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VTI PM 

Förord 

Detta VTI-PM presenterar det underlag som lämnats till Trafikverket för revidering av 

förklaringsvariabler till hastighetsflödessamband på tvåfältsvägar. Camilla Granholm och Helen 

Ahlenius har varit kontaktpersoner hos uppdragsgivaren Trafikverket. 

 

Ett stort tack till Per Henriksson som assisterat vid enkätundersökningen, Arne Carlsson som bidragit 

med synpunkter på innehållet samt Olle Eriksson som föreslagit den statistiska metoden för 

utvärdering av förklaringsvariablerna. Ett stort tack riktas även till de respondenter som tog sig tid att 

svara på den enkät som utformades och distribuerades inom ramen för projektet. 

 

Störts tack till Johan Olstam för värdefulla synpunkter genom hela projektet samt bra och noggrann 

lektörgranskning. 

 

Linköping, november 2018 
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Sammanfattning 

Genomlysning av VQ-samband för tvåfältsvägar – Metodförslag till förbättrad klassificering 

av Viktor Bernhardsson (VTI) 

 

Trafikverkets hastighetsflödessamband (VQ-samband) redovisar reshastighet på väglänkar för 

fordonstyperna personbil (pb), lastbil/buss utan släp (lbu) och lastbilar med släp (lbs) som funktion av 

totalt trafikflöde. VQ-sambanden delas in i olika klasser baserat på vägtyp, hastighetsgräns etc. och 

sambanden uppdateras kontinuerligt (vanligtvis i fyraårsintervaller) baserat på nya mätdata. 

Vid den senaste revideringen (2017) visade det sig vara svårt att utifrån tillgänglig information i 

Nationella vägdatabasen (NVDB) bestämma lämplig VQ-klass. Detta eftersom data i NVDB huvudsak 

beskriver hur vägen ser ut och inte hur den fungerar ur ett trafikföringsperspektiv. För vissa vägtyper 

är den nuvarande klassindelningen inte längre lämplig. Exempelvis, för tvåfältsvägar tillämpar 

Trafikverket idag en uppdelning baserat på vägbredd, men skillnaden i hastighet mellan olika 

vägbredder verkar mer troligt bero på vilken typ av trafik (kortväga/långväga) som trafikerar breda 

respektive normalbreda vägar.  

Syftet med detta uppdrag var att genomföra en genomlysning av nuvarande indelning av vägklasser 

och föreslå en ny vägklassindelning för tvåfältsvägar. I nuläget tillämpas följande förklaringsvariabler 

för hastighetssamband på tvåfältsvägar: 

• Hastighetsgräns 

• Vägbredd 

• Siktklass 

Först genomfördes en översyn av lämpliga datakällor att inkludera vid bedömning av lämpliga 

förklaringsvariabler. Vid den senaste revideringen av VQ-sambanden tillämpades enbart data från 

Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) som synkats mot NVDB. Kompletterande mätningar i 

form av Trafikverkets mätningar för beräkning av hastighetsindex samt synkning mot databasen 

Pavement Management Systems (PMSv3) bör kunna tillföra relevant information. 

Baserat på erfarenhet och tillgängliga datakällor, gjordes en översyn av vilka faktorer som antas 

påverka trafikföringen på tvåfältsvägar. En bruttolista med faktorer identifierades, vilka senare 

användes som grund för att skapa en enkät som distribuerades till en referensgrupp, beståendes av 

sakkunniga inom branschen. Referensgruppen bedömde vilka faktorer som ansågs påverka 

trafikföringen på tvåfältsvägar i störst utsträckning, samt bidrog med direkta förslag till lämpliga 

förklaringsvariabler. 

Baserat på resultaten från enkätundersökningen identifierades ett antal förslag på lämpliga 

förklaringsvariabler, samt hur de skulle kunna extraheras från tillgängliga data. Följande 

förklaringsvariabler föreslås för hastighetsflödessamband på tvåfältsvägar: 

• Hastighetsgräns 

• Linjeföring 

• Trafiktyp 

• Vägutformning 

• Trafiksammansättning 

 

Förslagsvis utvärderas ett antal givna kombinationer av dessa förklaringsvariabler baserat på 

spridningen i datamaterialet för den aktuella grupperingen av förklaringsvariabler. Regressionsanalys 

kan tillämpas för att bedöma lämplig gruppering. 
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1. Bakgrund 

Som stöd för planering, projektering och uppföljning av åtgärder inom vägtransportsystemet har 

Trafikverket utarbetat ”Effektsamband för vägtransportsystemet”. Revideringar har gjorts genom åren 

och den senaste versionen är från 2017 (Trafikverket, 2017a). En del av ”Effektsamband för 

vägtransportsystemet” avser samband mellan trafikflöde och reshastighet, så kallade VQ-samband 

eller hastighetsflödessamband. Dessa samband är t.ex. en fundamental del i Trafikverkets EVA-modell 

(Effekter vid väganalyser, (Trafikverket, 2018a)) som används för att beräkna effekter och 

samhällsekonomi för enskilda objekt i vägtransportsystemet. 

Trafikverkets VQ-samband redovisar reshastighet på väglänkar för fordonstyperna personbil (pb), 

lastbil/buss utan släp (lbu) och lastbilar med släp (lbs) som funktion av totalt trafikflöde. VQ-

sambanden delas in i olika klasser baserat på vägtyp, hastighetsgräns etc. och sambanden uppdateras 

kontinuerligt (vanligtvis i fyraårsintervaller) baserat på nya mätdata. VQ-sambanden för 

landsvägsmiljöer reviderades senast 2017 (Olstam & Bernhardsson, 2017) baserat på analyser av 

trafikmätningar från 2012-2015 med Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS). Eftersom mätdata till 

största del förekommer vid låga flöden tillämpas modellberäkningar enligt Trafikverket (2014a) för att 

beräkna vägens kapacitet samt hastighet vid kapacitet. 

Vid den senaste revideringen av VQ-sambanden (Olstam & Bernhardsson, 2017) visade det sig vara 

svårt att utifrån tillgänglig information i NVDB bestämma lämplig VQ-klass. Detta eftersom data i 

NVDB huvudsak beskriver hur vägen ser ut och inte hur den fungerar ur ett trafikföringsperspektiv. 

För vissa vägar är den nuvarande klassindelningen inte längre lämplig. Exempelvis, landsvägar med 

två körfält delas upp med avseende på vägbredd, men skillnaden i hastighet mellan olika vägbredder 

verkar mer troligt bero på vilken typ av trafik (kortväga/långväga) som trafikerar breda respektive 

normalbreda vägar. För landsvägar skulle exempelvis en indelning baserat på trafikvariationstyp 

(genomfart-, turist- och närtrafik), avstånd till tätort, korsningstäthet eller liknande, eventuellt fånga 

variationer i medel-reshastighet på ett bättre sätt. Det finns således ett behov av att se över VQ-

klassindelningen baserat på kunskap och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt och 

revideringar av nuvarande VQ-samband. 

Syftet med detta uppdrag är att genomföra en genomlysning av nuvarande indelning i vägklasser och 

föreslå en ny vägklassindelning med nya förklaringsvariabler för tvåfältsvägar. I nuläget tillämpas 

följande förklaringsvariabler för VQ-samband på tvåfältsvägar: 

• Hastighetsgräns (70, 80, 90, 100 km/h) 

• Vägbredd (Bred, Normal, Smal, Mycket smal1) 

• Siktklass (1, 2, 3, 4) 

Noterbart är att en revidering av uppsättningen förklaringsvariabler för tvåfältsvägar även kommer att 

innebära en översyn av kapitel 3 i TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter - Trafikverkets 

metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i vägtrafikanläggningar  

(Trafikverket, 2014a). 

                                                      

 

1 Mycket smal vägbredd förekommer enbart på tvåfältsvägar med hastighetsgräns 70 km/h.  
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2. Metod 

Arbetet med att genomföra en genomlysning av VQ-sambanden och föreslå en reviderad 

metodbeskrivning för att ta fram nya samband, har genomförts i följande steg: 

• Översyn av tillgängliga datakällor 

• Förslag till lämpliga förklaringsvariabler 

• Utvärdering av lämpliga förklaringsvariabler 

De enskilda stegen beskrivs under följande avsnitt. 

 Översyn av tillgängliga datakällor 

Initialt genomfördes en översyn för att beakta lämpliga datakällor att inkludera vid bedömning av 

förklaringsvariabler för tvåfältsvägar. Vid den senaste revideringen av VQ-sambanden tillämpades 

enbart data från Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) som synkats mot Nationella vägdatabasen 

(NVDB). Ambitionen var att hitta fler datakällor med relevant information som skulle kunna vara 

användbara vid bedömningen av lämpliga förklaringsvariabler för VQ-samband på tvåfältsvägar. 

Översynen omfattade primärt tillgängliga data från Trafikverket. 

  Förslag till lämpliga förklaringsvariabler  

Baserat på erfarenhet och tillgängliga datakällor, gjordes en översyn av vilka faktorer som kan antas 

påverka trafikföringen på tvåfältsvägar. En bruttolista med faktorer identifierades, vilka senare 

användes som grund för att skapa en enkät som distribuerades till en referensgrupp, bestående av 

sakkunniga inom branschen. Referensgruppen bestod av forskare, konsulter, trafikingenjörer, 

trafikplanerare, trafikanalytiker och ansvariga på Trafikverket med relevant bakgrund. 

Referensgruppen fick bedöma vilka faktorer som ansågs påverka trafikföringen på tvåfältsvägar i 

störst utsträckning, samt komma med egna inspel om lämpliga förklaringsvariabler. Enkäten 

distribuerades via enkätverktyget Netigate (Netigate, 2018). 

Baserat på resultatet från enkäten identifierades ett antal förslag till lämpliga förklaringsvariabler, samt 

hur de skulle kunna extraheras från tillgängliga data. I vissa fall finns inget entydigt sätt att beskriva en 

angiven förklaringsvariabel, i dessa fall föreslås flera alternativa angreppsätt för att extrahera data. 

 Utvärdering av lämpliga förklaringsvariabler 

Slutligen undersöktes hur de föreslagna förklaringsvariablerna skulle kunna utvärderas, samt vilka 

kombinationer av förklaringsvariabler som bör undersökas. Metodbeskrivningen för utvärderingen av 

förklaringsvariablerna har sin grund i den senaste revideringen av VQ-samband (Olstam & 

Bernhardsson, 2017) och ger ett förslag på arbetssätt för en komplett genomlysning, utvärdering och 

skattning av slutgiltiga VQ-samband för tvåfältsvägar.  
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3. Tillgängliga datakällor 

För att skatta VQ-samband krävs mätdata samt väginformation, nedan listas tillgängliga datakällor 

som kan anses användbara vid en revidering av VQ-samband. Vid den senaste revideringen (Olstam & 

Bernhardsson, 2017) av VQ-samband användes enbart mätningar från Trafikverkets 

Trafikmätningssystem (TMS) synkat mot väginformation från Nationella vägdatabasen (NVDB). 

 Mätningar från Trafikverkets Trafikmätningssystem (TMS) 

Mätdata som samlas in med slangmätningar, används som underlag för bland annat 

hastighetsundersökningen samt för att skatta årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Mätutrustningen består av 

två parallella luftslangar kopplade till en analysator av märket Metor 2000 eller Metor 3000 

(Trafikverket, 2014b). Utrustningen registrerar tidsstämplar för axelpassager och eftersom systemet 

använder dubbla slangar är det möjligt uppskatta fordonstyp, fordonshastighet samt fordonets 

körriktning (Trafikverket, 2015b). Rådata sparas i analysatorn uppdelat per enskilda fordon i 

kronologisk ordning. Vid inläsning till Tindra2 sparas endast data aggregerat på timnivå (Trafikverket, 

2017b). 

