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1. Definitioner 

Motorcykel är ett två-, tre- eller fyrhjuligt motorfordon som delas in i kategorierna lätt 

och tung motorcykel, se Transportstyrelsens websida1. En tvåhjulig motorcykel har större 

motor, högre effekt eller är konstruerad för en högre hastighet än vad som gäller för en 

moped. En trehjulig motorcykel har tre symmetriskt placerade hjul, en vikt i körklart skick 

av högst 1 000 kg och större motor, högre effekt eller är konstruerad för en högre hastighet 

än vad som gäller för en moped. En fyrhjulig motorcykel får väga högst 450 kg utan last 

och den maximala nettomotoreffekten får inte överstiga 15 kilowatt. Om den är inrättad 

för godsbefordran får den dock väga 600 kg utan last.  

Mc är förkortning av motorcykel  

Metor är namnet på den trafikanalysator som huvudsakligen har använts vid mätning av 

trafikflöden. I Trafikverket (2015) sägs bland annat: 

Som mätutrustning används sedan 1989 två parallella luftslangar kopplade 

till en analysator av märket Metor 2000 eller Metor 3000. När ett fordon 

(egentligen ett antal fordonsaxlar) passerar slangarna skickas luftpulser till 

analysatorn som registrerar tidpunkten för varje puls och identifierar fordon 

från denna information och fördelar dem på 15 olika klasser.  

Fordon i Metor definieras utifrån följande axiom (Lundström, 2001): 

Ett fordon utgörs av ett dragfordon med eller utan släp. Dragfordonet måste 

ha minst 2 axlar och det totala antalet axlar får ej överstiga 14 stycken. Av-

ståndet mellan axlarna ska ligga inom intervallet "min axelavstånd" och 

"max axelavstånd".  

Fordonsklass är en klassificering av fordon som görs i Metor 2000. De registrerade 

pulserna sorteras in i 15 olika fordonsklasser utifrån givna regler för antal hjulaxlar, axel-

avstånd och hastighet, se vidare Lundström, 2001. Det är alltså en sekvens av pulser och 

tidsavstånden mellan dessa som styr fordonsklassificeringen. Fordonsklasserna benämns 

enligt Tabell 4.1 i Trafikverket (2015) som också redovisar en mer detaljerad tabell i sin 

Bilaga 2. 

Fordonsklass 1 är fordon med axelavstånd B, där 80 cm ≤ B < 180 cm. Fordonsklass 1 

utgörs framför allt av motorcyklar men kan även omfatta t.ex. mopeder och bilar med 

korta axelavstånd. 

Imputering är en ersättningsmetod som används om trafikanalysatorn inte klarar av att 

avgöra vilket fordon som har passerat utifrån den pulssekvens som har registrerats. Svår-

tydda pulssekvenser ersätts med fordon som registrerats tidigare under samma mätperiod. 

Ersättningsfordon väljs utifrån ett antal statistiska parametrar och en imputationstabell. 

Tabellen är statistiskt uppbyggd och finns lagrad i mätutrustningen. Förutom uppgift om 

fordonsklass innehåller imputationtabellen även uppgift om hastighet och riktning för 

fordonen. Den uppdateras fortlöpande med data för de fordon som passerar mätplatsen 

från det att mätningen startas. Uppdateringen bidrar till att imputationerna blir rättvisande 

för trafiksammansättningen på den aktuella mätplatsen. För en mer utförlig förklaring hän-

visas till Varedian 2013B, kapitel 4.2.4.1 (Imputationsförfarandet i Metor) och till Lund-

ström, 2001.  

Imputation är det fiktiva fordon som skapas vid imputering. En imputation skapas så att 

det imputerade fordonet får samma egenskaper som ett tidigare identifierat fordon. 

                                                      

 

1 https://www.transportstyrelsen.se/mc (2018-06-20) 

https://www.transportstyrelsen.se/mc
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Imputeringsgrad för en fordonsklass är andelen av alla fordon i en klass som imputerats. 

