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Sammanfattning 

Linköpings kommun har i senaste trafikstrategin från 2010 antagit målet att år 2030 ska var 
femte resa i kommunen ske med kollektivtrafik. För att nå målet behöver kollektivtrafikens 
attraktionskraft öka. Attraktionskraften kan ökas genom snabbare resor och en pålitligare 
tidtabell. För att uppnå detta behöver fördröjningen och dess variation som orsakas av 
interaktion med andra trafikgrupper minskas. För att ta fram exempel på hur detta kan göras 
genomfördes examensarbetet med syftet att ”analysera hur korsningen mellan Brokindsleden 
och Söderleden i Linköping kan förändras för att minska fördröjningen för kollektivtrafik år 
2030”. Analysen genomfördes med hjälp av mikrosimuleringsprogrammet PTV Vissim. 

Examensarbetet innehåller en litteraturstudie som behandlar trafikmodellering och 
tillvägagångssätt, styrning av svenska trafiksignaler och olika sätt att prioritera 
kollektivtrafik. En jämförelse gjordes av olika system för att prioritera kollektivtrafik och det 
konstaterades att ImFlow eller Utopia/Spot kan passa i Linköping. 

I en simuleringsstudie jämfördes fyra olika scenarier. NU0 och NU1 som beskriver nuläget 
utan och med kollektivtrafiksprioritet. Jämförelsealternativet, JA, bygger på en trafikprognos 
för 2030 och i utredningsalternativet, UA, förändras JA för att minska kollektivtrafikens 
fördröjning.  

Den kollektivtrafiksprioritering som används idag beräknades i genomsnitt minska 
fördröjningen med fem procent per buss motsvarande tre sekunder. Denna minskning är dock 
inte signifikant. Om korsningen inte förändras till 2030 beräknades fördröjningen för 
kollektivtrafiken öka med 87 procent motsvarande 54 sekunder per buss. Den övriga trafiken 
kommer att få en ökning med 45 procent, motsvarande nästan en halv minut. Utifrån dessa 
resultat gjordes flera förändringar i simuleringsmodellen, bland annat infördes prioritet för 
alla bussar och kollektivtrafikskörfält på Brokindsleden. Med förändringarna minskade 
fördröjningen för buss med 78 procent, ungefär 91 sekunder per buss. Den övriga trafiken 
påverkas också positivt med en minskning på elva procent, nästan tio sekunder per fordon. 
Utifrån detta drogs slutsatsen att en förändring med de förslagna åtgärderna mycket väl kan 
vara alla trafikanter till nytta. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

The municipality of Linköping has in its latest traffic strategy from 2010 adopted the goal 
that every fifth trip should be made by public transport. To achieve the goal, the 
attractiveness of the public transport system has to increase. This can be done by less time 
consuming trips and a more reliable time table. To make the trips faster the delay and 
variation caused by interaction between different modes of traffic has to decrease. The 
purpose of this thesis was to “analyze how the intersection between the two roads 
Brokindsleden and Söderleden in Linköping can be altered to decrease delay of public 
transport year 2030”. The analysis was made using the microscopic traffic simulation tool 
PTV Vissim. 

This master thesis contains a literature survey regarding traffic modeling, Swedish traffic 
signals and different ways to prioritize public transport. Eight different prioritizing systems 
were compared and it was concluded that ImFlow or Utopia/Spot will suit Linköping. 

In the analysis four different scenarios describing the intersection were compared. NU0 and 
NU1 describes the traffic situation today without and with priority for public transport. A 
comparison alternative, JA, uses a traffic prediction for 2030 and in the forth scenario, UA, 
changes are made to decrease the delay of public transport. 

The priority system in use today was calculated, based on the simulation output, to decrease 
the delay by five percent, corresponding to three seconds. However, this decrease is not 
significant. If no changes will be made by 2030 the delay of public transport will increase 
with 87 percent or 54 seconds per bus. Other vehicles will experience an increased delay of 
45 percent corresponding to almost 30 seconds. Based on these numbers changes were made 
to the simulation model, for example priority for all buses and bus lanes were built on 
Brokindsleden. The changes decreased the delay by 78 percent, almost 91 seconds per bus. 
Other vehicles will also experience a decreased delay, eleven percent or ten seconds. Based 
on the findings in UA it was concluded that changes to decrease the delay of public transport 
can also be positive for other vehicles. 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en bakgrund till examensarbetet tillsammans med syfte och 
frågeställningar.  

1.1 Bakgrund  
Linköping är idag (våren 2014) Sveriges femte befolkningsrikaste kommun med drygt 150 
000 invånare varav ca 100 000 bor i tätorten. Till 2030 antas det totala antalet invånare ha 
ökat till 170 000. Målsättningen är att minska biltrafiksandelen från 60 till 40 procent, 
kollektivtrafiken ska öka från 13 till 20 procent och cykeltrafiken ska gå från 27 till 40 
procent. Allt detta enligt trafikstrategin i översiktsplanen för staden Linköping [1].  

I översiktsplanen fastställs även hur de olika trafikslagen ska prioriteras kring huvudvägnätet 
i staden. Gång och cykel ska prioriteras högst för att de är de mest miljövänliga färdsätten. I 
andra hand kommer kollektivtrafiken och sist biltrafik. Ett par undantag tillåts dock, längs 
kollektivtrafikstråk har kollektivtrafiken högst prioritet och längs yttre ringlederna har övrig 
trafiken högst prioritet. 

För att kollektivtrafiken ska öka som tänkt och bli attraktivare krävs åtgärder. I Linköping 
planeras för ett nytt resecentrum (förväntad byggstart 2017) som kommer att ge nya 
möjligheter att resa inom och till kommunen. Det innebär att en del linjer kommer få andra 
sträckningar men framför allt kommer det att satsas på tätare trafik. Det finns en önskan om 
att samtliga stomlinjer ska gå med femminutersintervall i rusningstrafik vilket kommer att 
ställa krav på punktlighet och framkomlighet. Stomlinjerna ska i möjligaste mån gå i separata 
körfält som på sikt kan byggas om till spårtrafik. Detta sätt att bygga kollektivtrafikstråk 
kallas LINK-LINK  [2]. 

Ett stråk som planeras för en ny stomlinje är Brokindsleden i Linköping. Leden har idag 
redan mycket busstrafik men ingen stomlinje. Busstrafiken delas i korsningen med 
Söderleden, en linje tar höger till Ödegårdesgatan, flertalet linjer fortsätter rakt fram mot 
Ekholmen/Sturefors och några tar vänster mot Åtvidaberg. En linje korsar även 
Brokindsleden längs Söderleden. I rusningstrafik ställer trafiksituationen till problem för alla 
linjer då korsningen är hårt trafikerad, bland annat av pendlare till och från SAAB. 
Situationen har inte blivit bättre sedan öppnandet av den nybyggda förbifarten Råbergaleden 
våren 2013 och försök med ny körfältsindelning på Söderleden i anslutning till Kylarevägen 
[3]. Trots att en del linjer har prioritet tros kollektivtrafiken få onödigt mycket väntetid i 
korsningen. Linköpings kommun är därför intresserad av konkreta förslag och idéer som kan 
förbättra kollektivtrafikens framkomlighet i korsningen mellan Brokindsleden och 
Söderleden. Förhoppningen är även att åtminstone några av åtgärderna ska kunna användas i 
övriga Linköping. Korsningens position i Linköping visas i Figur 1.1. 
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Figur 1.1: Översiktskarta över Linköping med korsningen Brokindsleden/Söderleden inringad 
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1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att analysera hur korsningen mellan Brokindsleden och 
Söderleden i Linköping kan förändras för att minska fördröjningen för kollektivtrafik år 
2030. 

1.3 Frågeställningar  
Examensarbetet bygger på följande frågeställningar som förtydligar syftet: 

1. Hur fungerar de vanligaste kollektivtrafikprioriteringssystemen som finns på 
världsmarknaden, vilka effekter kan uppnås med dessa och vad skulle Linköping 
kunna använda?  

2. Vilka effekter har dagens kollektivtrafikprioritering på fördröjningen i nämnda 
korsning och vad händer på sikt (år 2030) om ingen förändring görs? 

3. Hur kan korsningen förändras, både av gäller trafiksignaler och geometriskt, för att 
minska fördröjningen för kollektivtrafik? 

4. Vilka effekter får förändringsåtgärderna på övrig trafik som passerar korsningen? 

1.4 Metod  
Detta examensarbete består av två huvuddelar, en litteraturstudie och en analys med 
trafiksimulering. Litteraturstudien omfattar områdena trafiksimulering, trafiksignalering och 
prioritering av kollektivtrafik. Innehållet i litteraturstudien låg sedan till grund för analysen. 
Delen trafikmodellering i litteraturstudien användes främst för att ge den som är obekant med 
simuleringen en kort introduktion. Efter det följer en beskrivning av tillvägagångssättet i en 
simuleringsstudie. Teorin om trafiksignaler användes för att ge en förståelse för hur 
trafiksignaler fungerar och för att underlätta implementering i simuleringsmodellen. Slutligen 
användes avsnittet om prioriteringen av kollektivtrafik för att undersöka hur framkomligheten 
för kollektivtrafik skulle kunna förbättras.  

Stora delar av litteraturstudien baseras på utredningar och rapporter gjorda av Trafikverket 
och dess motsvarigheter i exempelvis USA och Storbritannien. Resten, främst 
kollektivtrafikdelen, baseras på vetenskapliga rapporter där kollektivtrafikprioritering utretts 
både med simulering och i studier av verkliga anläggningar. 

Analysen gjordes med hjälp av trafiksimuleringsverktyget PTV Vissim 6.00 [4]. För att 
kunna genomföra studien krävdes indata, exempelvis trafikmängder. Indata hämtades från 
flera olika håll, bland annat trafikdata från kommunens mätningar och kollektivtrafikdata från 
Östgötatrafiken. I Vissim skapades först en grundmodell som beskriver dagsläget. Denna 
modell förändrades och två nya modeller skapades. Grundmodellen fick först en ökad 
trafikefterfrågan enligt trafikprognosen i trafikstrategin i [1]. Prognosmodellen användes 
sedan för att ta fram förslag på hur korsningen mellan Brokindsleden och Söderleden kan 
förändras för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik. För att avgöra huruvida 
förändringarna påverkade användes statistiska analyser. 
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1.5 Avgränsningar  
Här beskrivs de övergripande avgränsningarna. I avsnitt 3.3 beskrivs de avgränsningar som 
gjorts för att förenkla simuleringsmodellen. 

• Kostnaden för de förslag som tas fram kommer inte att beräknas. 

• Endast korsningen Brokindsleden/Söderleden och det närmsta området runtomkring 
kommer att utredas för en förändring. Se Figur 1.1 för att lokalisera korsningen i 
Linköping. 

• Examensarbetet kommer att fokusera på kollektivtrafik vilket innebär att övriga 
trafikgrupper kan komma att få en försämring. 

• Simulering kommer att göras för tiden mellan 16:00-17:00 en normal vardag (tisdag, 
onsdag eller torsdag). Detta är den timme på dygnet det sker flest rörelser genom 
korsningen. 

1.6 Läshänvisning  
Detta examensarbete kan läsas antingen i sin helhet eller så kan de kapitel som intresserar 
läsaren läsas separat. En hel del av den terminologi som används finns dock beskriven i 
kapitel 2 varför den som inte är insatt i trafiktermer och trafiksimulering rekommenderas att 
läsa även nämnda kapitel. 

I examensarbetet hänvisas det till bilaga genom att figuren eller tabellen är numrerad med en 
bokstav, exempelvis Figur  A-1. Detta är då första figuren i bilaga A. 

På flertalet ställen i rapporten görs hänvisningar till platser och vägar i Linköping. De flesta 
av dessa finns utmärkta i Figur  A-6. 

I den simuleringsmodell som byggdes finns det flera tillfarter. Dessa har namngetts med 
bokstäverna A-F, se Figur 1.2 tillsammans med vägnamn nedan. 
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Figur 1.2: Namngivning av tillfarter 

A. Brokindsleden väst 
B. Söderleden norr med Braskens bro 
C. Kylarevägen 
D. Brokindsleden öst 
E. Ödegårdsgatan 
F. Söderleden söder 

För att skilja på riktning för busslinjer används begreppen in och ut. In syftar på trafik 
mot resecentrum och ut på trafik från resecentrum. Generellt gäller att trafik ut kommer 
från A och in går mot A. Linje 18 är undantaget där ut kommer från B och in går mot B. 
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2 Litteraturstudie  
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen för examensarbetet. Först följer 
övergripande information om hur trafiksimulering fungerar. Efter detta följer en beskrivning 
av hur en utredning med trafiksimulering kan göras. Senare belyses hur trafiksignalsreglerade 
korsningar fungerar och hur kollektivtrafiksprioritering tillämpas och används i städer i 
världen idag. Avslutningsvis redovisas forskning rörande kollektivtrafikkörfält och dess 
påverkan på kapaciteten för både kollektivtrafik och övrig trafik. 

2.1 Trafikmodellering  
Trafikmodellering kan delas in i tre olika nivåer, makro, meso och mikro. Dessa tre nivåer 
presenteras i detta stycke med en förklaring och exempel på användningsområden. 

2.1.1 Makronivå  
Makromodellering görs på en övergripande nivå enligt [5] och innehåller ingen detaljerad 
modellering av interaktion mellan fordon. Fordonen modelleras som ett flöde i nätverket 
(staden/vägnätet). Beräkningar görs baserat på antalet fordon, hastighet och densitet på 
länknivå. Det innebär att alla fordonsklasser på samma vägsträcka har samma hastighet, flöde 
och densitet. Eftersom alla vägar bland annat har teoretisk och praktisk maxkapacitet och 
densitet vid trafikstockning går det att beräkna hur många som kommer att ta vilken väg. 

Resultatet av en makromodellering kan bestå av en grafisk illustration över ett vägnät i en 
stad, men detta är inte unikt för makronivån. Beroende på trafikmängd kan länkarna göras 
olika breda, se ett exempel från Linköping i Figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Exempel på flödesfördelning på makronivå i Visum. Bilden visar en del av Linköping med korsningen 
Söderleden/Brokindsleden i mitten. Källa: Linköpings kommun 

 

Typiska programvaror som kan användas på makronivå är enligt [6]: 
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• PTV Visum  

• Inro Emme/3 
• SAMPERS 
• NÄTRA.  

2.1.2 Mesonivå  
I en mesomodellering är detaljgraden inte lika stor som i en mikrosimulering men mer 
detaljerad än i en makromodellering [6]. Således är mesomodellering ett mellanting mellan 
mikro och makro. En mesomodellering kan simulera enskilda fordon eller kolonner beroende 
på behov. En modellering på mesonivå tar inte någon detaljerad hänsyn till förarbeteende. Ett 
typisk användningsområdet för mesomodellering är att studera effekten av trafikinformation 
via variabla meddelandeskyltar (VMS) om exempelvis köbildning eller en olycka. 

För mesosimulering finns bland annat följande programvaror [6]: 

• TSS Aimsun 
• CONTRAM 

• Dynameq 
• PTV Visum 

2.1.3 Mikr osimulering  
I en mikrosimulering är det enskilda fordonet modellerat i en ström av flera fordon som 
påverkar varandra. Enligt Downling m.fl.[7] kan mikrosimulering definieras som  

Microsimulation is the dynamic and stochastic modeling of individual vehicle movements 
within a system of transportation facilities. s. 3 i Dowling mfl. [7] . 

För att avgöra hur fordonen påverkar varandra används algoritmer för bland annat filbyte och 
för hur varje fordon påverkas av andra. För det senare används begreppet car-following 
model. Det finns i dagsläget flera olika sådana modeller och de första utvecklades i början på 
1950-talet av Reuschel och Pipe. Pipes modell bygger på citatet  

A good rule for following another vehicle at a safe distance is to allow yourself at least the 
length of a car between your vehicle and the vehicle ahead for every ten miles per hour of 

speed at which you are travelling s. 18 i Barceló [8]  

Citatet föreslogs i California Motor Vehicle Code, ungefär Kaliforniens trafikförordning. Det 
ger att sambandet mellan ökad hastighet och ökat avstånd är linjärt och förhållandevis enkelt. 
Efter Pipe har flertalet modeller utvecklats, nedan listas ett urval [8]: 

• General motors (1950-talet) 
• Gazis (1950-talet) 

• Edie (1960-talet) 
• Weidemann (1974) 

• Gipps (1981) 
• Newell (2002) 
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Mikrosimulering kan exempelvis användas för att studera följande [9]:  

• Jämförelse av olika korsningsutformningar. 
• Analysera hur förändringar i stadsplaneringen påverkar ett specifikt område, 

exempelvis om och var det kommer att bildas långa köer. 
• Analysera korsningskapacitet. 
• Utreda utformning av parkeringsplatser. 

• Utvärdera olika trafiksignalsupplägg i en eller flera sammankopplade korsningar. 
• Utreda hur kollektivtrafiksprioritet påverkar restiden. 

För mikrosimulering finns flertalet programvaror, nedan listas de vanligaste [6] 

• PTV Vissim  
• TSS Aimsun 
• CitiLab Cube 

• SIAS Paramics 

För analyser av en korsning kan både simulering och analytiska metoder användas. 
Analytiska beräkningar kan exempelvis göras med hjälp av programmen Capcal eller SIDRA. 
En analytisk beräkning görs med hänsyn till accepterade avstånd mellan fordon och köteori. 
Mikrosimulering har exempelvis, enligt [10], följande fördelar jämfört med analytisk 
beräkning  

• Kan simulera och analysera flera korsningar samtidigt. 

• I stort sett sätter endast fantasin begränsningar på det simulerade vägnätets 
utformning. 

• Simulering kan ta hänsyn till slumpmässiga variationer. 
• Resultatet kan visualiseras med en animering. 

En mikrosimulering har även ett antal nackdelar jämfört med analytisk beräkning, bland 
annat: 

• Kapacitet och belastningsgrad får beräknas utifrån utdata från simuleringen. I en 
analytisk beräkning är det oftast dessa mått som beräknas direkt. 

• Det tar förhållandevis lång tid att skapa och kalibrera en simuleringsmodell. 
• Körning av simuleringar kan ta lång tid, speciellt vid stora nätverk. 

• Simuleringsprogramvaran är förhållandevis dyr. 
• En simulering kräver förhållandevis mycket indata. 

2.2 Stegen i en studie med trafiksimulering  
I detta avsnitt förklaras stegen i en utredning med mikroskopisk trafiksimulering. Principen är 
likvärdig även för makro och mesosimulering. Stegen bygger på dokumentation från 
Trafikverket [10] och Federal Highway Administration [11]. Analysen i detta examensarbete 
är utfört enligt dessa steg, se Figur 2.2. 
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Figur 2.2: Flödesschema för en simuleringsstudie, fritt från [8] ,[10]  och [11] . Kapitelhänvisningarna avser detta 
examensarbete. 
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2.2.1 Steg 1: Definition av problem  
Det första steget innefattar inledande dokumentation om själva syftet och målet med 
utredningen. Två typiska frågor som bör besvaras är: 

• Vad är det som ska analyseras? 

• Varför ska det analyseras? 