Analysatorerna uppskattar fordonstyperna motorcykel, personbil (med och utan släp), 2-axliga 

lastbilar (med och utan släp) samt 3-axliga lastbilar (med och utan släp). Dessutom kan släpen delas 

upp i underkategorier baserat på antal axlar. Systemet gör dock ingen skillnad på lastbilar och bussar, 

exempelvis ingår ledbussar i fordonstypen 2-axliga lastbil med 1-axligt släp (Trafikverket, 2015b). 

Eftersom mätutrustningen uppskattar fordonstyp baserat på axelantal och axelavstånd finns det risk att 

fordon registreras i fel kategori, eftersom den juridiska definitionen av fordonstyp är baserad på 

totalvikt. (Trafikverket, 2014b) 

Trafikverket tillämpar TMS för att genomföra mätningar för olika ändamål, två av dessa beskrivs 

nedan. 

3.1.1. Underlag för skattning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 

Trafikflödet på det statliga vägnätet mäts i årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och används exempelvis som 

indata vid analyser av trafiksäkerhet, planering av framtida investeringar samt behovsbedömning av 

underhållsåtgärder. Det finns också regler som anger vad som är tillåtet vid olika trafikvolymer, 

exempelvis behov av skydd vid vägarbeten. 

Det statliga vägnätet är uppdelat i 34 000 avsnitt varav datainsamlingen för ÅDT berör drygt 22 000 

av dessa avsnitt (ÅDT mätavsnitt)  (Trafikverket, 2014b). Det absolut vanligaste sättet att skatta 

trafikflödet är att använda slangmätningar. (Trafikverket, 2013c) 

Mätningar utförs på olika vägtyper under återkommande cykler. Primära länsvägar och Europavägar 

mäts vanligtvis under en tvåårsperiod och återkommer i fyraårsintervaller. Mätningarna av övriga 

länsvägar sprids ut under, i princip, tre fyraårscykler, särskilt koncentrerade till de år som mätningar 

av primära länsvägar och Europavägar inte genomförs. Mätningar genomförs under hela året och 

mätdagarna bestäms genom en urvalsram där mätningar för vardagsperioder och helgperioder bestäms 

(Trafikverket, 2014b). Vanligtvis mäts 10 av årets dygn vid en mätplats, fördelat på fyra tillfällen 

(Trafikverket, 2013c). 

                                                      

 

2 Tindra är ett riksomfattande system för mätning och presentation av fordonsuppdelad trafikinformation på det 

statliga vägnätet. 



 

VTI PM  13 

 

3.1.2. Underlag för hastighetsundersökningen 

Trafikverket genomför hastighetsundersökningen för att följa upp och redovisa 

hastighetsefterlevnaden och hastighetsutvecklingen på det statliga och kommunala vägnätet. 

Information om hastighetsutveckling används bland annat för strategiplanering, uppföljning, analys 

och utvärdering av generella trafiksäkerhetsåtgärder och för samhällsekonomisk transportanalys. 

(Trafikverket, 2016) 

Hastighetsundersökningen baseras på trafikmätningar genomförda i ett slumpmässigt urval av 1 500 

mätplatser på de statliga vägarna. Urvalet av mätplatser genomförs i två steg genom att först välja 

vägavsnitt och därefter mätplatser inom de valda vägavsnitten. Urvalet av vägsträckor fördelas jämnt 

mellan olika vägkategorier och efter trafikarbete i Trafikverkets regioner. (Trafikverket, 2016) 

Mätningarna av fordonshastigheter genomförs på vägavsnitt på det statliga vägnät, mätplatserna är 

placerade minst 100 meter från närmaste korsning. Den senaste mätperioden var 16 maj-30 september 

2016, perioden valdes för att kunna räkna med barmark i hela landet. Datainsamlingen genomfördes 

med slangmätningar med tillhörande analysator av märket Metor 3000.(Trafikverket, 2017b) 

 Mätningar för hastighetsindex 

Trafikverket har ett övergripande ansvar för trafiksäkerhetsfrågor på det svenska statliga vägnätet. En 

viktig del i det arbetet är bland annat uppföljning av fordonshastigheter. Hastighetsindex speglar 

effekter av generella åtgärder för att sänka fordonshastigheter, exempelvis informationskampanjer 

eller höjda bötesbelopp. Däremot speglar inte hastighetsindexet effekter av lokala åtgärder som 

uppsättning av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) eller byte av skyltad hastighet. (Trafikverket, 

2018b) 

Hastighetsindex beräknas utifrån data insamlade från 83 mätplatser som mäts kontinuerligt året om, 

vilka är fördelade på hela det statliga vägnätet. Mätplatserna är slumpmässigt utvalda och användes 

ursprungligen för att beräkna trafikarbetsförändringar. Därför mäts data av fasta mätstationer som 

mäter kontinuerligt under hela året. Mätstationerna består av sensorer i from av induktiva slingor med 

analysatorer Metor 2000 light samt Metor 4000, som bearbetar impulserna från sensorn. 

Fordonsklassificeringen utgår från fordonets längd och den magnetiska profilens medelamplitud. På 

liknande sätt som för TMS-data riskerar fordon att bli felaktigt klassificerade av mätmetoden, eftersom 

den juridiska definitionen av lastbilar baseras på fordonets totalvikt. (Trafikverket, 2013a) 

Från mätstationen registreras tidsstämplar för passager, riktning, fordonstyp och hastighet. För varje 

fordonstyp sparas medelhastigheten aggregerat per timme medan antal fordon i olika 

hastighetsintervall sparas per dygn. (Trafikverket, 2013a) 

 Data från trängselskattesystemet 

Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera 

infrastruktursatsningar. Placering av betalstationer, storlek på trängselskatt samt när trängselskatt ska 

tas ut anges i lagen om trängselskatt. Det är riksdagen som beslutar om trängselskatt. 

(Trafikverket, 2017d) 

Mätdata från trängselskattesystemet registrerar passager vid mätstationer med hjälp av 

kamerautrustning. Passerande fordon identifieras med hjälp av registreringsskylten och data synkas 

mot fordonsregistret, vilket ger information om juridisk fordonstyp samt var i Sverige fordonet är 

registrerat (postnumret där ägaren bor). Mätningarna omfattar inte fordonens hastighet (Vautard, 

2016). Data finns tillgängligt från trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg, liknande system 

finns även för infrastrukturavgifter i Sundsvall och Motala. (Trafikverket, 2017d) 
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 Nationell vägdatabas (NVDB) 

Nationell vägdatabas (NVDB) är resultatet av ett regeringsuppdrag som dåvarande Vägverket fick 

1996. NVDB omfattar ett referensvägnät samt en stor mängd data kopplade till nätet. Vägnätet i 

NVDB inkluderar statliga, kommunal och enskilda vägar i Sverige. Trafikverket är huvudman för 

NVDB men hela vägdatabasen är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och 

landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. (Trafikverket, 2018d) 

Databasen innehåller en mängd information (företeelsetyper) som beskriver det svenska vägnätet 

(Trafikverket, 2018e). Några exempel på företeelsetyper som finns representerade i NVDB är 

hastighetsgräns, vägbredd, väghållare, vägnummer och antal körfält. De olika företeelsetyperna finns 

beskrivna i dokumenten Trafikverket (2018d), Trafikverket (2018e) samt Trafikverket (2017c). 

 Pavement Management Systems (PMSv3) 

Pavement Management Systems (PMSv3) är ett system som innehåller information om vägytans 

tillstånd för belagda vägar på det statliga vägnätet i Sverige. Tillståndet kan illustreras med kartor, 

tabeller, grafer samt foton. Med hjälp av PMSv3 går det att bedöma behovet av eventuella 

underhållsåtgärder på vägnätet samt utvärdera tidigare genomförda åtgärder, exempelvis med 

avseende på spårbildning. (Trafikverket, 2015a) 

I PMSv3 är det möjligt att studera data utifrån två typer av sträckindelningar, 100-metersträckor eller 

homogena sträckor. I grunden är båda sträckindelningarna baserade på samma mätdata (i huvudsak 

20-metersdata). Indelningen i 100-meterssträckor är nytt och är den datakälla som primärt ska 

användas i PMSv3. Indelningen i homogena sträckor är det som uteslutande använts i tidigare PMS-

system. 

Data hämtas från flera olika system och sammanfogas i PMS Dataproduktion varefter informationen 

kan visualiseras i PMSv3. Några av de variabler som finns tillgängliga i PMSv3 är kurvatur, 

backighet, IRI (International Roughness Index), spårdjup och tvärfall. Samtliga tillgängliga variabler i 

databasen finns listade i Trafikverket (2018c). 

 Statistiska centralbyrån (SCB) 

Statistiska centralbyrån (SCB) tar bland annat fram gränser och statistik för de regionala indelningarna 

tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden utanför tätort. Vid det statistiska 

chefsmötet 1960 fastställdes en gemensam nordisk definition av tätorter, som därefter har tillämpats 

strikt. (Statistiska centralbyrån, 2016)  

Vart femte år tar SCB fram uppdaterade gränser och statistik för de regionala indelningarna. I första 

hand är syftet med statistiken att beskriva befolkningens utbredning mellan tät-och glesbebyggda 

områden. Inom markanvändning används data för att klassificera mark utifrån innehåll och funktion. 

(Statistiska centralbyrån, 2016)  
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4. Trafikföring på tvåfältsvägar 

För att identifiera lämpliga förklaringsvariabler på tvåfältsvägar, är det av stort intresse att förstå vilka 

faktorer som påverkar trafikföringen. Nedan sammanställs de faktorer som antas påverka 

trafikföringen på tvåfältsvägar. De utvalda faktorerna är baserade på tillgängliga datakällor samt 

erfarenhet från genomförda projekt som berör trafikföring (inkluderat tidigare revideringar av 

hastighetsflödessamband genomfört av Olstam & Bernhardsson (2017) samt Olstam, Carlsson & 

Yahya (2013)).  

• Andel tung trafik. Tung trafik har i regel lägre hastighetsanspråk (ibland även lägre 

hastighetsgräns) jämfört med personbilar och lätta lastbilar. Dessutom påverkas tung trafik i 

större utsträckning av vägens linjeföring, särskilt uppförsbackar.  

• Antal förändringar i hastighetsgräns per km. Frekventa förändringar av hastighetsgränsen 

kan påverka hastighetsanspråket eftersom ökande antal accelerationer och retardationer kan 

leda till reducerad medelhastighet.   

• Antal omkörningstillfällen per km. Motsvarar möjlighet till att genomföra omkörningar, 

vilket rimligen påverka trafikföringen (under förutsättning att det finns ett omkörningsbehov). 

Är korrelerad med linjeföring och siktavstånd. 

• Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Införande av ATK ger en minskning av 

hastighetsanspråket. (Larsson & Brüde, 2010) 

• Avstånd till stor arbetsplats/knutpunkt. Frekvent återkommande trafik (t.ex. 

pendlingstrafik) skulle kunna ha effekt på trafikföringen. Korrelerad med trafiktyp.  

• Backighet längs vägen. Vägens dragning i vertikalled. Är korrelerad med linjeföring och sikt 

samt har särskilt stor påverkan på tung trafik (vilka ibland inte kan köra i sin önskade 

hastighet i uppförsbackar och ibland har ett ökat hastighetsanspråk i nedförsbackar).  