Verkningsgrad för en mätfil är andelen registrerade pulser i trafikanalysatorn som har 

kodats till fordon. Med pulser som kodats till fordon avses pulser som kodats till fordon 

utan imputation (Varedian, 2013B).  

Medelverkningsgrad för en given tidsperiod (oftast ett dygn) är andelen registrerade 

pulser i trafikanalysatorn som har kodats till fordon, av alla registrerade pulser under 

tidsperioden (Varedian, 2013B). 

MDT är en förkortning av medeldygnstrafik. Det är den totala trafikmängden räknat i 

antal motordrivna fordon som passerar en punkt eller en trafikhomogen vägsträcka under 

en tidsperiod dividerad med antal dygn i tidsperioden. Trafikens båda riktningar ingår 

(Trafikverket, 2013). 

ÅDT är en förkortning av årsmedeldygnstrafik och avser MDT under ett helt kalenderår. 

(Varedian, 2013A). 

Vägkategori anger typ av väg. Här används fyra vägkategorier: europaväg (vägnummer 4, 

6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 45 och 65), riksväg (vägnummer <100, ej europaväg), primär 

länsväg (vägnummer 100–499) och övrig länsväg (vägnummer 500 eller högre). 

Huvudvägnätet består av europavägar, riksvägar och primära länsvägar. 

Värdväg och gästväg är en inbördes rangordning för vägar/vägnummer i de fall där flera 

vägnummer förekommer på samma fysiska vägsträcka. Vägarna sägs då ha en gemensam 

sträckning. En av vägarna, vanligen den med den lägsta vägkategorin och det lägsta väg-

numret, kallas för värdväg och det finns alltid en vägsträcka som är kopplad till värdvägs-

numret. De övriga kallas för gästvägar. En värdväg kan ha flera gästvägar (Vägverket 

avdelning Sitd, 2006).  

Mätavsnitt är ett sammanhängande avsnitt bestående av en eller flera vägar där ÅDT har 

ungefär samma värde på hela avsnittet. Start- och slutpunkt för mätavsnittet är definierade 

och avsnittet har ett unikt identifikationsnummer (avsnittsid). På avsnittet väljs en slump-

mässig mätpunkt. Upprepade mätningar ska om möjligt göras i samma punkt vid varje 

mättillfälle, men på grund av lokala förändringar behöver punkten ibland flyttas.  

Avsnittsidentifikation (avsnittsid) är ett unikt identifikationsnummer för ett specifikt 

mätavsnitt. Kallas även punktnummer. 

Urvalskod anger om ett mätavsnitt ska mätas eller ej. 1: ska mätas, 2: ska inte mätas, 

3: kan inte mätas. 

Sommarhalvåret definieras här som tidsperioden 1 april till och med 30 september. 

Länkroll normal är länk där båda färdriktningarna finns på samma körbana och där vägen 

inte är av typen gren, se förklaring nedan. 

Länkroll syskon fram är länk som är del av en väg där trafik i respektive färdriktning 

färdas på skilda körbanor och där färdriktning på den aktuella körbanan går i vägens rikt-

ning (t.ex. de körfält på en motorväg som går i vägens riktning). 

Länkroll syskon bak är länk som är del av en väg där trafik i respektive färdriktning 

färdas på skilda körbanor och där färdriktning på den aktuella körbanan går mot vägens 

riktning (t.ex. de körfält på en motorväg som går mot vägens riktning). 

Länkroll gren är länk vars syfte är att leda trafik mellan huvudvägarna i en trafikplats, 

korsning eller cirkulationsplats, och som inte ingår i den genomgående vägens länkföljd. 

Kan även vara en kortare parallell vägsträcka vid sidan om huvudvägen som redovisas 

med separat länk, t.ex. rastplats eller busshållplats. 
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Mätperiod är en indelning av mätåret. Det delas in i 103 mätperioder, varav knappt 

hälften är vardagsperioder om 4 dygn och drygt hälften är helgperioder om 3, 4 eller 5 

dygn. 