Utifrån svaren på föregående frågor kan uppdraget specificeras mer detaljerat. Avgränsningar 
är viktiga för att inte få en för vid och allmän studie. I [11] poängteras att det är lika viktigt 
att definiera vad som ska analyseras likaväl som vad som avgränsas bort. Mellan vilka 
klockslag ska simuleringen göras och i vilket område och hur mycket i närheten av själva 
studieobjektet ska tas med? 

Utöver syfte och mål bör också en bakgrund skrivas som mera utförligt formulerar problemet 
och trafiksystemet i utredningsområdet. Hur ser omgivningen ut och vilka faktorer runt 
omkring som påverkar och påverkas, exempelvis närliggande korsningar och rondeller. Enligt 
[10] är en bild av området att föredra, antingen som karta eller flygfoto där korsningar och 
trafikleder är namngivna. 

2.2.2 Steg 2: Indata  
I nästa steg görs en datainsamling som ska ligga till grund för simuleringen. Vilken typ av 
data som behövs styrs till viss del av vilken analysmetod och vilken programvara som 
används. Generellt behövs följande indata till en mikrosimulering:  

• Geometri över området som ska studeras. Ofta finns ritningar tillgängliga som kan 
användas, speciellt om nätverket modelleras grafiskt. Enligt [10] är följande (urval) 
geometriska data över området att rekommendera: 

o Längder på alla länkar 
o Uppdelning av körfält på varje länk 
o Hastighetsregleringar 
o Vinklar och lutningar 

• Trafikregleringstyp. I [11] påpekas att om området som ska studeras är reglerat med 
trafiksignaler behövs data i form av signalschema med tider och signalgrupper.  

• Trafikdata. Det finns två välanvända sätt att modellera trafikflöden i en 
mikrosimulering, statiskt eller dynamiskt. I det statiska fallet behövs antal anländande 
fordon till systemet och flödesuppdelning i korsningar. Flödesuppdelningen används 
för att beräkna hur många fordon som ska åt olika håll. För att slippa 
flödesuppdelning kan en dynamisk modell användas. Då definieras en Origin-
Destination-matris (OD-matris) som specificerar hur många fordon som ska från varje 
startpunkt (O) till respektive slutpunkt (D). Färdvägen från O till D kan då variera 
mellan olika fordon eftersom varje fordon uppskattar kortaste väg beroende på 
körtider. Processen för att ta fram en OD-matris kan vara omfattande. En av de mest 
exakta metoderna för att ta fram en OD-matris är portaler med kameror som 
fotograferar registreringsskylten vid in och utfart från området. Denna metod är dyr 
om kameror ska installeras endast för att kunna göra studien. Istället används ofta 
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metoden OD-estimering där en OD-matris uppskattas utifrån tillgängliga data. Det 
kan exempelvis vara trafikdata och befolkningsdata. 

• Data för kalibrering av modellen. Det är exempelvis kölängder, restider, 
mättnadsflöde och hastigheter. 

• Enligt [11] är förares beteende en viktig del av interaktionen mellan fordon men svår 
att uppskatta helt varför det ofta finns standardvärden i många programvaror. 
Exempel på data som kan användas är  

o Hur stor tidlucka som accepteras 
o Önskad hastighet 
o Hastighetsfördelning 

• Data över fordonsparken. Fordonsdata finns ofta inlagt som standard i många 
programvaror. Dessa kan dock behöva ändras under kalibreringen.  

o Maxhastighet 
o Acceleration/Retardation (även beroende av förare) 
o Förhållandet personbil/lastbil 
o Mått på fordon, längd och bredd 

Enligt [11] är ett studiebesök vid studieobjektet en viktig del i datainsamlingen. Då kan 
beteende och manövrar noteras på ett sätt som inte syns i datatabeller. En videoinspelning vid 
inspektion är passande för att kunna använda den för en visuell jämförelse med en animerad 
simulering. 

2.2.3 Steg 3: Grundmodell  
Det tredje steget innebär att konstruera en grundmodell. Den kan användas som grund för 
ombyggnationer och för att senare jämföra nuläget med nya förslag i en analys. Exakt hur en 
grundmodell konstrueras är individuellt för varje simuleringsprogramvara varför både [10] 
och [11] rekommenderar att respektive manual konsulteras. Många av tillvägagångssätten är 
dock liknande. 

I mikrosimulering används ofta ett grafiskt gränssnitt för att koda nätverket som ska 
simuleras. Som utgångspunkt för detta rekommenderar Federal Highway Administration, 
FHWA [11], en digital ritning (CAD) eventuellt tillsammans med ett flygfoto. Ovanpå kan 
sedan alla länkar som ska ingå kodas (ritas med ett länkverktyg). Om flygfotot är aktuellt och 
högupplöst kan antalet filer och kurvradier enkelt bestämmas. Antalet körfält bör dock kodas 
som de faktiskt används, inte som de är markerade [10]. Det kan, framförallt vid utfarter, vara 
lämpligt att dela upp trafiken, annars kan köer bildas som inte speglar verkligheten. Ett 
exempel är en T-korsning där utfarten bör delas i två körfält även om det bara är ett i 
verkligheten. Detta eftersom trafiken i verkligheten ofta delar sig på detta sätt. 

Korsningar bör regleras så noga som anses nödvändigt och beroende på regleringsform kan 
detta bli komplext. I en korsning med enbart väjningsplikt kodas vilken trafikström som ska 
väja, det samma gäller med stopplikt och är förhållandevis enkelt. Eftersom korsningar och 
cirkulationsplatser delar flödet i olika riktningar måste även detta implementeras. Är 
korsningen reglerad med signaler behövs ett signalschema som visar i vilken ordning 
respektive tillfart regleras. Används ett fordonsstyrt system behöver även detektorer placeras 
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ut tillsammans med olika variabla tider som gäller för aktuell anläggning. Det är i detta läge 
det kan bli komplext, med många korsningar, detektorer och styrsystem. Enligt [10] kan det 
då vara motiverat att göra förenklingar.  

När nätverket är skapat kan trafikefterfrågan läggas in i modellen [11]. Hur det sker är 
speciellt för varje program. Gemensamt är dock att startpunkter och ibland slutpunkter läggs 
till i utkanten på nätverket. En startpunkt kan vara anslutande vägar, arbetsplatser eller ett 
köpcentrum. Beroende på vilken typ av simulering som utförs kan trafikefterfrågan variera 
med tiden eller vara konstant. Trafikefterfrågan kan i de flesta fall läggas till antingen som 
inflöde i infarter med svängandelar i korsningar eller med en OD-matris. I det första fallet 
behövs indata för ankomster och hur flödet fördelas i varje korsning. Med en OD-matris vet 
varje fordon i programmet precis vart det ska och beräknar utifrån det den bästa vägen, ofta 
kortaste väg i tid eller sträcka. 

I vissa fall kan trafiksituationen som ska modelleras vara så pass komplex att det inte finns 
någon fördefinierad modul för att koda den. I dessa lägen gäller det att vara kreativ och i [11] 
föreslås följande lösning för en öppningsbar bro över en kanal. Om kanalen har mycket trafik, 
i nivå med biltrafiken, föreslås en korsning med fasta tider. Är båttrafiken däremot gles kan 
en delvis trafikstyrd signal användas (se 2.3.1 Trafiksignaler). 

2.2.4 Steg 4: Verifiering  
När grundmodellen anses färdig kontrolleras den för logiska fel. Den processen kan, enligt 
[10], kallas felkontroll eller verifiering. Det första som bör kontrolleras är programvarans 
status, om det finns några kända buggar i aktuell programversion och att senaste stabila 
utgåva används.  

Sedan följer en genomgång av modellens kodning där följande bör kontrolleras [11]: 

• Är alla länkar ihopkopplade som de ska? 

• Kontrollera antalet filer, längd, sammanvävning, förbjudna körfält och liknande.  
• Kontroll av reglering i korsningar, både vad gäller passiva och aktiva kontroller. 

• Har alla indata lagts till på rätt ställen med rätt värden? 
• Konflikter mellan olika trafikströmmar, exempelvis att högerregeln följs. 

En animerad simulering kan avslöja logiska fel som annars kan vara svåra att upptäcka [10]. 
Modellen kan köras med en låg efterfrågan för att göra det enkelt att med ögat följa enskilda 
fordon. Det gör det möjligt att kontrollera exempelvis plötsliga hastighetssänkningar, om ett 
fordon försvinner och liknande under fordonets väg från start till slut. För att kunna förklara 
modellen verifierad ska den fungera som tänkt och inte innehålla några påverkande logiska 
fel.  

2.2.5 Steg 5: Kalibrering  
När modellen är verifierad kan kalibreringen ta vid. Kalibrering kan vara en omfattande 
process och går ut på att få modellens utdata att stämma tillräckligt bra med uppmätta data 
från verkligheten. I Traffic Analysis Toolbox [11] beskrivs målet med en kalibrering på 
följande vis: 
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The objective of calibration is to improve the ability of the model to accurately reproduce 
local traffic conditions. s. 53 i Dowling mfl. [11]  

Kalibreringen är iterativ process där en förändring görs i modellen som sedan körs för att 
kontrollera och jämföra effekten av förändringen [11]. Beroende på om simuleringen används 
för en nybyggnad eller ombyggnad används olika data att kalibrera mot. I fallet med en 
nybyggnation finns inga data om rådande trafikförhållanden varför data från liknande 
trafiksituationer får användas. Vid ombyggnad kan insamlade data från studieområdet 
användas. 

I kalibreringsprocessen justeras olika parametrar. Det finns flera parametrar och det är 
individuellt mellan varje program hur de påverkar simuleringen. I [11] rekommenderas att 
dela upp parametrarna i två delar. 

• Säkra parametrar som anses ha rätt värden eller inte påverkar alls varför de inte 
behöver förändras, exempelvis gröntid i trafiksignaler. 

• Mindre säkra parametrar som kan justeras och förmodas påverka. Som exempel kan 
nämnas acceleration. 

Vidare rekommenderas att de utvalda parametrarna förändras i ordningen kapacitetspåverkan, 
vägval och slutligen övergripande så som restider och köer [11]. Efter varje förändring bör 
den och dess effekter noteras. För att kunna notera hur en parameterförändring påverkar 
behövs ett parametervärde att kalibrera mot som måste definieras, så kallat jämförelsetal. 
Lämpliga jämförelsetal är restid, medelflöde, kölängd eller fördröjning. Dessa värden mäts 
med fördel i en punkt eller på en länk då det är svårt att uppskattat exempelvis medelhastighet 
på alla vägar i hela nätverket. 

För att jämföra om en parameterändring påverkar modellen och om modellen är tillräckligt 
bra används statistiska analyser. Empiriska data från trafikmätningar bör vara insamlat under 
flera dagar för att skapa ett bra statistiskt underlag, ju fler mätningar desto säkrare analyser 
kan göras. För att kunna göra analyser behöver först ett tillräckligt stort antal replikationer 
simuleras. För att bestämma ett tillräckligt antal kan ekvation ( 1) användas. Ekvationen kan 
dock inte användas utan att först köra ett mindre antal replikationer (4-6) för att generera 
medelvärde och standardavvikelse [10]. I [11] påpekas att om antalet replikationer som 
beräknas är fler än i det inledande skedet bör beräkningen göras om med flera körningar. 

 

 � = �� ∗ �1−� 2� (� − 1)�̅ ∗ � �2 ( 1) 

 n= antal replikationer som behövs  
 m= antalet simulerade replikationer för att uppskatta n  
 s= standardavvikelse  
 �1−� 2� = students t-fördelning med signifikansnivån � (ofta 5 % enligt [11])  
 �̅= medelvärde  
 �= tillåten felmarginal i procent  
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Tre olika statistiska tillämpningar kommer att användas baserat på information i [10] och 
[11]. Den första är jämförelse av konfidensintervall, den andra är hypotesprövning med ett 
tvåsidigt t-test och den tredje är prediktionsintervall. Konfidensintervall kan användas för att 
jämföra medelvärden mellan två (eller flera) alternativ. Konfidensintervallen kan i illustreras 
i diagram med en övre och undre gräns med medelvärdet i mitten. Om alternativens intervall 
inte är överlappande kan det sägas att alternativen är olika på angiven signifikansnivå.  

 �∆ = ��� − �1−�
2� (�− 1) ∗ �√� ,�� + �1−�

2� (�− 1) ∗ �√�� 
 

( 2) 

 I∆= konfidensintervallet  
 x�= medelvärde för alla replikationer för ett jämförelsetal  
 t1−α 2� = students t-fördelning med signifikansnivån α (ofta 5 % enligt [11])  
 m= antal replikationer  
 s= standardavvikelse  
   
En hypotesprövning ger svar på om två alternativ är tillräckligt lika på den givna 
signifikansnivån. Hypotesprövning bygger på att två hypoteser ställs mot varandra. En 
nollhypotes om likhet ställs mot alternativhypotesen om olikhet. Nollhypotesen definieras 
enligt ( 3) och alternativhypotesen enligt ( 4). [11] 

 �0 = �� − �� = 0 ( 3) 
 �1 = �� − �� ≠ 0 ( 4) 
 �� = medel för alternativ x  
 �� = medel för alternativ y  
   
För att beräkna om nollhypotesen för två normalfördelande alternativ � och � är giltig kan     
( 5) användas. Ekvationen tar bland annat hänsyn till att olika alternativ kan ha olika varians. 

 ��� − ��� > ��1−� 2� �;(�+�−2) ∙ ���1� +
1� 

( 5) 

 �� = �(� − 1)��2 + (� − 1)��2
(� + � − 2)

 
 

 ��� − ��� = absolutskillnaden mellan de två alternativens medel  

 �1−� 2� = students t-fördelning med signifikansnivån � (ofta 5 % enligt [11]) med m+n-2 

antal frihetsgrader 

 

 �� = poolad standardavvikelse  
 �� = standardavvikelse för alternativ x  
 �� = standardavvikelse för alternativ y  
 � = antal replikationer för alternativ x  
 � = antal replikationer för alternativ y  
 

Om ( 5) är giltig, det vill säga vänsterledet är större än högerledet ska nollhypotesen förkastas 
och de testade alternativen är olika på angiven signifikansnivå. För analyser i Matlab kan 
funktionen TTEST2 användas. Om alternativen är lika returneras 0, annars 1. Det är också 
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möjligt att få ett så kallat p-värde från t-testet som hamnar mellan 0 och 1. Ju högre p-värde 
desto bättre stämmer det jämförda datamängderna överens [12]. Högt p-värde är dock inte 
bevis för att datamängderna lika och det anger inte till vilken grad alternativen är lika.  

I de fall då det är tidskrävande eller svårt att samla in data i större omfattning är inte T-Test 
lämpligt enligt [10]. Istället kan ett prediktionsintervall användas för att svara på om det är 
sannolikt att en ny observation är lika med simulerade värden. Observationen ska då ligga 
inom prediktionsintervallet, annars är det inte sannolikt att modell och verklighet är lika. Ett 
prediktionsintervall beräknas enligt ekvation ( 6) för en normalfördelad variabel. 

 �̅ ± ��1−� 2� �;(�−1) ∗ � ∗ �1 +
1� 

( 6) 

   
 �̅ =medelvärde för simuleringen  
 �1−� 2� = students t-fördelning med signifikansnivån � (ofta 5 % enligt [11]) och med n-1 

antal frihetsgrader 

 

 � = Standardavvikelse  
 � = Antal sampel för alternativ y  

2.2.6 Steg 6: Validering  
I Steg 6 genomförs en validering av simuleringsmodellen [10]. Att validera modellen är i 
princip samma som att kalibrera den men med en stor skillnad, ett dataset oberoende av det 
första används. Det oberoende datasetet ska passa in på samma sätt som det första. Det är 
viktigt för att konstatera att det inte enbart var ” tur” första gången, i kalibreringen. Det 
kontrolleras också att modellen är kännetecknande för den trafiksituation som utreds. Om 
skillnaderna är för stora mellan dataset 1 och 2 kan modellen inte förklaras validerad och 
kalibreringen måste göras om. Notera att vid en nybyggnation kan ingen validering göras 
eftersom det inte finns några data att jämföra med. En känslighetsanalys bör också göras för 
att se hur känslig modellen är för småförändringar, exempelvis förändringar i efterfrågan eller 
förändring av någon parameter.  

2.2.7 Steg 7: Analys  
I det näst sista steget görs en analys av simuleringens utdata. Beroende på hur många 
scenarion som skapats kan det bli omfattande. Analysen går ut på att avgöra huruvida ett 
scenario är bättre än ett annat [11]. Det kan ske på flera sätt, exempelvis med 
hypotesprövning och olika former av tabeller och diagram. 

Analysen görs med hjälp av ett eller flera jämförelsemått beroende på vad som efterfrågas. 
Några exempel på jämförelsemått enligt [10]: 

• Restid. Restid mellan två definierade punkter 
• Medelhastighet. Viktigt att notera att harmoniskt medelvärde (space mean speed) bör 

användas. 

• Kölängder. Beroende på typ av simuleringsprogramvara kan definitionen av att ett 
fordon står i kö variera. 
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• Fördröjning . Förlängning av restiden jämfört med friflödesrestiden (ingen påverkan 
av andra fordon). 

2.2.8 Steg 8: Sammanställning av dokumentation  
Det sista som görs i ett simuleringsprojekt är att sammanställa all dokumentation som behövs 
och efterfrågas [10]. Det rekommenderas starkt att kontinuerligt under projektets gång 
dokumentera vad som görs och varför, för att underlätta i detta steg.  

2.3 Signalreglerad t rafik styrning  
Signalreglering av en korsning används för att öka trafiksäkerheten och för att fördela 
kapaciteten mellan olika tillfarter. Signalreglering används i flera olika typer av korsningar 
och områden men främst inom tätbebyggt område där flera större trafikströmmar korsar 
varandra. Enligt Vägar och gators utformning, VGU [13], definieras en 
trafiksignalsanläggning som en  

Anläggning som med ljus och/eller ljudsignaler reglerar eller varnar trafik. s. 9 i [13]  

Enligt [13] finns två typer av konflikter i en signalreglerad korsning, primär och sekundär, se 
Figur 2.3. Den primära konflikten uppstår när två icke svängande trafikströmmar korsar 
varandra. Två primära trafikströmmar får inte ha grönt i trafiksignalen samtidigt utan måste 
separeras i tid. En sekundär konflikt uppstår när en trafikström svänger och korsar en annan. 
Dessa konflikter är inte reglerade med signaler utan styrs av trafikregler, exempelvis 
högerregeln. Det ska dock sägas att trafiken är reglerad med signaler i den meningen att 
exempelvis vänstersvängande får grönt men själva konflikten löses inte av signalen. I det 
primära fallet undviks konflikten genom att trafikströmmarna är tidsseparerade.  

 

Figur 2.3: Konfliktpunkter i en korsning. Fritt från [13]  

2.3.1 Trafiksignaler  
För att styra trafiksignaler används signalgrupper. Alla typer av signalreglerade tillfarter i en 
korsning är med i en signalgrupp. Det innebär att såväl vägar som cykelöverfarter och 
övergångsställen tillhör en signalgrupp. Praxis är att numrera signalgrupperna medurs med 
början i väst. Alla tillfarter i samma signalgrupp har alltid rött och grönt samtidigt. 
Exempelvis kan en signalreglerad fyrvägskorsning med en tillfart i varje riktning få två 
signalgrupper. I Figur 2.4 visas detta där rakt mötande flöden är i samma signalgrupp. Skulle 
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varje tillfart i korsningen vara delad i exempelvis vänstersväng och rakt/höger skulle antalet 
signalgrupper bli fler.  