• Djupa diken vid vägkanten. Kan medföra tveksamhet/otrygghet bland förare, vilket kan ha 

reducerande effekt på hastighetsanspråket. 

• Farthinder. Hastighetsdämpande åtgärder har påverkan på trafikföringen. 

• Förekomst av stigningsfält/omkörningsfält. Underlättar omkörningar och innebär högre 

genomsnittlig hastighet. 

• Geografisk position. Vägsträckans geografiska position kan ha betydelse för hur 

trafikföringen ser ut (exempelvis en vägsträcka i södra eller norra Sverige). Till viss del 

korrelation med trafiktyp. 

• Hastighetsgräns. Hastighetsanspråket är starkt korrelerat med den skyltade hastigheten. 

• Incidenter/olyckor. Pågående incidenter och olyckor har uppenbar påverkan på trafikföringen 

i form av begränsad framkomlighet och köbildning. Men aggregerade mått inkluderar snarare 

effekt av exempelvis hastighetsreducering till följd av skyltning för olycksdrabbad väg. 

• Korsningstäthet. Vägar med hög korsningstäthet bör rimligtvis medföra lägre genomsnittlig 

hastighet. Det är också rimligt att anta att vägar med hög korsningstäthet i större utsträckning 

är tätortsnära vägar. 

• Mittlinje/ingen mittlinje. Om vägen saknar målad mittlinje kan möten påverka hastigheten. 
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• Poliskontrollplats. Information om poliskontrollplats skulle kunna ha hastighetsdämpande 

effekt. 

• Räfflade linjer (mitt och/eller sidlinjer). Kan påverka viljan att köra om och/eller viljan att 

tillämpa vägrenskörning. Tidigare studier (Vadeby, et al., 2013) påvisar ingen förändrad 

medelhastighet. 

• Siktavstånd. Till viss del korrelerad med vägens linjeföring. Men begreppet inkluderar även 

andra faktorer som vegetationen eller byggnader nära vägen, vilket medför dåliga 

förutsättningar för omkörningar även när linjeföringen är förhållandevis god. 

• Skyltning. Antalet skyltar och/eller tydligheten i skyltningen kan påverka trafikföringen. 

• Säsongsvariationer i trafikflöde, reseändamål och trafiksammansättning. Av naturliga 

skäl förekommer variationer i trafiken till följd av exempelvis årstider (vinter, semestertider 

etc.), vilket har påverkan på trafikföringen. Korrelerad med trafiktyp och 

trafiksammansättning. 

• Tillfälliga trafikvariationer. Variationer i samband med exempelvis storhelger eller 

evenemang. 

• Trafiksammansättning. Trafiksammansättningen påverkar variationen i hastighetsanspråk, 

vilket i sin tur har stor betydelse för behovet av omkörningar. 

• Typ av trafik (långväga, pendling, turist etc.). Typ av reseärende samt tillryggalagd sträcka 

har dokumenterad effekt på medelhastigheten (Nilsson, 1989). 

• Tätortsnära/landsbygd. Huruvida en väg är lokaliserad på landsbygd eller nära en tätort kan 

påverka hastighetsanspråket. Korrelerad med trafiktyp, där kortväga resor antas dominera i 

tätort. 

• Utryckningsväg. Om en vägsträcka frekvent används som utryckningsväg skulle det kunna 

påverka trafikföringen.  

• Variabel hastighetsgräns. På samma sätt som att den skyltade hastighetsgränsen har 

påverkan på trafikföringen, påverkar också variabel hastighetsgräns. Frågan är dock om 

hastighetsefterlevnaden är likvärdig mellan plåtskyltning och variabel hastighetsgräns. 

• Vilt. Förekomsten av vilt samt varningar om viltuthopp kan ha påverkan på 

hastighetsanspråket. 

• Vägarbete. Vägarbeten innefattar ofta hastighetsreducerande åtgärder, som avsmalningar, 

gupp eller chikaner. Tittköer kan också förekomma. 

• Vägbredd. Dokumenterad effekt av hastighet av till följd av ökad vägbredd enligt Nilsson 

(1989).  Men det gäller inte alla avseenden, breda tvåfältsvägar uppvisar ibland lägre 

hastigheter jämfört med smalare tvåfältsvägar enligt Olstam & Bernhardsson (2017). 

• Vägens bärighet. Har påverkan på trafiktyp och trafiksammansättningen (särskilt andel tung 

trafik). 

• Vägens linjeföring (kurvighet och backighet). Egenskaperna i vägens profil påverkar 

hastighetsanspråk samt möjligheten till omkörningar. Egentligen ingår fler vägegenskaper än 
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kurvatur och backighet i begreppet, men tvärfall och gradient antas inte påverka 

hastighetsanspråket eller trafikföringen. 

• Vägren/ingen vägren. Förekomsten av vägren kan ibland underlätta omkörningar. Vägar med 

bred vägren kan till viss del fungera som 2+2 körfält. 

• Vägräcke/inte vägräcke. Sidoräcken kan ha effekt på hastighetsanspråket. Förare kan bli mer 

försiktiga då vägen kan upplevas som smalare, å andra sidan kan räcket också uppfattas som 

ökad säkerhet vilket kan leda till ökat hastighetsanspråk. 

• Vägstandard (vägslitage). Vägens standard (spårdjup, kantdjup etc.) antas påverka 

hastighetsanspråket. 

På nästa sida följer en visualisering (Figur 1) över hur samtliga faktorer korrelerar, samt hur de 

tillsammans påverkar hastighetsflödessambanden på tvåfältsvägar. Initialt är det rimligt att anta att 

det är olika faktorer som i huvudsak påverkar trafikföringen vid friflöde och vid högre flöden. Vid 

friflöde är det i huvudsak linjeföringseffekter och vägstandard som påverkar trafikföringen och 

hastighetsanspråket. Vid högre flöden är det istället omkörningsmöjligheter och 

trafiksammansättning som primärt påverkar trafikföringen.
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Figur 1 Översikt av faktorer som påverkar trafikföringen på tvåfältsvägar (blått). Egenskaper som påverkar trafikföringen representeras med rött.
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5.  Enkätundersökningen 

Det här kapitlet sammanfattar processen med insamling av data genom den enkätundersökning som 

genomfördes inom ramen för projektet. Syftet med enkäten vara att samla in relevanta åsikter för att 

identifiera lämpliga förklaringsvariabler för VQ-samband på tvåfältsvägar, baserat på de faktorer som 

listades i kapitel 4.  

 Utformning av enkäten 

Enkäten bestod av totalt två frågor, varav den första frågan var obligatoriskt och den andra var 

frivillig. Enkäten i sin helhet finns att studera i Bilaga 1. 

Vid den första frågan ombads respondenterna att välja ut de viktigaste faktorerna som påverkar 

trafikföringen på tvåfältsvägar. Respondenterna fick välja bland de faktorer som listas i kapitel 4 och 

instruerades att välja ut som minst 5 och som mest 10 faktorer (ingen intern rangordning, utan enbart 

de viktigaste faktorerna). Frågan var utformad som en kryssvalsfråga. 

För att undvika att få en stor mängd svar bestående av de faktorer som återfinns högst upp i listan, 

slumpas ordningen av faktorerna när respondenten öppnade enkäten. Det fanns även möjlighet för 

respondenten själv att addera ytterligare en faktor om det ansågs att någon faktor saknades. Totalt 

behövde då respondenten ange minst 4 av de befintliga faktorerna. Dessutom kunde respondenten 

själv i fritext utveckla sitt svar eller kommentera innehållet/upplägget för fråga 1. 

Vid den andra frågan ombads respondenterna själva komma med inspel till lämpliga 

förklaringsvariabler på tvåfältsvägar. Bidragen lämnades i form av fritextsvar. 

 Utskick av enkäten 

Enkäten skickades ut till en referensgrupp bestående av personer med spetskompetens inom 

trafikföring på tvåfältsvägar. Referensgruppen bestod av forskare, konsulter, trafikingenjörer, 

trafikplanerare, trafikanalytiker och ansvariga på Trafikverket med relevant bakgrund. Totalt 

distribuerades enkäten till 24 personer. 

Enkäten distribuerades via verktyget Netigate (Netigate, 2018). Enkäten skickades ut den 20e augusti 

2018 och tanken var att sista svarsdag skulle vara den 3e september. Men tekniska problem med 

påminnelseutskicket gjorde att enkäten hölls öppen ytterligare några dagar. Sista svaret anhölls den 

10e september. Totalt inkom 17 svar (71% av de tillfrågade).  

 Sammanställning av faktorer (fråga 1) 

I Tabell 1 redovisas en sammanställning av de svar som respondenterna angav vid kryssvalsfrågan 

(fråga 1 i enkäten). Respondenterna fick ange som minst 5 faktorer och som högst 10 faktorer. Totalt 

svarade 17 respondenter på enkäten och sammanlagt har 137 faktorer kryssats för, det innebär att i 

genomsnitt kryssade varje respondent 8 faktorer. En faktor har adderats av en respondent (trafikflöde 

per riktning). 
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Tabell 1. Sammanställning av svar från enkätundersökningen, fråga 1.  

Faktor Antal svar (poäng) 

Hastighetsgräns 14 

Vägens linjeföring (kurvighet och backighet) 13 

Andel tung trafik 10 

Vägbredd 9 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) 8 

Korsningstäthet 8 

Trafiksammansättning (personbilar, lastbilar, cyklar, långsamtgående fordon etc.) 8 

Siktavstånd 7 

Förekomst av stigningsfält/omkörningsfält 6 

Typ av trafik (långväga, pendling, turist etc.) 5 

Farthinder 4 

Antal förändringar i hastighetsgräns per km 4 

Incidenter/olyckor 4 

Vägstandard (vägslitage) 4 

Antal omkörningstillfällen per km 4 

Vägren/ingen vägren (vägren kan ibland underlätta omkörningar) 4 

Variabel hastighetsgräns 3 

Tätortsnära/landsbygd 4 

Tillfälliga trafikvariationer (variationer i samband med exempelvis storhelger eller 
evenemang) 

3 

Backighet längs vägen 2 

Vägräcke/inte vägräcke 2 

Mittlinje/ingen mittlinje (om vägen saknar mittlinje kan möten påverka hastigheten) 2 

Skyltning (antalet skyltar eller tydligheten i skyltningen kan påverka trafikföringen) 2 

Vägarbete 2 

Räfflade linjer (mitt och/eller sidlinjer) 1 

Poliskontrollplats 1 

Geografisk position (har en vägsträcka i Norrland samma karaktär som en 
vägsträcka i södra Sverige?) 

1 

Vägens bärighet 1 

Trafikflöde per riktning3 1 

Vilt 0 

Djupa diken vid vägkanten (kan innebära tveksamhet/otrygghet bland förare) 0 

Utryckningsväg 0 

Avstånd till stor arbetsplats/knutpunkt 0 

Säsongsvariationer i trafikflöde, reseändamål och trafiksammansättning 0 
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 Kommentarer (fråga 1) 

Nedan redovisas samtliga svar som respondenterna lämnade i kommentarsfältet vid fråga 1 i enkäten. 

• ”Du bör dela upp faktorerna med avseende på frifordonshast (för pb, lb,lbs) och 

trafikflöde/trafiksammansättning.  För frifordonshastighet är det hastighetsgräns, utformning, 

linjeföring och trafiktyp som är mest förklarande. För flödeshastighet blir det trafikflöde, 

andel tung trafik och sikt som har störst inverkan. Många av faktorerna ovan är korrelerande, 

t.ex vägbredd och vägren. Under 7,5 m ingen vägren, över 7,5 m alltid vägren beroende på 

belagd bredd. Sikt och antal omkörningssträckor är också korrelerande. Linjeföring och sikt 

hör också ihop. Tätortsnära/landsbygd bestämmer i stor utsträckning trafiktyp (närtrafik, 

genomfart).” 