Länkriktning anger om länken har dubbelriktad trafik (länkroll 0) eller enkelriktad, och 

då vilken riktning trafiken på länken har (1 eller 2) i förhållande till avsnittets riktning. I 

denna rapport används länkriktning endast för att kontrollera om avsnittet har enkel- eller 

dubbelriktad trafik. 

Mätriktning anger registrerade fordons riktning i förhållande till de parallella givarnas 

placering tvärs över vägen. Riktning 1 anger att fordonet har passerat givare nr 1 först. 

Riktning 2 anger att fordonet har passerat givare nr 2 först. Vanligtvis placeras mät-

apparaten i vägrenen och givare 1 är den givare som fordonen i körfältet närmast mät-

apparaten passerar först. I detta projekt fanns ingen uppgift om på vilken sida om vägen 

mätapparaten hade placerats, hur givarna hade numrerats eller hur riktningarna hade defi-

nierats. I denna rapport används dock riktningsbegreppen främst för att kontrollera om 

mätdata finns i en eller två riktningar och hur trafikflödet fördelar sig mellan riktningarna. 

Flöde avser framför allt dygnsflöde. Flöden kan avse andra tidsperioder men skrivs då 

som sammansatt ord, t.ex. timflöde. Där det behövs anges vilket fordonsslag som avses, 

t.ex. mc-flöde. Trafikflöde avser det sammanlagda flödet av alla fordonsslag. Information 

om tidsperiod och fordonsslag kan kombineras, t.ex. mc-periodflöde. De flöden som be-

skrivs i den här texten är nästan alltid skattade flöden, men det kommer inte att upprepas 

varje gång att flöden avser skattade flöden. På liknande sätt är skattningar nästan alltid 

flödesskattningar enligt ekvation (1) eller kombinationer av sådana flödesskattningar, men 

det kommer inte att upprepas varje gång att skattningar avser flödesskattningar. 
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2. Bakgrund  

Trafikverket ser ett ökat behov av uppgifter om trafikflöden och fordonshastigheter för 

motorcyklar, speciellt med avseende på tillförlitliga data inom trafiksäkerhetsområdet. Vid 

olycksanalys är det till exempel svårt att finna exponeringsdata för motorcyklister (se 

Forsman och Vadeby, 2014). För mc-flöden finns en särskild metod framtagen, se PM 

”Beräkningar av mc-flöden på Trafikverkets ÅDT-avsnitt” (Eriksson, 2013).  

Skattningar av trafikflöden tas fram på basis av ett 12-årigt mätprogram för årsmedel-

dygnstrafik (ÅDT). Sedan år 2006 skattas även mc-flöde under sommarhalvåret med hjälp 

av data från mätprogrammet. Skattningar av mc-flöden på de statliga vägarna år 2006–

2012 utfördes enligt metoden beskriven i Eriksson (2013). Motsvarande skattningar 

gjordes även för år 2013–2014 med denna metod, enligt uppgift från Trafikverket. 

Metoden användes också för skattningar år 2015, men då genomfördes dessutom ytter-

ligare rimlighetskontroller och korrigeringar av data, vilket är beskrivet i teknisk rapport 

”Trafikflöden för motorcyklar 2015” (Sörensen och Eriksson, 2016). Metoden vidareut-

vecklades för skattningarna år 2016, se Sörensen, Henriksson och Yahya (2017).  

Resultaten av mc-flödesskattningarna har rapporterats till Trafikverket i tabellform upp-

delade per mätår och vägkategori. Trafikverket har publicerat resultaten i kartor på sin 

websida2. 

2.1. Trafikverkets mätprogram för årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 

Trafikflödet på det statliga vägnätet skattas på grundval av flödesmätningar på slump-

mässigt valda mätavsnitt. Totalt finns nästan 36 000 mätavsnitt och närmare 22 500 av 

dessa ska mätas enligt ett mätprogram som löper i cykler om 4 år för huvudvägnätet och i 

cykler om 12 år för övriga länsvägar. Antalet definierade avsnitt kan skilja sig åt mellan 

olika år, t.ex. beroende på att det kan tillkomma och försvinna avsnitt i samband med om- 

och nybyggnationer.  