 

Figur 2.4: Två faser med två signalgrupper i en fyrvägskorsning. Fritt i Capcal. 

Tiden för ett omlopp i en trafiksignalsanläggning kallas för en omloppstid. Det är den tiden 
det tar att ge alla behövande signalgrupper i korsningen grönt innan omloppet börjar om. 
Hela omloppstiden delas upp i faser där olika signalgrupper har grönt. För att visualisera 
faserna i ett omlopp används fasbilder som visar vilka trafikströmmar som ingår i en fas, se 
Figur 2.4. Enligt VGU definieras en fas enligt  

En kombination av trafikströmmar som samtidigt visar grönt i en signalanläggning. s. 25 i 
[13]  

Alla faser behöver inte komma i samma ordning (cyklisk) utan kan få olika ordning beroende 
på trafikläget (acyklisk). Beroende på trafikläget kan antingen primära och sekundära faser 
användas. En sekundär fas består av en (eller flera) signalgrupper som hänger kvar och någon 
signalgrupp från en kommande fas. En sekundär fas används ofta om grönbehovet är uttömt i 
en riktning i en fas. Figur 2.5 visar exempel på sekundära fasbilder.  

 

Figur 2.5: Visualisering av primära och sekundära faser. 
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För att avgöra hur lång tid en signalgrupp ska tilldelas kan två olika metoder användas [14]. 
Antingen är omloppstiden fast, så kallad tidsstyrning (eng. Pre-timed Control) eller 
fordonsstyrd (eng. Actuated Signal Control) där detektorer i tillfarterna räknar trafiken och 
tilldelar grönt efter behov. 

Tidsstyrning är användbart i korsningar där tillflödena är någorlunda jämt fördelat mellan 
tillfarterna [14]. Om flödet är mycket ojämnt och slumpmässigt kommer en del av den 
tillgängliga gröntiden att gå förlorad. Ett tidsstyrt system är billigt att installera då det inte 
kräver några detektorer som skulle medfört installations- och underhållskostnader. Om 
trafikförhållandena förändras måste dock tiderna ändras manuellt. 

Ett fordonsstyrt system är komplext, relativt ett tidsstyrt system, eftersom det bland annat 
kräver installation och underhåll av detektorer i tillfarterna [14]. Beroende på antalet fordon 
som anländer fördelas gröntiden olika mellan tillfarterna. Det ger ett effektivare utnyttjande, 
speciellt när tillflödet är ojämnt fördelat. Det finns två typer av fordonsstyrda system, delvis-
fordonsstyrt (Semi-Actuated Control) och helt fordonsstyrt (Fully-Actuated Control). I det 
första fallet har inte alla tillfarter detektorer. Ett exempel är när en mindre väg korsar en 
högtrafikerad led. Detektorer kan då avgöra om det finns trafik på den mindre vägen och då 
stoppa trafik som annars har konstant grönt.  

I det andra fallet har alla tillfarter detektorer som registrerar trafiken. Detta system ger stor 
flexibilitet och är speciellt lämpligt i isolerade korsningar som inte direkt påverkas av andra 
korsningar. Systemet ger möjlighet till att använda tidsstyrning under högtrafik om det har 
ansetts lämpligt, exempelvis om det är hyfsat lika flöde från alla håll. Det ger också möjlighet 
till att hoppa över en fas då det inte finns något grönbehov.  

Oavsett vilket styrsätt som används är systemen beroende av en eller flera tidplaner som 
reglerar hur mycket tid varje signalgrupp får ta i anspråk [14]. I ett tidsstyrt system används 
tidplanen för att reglera exakt hur länge en signalgrupp ska vara grön innan det är dags för 
nästa. I det trafikstyrda systemet är tidplanen inte lika exakt, dock regleras framför allt en 
minimal och en maximal gröntid för att en signalgrupp inte ska ha oändligt grönt. Tiderna i 
tidplanen kan varieras beroende på tid på dygnet eller om speciella händelser behöver det. 
Speciella händelser är bland annat efter stora idrottsevenemang med mycket trafik eller 
utryckningsfordon. 

En signalgrupp kan befinna sig i fem olika lägen: 

1. Viloläge 
2. Växling till grönt 
3. Grönt 
4. Växling till rött 
5. Rött 

I viloläget är det antingen rött eller grönt i signalgruppen och det finns inga anmälningar från 
detektorerna [13]. När viloläget påbörjas kan signalgruppen bete sig på tre sätt, växla till rött, 
grönt eller vara kvar i senast visade signal. Viloläge används inte med tidsstyrda signaler. 
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Vid växling till grönt  finns två alternativ kallade alltid och endast i VGU [13]. Alltid innebär 
att signalen i fråga alltid växlar till grönt. Detta sker oavsett om det behövs eller inte. Endast 
innebär att växling till grönt sker endast om det behövs. Själva växlingen sker med rödgult i 
två sekunder. 

När signalgruppen är i läge grönt kan tiden delas upp i två delar enligt [13]. Den första delen 
är mingrönt. Denna tid är den kortaste tiden en signal är grön. Av trafiksäkerhetsskäl måste 
mingrönt utmätas om signalen visat rödgult. Den första föraren i kön kan börjat köra vid 
rödgult och måste då få köra för att inga tveksamheter ska uppstå som kan äventyra 
trafiksäkerheten. Mingrönt är ofta 4-6 sekunder. Den andra delen är maxgrönt som kan 
variera beroende på tillflödet i korsningen och anger hur länge signalen maximalt är grön. 
Om maxgrönt sätts för kort riskerar antalet rödkörningar att öka.  

Efter en viss tid sker växling till rött  [13]. Det kan ske enligt två principer, hänger kvar eller 
själv till rött. När hänger kvar används växlar signalen till rött tillsammans med de andra 
medlemmarna i signalgruppen även om det inte längre finns grönbehov i den enskilda 
signalen. Själv till rött är motsatsen, varje signal växlar själv till rött när grönbehovet är slut. 
Oavsett princip föregås rött av gult, två sekunder fast och två sekunder variabelt på vägar 
reglerade ≤ 50 km/h och två sekunder fast och tre sekunder variabelt på vägar reglerade 
> 50 km/h. Den fasta delen används alltid medan den variabla styrs av trafiken, exempelvis 
sena ankomster.  

Växling till rött kan också fördröjas med hjälp av fråntid. Fråntiden tillåter att gröntiden 
förlängs för att öka kapaciteten för sent ankommande fordon som kan ha behov av mer 
gröntid för att komma ikapp framförvarande fordonsgrupp vid exempelvis grön våg. 
Fråntiden består av en fast och en variabel tid som beror på trafikefterfrågan. Vid tillämpning 
bör den maximala fråntiden sättas med eftertanke, ju längre gröntider desto mer fördröjning i 
systemet. En fråntid längre än 15 sekunder rekommenderas inte enligt [13]. 

Sista steget innan signalomloppet avslutas är rött  [13]. En signalgrupp måste vara röd en viss 
tid innan en konflikterande signalgrupp får bli grön. Denna tid kallas säkerhetstid och är 
mycket viktigt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Hur lång tid som ska gå mellan två fientliga 
signalgrupper definieras av en konfliktmatris. Tiderna varierar beroende på typ av konflikt, 
exempelvis mellan gång och fordon eller fordon och fordon. 

2.3.2 Trafiksignaler i Sverige - LHOVRA. 
Informationen i detta delavsnitt bygger på uppgifter ur Vägar och gators utformning- 
Trafiksignaler [13]. I Sverige används fordonsstyrda trafiksignaler i stor utsträckning, cirka 
70 % av alla trafiksignalsanläggningar använder styrsystemet LHOVRA. Systemet består av 
sex olika moduler där första bokstaven i varje modul bildar förkortningen LHOVRA. 
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• Lastbilsprioritering 

• Huvudledsprioritering 
• Olycksreducering 
• Variabelt gult 
• Rödkörningskontroll 
• Allrödvändning 

Tekniken bygger på att förlänga och förkorta signalgruppers olika tider för att få ökad 
kapacitet och/eller prioritet i korsningen. Eftersom tekniken är uppdelad i moduler kan de 
moduler som behövs användas. 

För att få god information om den anländande trafiken används flera detektorer på specifika 
avstånd från stopplinjen. Detektorernas position och funktioner visas i Figur 2.6. 

 

Figur 2.6: Placering av detektorer och funktioner i LHOVRA på väg reglerad 70 km/h. Fritt från [13] . 

En vanlig fordonsstyrd signalanläggning utan LHOVRA arbetar med två detektorer på 
samma positioner som 80 och 10 meter i Figur 2.6. Detektorn närmast stopplinjen används 
för att detektera en kö och den andra noterar om fler fordon anländer. Om flera fordon 
anländer kan gröntiden förlängas upp till en maxtid. När den första detektorn (10) inte noterar 
en kö och den andra inte registrerar något kan signalen övergå till rött. 

Enligt [13] finns flertalet nackdelar med att endast använda två detektorer. Eftersom 
detektorerna ligger så pass nära korsningen kan de inte påverka körning mot rött i någon 
större utsträckning. En förare som passerar 80-detektorn precis efter beslut i 
signalanläggningen att växla till rött kan tveka och i vissa fall köra mot rött. Om föraren inte 
noterar att signalen blivit röd när stopplinjen passeras är föraren inte beredd på eventuella 
konflikter och utgör då en större fara än en förare som medvetet kör mot rött. En stor och 
öppen korsning antas ha en rödkörning på ca 3-7 %. 

Upphinnandeolyckor är en annan typ av risk som kan uppstå. När signalen blir gul kan förare 
reagera olika, vissa kör och vissa stannar tvärt. Skulle föraren närmast stopplinjen välja att 
stanna och efterföljande väljer att fortsätta är risken för en upphinnandeolycka stor.  

Den första funktionen i LHOVRA är Lastbilsprioritering men den ger även effekt för bussar. 
För att detektera en lastbil används två detektorer 250 m uppströms stopplinjen på ett 
inbördes avstånd av åtta meter (bilar antas vara kortare). Systemet uppfattar lastbil om 
följande villkor är uppfyllda:  
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• Lastbilen kör fortare än 60 km/h. Det detekteras genom att beräkna tiden mellan första 
och andra detektorpulsen. Det motsvarar en tid kortare än 0,48 sekunder.  

• Båda detektorerna är belagda samtidigt. Detektionen måste vara kvar på den första när 
den andra ger utslag.  

L-funktionen kan delas i tre olika prioriteringsnivåer. Den första med lägsta 
prioriteringsgraden kallas Passiv med cyklisk signalgruppsordning. Funktionen kan användas 
när signalanläggningen är i allrött. När en lastbil detekteras noteras det genom att en fiktiv 
signalgrupp som inte visas slår om till grönt. Den fiktiva signalgruppen används för att 
blockera andra signalgrupper från att få grönt. Den verkliga signalanläggningen börjar 
växlingen till grönt när första lastbilen passerar detektorn på 130 m. Anledningen till att 
växling till grönt inte sker direkt är att dämpa trafikrytmen och få föraren att tveka och lätta 
på gasen.  

På mellanprioriteringsnivån används Aktiv med cyklisk signalgruppsordning. Funktionen är 
aktiv då någon signalgrupp har grönt, det vill säga anläggningen är inte i viloläget allrött. 
Funktionen används för att påverka gröntiden i korsande tillfarter. Alla faser kommer 
fortfarande att gås igenom i den förutbestämda ordningen men endast med mingrönt. Det ger 
korta gröntider med ökad rödkörningsrisk. 

Störst fördel får lastbilstrafiken om aktiv med acyklisk signalgruppsordning används. Det 
innebär att en extra fas läggs in i ordinarie schema som i princip ger lastbilen grönt direkt. 
Efter att extrafasen återgår cykeln till sitt normala schema. 

Den andra modulen i LHOVRA är funktionen för Huvudledsprioritering. Syftet är att öka 
flödet genom att förbättra för framkomligheten för trafik på huvudleden. Använder detektion 
på 180 och 130 meter från stopplinjen. Är anläggningen i allrött fungerar H-funktionen som 
L-funktionen med en fiktiv signalgrupp, annars används H-funktionen till att förlänga grönt. 
Mycket av förlängningen av grönt sköts av detektorn på 130 m som kan ge sent anländande 
fordon ett förlängt grönt om gränsvärdet för tidsavstånd inte uppnåtts. Se Figur 2.6 för 
placering av detektorer.  

Olycksreducering är den tredje funktionen vars syfte är att minska risken 
upphinnandeolyckor och körning mot rött. Funktionen använder sig av ett valområde som 
beroende på hastighet är olika stort men börjar ofta vid 130-metersdetektorn. Valområdet är 
det område där föraren fattar beslut om att antingen stanna eller köra beroende av signalens 
färg. För att funktionen ska fungera bra är placeringen av valområdet viktig. När fordon 
detekteras i ingången till valområdet bör signalgruppen inte växla till gult eftersom förare då 
kan tveka. Växling till gult bör ske precis innan ankomst till valområdet eller precis efter. Om 
det sker före får föraren ett relativt lätt beslut att stanna och sker det efter blir beslutet att 
fortsätta köra lätt. Om två förare tar olika beslut i valområdet och den första väljer att stanna 
ökar risken för en upphinnandeolycka. 

Funktionen Variabelt gult används för att, om möjligt, minska en signalanläggnings totala 
omloppstid. Om omloppstiden förkortas minskas också fördröjningen för väntande fordon 
eftersom det tar kortare tid till dess de får köra. Variabelt gult använder detektorer på 80 och 
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10 meters avstånd från stopplinjen. Den gula tiden delas upp i en fast och en variabel del. På 
en väg reglerad till 70 km/h gäller 3 sekunder fast och 2 sekunder variabelt (på 50 km/h 2+2). 
Funktionen påverkar mest i låg och medeltrafik den kan minska omloppstiden med 10-20 %. 

Den näst sista modulen är Rödkörningskontroll. Uppgiften är att reducera risken för 
eventuella olyckor vid medveten körning mot rödljus. Om en potentiell rödkörare detekteras 
kan tiden till rödgult förlängas i fientliga signalgrupper. Det finns dock en risk att förare lär 
sig hur lång tid det är mellan grönt och rött och kan således chansa. Den påläste och vane 
trafikanten vet att i en normalkorsning kan en ofarlig rödkörning ske två sekunder in på rött. 
Detta antagande gäller om ingen i korsande fält tjuvstartar. 

Allrödvändning är den sista av de sex delarna i LHOVRA. Den här funktionen är mest 
användbar i lågtrafik när signalanläggningen ofta vill gå till läget allrött. Avsikten med 
funktionen är att avbryta växling till rött om ett nytt fordon upptäcks, på 180 meter alternativt 
130 meter, för att undvika onödiga stopp och blinkande i signalen. Det får inte finnas någon 
anmälan från andra signalgrupper som är i konflikt. Om detektorer används på 180 m innebär 
det att så länge det finns ett fordon mellan 180 och stopplinjen kommer signalen att vara 
grön. Anländer ett till fordon innan det föregående lämnat fortsätter signalen att vara grön.  

2.4 Prioritering av kollektivtrafik  
Prioritering i trafiksignaler används för att favorisera en eller flera olika utvalda typer av 
fordonsgrupper. En prioritering av en fordonstyp medför ofta att andra får en försämring i 
exempelvis restid. Enligt [13] är det lämpligt att fundera på att införa prioritering för följande 
trafikslag. 

• Räddningstjänst och polis 
• Kollektivtrafik 
• Tung trafik 

• Långsamma fordon 

Prioritering kan ske antingen passivt, aktivt eller kombinerat. En typisk passiv 
prioriteringsåtgärd är kollektivtrafikkörfält. Aktiva prioriteringsåtgärder består i att efter en 
anmälan från exempelvis polis prioritera inkommande fordon genom att påverka 
trafiksignalen. I kapitel 2.5 finns beskrivningar av flertalet aktiva system prioriteringssystem. 
Totalt finns det fyra stycken funktioner som kan tillämpas i signalanläggningen för att 
prioritera[13]. Alla fyra funktionerna visas i Figur 2.7. 

1. Förlängning: Aktuell fas får förlängt grönt 
2. Avkortning: Faser som ligger tidigare i schemat kortas för att kunna ge grönt tidigare. 
3. Extrafas: en speciell fas anpassad för det aktuella fordonet startas vid detektering 
4. Återtagen start: Signalen växlar åter till grönt i samma signal igen innan någon annan 

hunnit visa rödgult. 
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Figur 2.7 Det fyra funktionerna för att prioritera kollektivtrafik. Det vertikala svarta sträcket illustrera normal sluttid för 
fasen och pilen när bussen passerar. Fritt från [15] . 

Syftet med signalprioritering är det alltid ska vara grönt för det prioriterade fordonet. Det 
finns dock vissa begränsningar som gör att det inte alltid kan bli verklighet. Det måste alltid 
göras en avvägning mellan hur hårt prioriteringen får slå mot övriga trafikanter. Exempelvis 
kan en prioritering som används ofta leda till att det bildas långa köer vid fientliga 
signalgruppers tillfarter. I [13] påpekas att oavsett hur prioritering väljs får det inte påverka 
trafiksäkerheten negativt. 

Det största området som idag använder aktiv prioritering är kollektivtrafik, innefattande tåg, 
spårvagn och buss. Vid motivering av prioriteringsåtgärder för kollektivtrafik används 
följande punkter enligt [13]: 

• Prioriteringen minskar antalet stopp 
• Prioriteringen ger högre medelhastighet 
• Prioriteringen höjer statusen 

Den aktiva prioriteringen kan delas i två delar med ovillkorlig och villkorlig prioritering. Den 
ovillkorliga prioriteringen är hård och kan bryta in närsomhelst. Denna åtgärd används 
lämpligen för korsningar med järnväg. Den villkorade prioriteringen tillåter vissa händelser 
att avlutas först, exempelvis en högre prioriterad aktivitet i signalanläggningen. 

I [15] presenteras effekten med bussprioritering i trafiksignaler. Den största märkbara 
effekten är att framkomligheten blir bättre i och med att antalet stopp som behövs vid 
trafikljus minskar. Eftersom antalet stopp minskar blir körtiden både jämnare och kortare. 
Dessutom, eftersom en buss i medeltal innehåller ca 10-20 resenärer och en bil i snitt 1,2 
personer bör bussen få företräde.  

2.4.1 Detektering  av kollektivtrafik  
För att kunna använda prioritering behövs metoder för att detektera kollektivtrafikens 
ankomst till en signalanläggning. Ett fordon som närmar sig korsningen och behöver prioritet 
lämnar en anmälan till anläggningen. Anmälan och avanmälan kan göras i fyra olika steg 
enligt [15]. 

1. Föranmälan, ger anläggningen en förvarning och signalgrupper i konflikt kan hindras 
från att ges grönt. Kan liknas med en fiktiv signalgrupp som användas av bland annat 
L-funktionen i LHOVRA (se avsnitt 0.) 
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2. Anmälan, ger synlig effekt i signalanläggningen genom att växla till grönt i bussens 
riktning 

3. Uppdatering av anmälan, kan användas om det går långsammare än beräknat. 
4. Avanmälan. Bussen passerar stopplinjen och signalgruppen kan återgå till normalläge. 