• ”Flera av faktorerna är korrelerade och bör inte samtidigt ingå som förklaringsvariabler i 

samma modell. T.ex.  typ av trafik, trafiksammansättning, tätortsnära/landsbygd och vägens 

linjeföring, siktavstånd, antal omkörningstillfällen.” 

 Förslag på lämpliga förklaringsvariabler (fråga 2) 

Nedan redovisas samtliga förslag på förklaringsvariabler som respondenterna avgav vid fråga 2 i 

enkäten. 

• ”Miljön kring vägen, exempelvis om det är fin utsikt (E4 kring Gränna är ett exempel).” 

• ”Trafiktyp tycks vara en variabel, närtrafik är mer långsam än genomfart. Vägens 

funktionsklass har troligtvis betydelse. För pb är hastigheten högre på huvudvägnätet jämfört 

med sekundära vägnätet. Inom tätort har statlig väg högre hastighetsnivå än kommunala 

infarter och huvudgator. Men detta hör ihop med trafiktyp. Mer genomfartstrafik på 

huvudnätet och statlig i tätort” 

• ”Någon variabel som mäter trafiksammansättningen. Siktklassbegreppet är svårtolkat, kan 

kanske ersättas med något annat begrepp som mäter hur lätt det är att passera långsammare 

fordon, ev. ett linjeföringsbaserat begrepp” 

• ”Kan även vara backighet om hög andel tung trafik annars är nog hastigheten viktigast” 

• ”Andel tungtrafik och långsamtgående fordon - påverkar dock olika beroende på 

hastighetsgräns och linjeföring/siktklass” 

• ”Hastigheten på tvåfältsvägar beror till stor del på möjligheten att köra om, vilken påverkas 

av antal möjliga omkörningssträckor vilket t.ex. beror på sikt, linjeföring, antal korsningar 

per km, hastighetsändringar. Möjligheten att köra om beror förstås även på det motriktade 

flödet. Behovet av att köra om beror till stor del på variationen i hastighetsanspråk som i sin 

tur beror på trafiksammansättning (pb, lb, lbs, etc) samt variation i hastighetsanspråk mellan 

t.ex. kortväga och långväga trafik.” 

• ”Mörker/belysning kan läggas till” 

                                                      

 

3 Adderad av respondent. 
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• ”ATK, räcken och sidoområden, förekomst av GC och räffling (målningsstandard kanske det 

ska heta typ)” 
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6. Lämpliga förklaringsvariabler 

Baserat på resultaten från enkätundersökningen identifierades ett antal faktorer som kan anses primära 

vid bedömning av trafikföringen på tvåfältsvägar. Genom att studera hur dessa faktorer korrelerar, 

kunde ett antal övergripande egenskaper sammanställas. Dessa egenskaper kan anses utgöra lämpliga 

förklaringsvariabler för tvåfältsvägar: 

• Hastighetsgräns 

• Linjeföring och sikt 

• Trafiktyp 

• Vägutformning 

• Trafiksammansättning 

Nedan följer en mer omfattande beskrivning av dessa förslag till förklaringsvariabler samt hur de 

skulle kunna beskrivas utifrån tillgängliga data. 

 Hastighetsgräns 

Hastighetsgräns bör utgöra en förklaringsvariabel för tvåfältsvägar. Trafikföringen påverkas av 

hastighetsgränsen eftersom medelhastigheten skalar mot gällande hastighetsgräns. Indelningen är 

entydig och kräver bara en företeelsetyp från NVDB (hastighetsgräns ingår i vägdata). Hastighetsgräns 

är den enskilda faktor som fått högst poängsumma vid enkätundersökningen (14 poäng). 

Indelningen bör ske enligt gällande VQ-samband där hastighetsgränserna 70, 80, 90 samt 100 km/h 

förekommer för tvåfältsvägar. 

Det bör påpekas att det kan förekomma beteenden som relaterar till hastighetsgräns, men som inte 

inkluderas direkt i företeelsetypen hastighetsgräns. Trafikföringen kan exempelvis variera beroende på 

hur ofta hastighetsgränsen ändras över en sträcka4 samt att efterlevnaden mot variabel hastighetsgräns 

kan avvika jämfört mot traditionella plåtskyltar.5 

 Linjeföring och sikt 

Vägens linjeföring och sikt är lämplig att använda som förklaringsvariabel eftersom dessa egenskaper 

beskriver vägens profil (inkluderat externa egenskaper som terräng runt vägen), vilket påverkar både 

hastighetsanspråk och antalet omkörningsmöjligheter. Den tilltänka förklaringsvariabeln bör inkludera 

följande faktorer: 

• Vägens linjeföring, inkluderar kurvatur och backighet (13 poäng)  

• Siktavstånd (7 poäng) 

• Antal omkörningsmöjligheter per km (4 poäng) 

• Backighet längs vägen (2 poäng) 

Baserat på enkätundersökningen skulle ovanstående faktorer ge en totalsumma om 26 poäng 

(observera att vägens backighet förekommer två gånger, 24 poäng vid enkelräkning). 

Förslaget innebär att utgå från den linjeföringsstandard som presenterades i projektet LINS 

(Strömgren, Lindqvist & Carlsson, 2016). Primärt innebär det att förklaringsvariabeln kommer att 

                                                      

 

4 VQ-sambanden avser hastighet på väglänkar, sträckor med lokal hastighetsgräns beaktas inte men närhet till 

lokala hastighetsbegränsningar kan påverka mätdata. 

5 Mätplatser där variabel hastighetsgräns förekommer har filtrerats bort vid tidigare revideringar av 

hastighetsflödessamband. 
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innefatta vägens linjeföring, inte externa egenskaper som påverkar sikten. Exempelvis kan en kurvig 

väg ha goda siktförhållanden om inte externa effekter som byggnader eller vegetation skymmer sikten. 

Därför bör den tilltänka förklaringsvariabeln i huvudsak betraktas som en uppskattning av vägens 

linjeföring, inte sikt. Härefter benämns därför den föreslagna förklaringsvariabeln enbart som 

linjeföring. 

Enligt förslaget skulle antalet linjeföringsklasser bli fyra stycken (lika många som antalet siktklasser 

som tillämpas idag). Vägavsnitten skulle klassificeras enligt kriterierna för kurvighet och backighet i 

Tabell 2. Kurvatur och backighet är tillgängliga variabler i PMSv3. 

Tabell 2. Siktklasser enligt LINS baserat på kurvighet och backighet 

Linjeföringsklass Kurvighet (rad/km) Backighet (m/km) 

1 0-0.5 0-10 

2 0.5-1.25 
0-0.75 
0-0.5 

<10 
10-20 
20-30 

3 0-0.5 
0.5-0.75 
0.75-1.25 

>30 
>20 
>10 

4 >1.25 >0 

 Trafiktyp 

Det är önskvärt att tillämpa trafiktyp som förklaringsvariabel för tvåfältsvägar eftersom 

hastighetsanspråket kan variera mellan olika kategorier av trafik. Olika trafiktyper kan representeras 

av arbetsresor, tjänsteresor, fritidsresor, semesterresor, etc. men kan också generaliseras till långväga 

och kortväga trafik. 

Tidigare studier påvisar ett samband mellan ökad reslängd och ökad hastighet (Nilsson, 1989). Det är 

dock en svår uppgift att ta fram lämpliga data för att skatta reslängd (långväga/kortväga-trafik) baserat 

på tillgängliga datakällor. För att få tillförlitligt underlag krävs egentligen trafikmätningar (data över 

hastighet och flöde) synkat med information från resvaneundersökningen, för enskilda individer. 

Eftersom detta inte är möjligt i nuläget, föreslås istället två alternativa metoder för att representera 

förklaringsvariabeln trafiktyp. 

6.3.1. Kategorier av reseärenden 

Trafikföringen kan skilja mellan olika kategorier av reseärenden, arbetspendlare har i genomsnitt 

högre hastighetsanspråk jämfört med turistresor. Attributet Trafiktyp finns som en tillgänglig 

dataprodukt för vägtrafikarbete (Trafikverket, 2018d), vilket kan synkas mot NVDB-data. I attributet 

Trafiktyp ingår uppdelning på närtrafik, standard och turisttrafik. Som komplement kan även 

företeelsetypen Leveranskvalitet Drift och Underhåll 2017 i NVDB eventuellt vara användbar. 

Företeelsetypen inkluderar uppdelning baserat på lågtrafikerade vägar, dagliga resor och 

arbetspendling, etc. En kombination av dessa datatyper skulle kunna användas för att bestämma 

utpekade vägstråk med dominanta andelar av respektive trafiktyp.  

Faktorer som är korrelerade och som skulle kunna användas för att beskriva förklaringsvariabeln är: 

(poängsumma 5) 

• Typ av trafik (5 poäng) 

Kombinationen av ovan nämnda företeelsetyper möjliggör primärt indelningen baserat på tre klasser 

(arbetsresor, standard, turisttrafik). 
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6.3.2. Långväga/kortväga trafik 

Uppskattning av huruvida en väg är tätortsnära eller landsbygd är ett alternativt sätt att representera 

trafiktyp. Angreppsättet förutsätter att det finns skillnader i trafikföring mellan vägar på landsbygd och 

tätortsnära vägar. Antagandet baseras på att trafiken i tätortsnära miljöer i större utsträckning består av 

kortväga trafik, medens trafik på landsbygd förväntas bestå av långväga trafik. Ett liknande antagande 

tillämpas för VQ-samband på motorvägar och fyrfältsvägar, där tillämpas avstånd mellan trafikplatser 

för att definiera mätplatser som tätortsnära eller landsbygd. 

Den tilltänkta förklaringsvariabeln tätortsnära/landsbygd inkluderar initialt följande faktorer 

(poängsumma 16): 

• Korsningstäthet (8 poäng) 

• Antal förändringar i hastighetsgräns per km (4 poäng) 

• Tätortsnära/landsbygd (4 poäng) 

Det finns inget entydigt sätt att bestämma huruvida ett vägavsnitt tillhör tätort eller landsbygd. Därför 

föreslås två alternativa angreppsätt för att uppskatta tätortsnära/landsbygd, dessa beskrivs i följande 

delkapitel. Oberoende av angreppsätt baseras indelningen på två klasser (tätortsnära, landsbygd). 

6.3.2.1. Vägmiljö/vägfunktion i EVA 

I EVA ingår attributet vägfunktion/vägmiljö (Trafikverket, 2013b) där hela vägnätet delas in i 

vägkategorier tätort eller landsbygd enligt Tabell 3. Indelningen baseras på företeelsetyperna 

hastighetsgräns och funktionell vägklass i NVDB samt polygoner med tätortsgränser. Tätortsgränserna 

är baserade på data från SCB där tätbebyggt område definieras som hussamlingar med minst 200 

invånare och där avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter (Statistiska centralbyrån, 2016). En 

liknande ansats skulle kunna användas för att klassificera vägavsnitt som tätortsnära eller landsbygd. 