Urvals- och skattningsförfarande för undersökning av trafikarbetet på det statliga vägnätet 

har tidigare redovisats av Nyfjäll och Forsman (2014) samt av Varedian (2013). De avsnitt 

som ska mätas är definierade så att de kan betraktas som trafikhomogena, det vill säga att 

ÅDT har ungefär samma värde på hela avsnittet. För varje mätavsnitt väljs slumpmässigt 

en plats där mätningar ska utföras vid återkommande tillfällen.  

Mätåret är indelat i 103 perioder, enligt uppgift på Trafikverkets websida3 . Det görs en 

uppdelning mellan helgperioder och vardagsperioder. En vardagsperiod sträcker sig oftast 

över fyra dygn, från måndag kl. 12:00 till fredag kl. 12:00 och en helgperiod över tre 

dygn, från fredag kl. 12:00 till måndag kl. 12:00. Vid storhelger kan helgperioderna vara 

längre. För varje vald helgperiod mäts hela perioden, medan endast ett av vardagsdygnen 

per utvald vardagsperiod mäts. I direkt anslutning till helgmätningen mäts numera även ett 

extra vardagsdygn, t.ex. torsdag kl. 12:00–fredag kl.12:00 eller måndag kl.12:00–tisdag 

kl.12:00. Därmed erhålls ett större urval av vardagsdygn, utan större merkostnad. Dessa 

extra mätningar klassas normalt sett inte som ordinarie vardagsdygn, utan används främst 

för att utöka dataunderlaget för mätavsnittet. Trots att alla mätningar teoretiskt sett ska 

starta kl.12:00 förekommer alla andra starttimmar under kalenderdygnet också, av 

praktiska skäl. 

En period är oftast sammanhängande, men vid enstaka tillfällen är den uppdelad, t.ex. tre 

dagar sammanhängande plus en dag fristående. För varje period finns flera ersättnings-

                                                      

 

2 https://trafikverket.ineko.se/se/trafikflödeskartor-mc (2018-08-27) 

3 https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/ (2018-06-20) 

https://trafikverket.ineko.se/se/trafikflödeskartor-mc
https://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/
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perioder. Storhelger ersätts med en vanlig helg som ligger nära i tiden till den ordinarie 

perioden (i detta fall storhelgen). Om en mätning misslyckas kan en ersättningsmätning 

utföras under samma period eller under en av de definierade ersättningsperioderna. I 

Erikssons metodbeskrivning (Eriksson, 2013) framgår det inte exakt vad som avses med 

ordinarie mätningar. Enligt muntlig information från Trafikverket år 2015 är ersättnings-

mätningar att jämställas med ordinarie mätningar.  

Vid mätningarna används huvudsakligen trafikanalysatorer av typen Metor. I de uppgifter 

vi har fått framgår inte vilken typ av analysator som har använts vid respektive mätning. 

Metor registrerar fordonspassager främst med hjälp av slangsensorer. Tidpunkt för varje 

axelpassage registreras, vilket gör att fordonspassage, fordonstyp, fordonshastighet och 

fordonets körriktning kan beräknas. Vid bearbetning av data görs aggregering till timnivå 

och pulssekvenser som inte kan kodas till en specifik fordonstyp utnyttjas för imputering. 

För att uppnå en god representation över året fördelas mätningarna jämnt till alla kvartal. 

Ungefär häften av mätningarna utförs därför under sommarhalvåren. Dessa mätningar 

utnyttjas även för skattning av mc-flöden. 

