på: 

 Den mest typiska andelen omkörbar längd utifrån verkliga vägar 

 Vanligaste längden på flerfält (mer om detta nedan) 

 VGU:s råd på utformning.  
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De indata som använts vid skapandet av typiska glesa 2+1-vägar är den sammanställning som 
beskrivs under 5.4.1 Indata till simulering av glesa 2+1-vägar. Denna indata består av information 
om ett tjugotal verkliga glesa 2+1-vägar där både totallängder och längd på en-/flerfält beskrivs.  

Först klassificeras varje verklig gles 2+1-väg som antingen 20- eller 30-procentig efter vägens andel 
omkörbara längd (糠), se Tabell 11.   

TABELL 11 – KLASSIFICERING AV VERKLIGA GLESA 2+1-VÄGAR 
Klassificering av 

andel OL 
Vägens 詩-värde Antal glesa 2+1-

vägar 

20 % 糠 判0,25 16 

30 % 0,25< 糠 <0,40 5 

 
Tabell 12 visar en sammanställning av olika nyckeltal för indata över verkliga glesa 2+1-vägars 
enfält- och flerfältslängder efter att vägarna har klassificerats. De höga standardavvikelserna jämfört 
med medelvärdena tyder på att spridningen i data är stor för alla fälttyper. Notera att enfälts- och 
flerfältslängder som understiger 100 meter exkluderades i beräkningarna då dessa längder utgör 
tillfälliga avsnitt i början eller slutet av en väg i anknytning till en korsning eller trafikplats och är 
därför missvisande. 

TABELL 12 – SAMMANSTÄLLNING AV OLIKA NYCKELTAL FÖR INDATA ÖVER VERKLIGA GLESA 2+1-
VÄGARS ENFÄLTS- OCH FLERFÄLTSLÄNGDER EXKLUSIVE STRÄCKOR UNDER 100 METER. ALLA 

LÄNGDER ÄR I METER. 
Klassificering 
av andel OL 

Fälttyp Medel Median Std Min Max 

20 % 
Enfält 2699 2653 1694 100 9560 

Flerfält 867 810 289 380 2080 

30 % 
Enfält 2006 1945 1258 100 5295 

Flerfält 1278 1080 707 320 3366 

 

För att tydliggöra hur de olika fältlängderna fördelade sig, delades alla enfält- och flerfältssträckor 
upp enligt klassificerad andel omkörbar längd och sorterades in i 250-metersintervall (se Bilaga 1 
sida 1). Intervallet på 250 meter valdes eftersom det gav en tydlig men inte för detaljerad överblick 
över spridningen.  

Typiska fältlängder (oberoende) 

De typiska oberoende fältlängderna definieras som medelvärdet av fältlängderna på verkliga vägar 
där sträckor under 100 meter exkluderats. Dessa medelvärden återfinns i Tabell 12. Denna 
konstruktion innebär dock att andel omkörbar längd på de konstruerade vägarna inte motsvarar 
den typiska andelen i verkligheten. 
 
 

  



 

76 
 

Typiska fältlängder (beroende) 

För typiska beroende fältlängder beror längderna på en- och flerfält på andel omkörbar längd. Valet 
som görs är att den mest typiska flerfältsslängden låses för att istället justera enfältslängden så andel 
omkörbar längd uppfylls. Dels görs detta val för att inte strida mot VGU:s råd om minsta längder 
på omkörningsfält, se Trafikverket (2012c), dels för att dataspridningen för flerfält är mindre än 
för enfält, se Tabell 12. Typisk flerfältslängd beräknas alltså enligt medelvärde, se Tabell 12, och 
typisk enfältslängd bestäms med hänsyn till omkörbar längd. Vägar konstruerade med beroende 
fältlängder får alltså den andel omkörbar längd och längd på flerfältssträckorna som är typisk för 
de verkliga vägarna, men får inte typiska längder på enfältssträckorna. 
  
Genom att ha bestämt typiska enfälts- och flerfältslängder kan längden av en typisk sektion 
fastställas (enfält- plus flerfältslängd). En väg består som tidigare nämnts av flera sektioner och för 
att bestämma hur många sektioner en typisk gles 2+1-väg ska innehålla användes indatamaterial 
över totala väglängder för verkliga glesa 2+1-vägar, se Bilaga 1, sida 2. Medellängden av en väg i 
20- respektive 30-procentfallet användes som totala längden av de framtagna typiska glesa 2+1-
vägarna. Varje typisk väg antas ha lika många en- och flerfältssträckor.  

 
5.4.3 Skapandet av glesa experimentvägar 
 
För att undersöka skillnader mellan hur olika andel omkörbar längd, antal omkörningsfält och 
andel tunga fordon påverkar olika trafikmått skapas ett antal scenarion. Scenarierna har utformats 
med förhoppningen om att kunna visa vilka effekter som olika åtgärder och förändringar ger. 
Experimentmatrisen visas i Tabell 13 och beskrivs nedan. 
 
Totalt skapas tolv olika scenarion. I Trafikverket (2014b) finns, som tidigare har nämnts, en 
manual för att beräkna den omkörbara längden i meter vid olika andel omkörbar längd i %. Varje 
enskilt omkörningsfält är kortast för scenariot med 20 % andel omkörbar längd och 3 
omkörningsfält (vilket alltså motsvarar ett scenario med korta och många omkörningsfält), 
nämligen 900 meter. Längden på det scenariot är, med totalt tre sektioner och ett enfältigt 
uppvärmningsfält i början, 13 500 meter. 13 500 meter har också valts som väglängd för samtliga 
scenarion.  
 
För övriga elva scenarion har utgångspunkten alltså varit att längden på vägen ska vara 13 500 
meter. För varje scenario är det känt vad andelen omkörbar längd är och antalet omkörningsfält. 
Genom att ha detta känt, proportionen mellan omkörbar längd och den totala väglängden, har 
det varit möjligt att beräkna tvåfältslängden och omkörbara längden i meter. Med dessa två kända 
beräknas övriga kolumner i experimentmatrisen. 
 
För definitioner av varje kolumn hänvisas till 5.1.2 Valda definitioner av vägsträckor på 2+1-vägar. 
Tilläggas bör dock att OL står för omkörbar längd, TF för tunga fordon, OF för omkörningsfält 
och FFS för flerfältig sträcka. 
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TABELL 13 – DEN SKAPADE EXPERIMENTMATRISEN FÖR DE SIMULERADE GLESA 2+1-VÄGARNA. 
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5.5 Presentation av resultat 
 
I genomförandet av denna simuleringsstudie används ett antal typer av grafer. Det handlar om olika 
typer av grafer för hastighetsflödessamband, medelhastighet över sträcka och restidsgrafer. I 
kalibreringsprocessen och för säkerhetsställande av basmodellen är grafer också ett bra verktyg för 
att erhålla en visuell bedömning av basmodellens validitet.  

Alla grafer som presenteras i rapporten är framtagna med hjälp av både färdiga och 
egenkonstruerade MATLAB-skript och funktioner vilket framgår under varje graftyps beskrivning. 
Rådata från trafiksimuleringar i RuTSim läses in med hjälp av tillhörande .m-filer i MATLAB och 
filtreras och sparas undan med egenkonstruerade skript. TMS-data från Trafikverket är hämtade 
från Excel-filer och inlästa och sparade med egna MATLAB-skript.  
 
Hastighetsflödesdiagram 

Ett sätt att illustrera hastighetsflödessamband är med hjälp av så kallade hastighetsflödesdiagram (se 
exempelvis Figur 31). Hastighetsflödesdiagram beskriver detektormätta observationer i form av 
datapunkter för punkthastighet och trafikflöde. Ett eget konstruerat MATLAB-skript utnyttjar 
funktioner för att läsa in, strukturera och rita upp data i grafer. Det primära användningsområdet 
för hastighetsflödesdiagrammen är i kalibreringsprocessen för att få en visuell överensstämmelse 
mellan TMS-data och simulerad data för de olika fordonsklasserna. Hastighetsflödesdiagrammen 
är också lämpliga att använda för enkel bedömning om inläst data ser korrekt ut.  
 
Grafer över styckvis linjära samband 

Ett annat sätt att visualisera hastighetsflödessamband på är med hjälp av styckvis linjära samband 
som består av linjer anpassade till datapunktsmoln vid valda flödesintervall (se exempelvis Figur 
47). Denna typ av graf behövs för att få en visuell jämförelse mellan Trafikverkets styckvis linjära 
samband och samband baserade på detta i simuleringsstudien. Trafikverkets samband är framtagna 
enligt beräkningsmanualen för landsvägar (se Trafikverket (2014b)), en analytisk metod baserat på 
uppskattade formler och tabeller. Då det är simulering som används i studien kan inte en analytisk 
metod tillämpas här för att nå jämförbara resultat. Det krävs därför en annan metod för att få 
motsvarande styckvis linjära samband i simuleringsstudien. Ett färdigt MATLAB-skript för att 
anpassa styckvis linjära samband till datapunkter, splinefit (utvecklat av MATHWORKS), används 
därför för att få de simulerade sambanden. I splinefit-funktionen utnyttjas samma brytpunkter som 
i Trafikverkets samband så resultaten går att jämföra. 
 