Tabell 3. Skattning av Vägmiljö/Vägfunktion i IPA 

Beskrivning Skyltad hastighet Tätortsgräns Funkt vägklass 

landsbygd alla Utanför Alla 

landsbygd >=80 Innanför Alla 

ytter + GIF 50,60,70 Innanför 0,1,2,3 

centrum + GIF <=40 Innanför 0,1,2,3 

ytter + tangent 50,60,70 Innanför 4,5 

mellan + tangent 60,70 Innanför 6,7,8,9 

centrum + tangent <=40 Innanför 4,5 

mellan + city <=50 Innanför 6,7,8,9 

 

6.3.2.2. Korsningstäthet och förändring i hastighetsgräns 

Ett alternativ till SCB-data är att använda information som beskriver vägegenskaper som i huvudsak 

förekommer i tätortsnära miljöer. Exempel på detta är hög korsningstäthet samt frekventa förändringar 

av hastighetsgränsen. Förutsatt att det kan finnas korrelation mellan hög korsningstäthet och 

tätortsnära vägar, är det möjligt att skatta tätortsnära/landsbygd baserat på korsningstäthet. Av samma 

anledning bör antal förändringar i hastighetsgräns kunna anses korrelera med tätortsnära vägar. Många 

förändringar i hastighetsgräns tyder på lokala hastighetsbegränsningar, vilket i större utsträckning 

förekommer på tätortsnära vägavsnitt.  

Företeelsetyperna korsning, cirkulationsplats, och hastighetsgräns i NVDB bör därmed kunna 

användas för att skapa ett tillförlitligt datamaterial som kan användas för att klassificera tätortsnära 

vägar. Dessutom finns företeelsetypen tättbebyggt område i NVDB, som direkt kan svara på om en 

länk ligger i tätort eller ej. Företeelsetypen är baserad på information om en länk omfattas av 

trafikregler för tättbebyggt område genom föreskrift. Det kan dock förekomma skillnader mellan den 

juridiska definitionen av tätbebyggt område och huruvida trafikföringen domineras av långväga eller 
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kortväga trafik. Exempelvis, en större väg som tangerar utkanten av en stad skulle exempelvis kunna 

klassas som tättbebyggt område, men trafikföringsmässigt skulle den kunna inkludera en stor andel 

långväga trafik. Därför korsningstäthet och hastighetsgräns viktiga attribut för klassificeringen. 

6.3.3. Funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 

Det funktionellt prioriterat vägnät (FPV) innehåller data för dagliga personresor samt långväga trafik. 

Dessa företeelsetyper inkluderas i NVDB och skulle rent teoretiskt kunna användas för att göra en 

grov skattning av långväga/kortväga trafik. Problemet är att många mätningar utförs på vägar utanför 

det funktionellt prioriterade vägnätet och kan således inte skattas med det angreppsättet. 

 Vägutformning 

Baserat på enkätundersökningen tycks vägens utformning och utrustning vara relevanta attribut som 

eventuellt skulle kunna utgöra en förklaringsvariabel för VQ-samband på tvåfältsvägar. Vägens 

utformning har betydelse för trafikföringen eftersom den påverkar både hastighetsanspråk och 

möjligheten till omkörningar. 

För nuvarande VQ-samband utgör vägbredd den enda förklaringsvariabel som direkt relaterar till 

vägens utformning (siktklass påverkas även av andra externa faktorer). Baserat på tidigare erfarenhet, 

tycks det finnas ett behov av att vidga begreppet och inkludera flera attribut som relaterar till vägens 

utformning. Samtidigt finns ett dokumenterat samband mellan vägbredd och hastighet (Nilsson, 1989), 

men attributet tycks inte entydigt kunna beskriva trafikföringen. Därför föreslås vägbredd som en 

underkategori till vägutformning som för en given kombination med andra förklaringsvariabler, 

eventuellt skulle kunna tillämpas som en förklaringsvariabel. 

Dessutom föreslås ett antal alternativa angreppsätt där vägbredd ingår som en av flera faktorer i 

begreppet vägutformning. Antagandet bygger på att det är vägens generella standard som påverkar 

trafikföringen. Stora, breda vägar med höga säkerhetsegenskaper skulle rimligen kunna ge upphov till 

högre medelhastighet. Undantaget är ATK och vägslitage6 som har motsatt effekt. 

Följande faktorer kan anses lämpliga att inkludera i förklaringsvariabeln vägutformning: 

(poängsumma 38) 

• Vägbredd (9 poäng) 

• Mittlinje (2 poäng) 

• Räfflade linjer (1 poäng) 

• Vägslitage (4 poäng) 

• Vägens bärighet (1 poäng) 

• Vägren (4 poäng) 

• ATK (8 poäng) 

• Förekomst av stigningsfält (6 poäng) 

• Poliskontrollplats (1 poäng) 

• Skyltning (2 poäng) 

Eftersom det inte finns något tillgängligt attribut som entydigt beskriver vägutformning, föreslås flera 

alternativa angreppsätt för att extrahera nödvändig information. De olika angreppsätten beskrivs i 

följande delkapitel 

                                                      

 

6 En väg med mycket slitage kan medföra sänkt hastighet. På samma sätt kan nylagd asfalt medföra ökad 

hastighet. 
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6.4.1. Vägbredd 

Vid senaste revideringen av VQ-samband (Olstam & Bernhardsson, 2017) konstaterades det att 

förklaringsvariabeln vägbredd inte entydigt beskriver trafikföringen på tvåfältsvägar. Det observerades 

att ökad vägbredd ibland inte medförde ökad hastighet. Observationer från analysen tydde på att 

medelhastigheten på breda tvåfältsvägar skulle vara lägre än medelhastigheten på normalbreda 

tvåfältsvägar. Detta motsäger det dokumenterade sambandet mellan ökad vägbredd och ökad 

medelhastighet (Nilsson, 1989). 

Att sambandet mellan ökad hastighet och vägbredd inte tycks stämma, kan ha sin förklaring i att 

populationen av breda tvåfältsvägar har förändrats. En stor del breda tvåfältiga landsvägar har byggts 

om till mötesfria landsvägar, varför populationen breda tvåfältsvägar till större del utgörs av vägar 

med genomfart-, infart- och förbifartskaraktär (GIF), det vill säga tätortsnära vägar. Skillnaden i 

hastighet mellan olika vägbredder verkar mer troligt bero på vilken typ av trafik som trafikerar breda 

respektive normalbreda vägar.    

Det vore därför intressant att kombinera förklaringsvariablerna trafiktyp(tätortsnära/landsbygd) och 

vägbredd. Det är troligt att relationen mellan ökad medelhastighet och vägbredd gäller, men enbart 

inom kategorierna landsbygd och tätort var för sig. 

Indelningen skulle lämpligen göras enligt den befintliga klassificeringen av vägbredd, vilket innebär 

fyra klasser (bred, normal, smal, mycket smal).  

6.4.2. Vägens säkerhetsklassning 

Vägens säkerhetsklassning skulle kunna tillämpas för att uppskatta vägens utrustningsnivå. Rimligen 

bör säkrare vägar motsvara en högre utrustningsnivå gällande vägräcken, räfflor, ATK, etc. Vägens 

säkerhetsklassning är en tillgänglig företeelsetyp i NVDB.  

Detta angreppsätt kan anses något begränsat eftersom vägens säkerhetsklassning inte inkluderar alla de 

faktorer som nämns ovan. Vägen säkerhetsklassningen baseras på följande egenskaper: 

(Trafikverket, 2017c) 

• Mittseparation (finns inte för tvåfältsvägar, då är de mötesfria landsvägar med 1+1 körfält) 

• Vägens sidoområde (sidoräcken, mitträfflor, sidoräfflor, ATK etc.) 

• Korsningsutformning (korsningstyp, tillåten hastighet och inkommande fordon i huvudväg 

respektive anslutande vägar) 

• Utformning av banor för gång och cykeltrafikanter (i vilken grad som gång-och cykeltrafik 

separeras från biltrafiken längs och tvärs billeden, i kombination med hastighetsgränsen) 

Fördelen med detta angreppsätt är att analysen blir lätthanterligt eftersom enbart en företeelsetyp 

inkluderas. Nackdelen är att det finns ett stort urval av vägar som saknar säkerhetsklassning. 

Indelningen skulle lämpligen medföra fyra klasser i enlighet med vägens säkerhetsklassning (mycket 

god säkerhet, god säkerhet, mindre god säkerhet, låg säkerhet).  

6.4.3. Vägutrustning 

Det andra angreppsättet bygger på att kombinera flera olika företeelsetyper/attribut som beskriver 

vägens utformning. Det inkluderar följande attribut: 

• Vägslitage, inklusive IRI, kantdjup, spårdjup (PMSv3) 

• Slitlager (NVDB) 

• Vägbredd (NVDB) 

• Bärighet (NVDB) 

• ATK-Mätplats (NVDB) 

• Farthinder (NVDB) 
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• GCM-separation (NVDB) 

• Stigningsfält, NVDB 

• Räffla (NVDB) 

• Vägräcke (NVDB) 

Detta alternativ innefattar en mer komplex analys eftersom flera olika attribut (företeelsetyper) måste 

beaktas och viktas mot varandra. Samtidigt skapar det också större flexibilitet vilket möjliggör en mer 

heltäckande analys jämfört med att enbart tillämpa vägbredd eller säkerhetsklassning. 

Förslagsvis skulle bearbetningen resultera i en slutlig gruppering bestående av två klasser (hög 

utrustningsnivå, låg utrustningsnivå). 

 Trafiksammansättning 

Med trafiksammansättning avses i det här fallet kombinationen av de olika fordonstyper som trafikerar 

vägen. Vid en närmare undersökning tycks det primära i trafiksammansättningen kretsa kring andelen 

tung trafik (och möjligtvis långsamtgående fordon (LGF)). En ökad andel tung trafik och/eller LGF 

ökar spridningen av önskad hastighet, vilket i sin tur leder till ett ökat omkörningsbehov. Lämpliga 

faktorer som bör utgöra förklaringsvariabeln trafiksammansättning är: (poängsumma 18) 

• Trafiksammansättning (8 poäng) 

• Andel tung trafik (10 poäng) 

Baserat på tillgängliga datakällor, finns inte något entydigt sätt att extrahera trafiksammansättning. 

Därför föreslås tre alternativa angreppsätt. Dessa redovisas i följande delkapitel. Oberoende av 

angreppsätt föreslås en indelning där väglänkarna fördelas på tre klasser (hög andel tung trafik, normal 

andel tung trafik, låg andel tung trafik). 

6.5.1. Strategiskt vägnät för tyngre transporter 

Företeelsetypen Strategiskt vägnät för tyngre transporter och/eller funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 

för godstransporter i NVDB, skulle kunna vara användbara för att peka ut väglänkar med hög andelen 

tung trafik. Genom att tillämpa en indelning baserat på huruvida en mätplats är placerad på en länk 

som ingår i det utpekade nätet eller ej, blir det möjligt att skapa olika hastighetsflödessamband för de 

olika nivåerna av tung trafik. Det utpekade nätet är möjligtvis något smalt, men klassificeringen 

bygger på tidigare erfarenhet vilket minimerar risken för orimliga klassificeringar även om det inte går 

att avgöra den faktiska andelen tung trafik för ett specifikt vägavsnitt. 

6.5.2. ÅDT 

Ett alternativ vore att utgå från tillgänglig ÅDT-data och skatta andelen tung trafik per väglänk. I 

NVDB finns företeelsetypen ÅDT-totaltrafik samt ÅDT-tung trafik för samtliga länkar i nätverket. 

Skattningen skulle visserligen bli schablonmässig men den skulle omfatta hela vägnätet.  