För att skicka en anmälan finns i huvudsak tre olika tekniker som kan användas. Den första är 
radiodetektering. Bussen skickar då en radiosignal till aktuell signalanläggning innehållande 
bland annat bussens id-nummer, linje och körriktning. För att kunna skicka anmälan 
automatiskt via radio behöver bussen kunna veta var den är. Det görs antingen med död 
räkning eller GPS [15]. Död räkning använder fördefinierade avstånd mellan varje hållplats 
och vet då på ett ungefär när anmälan ska skickas. Med GPS skickas anmälan när bussen 
passerar fördefinierade koordinater. Som alltid med trådlös överföring finns risker för 
störningar varför någon form av felkontroll bör användas.  

En annan variant är att använda slingdetektering i tillfarter. Slingor är en gammal beprövad 
teknik som är förhållandevis billig att installera, exempelvis kräver den inga färddatorer i 
fordonen. Slingorna som används är antingen en ruta på 2,5 x 12 meter (amplitudselektiv 
detektering[15]) eller två mindre rutor på 10 meters avstånd. Ett problem med 
amplitudselektiv detektering är att bussen måste köra rakt över slingan annars ger den inte 
utslag. Det gör att slingor inte bör placeras i kurvor. Uppdelning med två slingor är säkrare 
och inte lika känslig för placering i sidled. En nackdel med slingdetektering allmänt är att alla 
typer av bussar skickar en anmälan, det går inte att välja ut enbart buss i linjetrafik.  

En tredje variant för att detektera bussar är induktiv kommunikation [15]. En transponder 
under bussen skickar information till en slinga i vägen. Det är möjligt att skicka i samma 
information som med radiodetektering men bussen behöver inget realtidssystem för 
positionering.  

2.5 System med stöd för  aktiv  kollektivtrafikprioritering  i korsningar  
I världen finns ett antal olika system för prioritering. Nedan följer en genomgång av några 
system, ibland tillsammans med exempel. 

2.5.1 MOVA 
MOVA [16] (Microprocessor Optimized Vehicle Activation) är ett system för trafikstyrning 
för oberoende korsningar utvecklat i Storbritannien. Systemet använder detektorer och är 
således trafikstyrt. Utifrån trafikflöden optimeras signalerna med målfunktionen att minimera 
fördröjningen eller maximera kapaciteten. Kollektivtrafikprioritet kan implementeras med 
speciella detektorer som kan urskilja bussar från övrig trafik. Utifrån detekteringen kan 
gröntider förlängas eller speciella kollektivtrafikfaser beordras.  

2.5.2 SPRINT 
SPRINT (Selective PRIority Network Technique) kan användas i system där flera korsningar 
är sammankopplade i ett koordinerat system [16]. Kollektivtrafiken signalerar sin ankomst 
för att få grönt men systemet tar ingen hänsyn till trafikmängderna ”just nu”. Istället används 
fördefinierade tidplaner, beroende på tid och dag, som är uträknade med utgångspunkt från 
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historiska data. Kollektivtrafiken kan få antingen förlängt grönt eller så tidigareläggs rätt 
signalgrupp genom att korta eventuella mellanliggande faser.  

2.5.3 SCOOT 
SCOOT (Split Cycle Offset Optimisation Technique) använder detektorer i ett koordinerat 
system med flera korsningar för att kunna styra signalsystemen utifrån aktuell trafiksituation. 
Systemet styr hela tiden tre olika parametrar för att minimera oanvänt grönt och antalet stopp 
[16]. Det tre parametrarna är  

• Split, gröntidsandelen för varje tillfart 

• Cykeltid, totala tiden för ett omlopp 
• Offset, tiden mellan intilliggande korsningar 

Inom ramen för SCOOT kan kollektivtrafik prioriteras med utökat grönt eller genom att korta 
faser som ligger innan den fas som efterfrågas. SCOOT tar dock hänsyn till hur stort 
trafiktryck det är i det system som optimeras. Det innebär att om den beräknade 
belastningsgraden är över ett visst värde tas mindre hänsyn till kollektivtrafiken som annars 
skulle förvärra situationen ytterligare [16]. Systemet kan även ta hänsyn till hur 
kollektivtrafiken förhåller sig till tidtabellen, kollektivtrafik i tid prioriteras inte medan 
mycket sena fordon får hög prioritet. 

I en studie [17] genomförd i Fortaleza, Brasilien, har bussprioritet med SCOOT utvärderats i 
blandad högtrafik på en tvåfilig väg. Författarna testade ett antal olika scenarier med både 
tidsstyrda och fordonsstyrda (SCOOT) signaler. Kontentan blev att SCOOT utan 
kollektivtrafikprioritering är bäst under de testade omständigheterna. Denna lösning gav 
kortast restid och minsta fördröjningen för varje person. 

2.5.4 SCATS 
SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) är precis som namnet antyder 
utvecklat i Australien [16]. Systemet jobbar i realtid med aktuella trafikflöden för att hitta 
optimala cykeltider, splits och offsets. Utifrån ett bibliotek med fördefinierade tidplaner 
väljer systemet hela tiden den tidplan som passar bäst. Systemet kan användas för både ett 
större nätverk eller en ensam korsning.  

Som en del i SCATS finns PTIPS (Public Transport Information and Priority System) som 
används för prioritering av kollektivtrafik. Systemet arbetar i fyra steg. 

1. Uppskattar ankomsttiden för buss till nästa korsning 
2. Reserverar gröntid 
3. Bestämmer hur gröntiden ska läggas in, förlängt grönt eller avkortning av andra faser 
4. Löser konflikter mellan flera prioriteringsförfrågningar beroende på nivå om sådana 

existerar. 

Prioritet ges endast till kollektivtrafik som är försenad [16]. Utifrån GPS bestäms bussens 
position som sedan jämförs mot tidtabellen. För buss och spårvagn finns tre olika 
prioriteringsnivåer.  
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• Hög. Bryter pågående fas och går direkt till den efterfrågade. Speciellt lämpligt för 
spårvagn. 

• Mellan. Går igenom alla faser som ligger före den efterfrågade men kortar ned dem. 
Typiskt för bussar. 

• Låg. Ingen prioritering, faserna gås igenom som vanligt. 

Under 2001 gjordes tester, enligt [16], med systemet och det konstaterades att det sparades 
upp till 21 % i medelrestid och variationerna i restid minskade med 49 % för 
kollektivtrafiken.  

2.5.5 MOTION 
Signalstyrningssystemet MOTION (Method for the Optimization of Traffic Signals Online-
Controlled Networks) består av två delar, en central och en lokal [16]. Den centrala delen 
arbetar systemövergripande med att skapa optimala tidplaner för exempelvis en grön våg. På 
lokal nivå kan tidplanen justeras baserat på detektordata. Kollektivtrafik kan prioriteras med 
att systemet vet körtiden mellan två korsningar och kan således anpassa gröntiden i flera på 
varandra följande korsningar. Eftersom alla busslinjer inte behöver gå i samma riktning kan 
ibland fördefinierade linjer ges prioritet över andra som då kan få rött i den lokala 
korsningen.  

2.5.6 UTOPIA/SPOT 
UTOPIA/SPOT (Urban Traffic Optimization by Integrated Automation/ System for Priority 
and Optimization of Traffic) är utvecklat i Italien och används idag i flertalet länder [16]. 
Systemet minimerar den totala restiden samtliga fordon. Det sker dock med villkoret att 
kollektivtrafik inte ska behöva stanna i en korsning. Målfunktionen består av flera faktorer, 
bland annat stopp och försening för kollektivtrafik. Systemet arbetar i två nivåer, regionalt 
och lokalt. På regionnivå arbetar systemet med flera korsningar och för att skapa ett jämnare 
och mer förutsägbart flöde. Den lokala signalanläggningen i varje korsning optimerar de 
nästkommande 120 sekunderna utifrån just nu tillgänglig information. Optimeringen görs om 
var tredje sekund. 

Kollektivtrafiken läggs in i optimeringen som ”gröna tidsfönster” då bussen beräknas anlända 
till korsningen. Information om kollektivtrafikens position länkas hela tiden i realtid och ju 
närmare korsningen bussen kommer ju exaktare blir tidsuppskattningen till ankomst. 
Eftersom planeringen av bussens ankomst kan ske tidigt kan anläggningen anpassa sig tidigt 
och på så vis blir störningen för andra fordon mindre[16]. 

Utvärderingar i av systemet har gjorts i Turin [16] där följande effekter konstaterades. Det 
blev 19 % kortare restid, 97 % mindre försening i korsningar för kollektivtrafik och 2 % mer 
försening för övriga trafikanter jämfört med ingen prioritering. 

2.5.7 ImFlow  
ImFlow är ett relativt nytt system och det har funnits på marknaden sedan 2012. Systemet 
finns endast installerat i Helmond, Nederländera. Tillverkaren har genomfört tester som visar 
på en 24 procentig minskning av fördröjning jämfört med Utopia/Spot [18]. Systemet är 
självoptimerande utan mänsklig påverkan. För att optimera trafiksignalerna minimeras en 
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funktion med flera viktade kriterier, för att optimera flödet av samtliga eller utvalda trafikslag 
[19]. Optimeringen görs i två steg, först på makronivå och sedan lokalt i varje korsning. Varje 
lokal korsning kan även ignorera optimeringen om behov finns. ImFlow använder detektorer 
i tillfarterna men också precis efter stopplinjen vilket gör det möjligt att beräkna exakt när det 
sista fordonet i en grön våg passerar. Det gör att signalen kan slå om utan onödiga 
tidsförluster.  

2.5.8 PRIBUSS 
PRIBUSS (PRIoritering av Bussar i Samordnade System) är, enligt VGU [13], ett svenskt 
ramverk för hur kollektivtrafiksprioritering bör tillämpas. Ramverket utvecklades av 
Stockholms gatukontor i början på 1990-talet. Pribuss har sedermera även blivit en metod för 
att tillämpa kollektivtrafiksprioritering i både ensamma korsningar och i system.  

Pribuss kan använda olika detekteringsvarianter, exempelvis GPS eller slingor. 
Grundfunktionerna är förlängning, återtagen start, enkel och dubbel extrafas och enkel och 
dubbel avkortning och de tillämpas bara för försenad kollektivtrafik [18]. 

När Stockholm stad testade PRIBUSS i början på 1990-talet konstaterades det att i varje 
korsning sparades in 10-20 sekunder [15]. Vidare gjordes en företagsekonomisk och en 
samhällsekonomisk beräkning över användandet av PRIBUSS. I den företagsekonomiska 
beräknades det kosta 150 000 kr/år och tjänas 730 000 kr/år för tre korsningar, således en 
vinst på 580 000 kr/ år. Även i den samhällsekonomiska beräkningen blev det en vinst. 
Kostnaderna beräknades till 640 000 kr/år och inkomsten till 1 560 000 kr/år. Det ger ett 
netto på 920 000 kr/år. I USA beräknas en investering i en signalanläggning med 
kollektivtrafiksprioritet vara samhällsekonomiskt vara återbetald på tre år. 

2.5.9 Prioriteringssystem  för Linköping  
I examensarbetet har åtta olika system som kan prioritera kollektivtrafik presenterats. De har 
alla individuella för och nackdelar och dess vinster och förluster är helt beroende på var och 
hur de implementeras. De flesta har påvisade tidsvinster för kollektivtrafik. I det här avsnittet 
väljs och motiveras ett av systemen som skulle kunna användas i korsningen mellan 
Brokindsleden och Söderleden men också i övriga Linköping.  

Då Brokindsleden är ett kollektivtrafikstråk med mycket busstrafik bör ett system som 
optimerar på övergripande nivå användas. Det systemet kan anpassa signalerna längs 
Brokindsleden och skapa en grön våg för varje buss. Korsande trafik måste då ha en lägre 
prioritet. Av de nämnda systemen faller MOVA bort då det bara arbetar lokalt. PRIBUSS 
stryks också då det inte kan optimera.  

Det är också önskvärt att det system som bör användas är ”live” (trafiksituationen just nu) 
och arbetar med trafiksituationen just nu. Detta på grund av att det kan finnas stora 
variationer i trafikmängd från dag till dag, exempelvis på grund av vädret, som det annars 
skulle vara svårt att ta hänsyn till. Det gör att SPRINT, MOTION och SCATS inte passar. 
Det första är inte trafikstyrt alls, det andra för att det skapar tidplaner i förväg och det sista 
väljer bland fördefinierade tidplaner.  
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Nu återstår tre system: SCOOT, UTOPIA/SPOT och ImFlow. Utgående från trafikstrategin 
[1] görs tolkningen att även SCOOT kan strykas. Detta eftersom kollektivtrafik ska 
prioriteras högre än privattrafik. SCOOT tar mindre hänsyn till kollektivtrafik då 
belastningen på systemet är hög och det anses därför inte uppfylla kravet fullt ut. 

Att säkert välja ett av systemen UTOPIA/SPOT eller ImFlow anses inte möjligt med 
tillgängligt information. En utredning gjord av Johan Wahlstedt på KTH [19] påvisar att 
ImFlow är bäst. Denna studie är dock gjord med målet att minimera fördröjningen för 
samtliga trafikslag. För att utreda vilket av dessa system som bör användas i Linköping bör 
en separat utredning göras med fokus på kollektivtrafikens vinster. 

En sammanfattning för av val prioriteringssystemen baserat på de valda urvalskriterierna 
visas i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Jämförelse av kollektivtrafikprioriteringssystem 

 MOVA  SPRINT SCOOT SCATS MOTION  UTOPIA/SPOT ImFlow PRIBUSS 

Möjlighet till 
koordinering 

- X X X X X X X 

Optimerar X - X X X X X - 

Live X - X - - X X X 

Kollektivtrafik 
alltid högst 

prio 
X X - X i.u. X X X 

Summa 3 2 3 3 2 4 4 3 

 

2.6 Kollektivtrafikkörfält  
I en studie genomförd av Zhu [20] jämförs reserverat kollektivtrafikkörfält (DBL, Dedicated 
Bus Lane) med oregelbundet reserverat kollektivtrafikkörfält (IBL, Intermittent Bus Lane) på 
en väg med två körfält. I DBL är högerfilen alltid reserverad för kollektivtrafik och i IBL är 
höger körfält reserverat när det finns en buss i närheten. Som jämförelse används även ett fall 
utan några restriktioner. I rapporten jämförs således tre fall:  

• Fall A: Reserverat kollektivtrafikkörfält (DBL) 
• Fall B: Oregelbundet reserverat kollektivtrafikkörfält (IBL)  
• Fall C: Utan restriktioner 

Om IBL används får fordon som redan är i kollektivtrafikkörfältet fortsätta köra där men ska 
då inte hindra kollektivtrafik. I en annan variant kallad BLIP (Bus Lanes with Intermittent 
Priority) måste fordonen lämna filen till förmån för bussen snarast möjligt [21]. 

Reserverade kollektivtrafikkörfält (DBL) tillsammans med aktiv trafikstyrning med signaler 
och detektorer har enligt [21] ett par nackdelar.  

• Signalerna måste ta hänsyn till både kollektivtrafik och övrig trafik 
• DBL sänker den totala fordonskapaciteten på vägen 
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Zhu [20] använder en cirka 3 km lång tvåfilig sträcka uppdelad i celler om 7,5 m i en 
beräkning för att utvärdera fallen ovan. Det innebär 400 celler per fil, där en cell betecknas L. 
För att beräkna antalet bussar används en bussandel R (0 ≤ � ≤ 1) som anger hur stor andel 
av totala trafiken som är bussar. Det totala antalet fordon på ett visst vägavsnitt är �. 
Densiteten, �, av fordon på ett givet vägavsnitt (site i [20]) kan då beräknas med ekvation( 7). 

 � =
�

(� ∗ 2)
 

( 7) 
 

 � = densitet  

 N= antal fordon på ett vägavsnitt  

 L= totala längden på det antal celler som studeras (exempelvis 400 celler * 7,5 meter = 3 000 meter)  

Densiteten för bussar beräknas med ( 8) och för bilar med ( 9).  

 ����� = � ∗ � ( 8) 
 

 ���� = � ∗ (1 − �) ( 9) 
 

 �����= densiteten för buss  

 ����= densiteten för bil  

 R= andelen bussar  

Beräkningarna tar hänsyn till filbyten i Fall B och C men inte i A eftersom det antas att ingen 
byter fil till den reserverade bussfilen.  

En beräkning med modellen med � = 0,1 gav att vid en densitet på ca 0,17 fordon/site börjar 
kapaciteten att minska för fall B och C. Minskningen beror på att ju tätare trafik desto mer 
interaktion mellan fordon som ska byta fil. För det reserverade körfältet (fall A) fortsätter 
ökningen eftersom övrig trafik inte påverkar. Kapaciteten för bilar blir i fall A blir sämre än 
fall B och C. Vid en densitet på ca 0,07 fordon/site nås optimal densitet i fall A vilket är 
knappt hälften av vad som uppnås i B och C. I fall  A har dock bilisterna bara tillgång till ett 
körfält. I hela intervallet från � ≈ 0,15 och uppåt är tvåfiligt utan reserverade körfält bäst.  

Zhu [20] gör antagandet att en buss rymmer 100 passagerare och en bil tre personer. Då blir 
kapaciteten för bussar alltid högst i fall A. Vid en densitet på 0,4 fordon/site och uppåt blir 
personkapaciteten större för buss än för bil. För fall B blir fordonskapaciteten högre för bilar 
men personkapaciteten blir betydligt högre för buss.  

I studien drar Zhu [20] slutsatsen att ur kollektivtrafiksynpunkt är separat 
kollektivtrafikkörfält bäst. Ur ett systemperspektiv kan det vara motiverat att tillåta biltrafik i 
kollektivtrafikkörfältet när det inte används. 

I [22] diskuteras vad som behövs för ett fungerande BLIP-system (Bus Lane with Intermittent 
Priority). BLIP kan likställas med IBL. Nedan listas ett antal av dessa.  

• Automatiskt positioneringssystem som kan leverera aktuell position och hastighet 
minst var 30:e sekund. Systemets uppdateringsfrekvens kan behöva vara tätare 
beroende på förutsättningarna.  

• Ett databaserat system för att beräkna bussens ankomst till en korsning. Informationen 
används justera signalanläggningens för bussens ankomst. 

• Variable Message Sign (VMS) för att upplysa trafikanter om när BLIP är aktivt. 
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• Belysning nedsänkt i vägbanan som kan tydliggöra att BLIP är aktivt 

Placeringen av busshållplatser har inverkan på hur effektivt BLIP kan användas. En 
genomtänkt placering ger BLIP fördelar. I förhållande till körbanan kan en busshållplats 
placeras antingen på eller vid sidan av i en så kallad bussficka. Enligt [22] föredrar ofta 
ingenjörer att placera busshållplatsen i en ficka då bussens stillastående inte hindrar övrig 
trafik. Dock uppstår ett störningsmoment när bussen åter ska ut i trafik. I Sverige är det lag 
(Trafikförordning (1998:1276 45§)) på att ge bussar företräde vid utfart från hållplats om den 
reglerade hastigheten inte överstiger 50 km/h. Används BLIP är filen utanför bussen 
temporärt avstängd för trafik och bussen kan då svänga ut utan att störa övrig trafik. Det är då 
också möjligt att helt slopa en bussficka och låta bussen stanna på vägen. Detta bör dock 
undvikas om busstrafiken är tät och vissa linjer inte ska stanna vid aktuell hållplats. 