Restidsgrafer och stapeldiagram 

Restidsgrafer visualiserar hur medelrestiden över en fix sträcka varierar vid olika flödesnivåer, se 
Figur 30.  I utdata från RuTSim finns medelrestid på sträckan för varje fordonstyp tillgänglig. 
Denna information kan sedan sammanställas för olika flödesnivåer och presenteras för alla 
fordonstyper och/eller för varje fordonskategori separat. Graferna ger god information om hur 
snabbt och hur mycket medelrestiden påverkas av trafikflödet på vägen vid den valda utformningen 
och lämpar sig därför bra när olika scenarion ska jämföras. Ett annat sätt att jämföra scenarion på 
är via stapeldiagram (se Figur 39). Här är det istället fördröjning i förhållande frifordonsrestid som 
jämförs vid olika flödesnivåer. Stapeldiagram erbjuder i motsats till restidsgrafer enklare numeriska 
jämförelser scenarion emellan.    
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KAPITEL 6 – RESULTAT 
 

Nedan följer resultatet från simuleringar av experimentvägar och 

typvägar som körts i RuTSim. Resultatet är uppdelat i två delar 

där den första delen jämför scenarier för glesa 2+1-vägar där 

antal omkörningsfält, andel omkörbar längd och andel tunga 

fordon varierats. Den andra resultatdelen presenterar jämförelser 

av typvägar med Trafikverkets hastighetsflödessamband. 

Resultaten analyseras i kapitel 7. 

 

6.1 Resultat från experimenteringen 
 
6.1.1 Scenariojämförelse  
 
Medelfördröjning 

Som en introduktion till resultaten presenteras Figur 39, som visar den genomsnittliga 
fördröjningen för samtliga scenarion i experimentmatrisen. Fördröjningen har beräknats för fyra 
olika flödeskategorier enligt: 

 Låg (flöde 100-500 fordon/h) 

 Mellan (flöde 600-1 000 fordon/h) 

 Hög (flöde 1 100-1 500 fordon/h) 

 Extrem (flöde 1 550 fordon/h). 
 
Det visar sig att medelfördröjningen vid låga flöden är som lägst för scenario 12 (med 3 
omkörningsfält, 30 % omkörbar längd och 15 % tunga fordon), vid medelhöga, höga och extrema 
flöden är det istället scenario 11 (med 3 omkörningsfält, 30 % omkörbar längd och 10 % tunga 
fordon) som presterar bäst. Generellt går det också att konstatera att en andel tunga fordon på 10 
% jämfört med 15 % är att föredra, vilket förefaller naturligt eftersom tunga fordon håller en lägre 
hastighet jämfört med personbilar. 
 
Fördröjningen för varje enskilt fordonsslag för varje scenario går att finna i Bilaga 4, sida 1 och 2. 
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Medelrestiden för samtliga fordonsslag och scenarion inklusive 95-procentiga konfidensband 
hittas i Bilaga 3, sida 1.  

FIGUR 39 - MEDELFÖRDRÖJNING FÖR VARJE SCENARIO VID OLIKA FLÖDESNIVÅER. 
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6.1.2 Antal omkörningsfält 
 
För att jämföra olika scenarion med varandra måste alla parametrar förutom en hållas konstant så 
att effekten av förändringen kan studeras. När det gäller effekter av antal omkörningsfält måste alla 
ingående värden förutom antal omkörningsfält hållas konstant. Det innebär att följande scenarion 
jämförs (i varje jämförelse i punktlistan nedan är antalet omkörningsfält 1 – 2 – 3 stycken): 

 1 – 5 – 9 (20 % OL och 10 % TF) 

 2 – 6 – 10 (20 % OL och 15 % TF) 

 3 – 7 – 11 (30 % OL och 10 % TF) 

 4 – 8 – 12 (30 % OL och 15 % TF) 
 
Medelrestid över sträckan 

De ovan nämnda jämförelserna av scenarierna presenteras grafiskt i Figur 40. Den första 
jämförelsen visar att det scenario som har högst restid från flödesnivåer kring 400 fordon/h och 
uppåt är scenario 9, som har tre omkörningsfält. Längden på varje enskilt omkörningsfält är i det 
scenariot 900 meter, jämfört med 1 347 meter för scenario 5 och 2 693 meter för scenario 1. 
Medelrestiden för scenario 5 och 9 följs åt vid nästan alla flödesnivåer. Den grafiska jämförelsen 
tyder på att scenario 7 och 11 (2 och 3 omkörningsfält) har lägst restid av alla undersökta scenarier. 
 

 
FIGUR 40 - MEDELRESTID FÖR ALLA FORDONSTYPER OCH OLIKA ANTAL OMKÖRNINGSFÄLT MED 

95-PROCENTIGA KONFIDENSBAND. 
 
När det kommer till jämförelsen då andel omkörbar längd är 20 % och andel tunga fordon 15 % 
återupprepar sig mönstret från den första jämförelsen. Scenario 10, med 3 omkörningsfält, har 
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högst restid från ungefär 300 fordon/h och uppåt. Återigen har scenario 6 och 2, med 2 respektive 
1 omkörningsfält, en lägre medelrestid och följs åt vid de olika flödesnivåerna. Dessutom visar det 
sig att utformningen med 2 omkörningsfält (scenario 6) ger kortast medelrestid. 
 
När andelen omkörbar längd höjs till 30 % är det istället scenario 3 och 4 (som har 1 
omkörningsfält) som får högst restid i de två sista jämförelserna. I båda jämförelserna har också 
scenario 11 och 12 (3 omkörningsfält) kortast restid, tätt följt av scenarierna med 2 omkörningsfält.  
 
De 95-procentiga konfidensbanden visar i varje jämförelse att konfidensbanden överlappar 
varandra, och det råder därmed ingen statistisk säkerhet att medelrestiderna är skilda från varandra. 
 
Medelfördröjning över sträckan 

Figur 41 visar medelfördröjningen för samtliga scenarion vid olika typer av flöden; låga, medelstora, 
höga och extrema flöden. Det extrema flödet motsvarar den beräknade kapacitetsbrytpunkten 
enligt de brytpunktstabeller som Trafikverket använder. Totalt finns det fyra jämförelser för antal 
omkörningsfält. I respektive jämförelse får scenario 5, 6, 11 och 12 minst fördröjning. Detta gäller 
för samtliga flödesnivåer. Det betyder alltså att vid en andel omkörbar längd på 20 % och en andel 
tunga fordon på både 10 och 15 % är 2 omkörningsfält att föredra. När andelen omkörbar längd 
övergår till 30 % är 3 omkörningsfält att föredra för en andel tunga fordon på både 10 och 15 %.  

 
FIGUR 41 - MEDELFÖRDRÖJNING ÖVER STRÄCKAN FÖR OLIKA SCENARION. 

 

Tabell 14 nedan visar den procentuella förändringen mellan scenarierna. Det visar sig att det är 
störst skillnader vid låga flöden, som sedan avtar ju högre flödena blir. 
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TABELL 14 - INBÖRDES SKILLNAD I MEDELFÖRDRÖJNING MELLAN SCENARION DÄR ANTAL 

OMKÖRNINGSFÄLT VARIERAR. 
Konstanta 
parametrar 

Antal 
körfält 

Skillnad 
låga flöden 

 

Skillnad 
medelhöga 

flöden 

Skillnad 
höga flöden 

Skillnad 
extrema 
flöden 

20 % OL  
10 % TF 

1 mot 2 -8 % -1 % -1 % ±0 % 
1 mot 3 +3 % +6 % +4 % +3 % 
2 mot 3 +12 % +8 % +5 % +3 % 

20 % OL  
15 % TF 

1 mot 2 -8 % -2 % -1 % -1 % 
1 mot 3 +4 % +7 % +4 % +2 % 
2 mot 3 +14 % +9 % + 5 % +3 % 

30 % OL  
10 % TF 

1 mot 2 -11 % -5 % -3 % -3 % 
1 mot 3 -15 % -6 % -4 % -3 % 
2 mot 3 -4 % -1 % -1 % -1 % 

30 % OL  
15 % TF 

1 mot 2 -12 % -5 % -4 % -3 % 
1 mot 3 -17 % -6 % -4 % -4 % 
2 mot 3 -6 % -1 % ±0 % -1 % 
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6.1.3 Andel omkörbar längd 
 
Precis som tidigare måste alla ingående parametrar förutom en hållas konstanta. För att undersöka 
hur andel omkörbar längd påverkar medelrestid och fördröjning jämförs följande scenarion: 

 1 – 3 (1 OF och 10 % TF) 

 2 – 4 (1 OF och 15 % TF) 

 5 – 7 (2 OF och 10 % TF) 

 6 – 8 (2 OF och 15 % TF) 

 9 – 11 (3 OF och 10 % TF) 

 10 – 12 (3 OF och 15 % TF) 
 
Medelrestid över sträckan 

De sex scenariojämförelserna ovan presenteras grafiskt i Figur 42. I varje jämförelse syns att 
medelrestiden är lägre för scenarion med 30 % andel omkörbar längd jämfört med 20 % andel 
omkörbar längd. Den största skillnaden mellan scenarion är i scenariojämförelserna med 3 
omkörningsfält och 10 respektive 15 % andel tunga fordon, vilket ligger i linje med förväntningar 
på grund av förändringar i hastighetsspridningen. Skillnaden mellan de olika scenarierna ser 
dessutom ut att öka ju fler omkörningsfält som adderas. Andelen tunga fordon påverkar också 
restiden; scenarion där andelen tunga fordon är 10 % har en kortare restid än motsvarande scenario 
med 15 % tunga fordon. De 95-procentiga konfidensbanden visar överlag större överlappning vid 
låga flödesnivåer och mindre vid högre flödesnivåer. 
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FIGUR 42 - MEDELRESTIDEN FÖR DE SEX OLIKA JÄMFÖRELSERNA AV ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD 