6.5.3. Rådata 

Det är också möjligt att dela upp vägkategorier för olika andelar av tung trafik, baserat på rådata från 

TMS och/eller hastighetsindex. Rådata innehåller fordonspassager uppdelat per fordonstyp, vilket gör 

det möjligt att beräkna andelen tung trafik för samtliga mätplatser och samtidigt identifiera variationer 

i trafiksammansättningen mellan olika timmar på dygnet. Mätplatserna kan sedan kategoriseras baserat 

på andelen tung trafik. 

TMS-data är dock inte heltäckande eftersom dataunderlaget enbart inkluderar stickprov. Ett sådant 

underlag kan bli missvisande eftersom det inte tar hänsyn till variationer i trafiken, exempelvis 
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säsongsvariationer. Mätningar från hastighetsindex sker kontinuerligt över hela året och är därmed mer 

tillförlitligt i det avseendet. 

Ett problem med tillgängliga rådata är att mätsystemet uppskattar fordonstyp baserat på axelavstånd 

och inte fordonstyp enligt juridisk definition. Detta kan medföra felaktiga klassificeringar av fordon, 

vilket kan ha betydelse för skattningen av andelen tung trafik. Vid revidering av VQ-sambanden har 

en justering av antalet lätta lastbilar genomförts för att inte inkludera mätningar av hantverkarbilar i 

kategorin lastbilar. Det finns dock en del osäkerheter kopplats till justeringsmetoden.7 

 Översikt förklaringsvariabler 

I föregående delkapitlen presenterades ett antal förslag till förklaringsvariabler för VQ-samband på 

tvåfältsvägar. För att ge en tydligare bild över de olika förklaringsvariablerna, har ett flödesschema 

tagits fram i Figur 2. Där visualiseras vilka faktorer som inkluderas i de olika förklaringsvariablerna. 

 

                                                      

 

7 Problemet med klassificering av olika fordonstyper berör även angreppsättet med ÅDT, eftersom ÅDT skattas 

baserat på TMS-data. 
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Figur 2 Översikt av föreslagna förklaringsvariabler (orange) samt tillhörande faktorer (blått).
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7. Förslag på arbetssätt för revidering 

I det här kapitlet beskrivs det tilltänka arbetssättet för att identifiera lämpliga förklaringsvariabler för 

tvåfältsvägar. Metodbeskrivningen är i huvudsak baserad på den senast genomförda revideringen av 

hastighetsflödessamband (Olstam & Bernhardsson, 2017). I detta avsnitt förtydligas vilka data som 

krävs, vilka alternativa kombinationer av de föreslag på förklaringsvariabler som bör testas och 

utvärderas, samt hur utvärderingen bör genomföras. 

 Datamaterialet 

Datamaterialet som ligger till grund för revideringen bör vara TMS-mätningar utförda på tvåfältsvägar 

under relevant tidsperiod. TMS-data bör rimligtvis inkludera både ÅDT-mätningar samt mätdata från 

hastighetsundersökningen. För att göra underlaget mer komplett föreslås att även mätplatser som mäts 

kontinuerligt under året ingår i dataunderlaget (mätdata för hastighetsindex). Det är dock nödvändigt 

att tydligt specificera ut vilka mätningar som ingår i respektive dataset för att vid behov kunna skilja 

dem åt. 

Data bör synkas mot NVDB samt PMSv3 för att komplettera mätplatserna med viktig information 

såsom hastighetsgräns, antal körfält, kurvatur, backighet etc. I Bilaga 2 sammanställs de nödvändiga 

egenskaper som krävs för att kunna genomföra den tilltänka analysen. 

 Avgränsning och kvalitetsgranskning av datamaterialet 

För att rensa databasen från eventuellt felaktiga poster, bör ett antal kvalitetssäkringssteg genomföras.  

Initialt beaktas ett antal projektspecifika begränsningar. Det innebär att mätningar från följande typ av 

mätplatser bör exkluderas: 

• sträckor med hastighetskameror (automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) – senaste 

revideringen av hastighetsflödessamband avsåg enbart väglänkar utan hastighetskameror 

• avfarter, påfarter och trafikplatser – hastighetsflödessambanden ska representera väglänkar 

och inte korsningar. 

Därefter föreslås en kvalitetssäkring baserat på följande kriterier: 

• Mätplatser med verkningsgrad8 < 85 % exkluderas – det vill säga mätdygn med mer än 15 % 

bortfall 

• Uppenbart felkodade mätplatser exkluderas – det vill säga mätplatser där information om 

hastighetsgräns och vägtyp i databasen uppenbarligen är felaktig, t.ex. påfartsramper som i 

NVDB är kodade som motorvägar. 

• Mätplatser på vägavsnitt som har behov av underhåll enligt Trafikverket (2012), bör 

exkluderas. Detta bedöms baserat på gränsvärden för IRI, (jämnhet i längdled), spårdjup 

(spårbildning) och kantdjup (svaga vikande vägkanter/vägrenar). 

• Vägar med variabel hastighetsgräns bör exkluderas från dataunderlaget. 

                                                      

 

8 För varje mättimme redovisar mätutrustningen en verkningsgrad vilken anger hur stor andel av axelpassagerna 

som har kunnat klassificeras till ett fordon (Trafikverket, 2014b) 



32  VTI PM 

 

Baserat på erfarenhet, finns det risk att dataunderlaget inkluderar stora mängder avvikande data även 

efter de initiala kvalitetssäkringsstegen. Därför föreslås fortsatt datafiltrering där mätdygn med kraftigt 

avvikande medelhastighet exkluderas från dataunderlaget. Detta genomförs i tre steg: 

• Först skattas en standardavvikelse för den totala variansen i medelfriflödeshastigheten med 

avseende på mätplats-, säsongs- och förarvariation som datamaterialet rimligen innehåller. 

Förslagsvis skattas standardavvikelsen baserat på det kvalitetssäkrade datamaterialet från före-

gående revidering av VQ-sambanden. De mätdygn vars medelfriflödeshastighet avviker mer 

än 3 standardavvikelser9 från medelfriflödeshastigheten i tidigare hastighetsflödessamband bör 

exkluderas från dataunderlaget.  

• Därefter utesluts samtliga mätdata från en mätplats om medelfrihastigheten för fler än 70 % av 

mätdygnen avviker mer än 3 standardavvikelser. Detta genomförs alltså oberoende av 

resultaten från enskilda mätdygn. 

• Mätplatser med tydliga avvikelser (mindre än 3 standardavvikelser) utesluts baserat på 

bedömningar från fall till fall. Orsaken kan vara uppenbart annan hastighetsgräns än vad som 

angetts för mätplatsen eller olämpliga mätplatser, exempelvis nära korsningar eller nära 

sträckor med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). 

Dessutom bör bortfiltrering genomföras för hastighetsdata som kan klassas som ”outliers”. 

Gränsvärden för ”outliers” anges individuellt för varje kombination av hastighetsgräns och 

fordonskategori. Vid den senaste revideringen av hastighetsflödessamband (Olstam & Bernhardsson, 

2017) tillämpades gränsvärden för ”outliers” enligt Tabell 4.  

Det resulterande datamaterialet kommer att innefatta mätningar från hela året, alla veckodagar, tider på 

dygnet, väderlek, väglag och geografiska delar av Sverige  

 

Tabell 4. Gränsvärden (hastighet, km/h) för definition av outliers på tvåfältsvägar. 

 

 

   

100 

km/h 
 

90 

km/h 
 

80 

km/h 
 

70 

km/h 

 
 Fordon 

  
Min Max 

 
Min Max 

 
Min Max 

 
Min Max 

 
 

              

2fält 

 pbu 
  

65 140 
 

60 130 
 

50 120 
 

45 110 

 pbs 
  

55 130 
 

55 130 
 

45 120 
 

45 110 

 Llbu 
  

55 130 
 

55 120 
 

45 115 
 

45 110 

 Tlbu 
  

55 130 
 

55 120 
 

45 115 
 

45 110 

 Llbs 
  

55 100 
 

55 100 
 

45 100 
 

45 100 

 Tlbs 
  

55 100 
 

55 100 
 

45 100 
 

45 100 

 

                                                      

 

9 Baserat på tidigare mätningar, se Vadeby, A. & Forsman, Å. 2010. Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet 

- Effekter på hastigheter, Etapp 1, VTI notat. 14-2010. Linköping: VTI. eller Vadeby, A., Forsman, Å., Carlsson, 

A., Björketun, U. & Yahya, M.-R. 2012. Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet – effekter på trafiksäkerhet 

och miljö, VTI Notat. Linköping: VTI. 
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 Databearbetning och analys 

Utifrån föreslagna förklaringsvariabler i kapitel  6 i kombination med uppbyggnaden av Trafikverkets 

hastighetsflödessamband (se avsnitt 1.1 i (Olstam & Bernhardsson, 2017)) samt datamaterialets 

omfattning och karaktär, föreslås följande gruppering av datamaterialet: 

1. Gruppering av datamaterialet efter hastighetsgräns (km/h), enligt: 

• 70, 80, 90, 100 

2. Gruppering av datamaterialet efter linjeföringsstandard baserad på Strömgren, Lindqvist & 

Carlsson (2016): 

• 1, 2, 3, 4 

3. Gruppering av datamaterialet efter trafiktyp, enligt något av följande förslag: 

• Tätortsnära, Landsbygd 

• Arbetsresor, Standard, Turist 

4. Gruppering av datamaterialet efter trafiksammansättning, enligt följande förslag: 

• Hög andel tung trafik, Normal andel tung trafik, Låg andel tung trafik 

5. Gruppering av datamaterialet efter vägutformning, enligt följande: 

• Bred, Normal, Smal, Mycket smal 

• Mycket god säkerhet, God säkerhet, Mindre god säkerhet, Låg säkerhet  

• Hög utrustningsnivå, Låg utrustningsnivå 

Förklaringsvariablerna i avsnitt 6 överlappar till viss del och kan därför inte tillämpas i vissa 

kombinationer. Därför föreslås att följande kombinationer av förklaringsvariabler undersöks och 

utvärderas: 

➢ Hastighetsgräns, Siktklass, Vägbredd 

➢ Hastighetsgräns, Linjeföring, Vägutformning 

➢ Hastighetsgräns, Linjeföring, Trafiktyp, Vägutformning 

➢ Hastighetsgräns, Linjeföring, Trafiksammansättning 

➢ Hastighetsgräns, Trafiktyp, Vägutformning 

➢ Hastighetsgräns, Vägutformning, Trafiksammansättning 

➢ Hastighetsgräns, Trafiktyp, Trafiksammansättning 

Det första alternativet utgör exakt samma vägindelning som den nuvarande vägklassningen för VQ-

sambanden (Olstam & Bernhardsson, 2017). Filtreringen med den kombinationen av 

förklaringsvariabler genomförs i syfte att identifiera en referenspunkt. Den nya klassindelningen bör 

av naturliga skäl inte presentera sämre jämfört med den klassning som tillämpas i nuläget. 

Data grupperas och utvärderas sparat för enskilda fordonstyper, det är lämpligt att gruppera 

fordonstyperna på samma sätt som för de nuvarande VQ-sambanden (personbil, lastbil utan släp, 

lastbil med släp). De olika alternativen bör utvärderas baserat på spridning av datapunkter, vilket kan 

bedömas med regressionsanalys. Se avsnitt 7.3.1 för metodförslag till kvantitativ bedömning av de 

olika grupperingarna av förklaringsvariablerna. 

Respektive kombination av förklaringsvariabler beskrivs mer utförligt nedan. För vissa av 

förklaringsvariablerna föreslås flera alternativa angreppsätt för att extrahera den data som behövs för 

att kunna klassificera olika vägavsnitt. Tanken är att utvärderingen bör genomföras enligt det 

angreppsätt som anses lämpligast. En sådan bedömning bör göras efter att dataunderlaget 

kvalitetssäkrats.  