Hur hållplatsen placeras i förhållande till korsningen är också något som påverkar effekterna 
av BLIP [22]. Dominerande i världen idag är att placera hållplatsen före korsningen för att 
kunna utnyttja rödtid för av och påstigning. Dock har tillämpningen av 
kollektivtrafiksprioritering gjort att hållplatserna i allt större utsträckning placeras efter 
korsningen. Det gör att det blir lättare att beräkna när bussen behöver grönt eftersom ett 
hållplatsstopp före korsning kan ha stor spridning i tid. Hållplatsen kan också placeras mellan 
två korsningar om avståndet är tillräckligt långt för att inte påverka korsningens kapacitet.  

Ur ett systemperspektiv föreslår [22] att följande gränser i Tabell 2.2 kan användas som 
riktmärke för vilket system som ska användas. 

Tabell 2.2: Gränser för att avgöra systemval vid prioritet av kollektivtrafik [22]  

Mättnadsgrad System 

< 80 % DBL 

80 − 120 % BLIP med eller utan aktiv signalprioritering 

> 120 % Endast signalprioritering 
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3 Beskrivning av simuleringsstudie  
I detta kapitel beskrivs det problem som ska analyseras mera ingående. Kapitlet innehåller 
också en beskrivning av indata till simuleringsmodellen i Vissim och hur indata har erhållits. 

3.1 Fördjupad p roblembeskrivning  
Trafikanter som ofta rör sig i de sydöstra delarna av Linköpings tätort i rusningstid har 
upplevt trafikproblemen vid Braskens bro och korsningen mellan Söderleden och 
Brokindsleden. Problemen består i de förhållandevis, med Linköpingsmått, långa köer som 
bildas i rusningstrafik. Köer uppstår i korsningens alla fyra tillfarter men det är främst från 
Braskens bro mot korsningen som det skapar problem. Trafik till och från Kylarevägen i nära 
anslutning till Braskens bro har också problem, främst de som ska ut på Söderleden mot 
Vimanshäll (vänster). 

Korsningen passeras också av flera busslinjer. Dessa riskerar att försenas mer än nödvändigt 
vid rådande trafiksituation. I dagsläget finns en kollektivtrafiksprioritering som enbart 
fungerar på bussar i tätortstrafik. Det räcker dock inte med att bussen kör en tätortslinje utan 
den behöver även ha rätt utrustning. Bussar för landsbygds- och expresstrafik är inte 
utrustade med prioriteringssystemet varför det inte går att de bussarna. Ibland körs även en 
tätortslinje med landsbygdsbuss och den får således ingen prioritering. De fördröjda linjerna 
får en väntetid vid trafikljusen. Väntetiden skapar ett problem i rusningstid då bussarna i 
vissa fall kan bli stående i över 100 sekunder. 

Då trafikvolymerna prognostiserats öka i framtiden antas problemen i korsningen bli värre. 
Därför behövs en eller flera åtgärder som kan säkerställa bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken till år 2030. Det är inte bara privattrafiken som förväntas öka, antalet 
rörelser med bussar genom korsningen förväntas fördubblas. 

3.2 Analysens upplägg  
För att utreda hur korsningen kan förändras kommer först dagsläget att analyseras. Det görs i 
scenarierna NU0 och NU1. I NU0 kommer korsningen att fungera som idag fast utan 
kollektivtrafiksprioritet. NU1 kommer att innehålla nuvarande prioritering. Dessa två 
alternativ kommer att jämföras främst för att påvisa effekten av prioritet och hur det påverkar 
övrig trafik. 

En mer ingående analys kommer att göras för en prognostiserad trafiksituation för år 2030. 
Även denna analys kommer att bestå av två alternativ, ett jämförelsealternativ, JA, och ett 
utredningsalternativ, UA. I JA kommer korsningens utformning att vara likadan som idag 
inklusive prioritet men med trafikvolymer och busslinjer enligt prognos. I UA kommer 
trafiken vara samma som i JA men med förändringar som minskar fördröjningen för 
kollektivtrafik.  

Sammanfattningsvis ska följande alternativ studeras: 

• NU0: Dagsläget (2014) utan kollektivtrafiksprioritering 
• NU1: Dagsläget (2014) 

 



34 
 

• JA: NU1:s utformning med trafikprognos för 2030 

• UA: Förändring av JA som minskar kollektivtrafikens fördröjning 

3.3 Avgränsningar i detalj  
• Korsningen mellan Kylarevägen och Söderleden kommer inte att inkluderas i 

simuleringen. Även om det finns ett problem i dagsläget bedöms det inte påverka 
kollektivtrafiken nämnvärt. Bland annat på grund av att det inte går några linjer på 
den vägen. 

• I korsningen Brokindsleden/Söderleden finns övergångsställen. Dessa modelleras men 
har ingen större påverkan på trafiken. En gående kan exempelvis inte ”trycka på 
knappen” utan får gå när signalgrupper för fordon i samma riktning har grönt. Dess 
modellering är endast till för att skapa en verkligare animering. 

• Cyklister modelleras inte alls då cykelvägarna ligger i vägkanten och har grönt 
tillsammans med biltrafiken och antas då inte påverka i någon större utsträckning. 

• Logiken för trafiksignalerna har förenklats.  
o Maxgrönt och fråntid har slagits ihop till en gröntid som kan utökas till en 

maxtid om tidsavståndet är kortare än tre sekunder på detektorerna. 
o Inga av funktionerna i LHOVRA används i någon större utsträckning förutom 

exempelvis tidsavståndet för utöka gröntid. Variabelt gult har ersatts med en 
konstant gultid på fyra sekunder för samtliga signalgrupper. Allrödvändningen 
behövs inte då trafikvolymen är så pass hög att det aldrig blir tomt i alla 
tillfarter. 

o Signalerna går hela tiden runt i samma ordning såvida ordningen inte bryts av 
en prioritet. Vid en prioritet kan signalen heller inte återgå till den fas som var 
aktiv då prioriteringen trädde i kraft utan fortsätter till nästa fas i ordningen. 

• Ödegårdsgatan modelleras endast för kollektivtrafik, det finns således ingen annan 
trafik på denna gata. Den övriga trafiken på gatan antas vara så pass liten att den inte 
påverkar fördröjningen för kollektivtrafik i någon större grad. 

• Kollektivtrafiken stannar inte vid några hållplatser då det inte är relevant för 
fördröjningen i korsningen. 

• Ingen hänsyn tas till antal personer per fordon vid beräkning av fördröjning. 

• Trafiksignalen har inget minne utan och kan därför inte återgå till den fas som var 
aktiv när prioritet begärdes. 

3.4 Jämförelsetal  
Sju jämförelsetal kommer att användas för att göra en analys. Jämförelsetalen baseras på 
frågeställning 2-4 i avsnitt 1.3.  

• Fördröjning för busstrafik 
o Fördröjningen för genomsnittsbussen 
o Fördröjningen för den genomsnittliga prioriterade bussen 
o Fördröjningen för den genomsnittliga oprioriterade bussen 
o Medelfördröjning per buss på varje linje 

• Fördröjning för övrig trafik 



35 
 

o Fördröjningen för genomsnittsfordonet, exklusive buss 
o Medelfördröjningen per fordon, exklusive buss, i varje riktning 

• Maximal kölängd i alla signalreglerade tillfarter 

Fördröjning definieras i Vissim som skillnaden mellan den optimala (ideala, teoretiska, 
opåverkade) restiden och den simulerade restiden. 

Fördröjningen mäts mellan två punkter. I det här fallet har punkterna placerats så att alla 
sträckor där det riskerar att bli kö täcks. Punkterna har därför placerats i utkanterna av det 
simulerade nätverket. Fördröjningen för ett fordon omfattar således hela den körda sträckan i 
modellen och det är i det här fallet inte möjligt att urskilja var ett fordon får som mest 
fördröjning. Som exempel kan nämnas att det inte går att särskilja hur stor andel av 
fördröjningen som korsningen med Ödegårdsgatan påverkar kontra stora korsningen. 

3.5 Indata  
Nedan förklaras den indata som använts för att skapa simuleringsmodellen NU1, dagsläget. 
Data för JA och UA redovisas i kapitel 5.2. De data som redovisas i detta avsnitt är de som 
ska matas in i VISSIM manuellt. I övrigt antas standardinställningar som inte kalibreras vara 
godtagbart bra. 

3.5.1 Fordonstrafik  
Fordonstrafiken i simuleringen bygger på data insamlade från slangräkningar, detektorer för 
trafikljusen och manuella räkningar.  

För att generera trafik i modellen har data från slangräkningar använts. De anses ha minst 
felmarginal enligt kommunen. Samtliga mätningar är gjorda under 2013. Mätningarna har 
gjorts under en vecka och innefattar då samtliga veckodagar. För indata har medel och 
standardavvikelse beräknats för måndag-torsdag i samtliga punkter. Mätningarna har inte 
gjorts samtidigt, vilket hade varit önskvärt för att få jämvikt mellan alla mätningar. Eftersom 
mätningarna gjorts på båda sidor av vägen finns data både för in och utgående länk till 
korsningen. Ingående ska användas för trafikgenerering och utgående ska användas för 
kalibrering av modellen. Indata redovisas i Tabell  B-1. 

Den simuleringsstudie som ska göras kommer att vara statisk och då behövs svängandelar i 
korsningen och således ingen OD-matris. Dessa andelar har baserats på detektorer och 
manuella räkningar av trafik. Detektormätningarna gjordes i mars 2014 och de manuella i 
början av april 2014. Då högersvängarna saknar detektorer har dessa räknas manuellt. Den 
manuella räkningen har då antagits ge samma värde som en detektor på samma position gett. 
För att räkna ut själva svängandelarna dividerades antalet uppmätta fordon i varje sväng (rakt 
är också att betrakta som sväng i detta fall) med totala antalet fordon per tillfart. Det 
resulterade i värden enligt Figur 3.1 och Tabell  B-2. 
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Figur 3.1: Svängandelar i korsningen 

Slutligen hämtades även en fordonssammansättning från slangmätningarna, vilket gav 98 
procent bilar och 2 procent lastbilar. 

3.5.2 Kollektivtrafik  
Kollektivtrafiken i korsningen består endast av busstrafik. Korsningen trafikeras av totalt nio 
olika linjer enligt Tabell 3.1. Det finns tre typer av kollektivlinjer beroende på om trafiken 
sker inom tätorten, på landsbygden (oftast inom kommunen) eller express (ofta mellan 
kommuner). Det är bara trafik på tätortslinjer som kan begära prioritet. Mer om prioritet i 
avsnitt 3.5.3. I Figur  A-2 visas linjedragningar i korsningen. 

Tabell 3.1: Samtliga busslinjer som passerar korsningen i april 2014. Samtliga linjer körs även omvänt. 

Linje Typ Start Slut Priori tet 

14 Tätort Linköpings resecentrum Hjulsbro Ja 

15 Tätort Linköpings resecentrum Ekholmen Ja 

18 Tätort Garnisonen Johannelund Ja 

24 Tätort Linköpings resecentrum Ullstämma Ja 

530 Landsbygd Linköping Åtvidaberg Nej 

539 Landsbygd Linköping Björsäter Nej 

565 Landsbygd Linköping Sturefors Nej 

566 Landsbygd Linköping Bestorp Nej 

30 Express Linköping Åtvidaberg Nej 
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De flesta linjer körs fler än en gång under den tid som simuleringen omfattar. Från 
Östgötatrafikens datasystem inhämtades ankomsttider till hållplatser. När bussen stannat på 
en hållplats och en biljett viseras registreras tiden. Utifrån de olika tiderna har medeltider för 
ankomster till simuleringsområdet beräknats. Linje 30 stannar dock inte vid någon hållplats 
inom området och dess ankomst har istället uppskattats utifrån körsträcka och hastighet från 
närmsta liggande hållplats. Alla bussturer med ankomster som ska användas i simuleringen 
redovisas i Tabell  B-3. 

3.5.3 Trafiksignaler  
Korsningen mellan Söderleden och Brokindsleden är signalreglerad med LHOVRA-teknik. 
Eftersom hastigheten intill korsningen är reglerad till max 50 km/h på alla tillfarter används 
inte L och H-funktionerna, således används OVRA. Signalschemat består av totalt fyra faser. 
Varje fas är uppdelad i signalgrupper där varje riktning har sin egen grupp. Totalt finns åtta 
grupper för fordon (1-8), två för cykel (9, 12) och fyra för gång (10, 11,13,14), se Figur 3.2.  

 

Figur 3.2: De fyra faserna med alla signalgrupper numrerade. Signalgrupp 1 är från centrum mot Ekholmen (A-D). De 
stora siffrorna motsvarar den ordinarie fasnumreringen. 

För att beskriva hur signalgruppen i modellen arbetar har ett eget funktionsschema och ett 
eget fasschema tagits fram. De är till stor del baserade på den funktionsbeskrivning som finns 
för den verkliga anläggningen, redovisad i Figur  B-1. Dock har vissa förenklingar gjorts som 
beskrivs i 3.3. I Figur 3.3 visas det framtagna fasschemat. Schemat består av fyra huvudfaser 
numrerade 100-400 (1-4 i Figur 3.2) och fyra alternativfaser 231, 232, 411 och 412. Det är 
bara en av två alternativfaser som kan väljas i varje omlopp (231 eller 232, 411 eller 412). 
Valet beror på störst behov utifrån detektordata. Detektorernas positioner beskrivs i Tabell 
3.2. 

Tabell 3.2: Placering av detektorer med avstånd före stopplinje 

Tillfart Närvarodetektor [m]  Detektor 1 [m] Detektor 2 [m] 

A 8 60 100 

B 8 60 100 

D 8 60 100 

F 8 60 - 

Vänstersväng 8 40  
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Figur 3.3: Fasschema för korsningen Brokindsleden/Söderleden. 

I Figur 3.4 redovisas maximal längd på varje fas och signalgrupp tillsammans med en 
exemplifiering på hur ett omlopp i korsningen kan fungera. Det som kallas maxtid är den tid 
en fas maximalt kan vara aktiv innan övergång till nästa fas sker. Samma tid är även en 
sammanslagning av maxgrönt och fråntid. Längsta gröntid är den tid en signalgrupp kan vara 
grön som längst. Det som förkortas ”Is”, exempelvis ”Is(100,200)”, är det som i Vissim 
kallas ”Interstage”, övergångsfas på svenska. En övergångsfas är i detta examensarbete tolv 
sekunder lång och består av delarna gult (fyra sekunder), allrött (två sekunder), rödgult (två 
sekunder) och slutligen mingrönt (fyra sekunder). Mingrönt ligger i övergångsfasen för att 
det, av trafiksäkerhetsskäl, inte får brytas och annars kan Vissim göra det. 

 

Figur 3.4: Funktionsschema illustrerat på det sätt som används oftast. Signalanläggningen går då i ordningen 100-200-231-
300-400-411-100. 

Signalanläggning hanterar även en bussprioritering. Den metodik som tillämpas är PRIBUSS 
med absolut prioritering. Beroende på aktiv fas när aktivering görs kan 
prioriteringsfunktionen likställas med antingen förlängning, återtagen start eller avkortning 
enligt Figur 2.7. Det innebär att signalanläggningen omgående går till den efterfrågade fasen 
om ingen högre prioritet är aktiv. En högre prioritet avbryter även en lägre prioritet. En 
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prioritet kan inte avbryta en övergångsfas utan den måste gå klart innan övergången till nästa 
prioritering kan ske. Positioner för prioriteringsanmälan visas i Tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Beskrivning av aktivering och deaktivering av bussprioriteten i korsningen som ska användas i NU1. På är 
avstånd efter hållplats 1 då prioritet aktiveras. Av är den punkt efter hållplats 1 där prioriteten deaktiveras, i praktiken 

precis efter stopplinjen. Riktning innebär mot resecentrum (in) eller från (ut). Data från Östgötatrafiken. 

Linje Hållplats 1 Riktning  På [m] Av [m]  Prioritet  Fas 

14 Risbrinksgatan Ut 200 320 1 100 

14 Braskens bro In 15 118 1 100 

15 Ödegårdsgatan 11 In 27 147 2 200 

18 Ödegårdsgatan 11 In 27 147 3 300 

18 Stationsgatan In 297 417 3 300 

24 Risbrinksgatan Ut 195 315 1 100 

24 Braskens bro In 15 118 1 100 

 

 

3.5.4 Oskyddade trafik anter  
Som nämnts i avgränsningar har gående ingen effekt på trafiksignalen utan modelleras endast 
för en mer realistisk animering. I Tabell 3.4 visas det antal gående som räknats manuellt av 
kommunen under 2012. 

Tabell 3.4: Antal gående över varje tillfart 

Tillfart Namn Antal [personer/h] 

A Brokindsleden 43 

B Söderleden 4 

D Brokindsleden 27 

F Söderleden 2 

3.5.5 Data för kalibrering av acceleration och restid  
För att göra en kalibrering av fordonens acceleration i modellen har restider samlats in för två 
sträckor. Den ena rakt fram i korsningen mellan stopplinje och övergångsställe på andra sidan 
och på samma sätt för en vänstersväng. Genom att veta restiden kan accelerationsparametern 
i Vissim justeras så att restiderna stämmer mellan observation och simulering. Restiden har 
endast mätts för det första fordonet vid stopplinjen. Totalt observerades 20 fordon i 
respektive riktning. Värdena visas i Tabell 3.5 

Tabell 3.5: Värden för kalibrering av restid och acceleration 

Riktning  A-D B-D 

Medel [s] 5,06 5,76 

Standardavikelse [s] 0,45 0,41 

Antal observationer 20 20 
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4 Simulerings stu die 
I detta kapitel redovisas hur simuleringsmodellen för NU0 och NU1 skapats i Vissim och hur 
NU1 verifierats och kalibrerats. Indata som används finns redovisad i avsnitt 3.5.  

4.1 Modellbeskrivning  
Skapandet av simuleringsmodellen kan delas i tre delar 

• Skapande av nätverk 

• Inläggning av trafik och busstrafik 
• Trafiksignaler inklusive bussprioritet. 

4.1.1 Skapande av nätverk  
Korsningens utformning har modellerats utifrån en digital ritning och ett ortofoto som 
tillhandahållits av Linköpings kommun. Fotot är taget under 2012 och då korsningen inte 
förändrats sedan dess är det tillförlitligt. Antalet körfält är det samma som i verkligheten och 
för alla körfält har bredden uppskattats vara 3,5 meter. I Vissim läggs den reglerade 
hastigheten in i punkter i nätverket, jämför skyltar, vilket har gjorts på samma positioner som 
i verkligheten. Som underlag för gällande hastighetsgräns användes nationella vägdatabasen, 
NVDB [23] och skyltningens position inhämtades från Google Street View [24]. Detta har 
även verifierats genom observation på plats. De hastighetsgränser som är aktuella är 50 km/h 
på hela Söderleden och på Brokindsleden närmast korsningen, annars gäller 70 km/h. 