MED 95-PROCENTIGA KONFIDENSBAND. 
Medelfördröjning över sträckan 

Medelfördröjningen över sträckan när andelen omkörbar längd varierar presenteras i Figur 43. Vid 
låga flöden är skillnaden mellan en andel omkörbar längd på 20 % och 30 % märkbar, de scenarion 
som presenteras till höger i varje delfigur har kortare fördröjning. Scenarion till höger i delfigurerna 
har 30 % andel omkörbar längd. När flödena går upp till att vara medelstora blir det mindre 
skillnader i varje jämförelse, men fortfarande har scenarion med 30 % andel omkörbar längd 
kortare fördröjning. Samma mönster, med minskade skillnader, återupprepar sig för höga flöden. 
Vid extrema flöden är skillnaderna marginella, fortfarande har dock scenarion med 30 % andel 
omkörbar längd mindre fördröjning än motsvarande scenarion med 20 %.  
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FIGUR 43 - MEDELFÖRDRÖJNING VID VARIATION AV ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD. 
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En procentuell jämförelse mellan de olika scenarierna visas i Tabell 15, där skillnaden gäller att gå 
från 20 % andel omkörbar längd till 30 %. Skillnaden i procent mellan scenarierna är generellt sett 
större i detta fall än där antalet omkörningsfält varierar. Skillnaderna i de jämförda scenarierna 
minskar också med ökande flöden. 
 

TABELL 15 - JÄMFÖRELSE MEDELFÖRDRÖJNING MELLAN OLIKA SCENARION MED AVSEENDE PÅ 

ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD NÄR ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD VARIERAR FRÅN 20 TILL 30 %. 
Jämförelse Skillnad låga 

flöden 
 

Skillnad 
medelhöga flöden 

Skillnad höga 
flöden 

Skillnad 
extrema 
flöden 

1 OF 
10 % TF 

-16 % -9 % -4 % -3 % 

1 OF 
15 % TF 

-17 % -8 % -3 % -2 % 

2 OF 
10 % TF 

-19 % -12 % -7 % -5 % 

2 OF 
15 % TF 

-20 % -11 % -6 % -4 % 

2 OF 
10 % TF 

-31 % -19 % -12 % -9 % 

3 OF 
15 % TF 

-34 % -19 % -11 % -8 % 
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6.1.4 Andel tunga fordon 
 
Hur andel tunga fordon påverkar medelrestid och fördröjning för olika utformningar av 2+1-vägen 
jämförs med hjälp av följande scenarion: 

 1 – 2 (1 OF och 20 % OL) 

 3 – 4 (1 OF och 30 % OL) 

 5 – 6 (2 OF och 20 % OL) 

 7 – 8 (2 OF och 30 % OL) 

 9 – 10 (3 OF och 20 % OL) 

 11 – 12 (3 OF och 30 % OL) 
 

Medelrestid över sträckan 

Medelrestiden för de olika scenariojämförelserna visas i Figur 44. Restiden ser ut att utveckla sig 
på liknande sätt oavsett vilken jämförelse som studeras. Scenarion med en andel tunga fordon på 
10 % har en kortare medelrestid jämfört med scenarion där andelen tunga fordon är 15 %, vilket 
är förväntat. Skillnaden mellan scenarierna i restid ser ut att vara konstant när antalet 
omkörningsfält ökar. De 95-procentiga konfidensbanden visar att det för högre flöden verkar råda 
en statistiskt signifikant skillnad mellan olika scenarier i jämförelserna. 

 
FIGUR 44 - SCENARIOJÄMFÖRELSE AV PÅVERKAN AV ANDEL TUNGA FORDON MED 95-PROCENTIGA 

KONFIDENSBAND. 
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Medelfördröjning över sträckan 

Figur 45 visar medelfördröjningen då andelen tunga fordon varierar. Vid låga flöden är 
medelfördröjningen lägre då andelen tunga fordon är högre. Efter att flödena övergått till att vara 
medelstora sker en skiftning, då är det istället scenarion med en andel tunga fordon på 10 % som 
har lägre medelfördröjning. Detta gäller även vid höga och extrema flöden. Det betyder alltså att 
upp till 600 fordon/h, oavsett övrig vägutformning, spelar andel tunga fordon liten roll. Vid högre 
flöden har andel tunga fordon en större betydelse. 

 
FIGUR 45 - SCENARIOJÄMFÖRELSE DÅ ANDELEN TUNGA FORDON FÖRÄNDRAS. 
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Tabell 16 visar en översiktlig jämförelse mellan de olika scenarierna som jämförts där andelen tunga 
fordon varierar från 10 till 15 %. Tabellen visar att det vid låga flöden är relativt små skillnader 
mellan de olika scenarierna, för att vid stora flöden vara ökningar som ligger kring 20 %. 
 

TABELL 16 - PROCENTUELL SKILLNAD I MEDELFÖRDRÖJNING MELLAN SCENARION DÄR ANDEL 

TUNGA FORDON ÖKAR FRÅN 10 TILL 15 %. 
Jämförelse Skillnad låga 

flöden 
 

Skillnad 
medelhöga 

flöden 

Skillnad höga 
flöden 

Skillnad 
extrema flöden 

1 OF 
20 % OL 

-4 % +20 % +24 % +19 % 

1 OF 
30 % OL 

-5 % +22 % +25 % +20 % 

2 OF 
20 % OL 

-5 % +20 % +24 % +18 % 

2 OF 
30 % OL 

-6 % +21 % +25 % +20 % 

3 OF 
20 % OL 

-3 % +21 % +24 % +18 % 

3 OF 
30 % OL 

-7 % +21 % +25 % +19 % 

 
 
6.1.5 Hastighetsflödessamband för scenarierna 
 
Utifrån medelrestid är det möjligt att beräkna hastigheter, eftersom vägarnas längder är kända. Det 
gör det också möjligt att skapa hastighetsflödessamband för de olika scenarierna. Nedan 
presenteras ett urval av de tolv hastighetsflödessamband som skapats totalt; ett för varje scenario. 
Urvalen baserar sig på de jämförelser som har visat störst skillnader mellan scenarierna för varje 
kategori (se Tabell 14 - Tabell 16). En komplett sammanställning av samtliga 
hastighetsflödessamband går att finna i Bilaga 5. 
 
Hastighetsflödessambanden som presenteras i Figur 46 innehåller också ett 95 % konfidensband 
med övre och undre gränser markerade i figuren. Det visar sig att skillnaden mellan scenarierna 
beror på vilket flöde som undersöks. För låga flöden (från 0 till ungefär 500 fordon/h) ges störst 
skillnad mellan scenarierna där andel omkörbar längd varierar. När flödena ökar är det istället 
variationen av andel tunga fordon som ger störst skillnad mellan scenarierna. Skillnaden är så stor 
att konfidensbanden inte överlappar med varandra, vilket tyder på att det kan finnas en statistiskt 
signifikant skillnad mellan scenarierna. Skillnaden mellan scenarierna där antal omkörningsfält och 
andelen omkörbar längd varierar är inte tillräckligt stor, och därför överlappar konfidensbanden 
varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 
 

 
Från resultaten kan följande konstateras: 
 

 Beroende på andel omkörbar längd är ett och två respektive två och tre bäst (ett och två 
är bäst vid 20 % omkörbar längd, och två och tre vid 30 % andel omkörbar längd). 
Skillnaderna mellan jämförbara scenarion ligger mellan 3-17 % men är inte statistiskt 
signifikanta. 

 En andel omkörbar längd på 30 % är alltid att föredra, vilket förefaller naturligt då den 
omkörbara längden ökar. Skillnaden mellan jämförbara scenarion tycks öka när antal 
omkörningsfält ökar. Skillnaderna mellan scenarierna är inte statistiskt signifikanta. 

 Vid flöden under 600 fordon/h spelar andel tunga fordon liten roll, för att vid högre 
flödesnivåer få en större betydelse för medelreshastigheten och fördröjningen. 
Skillnaderna mellan scenarierna är statistiskt signifikanta vid höga flödesnivåer. 

FIGUR 46 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR SCENARION MED STÖRST SKILLNAD FÖR VARJE KATEGORI. 
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6.2 Jämförelser med Trafikverkets samband 
 
Nedan presenteras jämförelser av hastighetsflödessamband för 2+1-vägar (konventionella och 
glesa) mellan styckvis linjära samband baserade på simulering och Trafikverkets samband från 
Trafikverket (2012a). De konventionella vägarna har tagits fram enligt beskrivningen i 5.1.3 
Konstruktion av basmodell. 
 
6.2.1 Jämförelse av samband – Konventionella 2+1-vägar 
 
Den konventionella 2+1-vägen har simulerats för flödesnivåer mellan 0 och 1550, i steg om 100 
fordon/h. Lastbilsandelen är antagen till 12 %. Överensstämmelsen mellan Trafikverkets styckvis 
linjära samband och samband baserat på simulering presenteras för konventionella 2+1-vägar i 
Figur 47, Figur 48 och Figur 49 för respektive fordonskategori.  
 
Anpassningslinjen för personbil visualiseras i Figur 47. Vid flöden från ungefär 500 fordon/h och 
högre ligger Trafikverkets samband högre. Lutningen på den blåa anpassningslinjen är kraftigare 
än för Trafikverkets styckvis linjära samband. 