2.2. Uppdrag  

VTI:s uppdrag bestod i att 

• skatta mc-flöden enligt metod beskriven i Eriksson (2013) och i Sörensen, Henriksson 

och Yahya (2017) för de trafikmätningsavsnitt som har mätts år 2017, 

• göra förbättringar av metoden för kvalitetskontroll beskriven i Sörensen, Henriksson 

och Yahya (2017), 

• kontrollera och justera 2017 års data i enlighet med den förbättrade metoden, 

• beskriva arbetet i en teknisk rapport, 

• utreda och ge förslag på intervaller för mc-flöden ≥ 100 per dygn och efter beslut 

implementera intervallerna på historiska data samt 2017 års mätningar, 

• vara expertstöd och kvalitetsgranska flödesuppgifter samt kartornas texter vid 

uppdatering av Trafikverkets nationella och länsvisa pdf-kartor samt 

Vägtrafikflödeskartan (TIKK och TFK), 

• göra nödvändiga justeringar av kartornas hjälptexter och läsanvisningar.  

Därutöver tillkom på begäran av Trafikverket en mindre analys av mc-flöden i Göteborg 

(vilken inte redovisas här) samt revidering av alla skattningar för år 2013–2016 enligt den 

metod som tagits fram för 2017 års skattningar. 
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3. Metod och genomförande 

Här redovisas de metoder som har använts vid de nya skattningarna av mc-flöde för åren 

2013–2017 och den nya bearbetningen av skattningarna för åren 2006–2017. Dessutom 

redovisas hur arbetet har genomförts.  

3.1. Formel och förutsättningar för skattning av motorcyklars 
dygnsflöde 

Skattningarna av mc-flöde baseras på den metod som beskrivs i Eriksson (2013). För 

skattning av mc-flöde anger Eriksson följande formel: 

𝐹𝑚𝑐 =
184

364
∗

1

𝑛𝑣
∑ 𝑓𝑣𝑖 +

180

364

𝑛𝑣
𝑖=1 ∗

1

𝑛ℎ
∑

𝑓ℎ𝑖

𝐿ℎ𝑖

𝑛ℎ
𝑖=1  (1) 

där 

𝐹𝑚𝑐 är skattat mc-flöde, 

𝑛𝑣 är antal vardagsdygn med skattat mc-flöde, 

𝑓𝑣𝑖 är mc-flöde för vardagsdygn 𝑖, 

𝑛ℎ är antal helgperioder med skattat mc-flöde, 

𝑓ℎ𝑖 är mc-flöde för helgperiod 𝑖 och  

𝐿ℎ𝑖 är periodlängd (antal dagar) för helgperiod i 

 

Vidare anges i metodbeskrivningen ett antal förutsättningar för beräkningarna:  

1. Det ska finnas godkända mätningar för minst ett ordinarie vardagsdygn och en 

helgperiod mellan 1:a april och 30:e september,  

2. Mätperioderna ska ha korrekt längd, d.v.s. 24 timmar för vardagsdygn och 72 

timmar för helgperiod (undantaget storhelger då periodlängden även kan vara 96 

eller 120 timmar),  

3. Det ska finnas mc-flöden i två riktningar,  

4. Mätavsnittets id-nummer som finns i mätfilen måste vara korrekt.  

En ytterligare förutsättning som anges är att imputationer (se Kap. 1) inkluderas i 

beräkningarna.  

3.2. Skattning av motorcyklars dygnsflöde år 2013–2017 

Vid skattning av mc-flöde sommarhalvåret 2017 har vi i grunden använt oss av den metod 

som har använts vid föregående års skattningar och den formel som tagits fram för skatt-

ning, se ekv. (1). De förutsättningar som listades i Eriksson (2013) har dock frångåtts till 

viss del vid 2015, 2016 och 2017 års skattningsprocedurer.  

I samråd med Trafikverket har följande modifieringar och kompletteringar av metoden be-

skriven i Eriksson (2013) ingått i 2017 års skattningsmetod: 

• Filer med medelverkningsgrad lägre än 70 utgår, 

• Ersättningsmätningar betraktas som likvärdiga med ordinarie mätningar,  

• Det behöver inte finnas mc-flöden i båda riktningar, 

• Mätfiler med trafik i två riktningar utgår om trafikflödets riktningsfördelning är 

skevare än 20:80 (bör helst vara balanserat, dvs ligga nära 50:50),  

• Även mätavsnitt med endast en definierad riktning ingår, 
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• Grenar kan ingå i skattningarna, 

• Syskonpar behöver inte vara mätta vid samma tillfälle eller under ersättningsperiod. 