4.1.2 Inlägg av trafik och busstrafik  
Trafikmängder matades in i modellen där varje tillfart till korsningen börjar. För att fördela 
flödet i olika riktningar användes ”Static Vehicle Routing Decisons” med de framtagna 
svängandelarna enligt Tabell  B-2. Alla fordon som passerar en given punkt får då en 
specificerad destination de ska ta oavsett hur trafiksituationen ser ut. Det totala flödets 
fördelning mellan bilar och lastbilar angavs också. 

Busstrafiken modelleras genom att definiera varje busslinje var för sig. Då samma linje kan 
gå åt två håll (in och ut från resecentrum) måste två linjedragningar göras för varje linje. 
Följden blev att linjernas ID i Vissim inte stämmer med verkligheten. För att hålla isär detta 
gavs varje linje namn där exempelvis linje 14 blev ”14In” och ”14Ut”. Varje linje fick sedan 
de ankomsttider som anges i Tabell  B-3. Alla bussar passerar sina hållplatser (bussficka) 
utan att stanna då detta inte anses påverka fördröjningen i korsningen. 
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4.1.3 Trafiksignaler  
Korsningen Brokindsleden/Söderleden styrs av en signalanläggning kallad ”Anläggning 63”. 
Anläggningen är oberoende och arbetar då helt utan påverkan från andra korsningar. 
Signalanläggningen är trafikstyrd med hjälp av detektorer i tillfarterna.  

I Vissim kan signaler styras på olika sätt. I detta examensarbete används 
programmeringsspråket VAP (Vehicle Actuated Programming). För att detta styrsätt ska 
fungera behövs 

• Detektorer 

• En vap-fil i vilken signallogiken definieras, exempelvis gröntider och fasordning. 
• En pua-fil som definierar vilka signalgrupper som tillhör vilken fas och vilka 

signalgrupper som är inblandade i varje övergångsfas. 

Detektorerna har placerats på samma positioner som i verkligheten, se Tabell 3.2. För 
bussprioriteringen finns även separata detektorer enligt Tabell 3.3.  

Vap-filen skapades med hjälp av programmet VisVAP [25]. I VisVAP kan signallogiken 
skapas som ett flödesschema. VisVAP genererar sedan en vap-fil  bestående av i princip 
enbart if-satser och parameterdefinitioner. Vap-filen läses av Vissim som då kan avgöra hur 
trafiksignalen ska simuleras med hjälp av detektordata. Exempelvis om tidsavståndet mellan 
två fordon är större än tre sekunder på första eller andra detektorn tillåts växling till nästa fas 
även om längsta gröntid inte uppnåtts. 

Slutligen behövdes också en pua-fil som definierar hur övergångsfaserna fungerar och vilka 
signalgrupper som tillhör vilken fas. Alla övergångsfaser som ska användas måste beskrivas. 
I detta fall kan det som maximalt bli 64 stycken (åtta faser, övergång möjlig till alla inklusive 
sig själv). För simuleringsmodellen skapas bara de övergångsfaser som behövs. Nedan visas 
ett exempel på kod som används när anläggningen ska gå från fas 231 till 300. Att 
signalgrupp F3 går från -127 till 127 innebär att den är grön i fas 231 och ska fortsätta vara 
det i fas 300. Växlingen -127 till 0 betyder övergång till rött via gult och 6 till 127 att 
signalgruppen ska börja visa rödgult sex sekunder in i övergångsfasen. Då har det först visats 
gult i fyra sekunder och sedan allrött i två sekunder. 

$INTERSTAGE231-300 

Length [s]             :12 

From stage             :231 

To stage               :300 

$ 

 F3 -127 127 

 G10 -127 127 

 F4 -127 0 

 F7 6  127 

 G13 6  127 
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4.2 Verifiering  
När all indata lagts in i Vissim gjordes en visuell kontroll av simuleringen med hjälp av 
animeringen. Flertalet fel upptäcktes som rättades till innan modellen kunde förklaras 
verifierad. 

• Fordon försvann vid byte till en annan länk via så kallade connectors (speciell länk 
som binder ihop två andra länkar, se manualen [9]). På vissa ställen var länkarna 
felaktigt sammankopplade. En annan orsak var att nätverket ”byggts om” efter 
inläggning av ruttval. Om då en länk tas bort blir ruttvalen avbrutna och då väljer 
Vissim att ta bort de fordon som passerar en bruten punkt. 

• Det genomfördes även en kontroll av att alla indata var korrekt inmatade. Det gäller 
exempelvis trafikmängder, svängandelar och busstider. Några fel hittades och 
korrigerades. 

• Signalväxling och bussprioritet kontrollerades och bedömdes fungera 
tillfredsställande. Kontrollen gjordes visuellt i animeringen. 

• Vid körning av modellen med olika slumptal upptäcktes att bussar som fått prioritet i 
vissa replikationer fastnade i trafiken. Det gäller linje 15 från Ödegårdsgatan mot 
centrum. Detektorn för prioritet hade placerats på Ödegårdsgatan innan utfart på 
Söderleden. I de fall det är kö på Söderleden kommer inte bussen ut. På det sättet som 
trafiksignalerna är programmerade låser sig anläggningen i den fas som prioriteten 
begär tills den deaktiveras. Det görs först när bussen passerat stopplinjen. Detta 
åtgärdades genom att flytta på aktiveringsdetektorn till vänsterfilen där bussarna inte 
kan fastna. Ett exempel på problemet visas i Figur 4.1. 

• Då signalen växlade till grönt körde fordonen över stopplinjen även vid rödgult. Det 
är inte tillåtet i Sverige varför denna standardinställning korrigerades så att rödgult i 
praktiken är samma som rött. 

 

Figur 4.1: Problem där bussprioriteringen låser simuleringen. Bussen, i mitten nederst (lång, svart), har fått prioritet (fas 
200) men kan trots allt inte komma vidare. 

Efter att ovanstående identifierade fel korrigerats genomförts förklarades modellen verifierad. 
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4.3 Kalibrering  
För att generera utdata från Vissim för statistiska analyser lades detektorer till i 
simuleringsmodellen för att räkna restider, flöden och kölängder. Data skrivs till 
semikolonseparerade textfiler, en för varje replikation. Kalibreringen genomfördes i tre steg. 

• Visuellt genom studie av körfältsval och samarbete mellan fordon 
• Jämförelse av restider för att kalibrera accelerationparametern (Desired Acceleration) 

för bilar 

• Jämförelse av uppmätta och simulerade flöden för att kontrollera att svängandelarna 
är tillräckligt rätt. 

Det första beteende som identifierades som problematiskt var körfältsbyten, framför allt till  
vänstersvängar. Standardinställning i Vissim är att fordon ska försöka byta fil om det behövs 
tidigast 200 m innan och absolut senast 5 m innan sista möjliga bytespunkt. Det orsakade att 
fordon som inte kunnat byta på de tillgängliga 195 m blev stående med 5 m kvar och 
blockerade annan trafik. Fenomenet inträffade så pass ofta att de inte ansågs rimligt. 
Växlingssträckan förlängdes och flyttades bakåt tillsammans med att inställningen 
”Cooperative lane change” aktiverades, vilket gör att fordonen hjälps åt med filbyten. Det 
gjorde att problemet inte uppstod i någon större omfattning. 

Det utfördes även en jämförelse av kölängd i den högst trafikerade tillfarten, den från 
Brasken bro benämnd B. Under den manuella trafikräkningen av flöden gjordes också en 
notering av maximal kölängd. Vid några tillfällen sträckte sig kön till SAAB-rondellen på 
andra sidan Brasken bro. Det är ungefär så långt som nätverket i modellen sträcker sig. I 
Figur 4.2 visas den maximala kölängden i Vissim-modellen. Detta ansågs stämma tillräckligt 
med den verkliga situationen. 

 

Figur 4.2: Maximal kölängd över Braskens bro. 

För att kunna genomföra statistiska jämförelser och analyser behövdes ett minsta antal 
replikationer beräknas. För att genomföra denna beräkning detta användes ekvation ( 1) 
redovisad i avsnitt 2.2.5 på sidan 13. Signifikansnivån sattes till � = 5 % enligt [11] och en 
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felmarginal � = 20 % ansågs lämpligt av kommunens trafikplanerare. Initialt kördes fem 
replikationer och antalet replikationer beräknades för flöde, maximala kölängder och 
genomsnittlig bussfördröjning för varje linje. Störst vikt kommer att läggas på 
bussfördröjningen då det är det som primärt studeras. Då övrig trafikmängd är betydligt högre 
än busstrafiken bör dess standardavvikelse vara låg i förhållande till medelvärdet och då 
kräva färre replikationer än bussar. Därför räknas inte ett minsta antal replikationer för övrig 
trafik även om det är ett jämförelsemått. 

Baserat på maximal kölängd beräknades replikationsbehovet för samtliga åtta signalreglerade 
körriktningar. Det resulterade bland annat i 31 replikationer för signalgrupp 6 och en för 
grupp 3, 4 och 5, se vidare Tabell  C-1. Att just signalgrupp 6 får flest replikationer beror på 
stor variation då det är få bilar i den riktingen. En bil mer eller mindre blir då förhållandevis 
mycket och skapar variation.  

För bussfördröjningen blev resultatet att det behövs mellan 10 och 107 replikationer beroende 
på linje. Linje 566 är den som har störst spridning i fördröjning i förhållande till medelvärdet 
och kräver således flest replikationer. Linjen är lågfrekvent och har ingen prioritering vilket 
antas påverka fördröjningen. Data visas i tabell Tabell  C-2. 

Slutsatsen av att ha testat med fem replikationer blev att fler behövs. Därför simulerades 100 
replikationer. Flest antal replikationer som behövs då är 40 stycken för buss 566. Samtliga 
kölängder krävde färre. Antalet minskades till 40 och det konstaterades att 40 
testreplikationer krävde 39 ”riktiga” replikationer. Data för detta visas i Tabell  C-3 och 
Tabell  C-4. 

För att kalibrera bilarnas acceleration gjordes först observationer på plats i verkliga 
korsningen. Att mäta varje bils acceleration i sig bedömdes inte möjligt utan istället mättes en 
restid mellan stopplinjen och övergångsstället på andra sidan korsningen för den första bilen i 
kön. Detta gjordes för två riktningar, en sväng och rakt fram. Resultatet från dessa 
observationer visas i Tabell 3.5 i avsnitt 3.5.5. Restiden beräknades för samma riktningar i 
Vissim, dock begränsat till tio olika replikationer. Detta då räkningen måste göras manuellt 
för att få restiden på just första bilen. För att jämföra observationerna med simuleringen 
användes prediktionsintervall på signifikansnivån 5 %, se ekvation ( 6). Ursprungligen var 
accelerationsparametern inställd på 3,5 m/s2 vilken senare sänktes till 2,0 m/s2. Med en 
acceleration på 2,0 m/s2 hamnade medelvärdet för restiden för båda observationerna inom 
sina prediktionsintervall och ansågs därmed vara tillräckligt bra. Prediktionsintervallen visas i 
Figur  C-1. 

Slutligen kalibrerades även modellens utflöde med hjälp av analyser med konfidensintervall 
och t-test enligt beskrivningen i avsnitt 2.2.5. Flödet kalibrerades i fyra punkter, i varje 
frånfart, främst för att få alla svängandelar att bli tillräckligt korrekta. Före denna kalibrerings 
start beräknades t-test och konfidensintervall där intervallen redovisade i Figur  C-2. Det 
visade att både konfindesintervall och t-testet för frånfarten i A inte var okej. Därför 
justerades svängandelarna i små steg för att omfördela det och modellen kördes om för tio 
replikationer. Slutligen var samtliga t-test godkända med tio replikationer. Då testades även 
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med det framräknade antalet replikationer (39) vilket också stämde. Konfidensintervall före 
visas i Figur  C-2 och efter i Figur  C-3. 

En validering har inte kunnat göras på grund av brist på dataunderlag. 
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5 Analys  och modellering av alternativ  
I detta kapitel görs först en analys av effekterna av bussprioriteringen i dagens korsning. 
Sedan följer en trafikprognos för 2030 och en förändrad simuleringsmodell utifrån 
identifierade problem. 

5.1 Analys av dag släget, NU0 vs NU1  
Användningen av prioritet leder till att det i medeltal sparas ca fem procent för den 
genomsnittliga bussen jämfört med att inte använda prioritet. Det motsvarar en minskad 
fördröjning på tre sekunder per buss. Under den totala timmen som simuleras passeras 
korsningen av 31 turer vilket innebär att det sparas ca 1 minut och 37 sekunder. Om bussarna 
delas upp i kategorierna med och utan prioritering blir resultatet att den genomsnittliga 
prioriterade bussen minskar sin fördröjning med ca 59 % (31 sekunder) jämfört med att inte 
använda prioritet. Motsvarande för den oprioriterade bussen är en ökad fördröjning med 34 % 
(22 sekunder). En sammanställning visas i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Sammanställning av genomsnittlig fördröjning. NU1 jämförs mot NU0. 

 Förändring Förändring [s] Antal Totalt 16:00-17:00 
[s] 

Genomsnittsbussen -5 % -3,1 31 -96,9 

Prioriterade bussen -59 % -31,5 18 -566,7 

Oprioriterade bussen 34 % +22,1 13 287,0 

 

Då förändringen för genomsnittsbussen är liten relativt de andra gjordes även en jämförelse 
med konfidensintervall enligt ekvation ( 2) på sidan 15. Fördröjningen anses inte vara 
normalfördelad och kan därför inte användas för att jämföra medelvärden med 
konfidensintervall. Istället användes restid som konstaterades vara approximativt 
normalfördelad, i alla fall för ett stort antal fordon. Restiden räknas mellan samma punkter 
som fördröjningen. Resultatet visas Tabell 5.2. Det konstaterades att intervallet för NU0 helt 
ryms inom NU1. Det är således möjligt att NU0 och NU1 är lika och att dagens prioritet inte 
ger bussarna några tidsvinster. Ett t-test gjordes på signifikansnivån fem procent som visade 
att NU0 och NU1 är lika med ett p-värde på 0,87. Samma beräkningar gjordes också för 
genomsnittliga prioriterade (skillnad) och oprioriterade (likhet) bussen, se Tabell  E-1 och 
Tabell  E-2. 

Tabell 5.2: Jämförelse av restid för genomsnittsbussen med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse 
[s] 

NU0 86,8 91,8 96,8 15,4 

NU1 76,8 88,7 100,6 36,6 

 

En jämförelse av hur prioriteten påverkar varje linje görs i Figur 5.1. Som synes har linje 30, 
530 och 539 de största fördröjningarna. Alla tre linjerna kör samma väg i modellen och det 
finns ingen prioritering för dessa. 
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Figur 5.1: Jämförelse av fördröjning för de busslinjer som är aktuella i NU0 och NU1. 

Användning av prioritet för bussarna påverkar fördröjningen för övrigt trafik negativt. 
Fördröjningen för det genomsnittliga fordonet ökar med ca 15 % motsvarande drygt åtta 
sekunder per fordon. Det ger en total ökning med 6 timmar och 23 minuter enligt Tabell 5.3. 

Tabell 5.3: Sammanställning av förändring av fördröjning för genomsnittsfordonet. NU1 jämförs mot NU0. 

 Förändring Förändring [s] Antal Totalt 16:00-17:00 
[hh:mm] 

Genomsnittsfordonet 15 % +8,3 2 790 6:24 

 

Konfidensintervall beräknades för genomsnittsfordonets restid som visar att alternativen kan 
vara lika enligt Tabell 5.4. Eftersom det finns möjlighet till likhet gjordes också ett t-test som 
även det visade på likhet med p-värde på 0,62. Det finns därför inga signifikanta skillnader i 
restid mellan NU0 och NU1 för genomsnittsfordonet.  

Tabell 5.4: Jämförelse av restid för genomsnittsfordonet med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse 
[s] 

NU0 67,3 78,6 89,9 35,0 

NU1 71,5 86,9 102,3 47,5 
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Den maximala kölängden i varje tillfart påverkas överlag negativt av en prioritet enligt Figur 
5.2. Tillfarten F-A får en knappt märkbar förbättring medan de andra får en ökad 
genomsnittlig kölängd. Körfältet för vänstersvängen B-D fylls ofta och kön växer därför ut i 
körfält som delas med B-F varför dessa köer i princip är lika långa. Dessa köer är också så 
pass långa att de ligger precis i gränsen på simuleringsmodellen invid SAAB-rondellen. Det 
är då möjligt att rondellen påverkas med stillastående trafik. 

 

Figur 5.2: Jämförelse av maximal kölängd mellan NU0 och NU1. 

5.2 Trafikprognos och beskrivning av JA  
Till 2030 kommer Linköping att förändras och följande tros vara de faktorer som i störst 
utsträckning påverkar studieområdet. 

• Busskörfält på Hamngatan (hösten 2014) 

• Drottninggatan mellan Hamngatan och Djurgårdsgatan stängs av och blir 
kollektivtrafikgata. 

• Ingen genomfartstrafik på St. Larsgatan från Lasarettsgatan och norrut 

• Mer bebyggelse i Ullstämma och Sturefors 
• Ny stadsdel, Djurgården, öster om Lambohov och nya Vallastaden vid Universitetet. 

• Flytt av resecentrum 

För att skapa en modell som efterliknar trafiksituationen 2030 har en trafikprognos använts. 
Prognosen har skapats för översiktsplanen för 2030 [1]. Prognosen har dock modifierats. Den 
förbifart som kallas Emmalundsförbindelsen i översiktsplanen finns inte med då dess 
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genomförande i dagsläget (2014) är osäkert till 2030. Prognosen bygger på beräkningar 
gjorda i Visum som tar hänsyn till nämnda förändringar. I Figur 5.3 visas hur inflödet i de 
olika tillfarterna förändras, exakta data visas i Tabell  D-1.  

 

Figur 5.3: Jämförelse av inflöde i NU1 och JA. 

Nya svängandelar beräknades också utifrån prognosen för 2030. Flödet i varje sväng 
jämfördes mellan dagsläget och prognosen vilket gav en procentuell förändring. Hur flödet 
omfördelats visas i Figur 5.4 och data för JA visas i Tabell  D-2. Det kan noteras att 
trafikmängderna på Söderleden rakt fram i båda riktningarna antas öka med mest trafik. Även 
trafiken från Braskens bro (B) mot Ekholmen (D) och omvänt får en förhållandevis stor 
ökning. Likaså minskar trafiken på Brokindsleden till stor del på grund av åtgärderna i 
centrum för att minska genomfartstrafiken. 
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Figur 5.4: Visar hur flödet omfördelas mellan NU1 och JA i samtliga riktningar 

Busstrafiken i området antas genomgå en hel del förändringar till 2030. Bland annat 
tillkommer en ny stomlinje som helt ersätter linje 14, 24 och 565. Stomlinjen planeras för en 
turtäthet på fem minuter. Stomlinjen har i detta examensarbete antagits bli linje 5 då linje 1-4 
i dagsläget är upptagna. Prioriteringen antas fortsätta på samma sätt som idag, men även gälla 
stomlinjen. Linjerna visas i Tabell 5.5. 