 
 
 
 
  

FIGUR 47 - ANPASSNINGSLINJE FÖR PERSONBIL VS TRAFIKVERKETS SAMBAND, KONVENTIONELLA 

2+1-VÄGAR. 
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Anpassningslinjen för lastbil utan släp visas i Figur 48, och i den syns att den blåa anpassningslinjen 
och Trafikverkets egna samband ligger nästan på varandra fram till friflödesbrytpunkten vid 240 
fordon/h. Därefter viker den blåa anpassningslinjen ner mer än vad Trafikverkets samband gör.  
 

 

 
Figur 49 visar den anpassningslinjen för lastbil med släp jämfört med Trafikverkets styckvis linjära 
samband. Fram till 750 fordon/h är de nästan identiska. Därefter faller den blåa anpassningslinjen 
fortare än Trafikverkets samband. Hastigheten vid kapacitetstaket är några km/h lägre för data 
producerad från RuTSim. 
 
 

FIGUR 48 - ANPASSNINGSLINJE FÖR LASTBIL UTAN SLÄP VS TRAFIKVERKETS SAMBAND, 
KONVENTIONELLA 2+1-VÄGAR. 
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FIGUR 49 - ANPASSNINGSLINJE FÖR LASTBIL MED SLÄP VS TRAFIKVERKETS SAMBAND, 
KONVENTIONELLA 2+1-VÄGAR. 
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För att kvantifiera skillnaderna mellan sambanden har en sammanställning av förändringar gjorts 
(se Tabell 17). Tabellen visar, för varje brytpunkt, om reshastigheten är högre eller lägre i jämförelse 
med Trafikverkets samband. Notera att för brytpunkt 4-6 är sambanden, som skapats med hjälp 
av utdata från RuTSim, enbart baserade på prediktioner om vilka hastigheter som kan förväntas 
om hastighetsutvecklingen fortsatt är densamma. Se Bilaga 2 för reshastigheten vid varje brytpunkt 
som sammanställningen nedan har skapats utifrån.  

 
TABELL 17 – JÄMFÖRELSE MELLAN TRAFIKVERKETS NUVARANDE SAMBAND OCH 

SIMULERINGSSAMBAND BASERAT PÅ DEN KONVENTIONELLA 2+1-VÄGEN. TABELLEN VISAR 

RESHASTIGHETSFÖRÄNDRINGEN HOS DE OLIKA FORDONSGRUPPERNA. 2+1-VÄGEN HAR 

HASTIGHETSGRÄNS 100 KM/H OCH 40 % ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD. 

Sammanställning av förändringar (40 % andel OL) 

100 MLV 
Flöde Reshastighet km/h 

2+1, 8-12 m 

 f/h pb lbu lbs 

Brytpunkt 0 0 4,6 -0,1 0,7 
Brytpunkt 1 240 4,6 -0,1 0,7 
Brytpunkt 2 750 -3,4 -2,0 0,0 
Brytpunkt 3 1500 -9,4 -5,9 -3,7 
Brytpunkt 4 1550 -10,4 -11,2 -11,4 

Brytpunkt 5 1860 0,0 0,0 0,0 
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6.2.2 Typiska glesa 2+1-vägar 
 
Hur en typisk gles 2+1-väg ser ut kan tolkas och besvaras på två sätt (för 20 och 30 % andel 
omkörbar längd): 

 Oberoende fältlängder, där de individuellt vanligaste längderna på en- respektive 
flerfältssträckorna definieras 

 Beroende fältlängder, där den vanligaste kombinationen av en- och flerfältslängder 
definieras, dvs. hur en typisk gles 2+1-väg är utformad. 

 
Utformningen på de typiska vägarna är baserade på statistik från ett trettiotal verkliga glesa 2+1-
vägar, se 5.4.2 Skapandet av typiska glesa 2+1-vägar för hur vägarna togs fram. Utifrån de verkliga 
totallängderna på vägarna uppgår medeltotallängden för en gles 2+1-väg med 20 % och 30 % andel 
omkörbar längd till 8577 m respektive 6988 m. 
 
Oberoende fältlängder 
I fallet med de oberoende längderna på enfält och flerfält kan typiska glesa 2+1-vägar med 20 
respektive 30 % omkörbar längd definieras som i Tabell 18. 
 

TABELL 18 – OBEROENDE FÄLTLÄNGDER FÖR TYPISKA GLESA 2+1-VÄGAR. ALLA LÄNGDER ÄR I 

METER. 
Andel 
OL 

Enfältslängd Flerfältslängd 

20 % 2 699 867 
30 % 2 006 1 278 

 
Notera att längden på en- och flerfältslängderna är oberoende av varandra, dvs. att given andel 
omkörbar längd inte uppfylls, utan det är den vanligaste individuella längden som är av intresse. 

Beroende fältlängder 

I fallet med de beroende längderna på enfält och flerfält där istället andel omkörbar längd ska 
uppfyllas är flerfältslängden låst för att inte strida mot VGU (se 5.4.2 Skapandet av typiska glesa 
2+1-vägar). Det som har justerats är därför enfältslängden för att andel omkörbar längd för typiska 
glesa vägar ska uppfyllas. Tabell 19 innehåller beräknade längder hos typiska glesa 2+1-vägar. 
 

TABELL 19 - LÄNGDER FÖR TYPISKA GLESA 2+1-VÄGAR (MLV 100 KM/H). 
Andel omkörbar längd 20 % 30 % 

Enfältslängd 4 353 3 685 
Flerfältig sträcka 867 1 278 

OL 792 1 203 
Längd på sektion 5 220 4 963 
Antal sektioner 1,64 1,41 
Total väglängd 8 561 6 998 

 

Observera att i simuleringarna har antal sektioner antagits vara jämna heltal eftersom antalet en- 
och flerfältssträckor ska bli lika många.   
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6.2.3 Jämförelse av samband – typiska glesa 2+1-vägar 
 
Nedan redovisas de framtagna hastighetsflödessambanden för de skapade typiska glesa 2+1-
vägarna som beskrivs i 6.2.2 Typiska glesa 2+1-vägar. Figur 50, Figur 51 och Figur 52 visar 
hastighetsflödessamband där andel omkörbar längd är 20 % för personbil, lastbil utan släp 
respektive lastbil med släp.  
 
Notera att hastigheten i hastighetsflödesdiagrammen är den uppskattade reshastigheten för hela 
sträckan och för både en- och flerfält som har sammanvägts enligt vägens fältfördelning.  

 

FIGUR 50 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR EN TYPISK GLES 2+1-VÄG MED 20 % ANDEL 

OMKÖRBAR LÄNGD, PERSONBIL. I GRAFEN SYNS EN ANPASSNINGSLINJE SOM MOTSVARAR DET 

NYA SAMBANDET BASERAT PÅ SIMULERAD DATA OCH TRAFIKVERKETS NUVARANDE SAMBAND. 
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FIGUR 52 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR EN TYPISK GLES 2+1-VÄG MED 20 % ANDEL 

OMKÖRBAR LÄNGD, LASTBIL MED SLÄP.  

 
FIGUR 51 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR EN TYPISK GLES 2+1-VÄG MED 20 % ANDEL 

OMKÖRBAR LÄNGD, LASTBIL UTAN SLÄP. 
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I Figur 50 ligger reshastigheten för det simuleringsbaserade sambandet noterbart högre vid flöden 
som understiger ca 650 fordon/h och lägre för högre flödesnivåer.  Det framgår alltså att 
personbilar har möjligheten att ligga närmare hastighetsgränsen vid lägre flöden och att 
reshastigheten sjunker snabbare på dessa vägar än i Trafikverkets samband. Figur 51 och Figur 52 
visar god följsamhet hos sambanden för lastbil utan släp och lastbil med släp. Det som är noterbart 
är att med stigande flöde sjunker reshastigheten något snabbare i simuleringssambanden.  
 
Figur 53, Figur 54 och Figur 55 visar hur det ser ut i motsvarande fall där andel omkörbar längd 
istället är 30 %. 

 

FIGUR 53 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR EN TYPISK GLES 2+1-VÄG MED 30 % ANDEL 

OMKÖRBAR LÄNGD, PERSONBIL. I GRAFEN SYNS EN ANPASSNINGSLINJE SOM MOTSVARAR DET 

NYA SAMBANDET BASERAT PÅ SIMULERAD DATA OCH TRAFIKVERKETS NUVARANDE SAMBAND. 
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FIGUR 54 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR EN TYPISK GLES 2+1-VÄG MED 30 % ANDEL 

OMKÖRBAR LÄNGD, LASTBIL UTAN SLÄP.  

 

FIGUR 55 - HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR EN TYPISK GLES 2+1-VÄG MED 30 % ANDEL 

OMKÖRBAR LÄNGD, LASTBIL MED SLÄP.  
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Figur 53, Figur 54 och Figur 55 visar i stort sett samma sak som i fallet med 20 % andel omkörbar 
längd. Reshastigheten i simuleringssambanden sjunker noterbart snabbare i samtliga fall. 
Friflödeshastigheten för personbil ligger något högre i simuleringssambandet. För både lastbil utan 
släp och lastbil med släp överlappar sambanden mer eller mindre varandra för flöden under 500 
fordon/h.  