Hastighetsgräns, Siktklass, Vägbredd 

Är den kombination som utgör nuvarande klassning av VQ-samband. Mätdata delas grupperas inte 

baserat på olika siktklasser utan samtliga data för en kombination av vägbredd och hastighetsgräns 

antas tillhöra en given siktklass. Datamaterialet delas in enligt Tabell 5. Mätdata tillämpas enbart för 

de givna kombinationerna, övriga klasser baseras på modellberäkningar. Notera att utvärderingen av 

denna klassindelning kommer att tillämpas som referenspunkt i utvärderingen.  
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Tabell 5. Indelning av datamaterial för nuvarande VQ-klassning. 

Vägbredd  Bred  

 

Normal  

 

Smal  

 

Mycket smal  

 Siktklass  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hastighets-

gräns 

100 X    X    X        

90 X    X    X        

80  X    X    X       

70  X     X    X    X  

 

Hastighetsgräns, Linjeföring, Vägutformning 

Liknande angreppsätt som den nuvarande klassindelningen, men där linjeföringen bestäms utifrån 

modellberäkningen enligt Strömgren, Lindqvist & Carlsson (2016). Metoden möjliggör bättre 

anpassning mot verkliga förhållanden eftersom data kan klassas utifrån vägens linjeföring vid den 

faktiska mätplatsen, till skillnad från dagens princip där mätpunkterna antas tillhöra en viss siktklass. 

Initialt bör datamaterialet delas in enligt Tabell 6, vilket motsvarar samma antal kombinationer som 

befintliga VQ-samband för tvåfältsvägar (Olstam & Bernhardsson, 2017). Det är dock inte säkert att 

det kommer att finnas tillräckligt med mätdata för att kunna skatta samband för samtliga kategorier.  

Tabell 6. Indelning av datamaterial för förklaringsvariablerna hastighetsgräns, linjeföring och 

vägbredd. 

Vägutformning  Bred  

 

Normal  

 

Smal  

 

Mycket smal  

 Linjeföring  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hastighets-

gräns 

100 X X X  X X X  X X X      

90 X X X  X X X  X X X      

80 X X X  X X X X X X X X     

70 X X X  X X X X X X X X X X X X 

 

Hastighetsgräns, Linjeföring, Trafiktyp, Vägutformning 

Kombinationen av hastighetsgräns, linjeföring och trafiktyp täcker ett brett spektrum av olika 

vägtyper. Att dessutom bryta ned grupperingen beroende på olika vägbredder borde ge en mycket 

omfattande vägklassindelning som kan representera olika trafikföringar på ett bra sätt. Ett förslag på 

hur mätdata kan brytas ned för de olika attributen redovisas i Tabell 7, observera att klassindelningen 

kan genomföras annorlunda genom att tillämpa kategorier av reseärende istället för långväga/kortväga 

trafik för att representera trafiktyp (se avsnitt 6.3).  

 

Tabell 7. Indelning av datamaterial för förklaringsvariablerna hastighetsgräns, linjeföring, 

reseärende (trafiktyp) och vägbredd. 

Trafiktyp  Landsbygd 

Landsbygd 

Landsbygd 

Landsbygd 

Tätort 

Vägutformning  Bred 

 

Normal 

 

Smal  

 

Mycket smal  

 

Bred Normal 

Linjeföring  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Hastighets-

gräns 

100 X X X  X X X      X X X        

90 X X X  X X X      X X X        

80 X X X X X X X X     X X X X X X X X X X 

70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Hastighetsgräns, Linjeföring, Trafiksammansättning 

Genom att tillämpa förklaringsvariablerna hastighetsgräns, linjeföring och trafiksammansättning 

inkluderas viktiga egenskaper i VQ-sambanden som relaterar till omkörningsbehov och 

omkörningsmöjligheter, något som i stor utsträckning påverkar trafikföringen på tvåfältsvägar. Vid 

friflödesförhållanden påverkas hastighetsanspråket till stor del av vägens linjeföring. Vid högre flöden 

påverkas trafikföringen till stor del av omkörningsmöjligheter/omkörningsbehov, vilket i sin tur 

påverkas av motriktat flöde samt spridningen i önskad hastighet (vilket beror av 

trafiksammansättningen och framförallt andelen tung trafik).  

Hastighetsanspråket för tung trafik påverkas dessutom extra mycket av vägens linjeföring. Ett förslag 

till att bryta ned de olika attributen redovisas i Tabell 8, observera att andelen tung trafik kan 

beräknas/representeras på olika sätt, se avsnitt 6.5. 

Tabell 8. Indelning av datamaterial för förklaringsvariablerna hastighetsgräns, linjeföring och 

trafiksammansättning (andel lastbilar). 

Tung trafik  Hög 

 

Normal 

 

Låg 

 Linjeföring  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hastighets-

gräns 

100 X X X  X X X  X X X  

90 X X X  X X X  X X X  

80 X X X X X X X X X X X X 

70 X X X X X X X X X X X X 

 

Hastighetsgräns, Trafiktyp, Vägutformning 

Kombinationen hastighetsgräns, trafiktyp och vägutformning är ett alternativ sätt att beskriva vägens 

egenskaper samt trafikföringen på vägen, utan att direkt involvera vägens linjeföring. Teorin bygger på 

att vägens allmänna utrustningsnivå primärt påverkar hastighetsanspråket och inte vägens linjeföring. 

Ett förslag till klassindelningen redovisas i Tabell 9. Observera att det finns alternativa sätt att 

representera vägutformning (se avsnitt 6.4) samt trafiktyp (se avsnitt 6.3). 

Tabell 9. Indelning av datamaterial för förklaringsvariablerna hastighetsgräns, resärende och 

vägutformning. 

Säkerhetsklass  Mycket god 

 

God Mindre god Låg 

Trafiktyp  Landsb. Tätort Landsb. Tätort Landsb. Tätort Landsb. Tätort 

Hastighetsgräns 

100 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X X X 

90 X X X X X X 

80 X X X X X X 

70 X X X X X X 

 

Hastighetsgräns, vägutformning, trafiksammansättning 

Denna kombination utgör ytterligare ett alternativt där vägutformning tillämpas som substitut för 

linjeföring. Kombinationen vägutformning och trafiksammansättning representerar förarens 

hastighetsanspråk beroende på vägens egenskaper, samt trafikförhållandet (trafiksammansättningen 

påverkar omkörningsbehovet). Ett förslag på klassindelning presenteras i Tabell 10. Observera att 

vägutformning kan representeras på alternativa sätt (se avsnitt 6.4), detsamma gäller även 

trafiksamansättning (se avsnitt 6.5). 
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Tabell 10. Indelning av datamaterial för förklaringsvariablerna hastighetsgräns, trafiktyp och 

trafiksammansättning (andel tung trafik). 

Säkerhetsklass  Mycket god God Mindre god Låg 

Tung trafik  Hög 

 

Nor

mal 

 

Låg Hög 

 

Nor

mal 

 

Låg Hög 

 

Nor

mal 

 

Låg Hög 

 

Nor

mal 

 

Låg 

Hastighetsgräns 

100 X X X X X X X X X X X X 

90 X X X X X X X X X X X X 

80 X X X X X X X X X X X X 

70 X X X X X X X X X X X X 

 

 

Hastighetsgräns, Trafiktyp, Trafiksammansättning 

Tillsammans kan trafiktyp, hastighetsgräns och trafiksammansättning representera de fundamentala 

delarna hastighetsflödessambanden (relationen mellan hastighet och flöde). Angreppsättet antas 

särskilt lämpligt för vägar med hög trafikefterfrågan, eftersom hastighetsanspråket till stor del då antas 

vara korrelerat med omkörningsbehov och omkörningsmöjligheter. Trafiksammansättning och 

trafiktyp utgör nyckelkomponenter som beskriver spridningen i önskad hastighet, vilket beskriver 

omkörningsbehovet. Ett förslag till klassindelningen redovisas i Tabell 11, observera dock att trafiktyp 

kan beskrivas på alternativa sätt (se avsnitt 6.3) och detsamma gäller även trafiksammansätning (se 

avsnitt 6.5). 

Tabell 11. Indelning av datamaterial för förklaringsvariablerna hastighetsgräns, trafiktyp och 

trafiksammansättning (andel tung trafik). 

Tung trafik  Hög 

 

Normal 

 

Låg 

 Trafiktyp  Landsb. Tätort Landsb. Tätort Landsb. Tätort 

Hastighetsgräns 

100 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X 

90 X X X X 

80 X X X X 

70 X X X X 

 

7.3.1. Metodförslag för utvärdering av förklaringsvariabler 

Multipel linjär regressionsanalys skulle kunna användas för att ta fram en sambandsfunktion för 

hastighet. Olika modeller bör beaktas, där flöde ska ingå som förklaringsvariabel i varje modell och 

där kombinationer av andra förklaringsvariabler ska jämföras.  

Modellvalet kan baseras på regressionskoefficienten 𝑅2 eller andra mått på anpassningen, men 

avsikten är inte att enbart data ska styra över modellvalet. Stor vikt ska även läggas vida att 

koefficienterna har rätt storlek och tecken i förhållande till tidigare kunskap, att resttermerna inte 

uppvisar stora och tydliga mönster etc. 

Sedan tidigare betraktas VQ-sambandet som ett styckevis linjärt samband där brytpunkterna för 

flödesnivå är kända. Regressionsanalysen behöver inte nödvändigtvis utgå från det styckevis linjära 

sambandet, utan kan exempelvis anpassas mot ett kontinuerligt samband enligt Trafikverket (2014a). 
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7.3.2. Bearbetning och skattning av hastighetsflödessamband 

Efter utvärderingen av ovan nämnda förklaringsvariabler, skattas slutgiltiga hastighetsflödessamband 

för den kombination av förklaringsvariabler som uppvisar bäst resultat. Hastighetsflödessambanden 

skattas enligt följande steg: 

1. Plottning av hastighetsflödesgrafer för respektive typsektion och fordonstyp. 

2. Bestämning av frifordonsgräns (brytpunkt 1) för respektive typsektion. 

3. Beräkning av frifordonshastighet per typsektion och fordonstyp från datamaterialet. 

4. Fastställande av kapacitetsflöde, baserat på tidigare empiri och antaganden. 

5. Fastställande av övriga brytpunkter baserat på datamaterialet och/eller modellberäkningar. 

6. Fastställande av VQ-tabeller (brytpunkter och hastighet) för samtliga kombinationer. 

För eventuella vägkategorier där inga mätningar genomförts, tillämpas revidering baserat på data från 

liknande vägar alternativt enbart på modellberäkningar. För tvåfältsvägar rekommenderas tillämpning 

av modellen som presenteras i Trafikverket (2014a) för modellberäkningar av vägkategorier som 

saknar mätdata. 