Tabell 5.5: Samtliga busslinjer som antas passera korsningen år 2030. Samtliga linjer körs även omvänt. Prioritet gäller 
endast för JA. 

Linje Typ Start Slut Turtäthet [min]  Prioritet  

5 Stomlinje 
Linköpings 
resecentrum 

Sturefors 5 Ja 

15 Tätort 
Linköpings 
resecentrum 

Ekholmen 10 Ja 

18 Tätort Garnisonen Johannelund 10 Ja 

30 Express Linköping Åtvidaberg 15 Nej 

530 Landsbygd Linköping Åtvidaberg 30 Nej 

539 Landsbygd Linköping Björsätter 30 Nej 

566 Landsbygd Linköping Bestorp 20 Nej 

 

Eftersom det inte finns någon tidtabell för 2030 har varje linjes första ankomst slumpats fram 
med hjälp av likformig fördelning. Efter första ankomsten antas att turtätheten hålls strikt. 
Turtätheten har dubblerats jämfört med NU1, det vill säga dubbelt så många turer på varje 
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linje. Slumpningen gjordes i intervallet [300 s, 300+turtäthet]. 300 (motsvarande 16:00) är 
uppvärmningstiden i sekunder och turtäten anges också i sekunder. Exempelvis slumpades 
linje 566 (A-D) mellan [300,1500] vilket gav 322 sekunder motsvarande klockan 16:00:22. 
Samtliga första ankomster visas i Tabell  D-3. 

5.3 Problemidentifiering i JA  
Med förändrad indata kördes modellen om i 39 replikationer. Utifrån den körningen 
identifierades följande problem baserat på både utdata och animering. 

1. På övergripande nivå konstateras att det blir försämringar för busstrafiken och den 
övriga trafiken. Fördröjningen ökar som Tabell 5.6 visar. 

Tabell 5.6: Sammanställning av genomsnittlig fördröjning. NU1 mot JA 

 Förändring Förändring [s] 

Genomsnittsbussen 87 % +54,0 

Prioriterade bussen 196 % +42,1 

Oprioriterade bussen 76 % +67,3 

Genomsnittsfordonet 45 % +28,4 

 

2. Förhållandevis stor ökning av fördröjning på väg ut från resecentrum för linje 30, 530 
och 539 enligt Figur 5.5. Denna körriktning saknar helt prioritering 

 

Figur 5.5: Jämförelse av dagens trafikläge (NU1) mot framtidens (JA) om inga förändringar görs. De linjer som har trafik i 
båda scenarierna visas. 
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3. Ökad fördröjning för linje 15 åt båda hållen. Antas till viss del bero på 
prioriteringskonflikter då denna riktning har prio 2. Animering visade också på 
problem att komma ut på Söderleden från Ödegårdsgatan på grund av kö på 
Söderleden. Det samma gäller linje 18. 

4. Ökad fördröjning för linje 566. Antas bero på ökad trafik i konflikt plus att den saknar 
prioritet. 

5. Enligt Figur 5.6 blir det en drastisk ökning av fördröjningen i riktningen A-B för 
övrig trafik, från centrum mot Braskens bro vänster. Ökningen är drygt 90 % och 
antas till största delen bero på prioriteten för kollektivtrafik. Riktningen A-B ligger 
sist i signalomloppet (fas 400/411) och fasen (eller faser innan) bryts ofta av prioritet. 
Det medför att omloppet börjar om från exempelvis fas 100 (linje 5) varför det ibland 
blir långa väntetider innan A-B får grönt. 

 

Figur 5.6: Visar hur trafikförändringen i JA påverkar fördröjningen för övrig trafik jämfört med NU1. 

6. Figur 5.6 visar också att flera riktningar får ökad fördröjning, exempelvis B-D och F-
A. Riktningen B-D från Braskens bro mot Ekholmen (vänster) har ingen busslinje och 
biltrafiken kan således inte dra fördel av en prioritet. 

7. Sträckan mellan Brokindsleden och SAAB-rondellen fylls helt vid maxkön och kan 
således påverka framkomligheten i rondellen. Alla fordon kan inte släppas in i 
nätverket vilket innebär att systemet inte klara att hantera hela efterfrågan från tillfart 
B. 

8. Ökad maximal kölängd A-B, enligt Figur 5.7, vilket stämmer överens med punkt 5 
ovan. 



54 
 

9. Kraftigt ökad maximal kölängd på Söderleden, F-B, nästan upp till Skogsgatan. En 
ökning med cirka 150 % som antas bero på konflikter med prioritering och en ökad 
trafikmängd. 

10. Animeringen visade att gröntiden för flera signalgrupper kan omfördelas till förmån 
för andra grupper. 

11. Betydligt större fördröjning för oprioriterade bussar jämfört med prioriterade. 

 

Figur 5.7: Förändring av maximal kölängd i NU1 jämfört med JA 

5.4 Åtgärder i u tredningsalternativ et, UA 
Utifrån punkterna presenterade i avsnitt 5.3 tillsammans med önskemål från Linköpings 
kommun kommer följande åtgärder att tillämpas för att skapa utredningsalternativet, UA. I 
övrigt gäller samma utformning och indata som i JA. 

• Övergångställen plockas bort för att öka trafiksäkerheten och är inget som bygger på 
resultat i JA. Gående antas kunna ta annan väg, eventuellt en ny tunnel eller befintlig 
tunnel ca 200 meter öster ut under Brokindsleden (D). Borttagandet bör inte ge några 
större skillnader i UA. Det som kan inträffa är att fordon inte behöver lämna gående 
företräde och minskar på så vis sin försening. 

• Busshållplatsen Braskens bro på sträckan D-A flyttas österut ca 120 meter till den 
tunnel som finns där. Det gör att bussprioritet kan skickas tidigare. Dagens prioritet 
skickas ganska nära stopplinjen jämfört med trafiken A-D som aktiveras betydligt 
tidigare. Animeringen visade att bussarna behövde sakta ned och i vissa fall stanna 
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innan signalen blivit grön. Flytten antas spara ett antal sekunder per buss eftersom 
hastigheten kan hållas uppe genom korsningen. 

• Förändrade maxtider för signalanläggningen enligt Figur 5.8. En stor anledning är att 
flödet i de olika tillfarterna förändras. Ingen noggrann analys har genomförts utan 
signalgrupper med mindre flöde har fått mindre tid och tvärtom för de med mer trafik. 
Exempelvis har signalgrupp 2 behov av mera gröntid enligt punkt 5 i avsnitt 5.3. 
Maximala gröntiden har ökats från 27 till 40 sekunder. Detta bör öka kapaciteten och 
minska fördröjningen för både kollektivtrafik och övrig trafik. 

• Samtliga bussar kan begära prioritet i signalerade riktningar. Behovet av prioritet för 
alla bussar anses vara stort då landsbygds och expresstrafiken upplever förhållandevis 
stora fördröjningar. Se exempelvis Figur 5.5. Eftersom de olika busslinjerna använder 
i princip alla riktningar kan den utökade prioriteten även ge övriga fordon fördelar då 
de kan åka med i prioriteringsvågen. 

• Linje 30, 530 och 539 får också prioritet på väg in mot resecentrum även fast de har 
fri högersväng då dessa konstaterades fastna i kö på Braskens bro. Prioritet begärs 
med fas 231 som tömmer framför bussen. En alternativ lösning hade varit ett nytt 
separat körfält för kollektivtrafik men det bedömdes inte få plats på grund av 
brobredd och bebyggelse. Eftersom fas 231 släpper trafik i den mest trafikerade 
riktningen förmodas detta även ge den övriga trafiken i den riktningen fördelar. Trafik 
i konflikt kan dock få en försämring.  

• Separata kollektivtrafikkörfält på Brokindsleden från Söderleden och mot centrum i 
båda riktningar. Denna förändring ligger med som ett alternativ i översiktsplanen och 
testas därför. Inga nya körfält byggs utan körbanans högra körfält tas i anspråk. 
Körfältet in mot centrum börjar ca 30 meter före korsningen för att ge bussarna 
möjlighet att köra förbi en eventuell kö. Införandet av separata körfält motiveras av, 
förutom bättre framkomlighet för buss, minskad trafikmängd. Utifrån detta antas 
trafikvolymerna vara relativt långt från kapacitetstaket (under 80 procent) och Tabell 
2.2 ger att separata körfält bör användas. 

• Två vänsterfiler från Braskens bro mot Ekholmen och en rakt fram mot Vimanshäll. 
Åtgärden motiveras med den ökade fördröjningen i riktning B-D enligt punkt 6 i 
avsnitt 5.3. Åtgärden ökar kapaciteten för vänstersvängen men borde försämra en hel 
del för de som ska rakt fram B-F. Se Figur  A-4 som visar den nya filindelningen. 

• En ny signalanläggning vid utfarten från Ödegårdsgatan. Signalen är endast aktiv då 
buss passerar. Åtgärden kopplas till punkt 3 i avsnitt 5.3. Förhoppningen är att detta 
ska göra det enklare för busstrafiken att ta sig både in och ut till Ödegårdsgatan. 
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Figur 5.8: Funktionsschema för UA. Signalanläggningen går då i ordningen 100-200-231-300-400-411-100. Signalgrupper 
enligt Figur 3.2 

5.5 Analys av prognos, JA vs UA  
Då de åtgärder som nämnts i avsnitt 5.4 tillämpas påverkas den genomsnittliga bussens 
fördröjning positivt. I medeltal sparas 78 sekunder per buss motsvarande drygt 90 procent. 
De största besparingarna görs av de linjer som inte hade prioritering tidigare, cirka 127 
sekunder per buss. Tabell 5.7 visar en sammanställning. Den genomsnittliga förändringen av 
restid är även signifikant i alla tre fallen enligt Tabell 5.8, Tabell  E-3 och Tabell  E-4. 

Tabell 5.7: Sammanställning av genomsnittlig fördröjning mellan JA och UA. Oprioriterade bussen hade inte prioritet i JA 
men har det i UA. 

 Förändring  Förändring [s] Antal Totalt 16:00-17:00 
[hh:mm] 

Genomsnittsbussen -78,3 % -90,8 70 -1:46 

Prioriterade bussen -66,4 % -42,2 48 -0:34 

Oprioriterade bussen -81,9 % -127,2 22 -0:47 

 

Tabell 5.8: Jämförelse av restid för genomsnittsbussen med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse 
[s] 

JA 113,3 143,6 173,9 93,5 

UA 49,6 53,7 57,8 12,6 

 

För att noggrannare analysera vilka linjer som påverkas mest kan Figur 5.9 användas. Den 
största minskningen gör linje 566, cirka 90 procent åt båda hållen, väl över en minut, och 
hamnar i nivå med linje 5 som går i samma riktning.  

Linjerna 30, 530 och 539 går alla i samma riktning (A-B) inom det simulerade området och 
får i snitt en minskning på 83 procent. Exempelvis får linje 30 en minskning på 288 sekunder 
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motsvarande nästan fem minuter. Minskningen kan till stor del bero på att dessa tre linjer har 
fått signalprioritet i UA plus en ökad gröntid för signalgrupp 2. 

Busstrafiken som passerar Ödegårdsgatan får även en förbättring åt båda hållen. Störst är 
minskningen för linje 15 men 18 kommer inte långt efter. Minskningen för dessa linjer kan 
härledas till införandet av kollektivtrafiksignaler i korsningen mellan Söderleden och 
Ödegårdsgatan. 

För linje 5 är minskningen i tid relativt liten, tre sekunder ut och sex sekunder in. Procentuellt 
sett är den dock större, 20 procent ut (A-B) och 51 procent in (B-A). Dessa minskningar antas 
dels bero på införandet av kollektivtrafikkörfält på Brokindsleden och dels på flyttandet av 
hållplatsen Braskens bro. De 31 procent som ”in” sparar mer än ”ut” kan sannolikt knytas till 
hållplatsflytten. 

 

Figur 5.9: Visar hur fördröjningen för varje busslinje påverkas då JA jämförs mot UA. Data för jämförelse finns i Tabell  
E-5 och Tabell  E-6. 

Tillämpandet av de föreslagna åtgärderna påverkar även den övriga trafiken positivt. 
Fördröjningen för det genomsnittliga fordonet minskar med nästan tio sekunder motsvarande 
cirka elva procent enligt Tabell 5.9. Skillnaden i restid mellan JA och UA är dock inte 
signifikant som Tabell 5.10 visar. Ett t-test visar att restiden i JA och UA är så pass lika att 
hypotesen om likhet inte kan förkastas med ett p-värde på 0,75.  
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Tabell 5.9: Sammanställning av genomsnittlig fördröjning mellan JA och UA för övriga fordon. 

 Förändring Förändring [s] Antal Totalt 16:00-17:00 
[hh:mm] 

Genomsnittsfordonet -10,7 % -9,8 2 887 -7:36 

 

Tabell 5.10: Jämförelse av restid för genomsnittsfordonet, exklusive buss, med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse 
[s] 

JA 89,2 118,6 148,1 90,9 

UA 93,0 110,3 127,5 53,2 

 

När fördröjningen för det genomsnittliga fordonet delas upp i olika riktningar konstateras att 
vissa får bättre, andra sämre enligt Figur 5.10. Störst procentuell förändring får riktningen A-
F med 725 procent motsvarande drygt en minut per fordon. Denna riktning är en fri 
högersväng med väjningsplikt vars kapacitet påverkas av trafikvolymerna på Söderleden. Då 
all busstrafik från SAAB-rondellen får prioritet ökar det trafiken B-F som ger högersvängen 
A-F sämre möjligheter att komma ut. 

 

Figur 5.10: Jämförelse av fördröjning mellan olika riktningar för bilar och lastbilar i JA och UA. Data för jämförelse finns i 
Tabell  E-7. 

Den största tidsminskningen får riktningen A-B med 2,5 minuter per fordon som Figur 5.10 
visar. Minskningen beror på att det blir möjligt att följa med i den nya prioriteten för 
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busslinjerna 30, 530 och 539. Riktningen B-D får en minskning av fördröjning med drygt 1,5 
minuter. Då denna vänstersväng fått två körfält ökar kapaciteten i varje grönperiod i princip 
till det dubbla vilket till viss del kan kopplas till att minskningen på 1,5 minuter motsvarar 56 
procent. 

 

 

Figur 5.11: Förändringen av maximal kölängd för alla signalreglerade tillfarter mellan JA och UA. Data för jämförelse 
finns i Tabell  E-8. 

De förändringar som gjorts till UA påverkar även den maximala kölängden enligt Figur 5.11. 
Tillfarten från Braskens bro får en knapp märkbar förbättring, ungefär 4,5 meter motsvarande 
en billängd. Maximala kölängden på Brokindsleden (A-D, D-A) mer än fördubblas på grund 
av kollektivtrafikkörfälten och minskad kapacitet. Den ökade kölängden för A-B beror på att 
körfältet för vänstersvängen tar slut och kön fortsätter bakåt och körfältet delas med 
riktningen från A till D. Fordon A-D kan inte passera ett fordon som ska A-B då 
kollektivtrafikkörfältet inte tillåter detta. I Figur  E-1 och Figur  E-2 visas hur fördröjningen 
för kollektivtrafik och övrig trafik påverkas i varje scenario. 
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6 Diskussion  
Grunden i detta examensarbete har varit en analys med hjälp av en simuleringsmodell i 
Vissim. Eftersom det är just en modell innebär det att modellen inte kan likställas med 
verkligheten till fullo. Det finns flera parametrar som inte behandlats som kan ha påverkat 
resultatet. Nedan följer en diskussion om hur vissa förändringar skulle kunna påverka modell 
och resultat. 

Kalibreringen av modellen hade kunnat göras mer omfattande. Det hade varit önskvärt att 
kunna kalibrera restider och hastighet för kollektivtrafiken. Det konstaterades dock svårt att 
genomföra utan att göra manuella observationer vilka skulle kräva datainsamlig under flera 
veckor för att få tillräckligt stabila data. Från Östgötatrafikens biljettsystem är det möjligt att 
få ut och använda klockslag för biljettregistrering vid två på varandra följande hållplatser för 
att beräkna restiden. En förutsättning för att detta ska fungera är att det finns påstigande på 
båda hållplatserna på samma tur på samma dag. Detta visade sig vara ett problem, under tre 
månader (januari- mars 2014), hittades totalt 27 turer för linje 15 (flest under studerat 
tidsintervall). Av dessa ströks flertalet på grund av extremvärden, exempelvis 11 sekunder att 
köra 470 meter inklusive två korsningar motsvarande 153 km/h. Utöver detta problem 
varierar väglaget med årstiden varför data för flera år hade behövt bearbetas för att få en 
trolig restid och medelhastighet. 

De indata som har använts för att generera trafik i simuleringsmodellen bygger på ett 
medelvärde baserat på fyra mätvärden. För att få en bättre modell hade det varit önskvärt med 
flera mätvärden under en längre tid för att få säkrare medelvärden. Mätningarna borde även 
ha genomförts under samma tidsperiod för att kunna kalibrera svängandelar med större 
säkerhet. Med de indata som använts stämmer inte antalet inkommande fordon till korsningen 
med antalet utgående fordon varför både svängandelar och trafikmängder kan vara mer eller 
mindre fel. 

Fördröjningen har räknats per fordon för att kunna jämföra mellan de olika scenarierna då det 
är olika antal bussar i exempelvis NU1 och JA. Att räkna på detta sätt gör att en buss och en 
bil får samma vikt. En buss har i regel fler resande än en bil. En sparad sekund för en buss 
bör således vara mer värd än en sparad sekund för en bil. Det svåra är dock att uppskatta hur 
mycket mer. Det finns schabloner för antal passagerare i en buss och i en bil men hur väl det 
stämmer för Linköping och specifikt de studerade busslinjerna är svårt att uppskatta. I 
dagsläget finns inga exakta data på antalet passagerare på varje buss i Linköping. Vetskap om 
passagerarantal i både bil och buss hade i detta fall inte påverkat simuleringen i Vissim, dock 
hade analysen blivit annorlunda. Varje fordon (inklusive buss) hade istället multiplicerats 
med en konstant beroende av färdsätt och eventuell linje för att beräkna antalet passagerare. 
Dock, eftersom resultatet visar på tidsvinster för både bil och buss i UA hade inte slutsatsen 
påverkats.  

Den ekonomiska kostnaden för ombyggnation och den samhällekonomiska vinsten med 
prioritering har inte beaktats i examensarbetet. Fokus har legat på att spara restid. Det finns 
dock möjlighet att utgå från resultaten och räkna om tidsvinsterna i pengar. Exempelvis kan 
den tid som sparas totalt enligt Tabell 5.9 räknas om. Att uppskatta kostnaden för att bygga 
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om och prioritera busstrafiken är svårare. En av de enklare åtgärderna bör vara att införa 
kollektivtrafikkörfält, då detta i princip endast kräver skyltning och ommarkering på 
körbanan. Det antas dock bli större kostnader för att införa prioritet för samtliga bussar. Nya 
fordonsdatorer behövs i stora delar av fordonsparken och signalanläggningen måste 
konfigureras om. 