För att kvantifiera skillnaderna mellan sambanden har en sammanställning av förändringar gjorts 
(se Tabell 20 och Tabell 21). Tabellerna visar, för varje brytpunkt, om reshastigheten har ökat eller 
minskat i jämförelse med Trafikverkets samband. Se Bilaga 2 för reshastigheten vid varje brytpunkt 
som sammanställningarna nedan har skapats utifrån.  

TABELL 20 – JÄMFÖRELSE MELLAN TRAFIKVERKETS NUVARANDE SAMBAND OCH 

SIMULERINGSSAMBAND BASERAT PÅ DE FRAMTAGNA TYPISKA VÄGARNA. TABELLEN VISAR 

RESHASTIGHETSFÖRÄNDRINGEN HOS DE OLIKA FORDONSGRUPPERNA. GLESA 2+1-VÄGAR MED 

HASTIGHETSGRÄNS 100 KM/H OCH 20 % ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD ÄR DET SOM PRESENTERAS. 

Sammanställning av förändringar  
(20 % andel OL) 

100 MLV 
Flöde Reshastighet km/h 

2+1, 8-12 m 

 f/h pb lbu lbs 

Brytpunkt 0 0 5,3 0,8 1,5 

Brytpunkt 1 60 5,3 0,8 1,5 

Brytpunkt 2 500 1,6 -1,9 0,4 

Brytpunkt 3 1 500 -6,4 -4,2 -3,3 

Brytpunkt 4 1 550 -13,0 -12,3 -12,0 

Brytpunkt 5 1 860 0,0 0,0 0,0 
 

TABELL 21 - JÄMFÖRELSE MELLAN TRAFIKVERKETS NUVARANDE SAMBAND OCH 

SIMULERINGSSAMBAND BASERAT PÅ DE FRAMTAGNA TYPISKA VÄGARNA. TABELLEN VISAR 

RESHASTIGHETSFÖRÄNDRINGEN HOS DE OLIKA FORDONSGRUPPERNA. GLESA 2+1-VÄGAR MED 

HASTIGHETSGRÄNS 100 KM/H OCH 30 % ANDEL OMKÖRBAR LÄNGD ÄR DET SOM PRESENTERAS. 

Sammanställning av förändringar  
(30 % andel OL) 

100 MLV 
Flöde Reshastighet km/h 

2+1, 8-12 m 

 f/h pb lbu lbs 

Brytpunkt 0 0 4,4 -0,1 0,8 

Brytpunkt 1 135 4,4 -0,1 0,8 

Brytpunkt 2 500 1,2 -0,9 0,6 

Brytpunkt 3 1 500 -8,5 -5,5 -3,6 

Brytpunkt 4 1 550 -12,2 -12,1 -11,9 

Brytpunkt 5 1 860 0,0 0,0 0,0 
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Resultaten visar att generellt sett är hastigheten i Trafikverkets samband högre när det gäller de 
högre flödesnivåerna på 2+1-vägar. Detta går att se tydligast vid brytpunkt 4 (1 550 fordon/h) i 
Tabell 20 och Tabell 21, där reshastigheten i simuleringarna i samtliga fall ligger 12-13 km/h under 
Trafikverkets samband.  

För lägre flöden, 500 fordon/h och nedåt, är överensstämmelsen med Trafikverkets samband 
överlag bättre, i synnerhet för lastbil utan släp och lastbil med släp. I fallet med personbil kan den 
låga spridningen i jämförelse med TMS-data vara anledningen till skillnaderna där, i synnerhet för 
friflödesnivån.  
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KAPITEL 7 – ANALYS OCH DISKUSSION 
 

De resultat som presenterats i kapitel 6 analyseras i detta kapitel. 

Egna tolkningar av resultaten görs samtidigt som de jämförs med 

den tidigare presenterade litteraturramen. Dessutom följer en 

diskussion av resultatet, metoden och vad som skulle kunde gjorts 

annorlunda. Lärdomar och lämpligt framtida arbete berörs också. 

 

Diskussion och analys av resultatet 

Studien har skapat en mängd intressanta resultat kring trafiken på glesa 2+1-vägar. Skillnaderna 
mellan olika typer av utformningsalternativ är i de allra flesta fall små, men samtidigt finns det också 
utmärkande fall från vilka viktiga slutsatser kan dras. De tankar kring vilken faktor som skulle 
påverka reshastighet och fördröjningen som fanns innan simuleringarna genomfördes visade sig i 
flera fall vara annorlunda jämfört med de resultat som producerats.  
 
Figur 30, som visar medelhastigheten över sträckan, är framtagen vid ett flöde på 600 fordon/h. 
Om samma graf hade producerats för ett högre flöde, hade sannolikt vissa förändringar kunnat ses. 
Hastigheten för personbil hade troligen sjunkit närmare lastbil med och utan släp, eftersom det är 
personbil som påverkas mest av ökade flöden (se exempelvis Bilaga 5). Ju högre flödena blir, desto 
närmare kommer hastigheten för personbil hastigheten för övriga fordon. Det är alltså 
personbilstrafiken som påverkas mest av högre flöden, och som därmed också kan gynnas om 
flödena minskas. Den tunga trafiken påverkar inte i lika stor utsträckning.   
 
Regressionsanalysen som genomförts i arbetet använde sig av ett tredjegradspolynom. Anledningen 
till detta är att de försök som vi gjorde med enbart linjära och kvadratiska termer inte gav tillräckligt 
god överensstämmelse med TMS-data, samtidigt som vi ville undersöka gruppvariabelns påverkan 
på både lutning och krökning. För simulerad data visade det sig att varken lutning eller krökning 
var speciellt stor, och dessa samband är i princip linjära. Anledningen till att simulerad data ter sig 
linjärt kan vara att simuleringarna utförts på en typ av väg tillskillnad från TMS-data som baserar 
sig på flera olika alternativa vägutformningar. Då det krävdes tredjegradspolynom för regression 
av TMS-data var det lämpligt att använda samma ordning för simulerad data. 
 
I hastighetsflödesdiagrammen som producerats kan man notera att utdata från RuTSim för 
personbil två körfält (Figur 32) fortfarande efter kalibreringen ligger över mitten av TMS-data 
grafiskt sett. Anledningen till att vi valde att avbryta kalibreringen trots detta är att 
överensstämmelsen vid höga flöden är god och det var just de höga flödena som skulle undersökas. 
Dock bör allt fokus inte läggas på den grafiska jämförelsen, utan minst lika viktigt är den numeriska 
analysen med hjälp av regression (Tabell 8, som visar värden på regressionsparametrarna och Tabell 
10, som visar den kvantifierade förbättringen). Det visar sig att det blivit en förbättring eftersom 
felen har minskat med totalt 25 % men för lastbil med släp ett körfält har det blivit en försämring. 
Det syns också i regressionsanalysen att så är fallet. Vi anser att det är en acceptabel förlust i och 
med att det totalt sett blivit en förbättring. Lastbil utan släp inte tas med i regressionsanalysen, och 
utfallet av analysen hade kunnat vara annorlunda om den fordonskategorin tagits med. 
 
Regressionsanalysen visar att det verkar finnas en noterbar skillnad i frifordonshastighet mellan ett 

och två körfält för personbil i TMS-data, se 0,93 km/h enligt Tabell 8. Rent instinktivt borde 



 

104 
 

frifordonshastigheten vara lika mellan ett och två körfält eftersom alla fordon får köra i sin önskade 
hastighet. Vi tror inte att denna skillnad är en systematisk skillnad skapad av RuTSim, eftersom 
friflödessimuleringar går att köra för valfri flödesnivå. Det finns då ingen interaktion mellan 
fordonen utan de tillåts köra i sin önskade hastighet och ”genom” varandra om andra fordon är i 
vägen. Av denna anledning har vi valt att göra en djupare analys kring frifordonshastigheten i TMS-
data, dvs. om det finns en skillnad i frifordonshastighet mellan körfälten.  
 
Analysen på frifordonshastighetsdata i TMS-data för konventionella 2+1-vägar har gjorts vid två 
olika friflödesbrytpunkter, 240 fordon/h (brytpunkt 1 i hastighetsflödessambanden för 
basmodellen) och en lägre vid 100 fordon/h. Tabell 22 visar den beräknade medelhastigheten vid 
dessa friflödesförhållanden. För lastbil med släp är skillnaden mellan ett och två körfält marginell i 
jämförelse med skillnaden i hastighet för personbil. 

 
TABELL 22 - SKILLNADER MELLAN FRIFLÖDESHASTIGHETER FÖR PERSONBIL 1 KF OCH 2 KF I 

TMS-DATA. 

Friflödesbrytpunkt Hastighet pb 1kf pb 2kf lbs 1kf lbs 2kf 

100 f/h 
�̅���  98,23 99,94 82,79 82,58 ∆�̅���  1,72 -0,21 

240 f/h 
�̅���  97,30 99,92 82,81 82,59 ∆�̅���  2,62 -0,22 

 

Det finns en motsvarande skillnad i simulerad data fast något lägre (se Tabell 23).  
 

TABELL 23 - SKILLNAD MELLAN FRIFLÖDESHASTIGHETER FÖR PERSONBIL 1 KF OCH 2 KF I 

SIMULERAD DATA. 