 Databearbetning av lätta lastbilar utan släp 

Mätdata för hastighetsindex och från TMS-systemet har tyvärr en annan klassificering av fordonstyper 

än de som används i Trafikverkets effektsamband och EVA-systemet. Mätdata TMS-systemet klassar 

fordonen baserat på antalet axlar samt axelavstånd, mätdata för hastighetsindex klassar fordon baserat 

på längd och fordonets längd och den magnetiska profilens medelamplitud. Mätdata betecknar ändå de 

olika lastbilsklasserna med lätt och tung lastbil, vilket således är missvisande. De fordonskategorier i 

mätdata som är intressanta för detta arbete är:  

• personbil utan släp (pbu) 

• personbil med släp (pbs) 

• ”lätt”/kort lastbil utan släp (llbu) 

• ”tung”/lång lastbil utan släp (tlbu) 

• ”lätt”/kort lastbil med släp (llbs) 

• ”tung”/lång lastbil med släp (tlbs) 

Notera att analysatorerna som tillämpas vid mätningarna inte kan separera lastbilar och bussar. Bussar 

ingår således i kategorierna llbu, tlbu, llbs samt tlbs. I Trafikverkets effektsamband och EVA-systemet 

används istället en fordonsklassificering baserad på juridisk definition och vikt: 

• personbil med eller utan släp (pb) 

• lastbil eller buss utan släp (lbu) 

• lastbil med släp (lbs). 

Grundöversättningen är att mätnings-kategorierna pbu och pbs tillsammans utgör EVA-kategorin pb, 

att mätnings-kategorierna llbu och tlbu utgör EVA-kategorin lbu och att mätnings-kategorierna llbs 

och tlbs utgör EVA-kategorin lbs. Problemet är att TMS-mätningarna klassificerar fordon baserat på 

axelavstånd, antal axlar, fordonslängd och den magnetiska profilens medelamplitud istället för vikt 

och ändamål, vilket gör att det finns en uppenbar risk att fordonsklassningen inte stämmer överens 

med den fordonstypsindelning som används i Trafikverkets effektsamband och EVA. 

Till exempel definierar TMS-systemet "lätta” lastbilar utan släp (llbu) som fordon med 2 axlar och 

axelavstånd större än 3,3 meter medan EVA klassar lätta lastbilar efter den juridiska indelningen som 

innefattar fordon med totalvikt under 3,5 ton, avsedda för godstransporter. Detta gör att ”lätta” 

lastbilar utan släp (llbu) enligt TMS-definitionen innehåller en stor andel ”lätta” lastbilar som i juridisk 

mening inte är lastbilar och därför har samma hastighetsgräns som personbilar utan släp, t.ex. skåp-

bilar med axelavstånd över 3,3 meter. Detta gör att TMS-kategorin llbu består av en inhomogen 

fordonsuppsättning med skilda beteenden och hastighetsgränser då hastighetsgränsen för personbilar 
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är 90 km/h eller mer. Problemet gäller inte i lika stor utsträckning lätta lastbilar med släp eftersom 

dessa har samma hastighetsgräns som personbilar med släp. 

För lastbilar utan släp föreslås därför en bearbetningsmetod för att skatta medelhastigheten. I Olstam, 

Carlsson & Yahya (2013) antogs att 50 % av fordonen i TMS-mätklassen llbu utgörs av lätta last-bilar, 

som har samma hastighetsgräns som pbu. Detta grundade sig på de schabloner för årlig kör-sträcka 

som finns i Artemis- och HBEFA-programmen för beräkning av emissioner per fordonstyp (Olstam, 

Carlsson & Yahya, 2013). I brist på empiriskt underlag för samband mellan axelavstånd, vikt och 

fordonstyp föreslås att samma antagande används tillsvidare. 

Förslaget innebär att dessa 50 % lätta lastbilar (𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

) ges en medelhastighet (𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

) på 99 % av 

den för pbu. På detta sätt kan medelhastigheten för resterande 50 % tunga lb utan släp (𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢) 

beräknas. Denna delgrupp (𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢) slås ihop med mätklass tlbu (𝑁𝑡𝑙𝑏𝑢) till en resulterande hastighet 

för lbu (𝑣𝑙𝑏𝑢). Övriga 50 % (𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

) flyttas istället över till pbu, se räkneexemplet nedan. Data innan 

revidering presenteras i Tabell 12 och justerade data redovisas i Tabell 13. 

Tabell 12. Indata till räkneexempel för justering av llbu (innan revidering). 

Hastighetsgräns 90 km/h 
 

pbu pbs pb tlbu llbu lbu 

Antal fordon totalt, 1000-tal  305 12 814 13 119 187 768 955 

Medelhastighet [km/h]  82.9 92.0 91.8 82.8 89.1 87.9 

 

Lätta lastbilar utan släp (llbu) som flyttas till personbilar 

𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

=
𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢

2
=  

768

2
= 384 

𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

=  0.99 ∗ 𝑣𝑝𝑏𝑢 =  0.99 ∗ 92.0 = 91.1
𝑘𝑚

ℎ
  

 

Lätta lastbilar utan släp (llbu) som ingår i lastbilar utan släp (lbu) 

𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢 =

𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢

2
=  

768

2
= 384 

Hastigheten för lätta lastbilar utan släp kan skrivas som viktad summa av hastigheten för de juridiskt 

sett lätta lastbilarna (𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢) och hastigheten för de personbilar som klassats som lätta lastbilar 

(𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

), det vill säga 

𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢 =
𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢

→𝑙𝑏𝑢⋅ 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢+𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢

→𝑝𝑏𝑢
⋅𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢

→𝑝𝑏𝑢

𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢+𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢

→𝑝𝑏𝑢 ,  

där 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢 + 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢

→𝑝𝑏𝑢
= 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢. Detta ger att hastigheten för de verkligt lätta lastbilarna kan beräknas 

som 

𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢 =

 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢 ⋅ 𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢 − 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

⋅ 𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢 =

 768 ⋅ 89.1 − 384 ⋅ 91.1

384
= 87.1 𝑘𝑚/h 

 

Lastbilar utan släp (reviderade) 

𝑁𝑙𝑏𝑢 =  𝑁𝑡𝑙𝑏𝑢 ⋅ 𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑙𝑏𝑢 =  187 + 384 = 571 
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𝑣𝑙𝑏𝑢 =
 𝑁𝑡𝑙𝑏𝑢 ⋅ +𝑁𝑙𝑙𝑏𝑢

→𝑙𝑏𝑢 ⋅ 𝑣𝑙𝑙𝑏𝑢
→𝑝𝑏𝑢

𝑁𝑙𝑏𝑢
=

 187 ⋅ 82.8 + 384 ⋅ 87.1

571
= 85.7 𝑘𝑚/h 

Tabell 13. Utdata från räkneexempel för justering av llbu (efter revidering). 

Hastighetsgräns 90 km/h 
pbs pbu pb tlbu llbu lbu 

Antal fordon totalt, 1000-tal 305 13 198 13 503 187 768 571 

Medelhastighet [km/h] 82.9 92.0 91.8 82.8 89.1 85.7 

7.4.1. Förbättrad metod för databearbetning av lätta lastbilar utan släp 

Ett sätt att förbättra den nuvarande metoden för databearbetning av lätta lastbilar, vore att tillämpa data 

från trängselskattesystemet och jämföra mot tillgängliga mätningar för hastighetsindex eller från 

TMS-systemet. Data från trängselskattesystemet innehåller juridisk fordonstyp eftersom systemet läser 

av enskilda fordons registreringsskylt och synkar mot fordonsregistret. Under förutsättning att det 

även finns tillgång till mätdata för hastighetsindex eller från TMS-systemet för samma sträcka, skulle 

mätningarna kunna verifieras utan att tillämpa den schablonmässiga fordonsfördelningen i Artemis- 

och HBEFA. 

Denna metod kräver information om fordonets längd och/eller axelavstånd samt axelantal från 

fordonsregistret, det är dock oklart om det är möjligt att synka dessa attribut mot tillgängliga mätdata. 

Eftersom fordonssammansättningen kan variera mellan olika vägtyper, vore det lämpligast att tillämpa 

mätdata från bropassager vid Motala och Sundsvall för att skatta fordonssammansättningen på 

landsvägar. 

 Transformering av punkthastighet till reshastighet 

Eftersom TMS-systemet genererar punkthastigheter (eng. time mean speed) och hastighetsflödes-

sambanden representerar reshastighet (eng. space mean speed) 10 behöver en transformation göras. Det 

finns ett exakt förhållande för transformering av reshastighet till punkthastighet, givet att variansen för 

reshastigheten är känd (Haight och Mosher, 1962). Punkthastigheten �̅�𝑡 blir då 

𝑣�̅� = 𝑣�̅� +
𝜎𝑠

2

�̅�𝑠
, 

där �̅�𝑠 är medelreshastigheten och 𝜎𝑠
2 är variansen för densamma. Det finns inget exakt förhållande 

mellan medelreshastighet, punkthastighet och variansen i punkthastighet. Dessutom är inte variansen i 

punkthastighet tillgänglig från TMS-systemet. Istället föreslås att skatta ett intervall för res-hastigheten 

genom att anta ett minsta och ett högsta värde för förhållandet mellan standardavvikelsen och 

medelvärdet för reshastighet (variationskoefficienten), det vill säga 

𝜂 =
𝜎

𝑣�̅�
. 

Givet antagande om minsta värde 𝜂𝑚𝑖𝑛 och största värde 𝜂𝑚𝑎𝑥 kan då ett högsta värde för reshastighet 

beräknas som 

�̃�𝑠,𝑚𝑎𝑥 =
𝑣�̅�

1 + 𝜂𝑚𝑖𝑛
2  

                                                      

 

10 För definition av time mean speed och space mean speed se t.ex. Transportation Research Board 2010. 

HCM2010 - Highway Capacity Manual. Volume 1: Concepts. Washington D.C., USA: Transportation Research 

Board. 
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och ett minsta värde för reshastighet beräknas som 

�̃�𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
𝑣�̅�

1 + 𝜂𝑚𝑎𝑥
2  

De antagna förhållandena mellan medelvärde och varians för reshastighet för de olika fordonstyperna 

är baserade på tidigare erfarenheter och redovisas i Tabell 14. De resulterande intervallen har använts 

för att undersöka om en eventuell justering av friflödeshastigheten i hastighetsflödessambanden 

behövs och för indikation på hur stor ändring som behövs för att hamna inom intervallet. 

Tabell 14. Antagna minsta och största förhållanden (𝜂) mellan standardavvikelse och medelvärde för 

reshastighet. 

Pb Lbu Lbs 

min max min max min max 

0,08 0,12 0,08 0,12 0,04 0,06 
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Bilaga 1 - Enkätundersökningen 
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Bilaga 2 – Nödvändiga indata för revidering av VQ-samband 

Tabell 15 Nödvändiga indata som krävs för att genomföra metodförslaget att undersöka lämpliga 

förklaringsvariabler för VQ-samband på tvåfältsvägar. 

Variabel/företeelsetyp Datakälla 

Antal körfält NVDB 

ATK-Mätplats NVDB 

Bärighet NVDB 

Cirkulationsplats NVDB 

Farthinder NVDB 

GCM-separation NVDB 

Hastighetsgräns NVDB 

Korsning NVDB 

Leveranskvalitet drift och underhåll 2017 NVDB 

Länkroll NVDB 

Räffla NVDB 

Slitlager NVDB 

Stigningsfält NVDB 

Strategiskt vägnät för tyngre transporter NVDB 

Trafiktyp (måste synkas från dataprodukt) NVDB 

Tättbebyggt område NVDB 

Vägbredd NVDB 

Vägens säkerhetsklassning NVDB 

Vägräcke NVDB 

Vägtyp NVDB 

ÅDT total trafik (ÅDT fordon) NVDB 

ÅDT tung trafik (ÅDT lastbil) NVDB 

FPV godstransporter NVDB 

FPV dagliga personresor NVDB 

FPV långväga personresor NVDB 

Kurvatur PMSv3 

Backighet PMSv3 

IRI höger PMSv3 

Kantdjup PMSv3 

Spårdjup max17 PMSv3 

 