Många av de föreslagna åtgärderna till UA ger en tydlig positiv effekt på fördröjningen för 
busstrafik. Frågan är dock hur stor nytta busskörfälten gör. Trafikmängderna in och ut från 
centrum har minskat på Brokindsleden till 2030. Den en del av nyttan med egna körfält för 
busstrafiken anses i detta fall vara ”reklamvärde” för kollektivtrafik. Införande av körfälten 
kan då visa att staden satsar på en bättre kollektivtrafik. 

Vissim är ett simuleringsverktyg som passar väl för utredningar av detta slag. Om syftet med 
examensarbete varit att utreda kapacitet och fördröjning för ett genomsnittligt fordon hade ett 
analytiskt verktyg likt Capcal kanske varit tillräckligt. Nu behövs även bussprioritering och 
flera korsningar (två) vilket Vissim kan ta hänsyn till. Det finns även hänsyn till slumpen och 
möjlighet att göra flera speciella lösningar som en analytisk programvara ofta inte kan. 
Slutligen ger Vissim också möjligheten till animering som är hjälpande både vid 
modellbyggnation och i redovisningssyfte. 

Den implementering som har störst påverkan på resultatet bör vara trafiksignalerna. Flertalet 
förenklingar har gjorts som påverkar både fördröjning, kapacitet och kölängd. Huruvida 
förenklingarna påverkar positivt eller negativt är svårt att säga. Att signalanläggningen inte 
har något minne för att kunna återgå till den fas som bröts av prioritering är negativt, 
framförallt för fas 400 som ligger sist i omloppet och har lägst prioritet. Eftersom en högre 
prioritet kan avbryta en lägre, kan onödigt mycket tid gå förlorad i signalväxling. Först får en 
buss med prioritet 2 grönt men den kanske hinner inte passera stopplinjen på grund av en 
högre prioritet som avbryter. När den högre prioriteten är klar växlar signalerna tillbaka till 
prioritet 2. Om istället den första bussen fått köra innan den högre prioriteten går in hade en 
växling på 12 sekunder kunnat undvikas. 

De avgränsningar som gjorts har sannolikt påverkat resultatet. Borttagandet av korsningen 
med Kylarevägen kan ha gjort att köerna på Söderleden från SAAB-rondellen har minskat i 
förhållande till verkligheten. Nu är kön i modellen så pass lång ändå att det nog inte påverkar 
kollektivtrafiken. Övergångställena och dess användare har ingen effekt på gröntiden. Enligt 
lag ska en gående få grönt betydligt längre tid än ett fordon av säkerhetsskäl varför en gående 
kan ta mycket kapacitet från trafiken. Ett fordon behöver grönt i ca fyra sekunder medan en 
gående i minst 15. 

Ett införande av ett övergripande och samverkande prioriteringssystem, enligt förslaget i 
avsnitt 2.5.9, skulle kunna få stora positiva effekter på fördröjningen för kollektivtrafik. 
Speciellt inne i centrala staden där trafikljusen ligger förhållandevis tätt. Exempelvis tros 
området kring resecentrum och Hamngatan, St. Larsgatan, Vasavägen och Malmslättsvägen 
vara mest utsatta. En optimering på systemnivå skulle nog i det närmaste kunna begränsa 
stopp som inte är relaterade till hållplatser. Som alternativ till att köpa in och implementera 
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ett helt nytt system skulle dagens prioritet kunna appliceras hårdare. Så fort en buss anmäler 
prioritet ska signalen ge bussen grönt och andra signalgrupper i konflikt får rött. Dock måste 
mingrönt fortfarande utmätas ur trafiksäkerhetsskäl. Denna åtgärd skulle förmodligen skapa 
irritation hos den övriga trafiken men åtgärden ligger i linje med trafikstrategin. 

Om det skulle funnits mer tid i examensarbetet hade det varit lämpligt att tillämpa en av 
förändringsåtgärdena i taget för att konstatera hur varje åtgärd i sig påverkar UA. Det skulle 
kunna visa sig att någon av åtgärderna försämrar mer än det hjälper. En av de mest 
intressanta åtgärderna att testa självt är prioritet för alla bussar för att se enbart dess effekt. 
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7 Slutsats  
Utifrån syftet formulerades fyra frågeställningar som har använts som grund i detta 
examensarbete. Nedan besvaras dessa frågor övergripande. 

I examensarbetet har åtta olika kollektivtrafikprioriteringssystem har gåtts igenom och av 
dessa har Utopia/Spot och ImFlow konstaterats passa Linköping bäst utifrån uppställda 
kriterier. Nämnda system har alla de möjligheter som bedöms vara viktiga för ett effektivt 
prioriteringssystem, bland annat optimering och koordinering mellan flera korsningar.  

Den prioritering som används idag i korsningen mellan Brokindsleden och Söderleden har en 
positiv effekt på fördröjningen av busstrafiken. Den genomsnittliga bussen sparar tre 
sekunder per tur och ger en samlad besparing på 97 sekunder under den analyserade timmen. 
När bussarna delades i två kategorier, prioriterade och oprioriterade bussar, konstaterades att 
den prioriterade genomsnittsbussen sparar ca 32 sekunder och den oprioriterade får en ökning 
med 22 sekunder. De linjer som har den längsta fördröjningen är 30, 530 och 539. 

Om ingen förändring görs av korsningens utformning och signalregleringen kommer en ökad 
fördröjning att drabba alla trafikslag. Största försämringen får de prioriterade bussarna vars 
genomsnittliga fördröjning ökar med 196 procent. Den genomsnittliga bussen får en ökad 
fördröjning på 54 sekunder. Återigen är det trafiken på linje 30, 530 och 539 som drabbas 
hårdast. 

Flera förändringar bör göras i korsningen för att minska fördröjningen. Effekterna av varje 
individuell åtgärd är svårt att avgöra definitivt då alla testats samtidigt, antaganden är 
däremot möjligt. En av de åtgärder som antas ge störst positiv effekt på bussfördröjningen är 
att prioritera samtliga bussar. Även de flesta av de andra föreslagna åtgärderna i avsnitt 5.4 
bedöms ge positiv inverkan. Det är dock tveksamt att ombyggnation till två vänstersvängande 
körfält från Braskens bro har en positiv effekt. Detta behöver studeras vidare då riktningen 
inte har några busslinjer och ombyggnationen kraftigt minskar kapaciteten rakt fram och åt 
höger vilket påverkar busstrafiken. För att definitivt kunna avgöra hur stor påverkan 
prioritering för samtliga bussar har behöver ytterligare analyser göras, till exempel UA med 
alla åtgärder men med och utan fullständig prioritet. 

Examensarbetet har visat att de föreslagna åtgärderna inte bara är positivt för 
kollektivtrafiken, det kan även bli bättre även för övrig trafik. Det genomsnittliga fordonet 
beräknas få en minskad fördröjning med i medeltal nästan 10 sekunder. Utifrån detta dras 
slutsatsen att, exempelvis, en utökad prioritet mycket väl kan vara alla trafikanter till nytta. 
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Bilaga A.  Kartor  

 

Figur  A-1: Trafikmätningspunkter. Data finns i Tabell  B-1. 
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Figur  A-2: Linjedragning av kollektivtrafik. Gäller NU0 och NU1. 
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Figur  A-3: Detaljerad filuppdelning i Vissim. Gäller NU0, NU1 och JA. 

 

Figur  A-4: Detaljerad filuppdelning i Vissim. Gäller UA. 
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Figur  A-5: Linjedragning av kollektivtrafik. Gäller JA och UA. 
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Figur  A-6: Översiktskarta med namngivning av vägar och platser som nämns i rapporten



B-1 
 

Bilaga B.  Indata  
Tabell  B-1: Indata för trafikgenerering och kalibrering. Mätpunkternas geografiska position finns i Figur  A-1. 

Ödegårdsgatan har bara kollektivtrafik i modellen. 

Namn Datum Tillfart Mätpunkt  Medel [n=4] 
[fordon/h] 

Standard-
avvikelse 
[fordon/h] 

Typ 

Brokindsleden september 2013 A 004221 821 49,7 In 

Brokindsleden september 2013 A 004212 522 7,9 Ut 

Braskens bro juni 2013 B 004520 1003 54,7 In 

Braskens bro juni 2013 B 004520 748 104,1 Ut 

Brokindsleden april 2013 D 009323 988 22,6 Ut 

Brokindsleden april 2013 D 009332 616 24,2 In 

Söderleden maj 2013 F 004223 548 21,7 Ut 

Söderleden maj 2013 F 004232 477 32,3 In 

 

Tabell  B-2: Svängandelar för alla riktningar. Metod anger hur data för att beräkna just den svängandelen samlats in. Andel 
inom parentes är värde före kalibrering. 

Namn Riktning  Tillfart Frånfart Namn Andel Antal Metod 

Brokindsleden Höger A F Söderleden 7 % (9 %)  56 (73) Manuell 

Brokindsleden Rakt A D Brokindsleden 76 % (71 %) 621 (584) Detektor 

Brokindsleden Vänster A B Söderleden 17 % (20 %) 143 (165) Manuell 

Braskens bro Höger B A Brokindsleden 13 % (15 %) 130 (152) Manuell 

Braskens bro Rakt B F Söderleden 46 % 457 Manuell 

Braskens bro Vänster B D Brokindsleden 41 % (39 %) 416 (390) Manuell 

Brokindsleden Höger D B Braskens bro 44 % (35 %) 273 (215) Detektor 

Brokindsleden Rakt D A Brokindsleden 52 % (61 %) 320 (375) Detektor 

Brokindsleden Vänster D F Söderleden 4 % 23 Detektor 

Söderleden Höger F D Brokindsleden 4 % (3 %) 21 (13) Manuell 

Söderleden Rakt F B Braskens bro 80 % (78 %) 381 (374) Detektor 

Söderleden Vänster F A Brokindsleden 16 % (19 %) 75 (90) Detektor 
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Tabell  B-3: Ankomsttider för busstrafiken i korsningen. Ankomsttiden anger då bussen skapas i modellens utkant. 
Uppvärmningstiden är 300 sekunder, därav första ankomst i 315:e sekunden. Data från Östgötatrafiken. 

Linje Ank.tid [hh:mm:ss] Ank.tid [s]  Start Slut 

24 16:00:15 315 A D 

15 16:00:57 357 E A 

565 16:01:23 383 A D 

15 16:07:19 739 A E 

30 16:09:16 856 A B 

14 16:17:16 1336 D A 

14 16:17:30 1350 A D 

30 16:18:15 1395 B A 

30 16:18:39 1419 A B 

15 16:20:42 1542 E A 

18 16:23:25 1705 E B 

18 16:26:23 1883 B E 

15 16:26:45 1905 A E 

24 16:28:52 2032 A D 

530 16:29:40 2080 A B 

566 16:32:06 2226 A D 

24 16:32:20 2240 D A 

566 16:35:47 2447 D A 

15 16:40:49 2749 E A 

14 16:42:17 2837 A D 

30 16:47:18 3138 B A 

30 16:49:42 3282 A B 

530 16:49:44 3284 B A 

565 16:50:11 3311 A D 

14 16:50:49 3349 D A 

15 16:52:13 3433 A E 

539 16:52:45 3465 A B 

18 16:55:03 3603 E B 

18 16:56:15 3675 B E 

565 16:57:26 3746 D A 
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Figur  B-1: Det ordinarie funktionsschemat som använts som utgångspunkt för programmering av trafiksignalen i 
nulägesmodellen. Detta är inte helt uppdaterat, varför följande gäller: F3: maxgrönt 30 sekunder fråntid 15 sek, F4: 

maxgrönt 30 sek fråntid 11 sek 
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Bilaga C.  Replikationer och k alibrering  
Tabell  C-1: Beräknat replikationsantal (avrundat uppåt) baserat på maximal kölängd. Data baserat på fem replikationer. 

Signalgrupp 1 2 3 4 5 6 7 8 

Medelmaxkö [m] 174,7 159,2 314,6 315,1 80,9 31,1 118,4 68,7 

Standardvvikelse 

[m] 16,2 21,7 2,6 2,6 4,2 12,3 33,0 14,9 

Replikationsantal 1 4 8 8 15 5 13 60 

 

Tabell  C-2: Beräknat replikationsantal (avrundat uppåt) baserat på medelfördröjning för varje busslinje. Data baserat på 
fem replikationer. 

Linje  14 15 18 24 30 530 539 565 566 

Medelfördröjning 

[s] 15,4 35,7 16,4 15,1 85,3 83,5 209,0 54,8 29,0 

Standardvvikelse 

[s] 5,7 13,0 3,7 7,6 21,9 52,0 101,9 13,8 21,5 

Replikationsantal 27 26 10 49 13 75 46 13 107 

 

Tabell  C-3: Beräknat replikationsantal (avrundat uppåt) baserat på maximal kölängd. Data baserat på 39 replikationer. 

Signalgrupp 1 2 3 4 5 6 7 8 

Medelmaxkö [m] 197,0 191,7 314,3 314,9 80,3 25,7 111,9 59,9 

Standardvvikelse 

[m] 48,4 52,9 2,2 2,2 12,9 11,9 31,3 28,5 

Replikationsantal 7 8 1 1 3 22 9 24 

 

Tabell  C-4: Beräknat replikationsantal (avrundat uppåt) baserat på medelfördröjning för varje busslinje där linje 566 blev 
den gränssättande variabeln. Data baserat på 39 replikationer. 

Linje  14 15 18 24 30 530 539 565 566 

Medelfördröjning 

[s] 15,7 33,2 20,3 15,7 92,5 114,0 199,0 56,6 53,1 

Standardvvikelse 

[s] 6,3 8,8 5,6 5,0 32,6 68,4 95,1 13,4 32,5 

Replikationsantal 17 8 8 11 13 37 24 6 39 
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Figur  C-1: Prediktionsintervall för restid för kalibrering av acceleration. Korsen motsvarar det observerade medelvärdet. 

 

 

Figur  C-2: Konfidensintervall före kalibrering, t-test ej ok för det tredje intervallet. Tio replikationer. Mätpunkter kan ses i 
Figur  A-1 
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Figur  C-3: Konfidensintervall vid genomförd kalibrering, alla ttest ok. 39 replikationer. Mätpunkter kan ses i Figur  A-1 
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Bilaga D.  Trafikprognos  
Tabell  D-1: Indata för trafikgenerering i JA och UA utifrån trafikprognos. Mätpunkternas geografiska position finns i Figur  

A-1. Ödegårdsgatan har bara kollektivtrafik i modellen. 

Namn Tillfart Flöde [fordon/h] 

Brokindsleden A 378 

Braskens bro B 1467 

Brokindsleden D 578 

Söderleden F 700 

Ödegårdsgatan E 0 

 

Tabell  D-2: Svängandelar enligt trafikprognosen för 2030. Används i JA och UA. 

Namn Riktning  Tillfart Frånfart Namn Andel Antal 

Brokindsleden Höger A F Söderleden 7 % 27 

Brokindsleden Rakt A D Brokindsleden 50 % 189 

Brokindsleden Vänster A B Söderleden 43 % 162 

Braskens bro Höger B A Brokindsleden 8 % 114 

Braskens bro Rakt B F Söderleden 52 % 762 

Braskens bro Vänster B D Brokindsleden 40 % 591 

Brokindsleden Höger D B Braskens bro 79 % 454 

Brokindsleden Rakt D A Brokindsleden 19 % 108 

Brokindsleden Vänster D F Söderleden 3 % 16 

Söderleden Höger F D Brokindsleden 2 % 13 

Söderleden Rakt F B Braskens bro 93 % 651 

Söderleden Vänster F A Brokindsleden 5 % 37 

 

Tabell  D-3: Ankomsttider och turtäthet utifrån trafikprognos för 2030. Används i JA och UA. 

Linje Turtäthet [min]  Första ank.tid 
[hh:mm:ss] 

Första ankomst 
[s] 

Start Slut 

566 20 16:00:22 322 A D 

18 10 16:00:23 323 B E 

5 5 16:02:23 443 D A 

5 5 16:03:18 498 A D 

30 15 16:03:46 526 B A 

15 10 16:05:27 627 E A 

15 10 16:06:31 691 A E 

539 30 16:06:44 704 B A 

18 10 16:07:37 757 E B 

30 15 16:11:43 1003 A B 

530 30 16:17:57 1377 A B 

566 20 16:19:43 1483 D A 

539 30 16:26:41 1901 A B 

530 30 16:27:46 1966 B A 
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Bilaga E.  Analysdata  
Tabell  E-1: Jämförelse av restid för den genomsnittliga prioriterade bussen med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse [s] 

NU0 80,3 83,6 86,9 10,1 

NU1 51,1 52,1 53,1 3,0 

 

Tabell  E-2: Jämförelse av restid för den genomsnittliga oprioriterade bussen med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse [s] 

NU0 84,1 99,1 114,2 46,6 

NU1 95,4 121,2 147,1 79,8 

 

Tabell  E-3: Jämförelse av restid för den genomsnittliga prioriterade bussen med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse [s] 

JA 58,8 63,6 68,4 14,8 

UA 20,3 21,4 22,4 3,2 

 

Tabell  E-4: Jämförelse av restid för den genomsnittliga prioriterade bussen med 95 % konfidensintervall 

 Undre [s] Medel [s] Övre [s] Standardavvikelse [s] 

JA 105,5 155,3 205,0 153,5 

UA 20,4 28,1 35,8 23,8 

 

Tabell  E-5: Genomsnittlig förändring av fördröjning för varje busslinje. Gäller per fordon och fallet in mot resecentrum. JA 
mot UA. 

Linje 5 15 18 30 530 539 566 

Förändring -51,5 % -83,5 % -64,0 % -34,7 % -40,1 % -11,1 % -90,4 % 

Förändring [s] -5,52 -76,17 -54,94 -6,09 -8,95 -1,58 -67,31 

 

Tabell  E-6: Genomsnittlig förändring av fördröjning för varje busslinje. Gäller per fordon och fallet ut från resecentrum. 
JA mot UA. 

Linje 5 15 18 30 530 539 566 

Förändring -19,4 % -78,2 % -38,6 % -81,8 % -83,4 % -84,6 % -89,4 % 

Förändring [s] -2,96 -88,43 -25,24 -287,85 -261,13 -291,03 -93,46 

 

Tabell  E-7: Förändring av fördröjning i varje körriktning för övriga fordon. Data per fordon. JA mot UA. 

 A-D  D-A  A-B  B-A  B-F  F-B  B-D D-B D-F F-D F-A A-F 

Förändring 132,6% 35,9% -44,6% +40,0% -2,3% -15,6% -55,9% -72,7% 50,3% -13,7% -27,5% 724,5% 

Förändring [s] 61,9 18,4 -149,2 10,1 -0,9 -11,0 -98,0 -20,7 55,7 -9,8 -37,6 63,6 
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Tabell  E-8: Förändring av maximal kölängd för varje signalreglerad körriktning. JA mot UA. 

 A-D  A-B  B-F B-D  D-A  D-F F-B F-A 

Förändring 110,6% 31,1% -1,4% -1,4% 178,0% 57,9% 0,2% -56,2% 

Förändring [m] 141,6 84,8 -4,3 -4,5 67,8 12,9 0,4 -54,0 
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Figur  E-1: Jämförelse av samtliga fördröjningar av busstrafik i varje riktning och scenario 
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Figur  E-2: Jämförelse av samtliga fördröjningar för övriga fordon i alla riktningar i varje scenario 