Friflödesbrytpunkt Hastighet pb 1kf pb 2kf lbs 1kf lbs 2kf 

100 f/h 
�̅��� 100,46 101,09 83,18 83,21 ∆�̅��� 0,63 0,03 

240 f/h 
�̅��� 99,71 101,39 83,08 83,04 ∆�̅��� 1,69 -0,04 

 

Det visar sig alltså att om ett medeltal över frifordonshastigheter för personbil beräknas i TMS-
data, finns en skillnad på 1,72 km/h (<100 fordon/h) och 2,62 km/h (<240 fordon/h). Det finns 
även en skillnad i simulerad data om än något mindre, 0,63 km/h (<100 fordon/h) och 1,69 km/h 
(<240 fordon/h). Skillnaden i friflödeshastigheter för lastbil med släp ligger i båda fall nära noll.  
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Följande lådagram (se Figur 56) beskriver en jämförelse av datamängderna för frifordonshastighet 
mellan ett körfält och två körfält för personbil i TMS-data. Följande gäller för det lådagram som 
skapats: 

 Det röda strecket inuti varje box beskriver medianvärdet 

 50 % av all data ligger inuti varje box 

 24,65 % av all data ligger utmed respektive streckad linje 

 Extremvärden i datamängderna ritas upp individuellt (röda kors) och täcker 0,7 % av den 
totala mängden data (default i MATLAB) 

 
FIGUR 56 – LÅDAGRAM DÄR KONFIDENSINTERVALLEN FÖR FRIFLÖDESHASTIGHETER JÄMFÖRS 

MELLAN PERSONBIL ETT KÖRFÄLT OCH PERSONBIL TVÅ KÖRFÄLT. FRIFLÖDESBRYTPUNKTEN 

ANTAS HÄR VARA 100 FORDON/H.  
 
Den grafiska undersökningen med lådagram visar alltså att en ganska stor del av TMS-data ligger 
samlad kring 100 km/h. TMS-data för två körfält är marginellt mindre spridd än för ett körfält. 
Skillnaden mellan frifordonshastigheten i de olika körfälten är inte tillräckligt stor för att vara 
statistiskt signifikant. Anledningen till att det skulle kunna finnas en skillnad i hastigheten mellan 
en- och tvåfältiga sträckor för personbil skulle kunna vara att personbilar väljer att öka hastigheten 
när vägen blir bredare och det finns mer utrymme för misstag, jämfört med den enfältiga sträckan. 
 
När det kommer till lastbil med släp kan det vara så att hastigheten sjunker på tvåfältiga avsnitt 
eftersom dessa ofta är placerade vid stigningar (så kallade stigningsfält) (Trafikverket, 2012c). Då 
är det rimligt att hastigheten också sjunker för tunga lastbilar som ska ta sig upp. Hastigheten för 
lastbilar är rimligtvis ganska konstant över sträckan, och de enda gånger som en förändring av 
hastigheten sker borde vara vid upp- och nedförslutningar. Denna konstanta hastighet har också 
uppvisats vid simuleringarna, se Figur 30. Hastigheten sjunker vid vissa mätpunkter på de tvåfältiga 
avsnitten, vilket inte sker på de enfältiga avsnitten. Dessutom ska man komma ihåg att vägarna som 
simulerats i detta arbete har varit raka och plana, vilket vägarna från vilka TMS-data insamlats inte 
nödvändigtvis är.  
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Generellt sett kan vi konstatera att Trafikverkets styckvis linjära hastighetsflödessamband ligger på 
samma hastighet eller högre jämfört med de samband som skapats med hjälp av utdata från 
RuTSim. I flera fall är det dessutom så att skillnaden mellan de olika sambanden ökar ju högre 
flödena är. Detta faktum kan man se på ut flera perspektiv. Antingen är det så att Trafikverket, 
med de analytiska metoder som de använder, överskattar vilken hastighet som är möjlig att hålla 
vid högre flöden på glesa 2+1-vägar. Eller så är det så att de samband som producerats i detta 
arbete underskattar hastigheten och att flödet inte påverkar lika mycket som simuleringarna 
antyder. Eftersom det är två olika metoder som jämförs, en analytisk och en simuleringsbaserad, 
går det inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra. Båda metoderna har förenklingar 
och avgränsningar, som har effekter på resultatet. Oavsett vilket som är fallet borde saken 
undersökas närmare, helst med någon annan programvara än RuTSim. Problemet är att det inte 
finns speciellt många alternativ till RuTSim, eftersom det är specifikt uppbyggt kring 
trafiksituationer som inte simuleras i mer använda programvaror. En fullständigt komplett 
undersökning kräver dessutom mer data från verkligheten. Därför borde tid läggas på att göra fler 
mätningar på de glesa 2+1-vägar som finns, och iterera mellan kalibrering och verifiering av 
modellen över trafikantbeteendet. 
 
Det kan finnas ytterligare faktorer till varför Trafikverkets styckvis linjära samband och sambanden 
baserade på utdata från simuleringarna inte stämmer mer överens. En orsak skulle kunna vara att 
trafikantbeteendet är olika beroende på flödesnivå. Kanske är det är en annan förarpopulation som 
befinner sig på vägen vid riktigt höga flöden (kring kapacitetstaket), jämfört med om det är låga 
flöden (mellan 100-500 fordon/h). Genom att använda olika beskrivningar av förarbeteendet vid 
olika flödesnivåer, skulle detta kunna undersökas närmare. Det skulle också kunna vara så att de 
flödesbrytpunkter som används i hastighetsflödessambanden är felaktiga, och att det är dessa som 
ska ändras. I detta arbete har de dock satts till att vara konstanta, för att lättare kunna jämföras med 
Trafikverkets brytpunktstabeller. 
 
Enligt 3.2.1 Motiv till byggande av 2+1-vägar och den japanska studien kring vinterförhållanden 
på 2+1-vägar i 3.2.5 Utbyggnad, utformning och effekter i övriga världen, ska det vid höga 
trafikflöden vara bättre att använda sig att fler korta omkörningsfält än få långa. Simuleringarna av 
de olika scenarierna har visat att detta stämmer under vissa förutsättningar. Omkörningsfälten får 
inte bli för korta, eftersom köerna inte hinner avvecklas. När simuleringar har genomförts med tre 
stycken 900 meter långa omkörningsfält (vilket motsvarar 20 % omkörbar längd) har det visat sig 
att de medför högre medelrestid och högre medelfördröjning än för motsvarande väg med två eller 
ett omkörningsfält. Det verkar som att en slags brytpunkt går vid ungefär 1 200 meter långa 
omkörningsfält, vilket ligger i linje med VGU:s krav och rekommendationer. 
 
Liknande resultat har presenterats av Munehiro, et al. (2012), där det visat sig vara mer fördelaktigt 
med korta och många omkörningsfält jämfört med långa och få i snöiga och kalla regioner. Sådana 
väderförhållanden har inte undersökts i denna studie, men det vore intressant att pröva vid en 
framtida studie. Vår uppfattning, baserade på resultaten i exempelvis Figur 40, är att effekten av 
korta omkörningsfält inte är så pass stor som man kan få en uppfattning av i studien presenterad 
ovan. Det borde snarare vara så att man drar sig för att köra om vid halt och/eller snöigt väglag, 
och när väl omkörningen sker så borde den ske i en långsammare hastighet eftersom man kör 
försiktigare på grund av väglaget. Det borde i sin tur göra att hastigheten sjunker ytterligare och att 
längre omkörningssträckor krävs. Oavsett vilket som är fallet borde saken undersökas i framtida 
arbeten. 
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Vad gäller jämförelsen mellan Trafikverkets styckvis linjära samband och anpassningslinjen baserad 
på simuleringsdata för personbilstrafik på konventionella 2+1-vägar (se Figur 47) förefaller det vara 
så att anpassningslinjen har brantare lutning än Trafikverkets samband. För lastbilar med och utan 
släp är detta inte fallet. Anledningen till detta kan vara att fordonen i verkligheten kör om fortare 
och är benägna att ta mer risker i verkligheten för att komma om. Det kan också vara så att 
fordonen inte tar tillräckligt med hänsyn till vad som händer i omgivningen i modellen. Säg att det 
finns tre fordon på rad som ligger i höger körfält. Det mellersta fordonet väljer att köra om det 
första fordonet. I RuTSim, så som det är uppbyggt idag, kommer då det bakre fordonet att fortsätta 
köra i höger körfält tills det kommit tillräckligt nära det första fordonet, och då fatta beslut om 
omkörning eller ej. I verkligheten hade denna beslutspunkt antagligen befunnit sig långt tidigare, 
och när det mellersta fordonet kört ut hade antagligen också det bakre fordonet hängt på, om det 
bakre fordonet velat köra om. RuTSim skulle därför kunna utvecklas så att hänsyn tas till samspelet 
med andra fordon på ett bättre sätt. 
 
Skillnaden mellan simuleringsbaserad utdata och TMS-data skulle också kunna bero på placeringen 
av detektorer som mäter data under simuleringarna, och de detektorer som används vid TMS-
mätningar. I detta arbete placerades alltid två detektorer jämnt fördelade på varje en- och 
tvåfältssträcka (förutom på uppvärmningssträckan), dvs. för varje sådan sträcka delas den in i tre 
lika stora delar. De två detektorerna placerades sedan där delarna möttes, en i vardera skarven. 
Placeringen av detektorer vid mätningar till TMS har varit beroende på vägens utformning, 
exempelvis kurvor, stigningar och så vidare. Figur 30 visar medelhastigheten över sträckan, och vi 
anser att figuren motiverar valet av placeringarna av detektorerna. Den mest genomsnittliga 
placeringen anser vi är i mitten, vilket också är de placeringar som har använts i arbetet. Där syns 
det nämligen att en placering av detektorerna i exempelvis början och mitten av varje en- och 
tvåfältssträcka hade gett vitt skilda mätresultat. Detta gäller främst för personbil. 
Detektorplaceringarna verkar dock inte ha stor påverkan på anpassningslinjerna skapade med hjälp 
av utdata från RuTSim i samtliga undersökta fall, eftersom de anpassningslinjer som gjorts (som är 
oberoende av var detektorerna placerats) också faller snabbare än Trafikverkets motsvarande 
samband. Det måste alltså vara andra faktorer som påverkar skillnaden mellan simulerad data och 
TMS-data. Självklart skulle det också kunna finnas felaktigheter i de kalibreringar som har 
genomförts. Vissa parametrar skulle antagligen ha kunnat justeras annorlunda, likaså skulle 
parametrar som inte inkluderats i detta arbete ha kunnat ge bättre överensstämmelse mellan TMS-
data och utdata från RuTSim. 
 
När det kommer till experimenteringen har det visat sig att scenario 11, med 30 % andel omkörbar 
längd, 3 omkörningsfält och 10 % andel tunga fordon, har den lägsta medelfördröjningen i de flesta 
fall, medan scenario 10, med 20 % andel omkörbar längd, 3 omkörningsfält och 15 % andel tunga 
fordon, har den högsta vid flertalet av flödesnivåerna. Skillnaderna mellan scenarierna är inte så 
pass stor att det går att säga att det finns en signifikant skillnad vid alla flödesnivåer, trots att de 
scenarier som undersöktes valdes eftersom de ansågs extrema från olika synvinklar. Det verkar 
dock uppträda en skillnad vid främst höga flöden vid vissa av jämförelserna. Sannolikt behöver 
ytterligare scenarion undersökas med ännu större skillnader mellan scenarierna.  
 
Medelfördröjningen har räknats fram för fyra olika flödesnivåer – låg, mellan, hög och extrem – 
för att på kunna jämföra olika scenarion i stapeldiagram (för många flödesnivåer gör det 
oöverskådligt). Värdena är i någon mening godtyckligt valda och dess indelning likaså. Kanske är 
det så att låga flöden enbart är hastigheter precis runt frifordonshastigheter, medan medelhöga 
flöden gäller för ett större intervall.  
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Antal omkörningsfälts påverkan vid olika flödesnivåer är relativt jämn oavsett jämförelse. 
Medelfördröjningen är ungefär lika hög och därmed visar sig vår ursprungliga hypotes om att antal 
omkörningsfält skulle ha stor påverkan inte stämma. Skillnaden ligger dock mellan 3-17 % för 
jämförbara scenarion. 
 
När andel omkörbar längd varierar (se Figur 42) visar det sig att få omkörningsfält leder till liten 
skillnad mellan scenarier med 20 respektive 30 % andel omkörbar längd. Vid fler omkörningsfält 
har andelen omkörbar längd större betydelse (skillnaden ökar). Låt säga att en väg, på grund av 
yttre förutsättningar, inte kan ha fler än ett omkörningsfält. Då visar det sig i resultaten att vägen 
likaväl kan ha en andel omkörbar längd på 20 % istället för 30 %. Det lönar sig alltså inte att ha ett 
längre omkörningsfält än ett kortare, vilket gäller för samtliga flödesnivåer. Därmed finns det 
möjlighet att spara pengar genom att inte investera i ”onödig” infrastruktur. 
 
Tunga fordon verkar vara den undersökta faktor som påverkar medelrestid och medelfördröjning 
allra mest. Påverkan är som störst, och ökar med ökande flöden, från flöden kring 500 fordon/h 
och uppåt. Den tunga trafiken begränsar personbilarna mer på de enfältiga sträckorna när den 
tunga trafiken ökar, och dessa personbilar hinner inte i lika stor utsträckning köra om den tunga 
trafiken. Trots att skillnaden är liten i andel tunga fordon (10 respektive 15 %) så finns det en 
skillnad i medelfördröjning mellan scenarierna. De 95-procentiga konfidensbanden tyder på att det 
kan finnas statistiskt signifikanta skillnader mellan scenarierna. Därför kan man med ganska stor 
säkerhet säga att en ökning av andelen tunga fordon från 10 till 15 % ökar medelfördröjningen och 
medelrestiden. Det kan också konstateras att det är viktigt med god data kring andelen tunga fordon 
i verkligheten på glesa 2+1-vägar, och att data över detta också beaktas väl. 
 
I och med att det visat sig att tunga fordon är den faktor som påverkar medelfördröjningen mest, 
vore det intressant att undersöka vilka valmöjligheter som den tunga trafiken har. Låt säga att det 
finns två vägar att välja mellan, en motorväg och en 2+1-väg, där motorvägen är lite längre att åka 
men samtidigt har högre kapacitet. Då vore det kanske lämpligt att på något sätt försöka styra den 
tunga trafiken till vägar mest högst kapacitet – kanske via olika ekonomiska styrmedel som 
vägavgifter för vissa vägar eller andra avgifter. Det skulle kunna leda till relativt stora 
restidsförbättringar för den övriga trafiken, samtidigt som trafikflödena antagligen skulle fördela 
sig bättre i nätverket. 
 
För medelfördröjningen är det dock intressant att den minskar om andelen tunga fordon ökar vid 
låga flöden. Det verkar alltså vara som att ett tillskott av några få tunga fordon inte generar en 
ökning av medelfördröjningen. Det kan finnas flera anledningar till detta. En kan vara att skillnaden 
i absoluta tal som mest ligger kring en sekund, men att det vid låga medelfördröjningar totalt 
genererar ett stort bidrag till den procentuella förändringen. En annan kan vara att det finns en viss 
spridning i utdata från simuleringar, vilket exempelvis Figur 46 visar. Det skulle alltså kunna vara 
så att en ny körning av ett scenario, med ett nytt slumptalsfrö, kan ge nya medelvärden som kan få 
medelfördröjningen att förändras med någon sekund. Denna sekundstora förändring kan få stort 
utfall på den procentuella förändringen. Det skulle också kunna vara så att det sker en skiftning 
mellan fordon som ofta blir fördröjda (personbilar) till fordon som sällan blir fördröjda (lastbilar). 
Bilaga 4, sida 2, visar att lastbilar med och utan släp blir betydligt mindre fördröjda jämfört med 
personbilar. Om andelen tunga fordon då ökar, borde rimligtvis också den totala fördröjningen 
minska. 
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En faktor som skulle kunna påverka vilket resultat man får är den totala längden på vägen. I 
experimenteringen användes längden 13 500 meter i samtliga scenarion. Det är möjligt att om en 
ännu längre väg använts hade systemet stabiliserat sig ännu bättre. Det betyder dock inte 
automatiskt att vi tror att längden på de vägar vi simulerade är otillräcklig, vi tror alltså att våra 
vägar är tillräckligt stabila. Samtidigt leder längre vägar till ökad tid för simuleringarna. I vårt fall 
valde vi en väglängd som gjorde att simuleringarna inte blev alltför tidskrävande men ändå 
tillräcklig. Figur 30, som visar medelpunkthastigheten över den simulerade sträckan, visar att 
hastighetsbeteendet är som förväntat, och därför antas den valda väglängden vara tillräcklig.  
 
De hastighetsflödessamband som tagits fram för olika utformningsalternativ av glesa 2+1-vägar 
(Figur 46) sammanfattar de undersökningar som har genomförts. Det visar sig att tunga fordon har 
störst påverkan på hastighetsflödessambanden, därefter andel omkörbar längd och sist antal 
omkörningsfält. Vid låga flöden har andelen tunga fordon ingen större påverkan på 
medelreshastigheten, medan antal omkörningsfält och andel omkörbar längd har ungefär lika stor 
påverkan vid alla flödesnivåer.   
 
I Bilaga 5, sida 1 och 2 syns hastighetsflödessamband för alla scenarier inklusive konfidensband. 
Anledningen till den stora osäkerheten kring medelvärdet för lastbil med/utan släp vid låga flöden 
kan förklaras med att det är få observationer av tunga fordon där. Under simuleringskörningar har 
det visat sig att de vid de lägsta flödena i vissa replikationer inte uppträder någon tunga fordon alls.  
 
De typiska glesa 2+1-vägar som har tagits fram i detta arbete är i någon mening konstruerade som 
rent hypotetiska exempel; det finns ingen ”typisk” väg eftersom varje väg inte är exakt lik någon 
annan. Dock är de typvägar som tagits fram så nära de verkliga vägarna som det går vad gäller 
längder på en- och tvåfältssträckor samt andel omkörbar längd. Eftersom frågan har besvarats dels 
genom att undersöka oberoende fältlängder och dels genom att ta fram beroende fältlängder anser 
vi att svaret täcker frågeställningen. Dessutom följer de anpassningslinjer som har tagits fram 
Trafikverkets samband relativt väl. För att ytterligare förbättra hade det varit fördelaktigt med fler 
mätningar på de vägar som redan existerar (även om de är få).  
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KAPITEL 8 – SLUTSATSER 
 

Nedan presenteras de slutsatser som detta arbete har resulterat i. 

Dessutom diskuteras kring framtida arbete och reflektioner kring 

arbetet. 

 
För att återkoppla till frågeställningarna som presenterats i inledningen av denna rapport, ges de 
nedan tillsammans med korta svar.  
 

 Hur är en typisk svensk gles 2+1-väg utformad? 
 
Baserat på indata från verkliga glesa 2+1-vägar är den vanligaste fältlängderna för en väg med 20 
% andel omkörbar längd 2,7 km enfältslängd och 0,9 km flerfältslängd. Motsvarande för en väg 
med 30 % andel omkörbar längd är 2,0 km och 1,3 km. Den typiska vägen för 20 % andel omkörbar 
längd 8,6 km lång och för 30 % andel omkörbar längd 7,0 km. 
 

 Hur ser hastighetsflödessambanden för typiska 2+1-vägar ut? 
 
Hastighetsflödessambanden är i stort sett linjära för alla fordonskategorier, oberoende av andel 
omkörbar längd. 
 

 Hur väl stämmer Trafikverkets hastighetsflödessamband, se Trafikverket (2012a), för 
 2+1-vägar överens med de som tagits fram med hjälp av trafiksimulering? 
 
Vid flödesnivåer upp till cirka 500 fordon/h, ligger hastigheten generellt sett i 
hastighetsflödessambanden från trafiksimulering högre för personbil och likvärdigt för lastbil 
med/utan släp. Vid högre flödesnivåer sjunker sambanden från simuleringen snabbare än 
Trafikverkets samband. Detta gäller för 2+1-vägar med 20, 30 och 40 % andel omkörbar längd.  
 

 Hur påverkar olika antal omkörningsfält olika prestandamått? 
 
På en 13 500 meter lång gles 2+1-väg tyder resultaten på följande: 

- Ett och två omkörningsfält är att föredra om andelen omkörbar längd är 20 %, oavsett 
andelen tunga fordon. 

- Två och tre omkörningsfält är att föredra om andelen omkörbar längd är 30 %, oavsett 
andelen tunga fordon.  

- Skillnaderna mellan jämförbara scenarier ligger mellan 3 och 17 %, men är inte statistiskt 
signifikanta. 
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 Hur påverkar olika andel omkörbar längd olika prestandamått? 
 
Resultaten tyder på följande: 

- Skillnaden i medelrestid och medelfördröjning mellan 20- och 30-procentiga vägar ökar ju 
kortare och fler omkörningsfälten blir, till den 30-procentiga vägens fördel. 

- Andelen tunga fordon påverkar inte skillnaden i jämförda scenarier, men medelrestiden och 
medelfördröjningen ökar då andel tunga fordon är 15 % istället för 10 %. 

- Vid låga flöden ligger minskningen av medelfördröjning mellan cirka 15 till 30 %, för att 
vid högre flöden avta och som mest ligga runt 10 %.  

- Ingen av skillnaderna är statistiskt signifikanta. 
 
 Hur påverkar olika andel tunga fordon olika prestandamått? 

 
- Vid flöden från cirka 600 fordon/h och uppåt kan medelfördröjningen förväntas öka 

med cirka 20 % när andel tunga fordon stiger från 10 % till 15 %. Skillnaderna vid höga 
flöden är statistiskt signifikanta. 

 
Fortsatt arbete och allmänna reflektioner kring arbetet 
Skillnaderna mellan de alternativa scenarion som har undersökts i detta arbete har inte varit så pass 
stora som vi hade förväntat från början, vilket nämnts tidigare. Därför borde man i framtida arbeten 
istället fokusera på andra faktorer som kan tänkas påverka framkomligheten på vägen. Andra 
viktiga framkomlighetspåverkande faktorer som borde undersökas är: 

 Siktförhållanden 

 Lutning på vägen 

 Svängar och kurvor 

 Körfältsbredd 

 Väderförhållanden och väglag 

 Korsningar och på- och avfarter 

 Andra trafikantbeteenden. 
 
Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om hur en trafiksimuleringsstudie går till och vilka 
kritiska moment som finns. Om vi fått göra om arbetet är det flera saker som kunnat göras 
annorlunda. Ett exempel är att tidigt definiera de olika vägdelarna som finns på en 2+1-väg. Det 
fanns betydligt fler saker på en 2+1-väg som vi behövde veta om än vad vi visste från början, 
samtidigt som det saknades komplett information om vilka definitioner som saknades och vilka 
som fanns. Därför tog det ett tag innan vi lyckades skapa definitioner som också blev användbara. 
Vi kunde också, om tid funnits, kunnat kalibrera ännu mer för att skapa en noggrannare basmodell. 
 
Vid körning av RuTSim är det ett flertal parametrar som ska ställas in innan själva simuleringarna 
kan utföras. Det har hänt att vi behövt köra om simuleringar eftersom parametrar inte dubbelkollats 
och att vi upptäckt fel efteråt. En viktig lärdom är därför att vara mindre oförsiktig och försäkra 
sig om att modellen är korrekt inställd, eftersom simuleringarna är tidskrävande. 
 
Arbetets avgränsningar är i mångt och mycket styrda utifrån vilken form indata ges på. Redan från 
början har alltså data aggregerats och det är innebär att även vårt arbete avgränsas därefter. Olika 
typer av fordonsklasser går inte att urskilja i detalj, mätningarna är aggregerade i tid och rum och 
detektorplaceringarna i TMS-mätningarna är svåra att finna. Med andra ord har det varit bristande 
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information kring hur Trafikverket genomför mätningarna för att få TMS-data. Kring detta hade 
vi önskat mer information, vilket antagligen hade inneburit färre antaganden från vår sida. 
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BILAGA 1 
Sida 1(2) 

1. FRÅN SGU-SAMMANSTÄLLNING: LÄNGDER I INTERVALL, TYPVÄRDEN FÖR INTERVALLEN OCH 

VERKLIGA TOTALLÄNGDER 
 

  
20 % andel OL 

  

Längd [m] 
Antal 
enfält 

Antal 
flerfält 

0   
250 0 0 
500 0 2 
750 3 22 

1 000 2 24 
1 250 4 8 
1 500 6 5 
1 750 4 0 
2 000 4 0 
2 250 4 1 
2 500 4 0 
2 750 9 0 
3 000 6 0 
3 250 6 0 
3 500 2 0 
3 750 7 0 
4 000 3 0 
4 250 4 0 
4 500 3 0 
4 750 3 0 
5 000 2 0 
5 250 1  
5 500 1  
5 750 0  
6 000 0  
6 250 0  
6 500 0  
6 750 1  
7 000 0  
7 250 0  
7 500 0  
7 750 0  
8 000 0  
8 250 1  
8 500 0  
8 750 0  
9 000 0  
9 250 0  
9 500 0  
9 750 1  

10 000 0  

30 % andel OL 
 

Längd 
[m] 

Antal 
enfält 

Antal 
flerfält 

0   
250 0 0 
500 0 1 
750 0 1 

1 000 3 6 
1 250 3 3 
1 500 2 2 
1 750 1 0 
2 000 3 2 
2 250 2 1 
2 500 0 0 
2 750 1 0 
3 000 2 0 
3 250 1 0 
3 500 1 1 
3 750 2 0 
4 000 0 0 
4 250 0 0 
4 500 0 0 
4 750 0 0 
5 000 0 0 
5 250 0  
5 500 1  
5 750 0  
6 000 0  
6 250 0  
6 500 0  
6 750 0  
7 000 0  
7 250 0  
7 500 0  
7 750 0  
8 000 0  
8 250 0  
8 500 0  
8 750 0  
9 000 0  
9 250 0  
9 500 0  
9 750 0  

10 000 0  
 



 

 
  

BILAGA 1 
Sida 2(2) 

Från SGU-sammanställning 

Verkliga totallängder, 
 20 % andel OL 

# Total väglängd (m) 
1 3 520 
2 5 880 

3 
1 700 
6 240 

4 10 735 
5 12 000 
6 4 440 
7 3 805 
8 17 660 
9 3 080 
10 15 570 
11 9 270 
12 18 740 
13 2 760 

14 

16 220 
9 220 
7 000 

15 6 900 
16 8 240 

medel 8 577,89 
STD 5 298,47 

 
  

Verkliga totallängder, 
 30 % andel OL 

# Total väglängd (m) 
1 12 722 
2 6 100 
3 2 940 
4 6 960 
5 6 220 

medel 6 988,40 
STD 3 558,23 

 



 

 
  

BILAGA 2 
Sida 1(1) 

2. BRYTPUNKTSTABELLER FÖR TRE OLIKA ANDELAR OMKÖRBAR LÄNGD; 20, 30 OCH 40 % 

 

 

 
 
  



 

 
  

BILAGA 3 
Sida 1(1) 

3. MEDELRESTIDEN FÖR SAMTLIGA FORDONSKLASSER OCH SCENARION, MED 95-PROCENTIGA 

KONFIDENSBAND. 
 

 

 



 

 
  

BILAGA 4 
Sida 1(2) 

4. MEDELFÖRDRÖJNING FÖR VARJE ENSKILT FORDONSSLAG, PRESENTERAT DELS 

SCENARIOUPPDELAT, DELS UPPDELAT PER FORDONSSLAG 



 

 
  

BILAGA 4 
Sida 2(2) 

 

 
 
 
 
  



 

 
  

BILAGA 5 
Sida 1(2) 

5. HASTIGHETSFLÖDESSAMBAND FÖR DE 12 SCENARIERNA I EXPERIMENTMATRISEN 

 
 

 



 

 
  

BILAGA 5 
Sida 2(2) 

 

 
 

 
 
 
 