Istället krävs att de ska vara mätta med högst 30 dygns mellanrum från första mät-

ningens slut till andra mätningens start, annars utgår mätningen,  

• Om trafikflödet är större än 20 fordon på syskonlänk får högst 20 procent av trafik-

flödet vara felriktat på den syskonlänken, annars tas mätningen bort. Kvarvarande 

felriktade mc-flöden som är mindre än 20 procent av trafikflödet på syskonlänk tas 

bort (sätts till noll), 

• Vardagsdygn som mäts i direkt anslutning till helgmätning på samma mätavsnitt lik-

ställs med fristående vardagsmätning om (och endast om) den har tillräckligt stor tid-

lucka till någon annan helgmätning för mätavsnittet. Tidluckan mellan mätslut för den 

första mätningen och mätstart för den senare mätningen ska vara större än 30 dygn. 

Detta undantag har gjorts för att ytterligare utöka dataunderlaget. Kravet på att det ska 

finnas en helgmätning och en fristående vardagsmätning har därmed luckrats upp 

något, 

• Om mc-timflödet är minst 10 och imputationsgraden mer än 50 för mer än 30 procent 

av mätperiodens timmar med mc-flöde>0 så utgår mätningen. Metoden har reviderats 

i jämförelse med föregående år, 

• Mc-timflöde med hög andel imputationer begränsas med avseende på antal tillåtna 

imputationer. Beräkningen utförs per riktning på data summerade till mätperiod, där 

mc-flödet har separerats i antal identifierade mc och antal imputerade mc. Om mc-

flödet är större än 5 per dygn begränsas imputationerna så att de inte blir fler än antalet 

identifierade mc multiplicerat med 15/85. Begränsningen får bara göras för att minska 

antalet imputationer.  

Ett antal manuella kontroller av höga mc-flöden görs för mätningar där det finns misstanke 

om felaktiga värden. För 2017 års skattningar gjordes en kontroll av skillnaden i storlek på 

mc-flöde för de avsnitt som även hade skattningar från tidigare år. Där de nya 

skattningarna skilde sig mycket från de tidigare företogs en manuell granskning. Gransk-

ningen visade att för mätningar där det nya mc-flödet varit avsevärt lägre än det tidigare 

förekom t.ex. fall där vi med den nya metoden har antagit nollflöde för en eller flera av de 

ingående mätningarna, vilket förklarar varför skattningen blivit lägre. För en mätning utan 

mc-flöde som genomförts i april månad år 2017 i norra Norrlands inland konstaterades att 

snödjupet i terrängen enligt SMHI varit 7 dm varför nollflöde ansågs realistiskt. Några 

mätningar i Skara-trakten med höga mc-flöden sammanföll med en internationell mc-träff 

i närheten. Höga mc-flöden ansågs därför rimliga. Vid jämförelserna studerades imputa-

tionsgrad, verkningsgrad, vägkategori, medelhastighet, tidpunkt för mätningen, geograf-

iskt läge och, för höga mc-flöden 2017, även om det pågått mc-arrangemang i närheten. 

Ingen av de nya skattningarna kunde konstateras orimliga och samtliga behölls därför. 

För de höga mc-flödena kunde i vissa fall en undersökning av mätavsnittets läge på 

klickbara kartan samt vilka skattningar av ÅDT som fanns angivna för mätavsnittet ge 

någon ledtråd till vilken storleksordning en mc-skattning borde ha. Mätplatsens utform-

ning studerades på satellitbild för att få ytterligare underlag för bedömning av om det 

skattade mc-flödet kunde anses rimligt. Dessutom gjordes sökningar på Internet för att 

försöka utröna ifall det pågått någon större mc-aktivitet i närheten av mätavsnittet. 

Det har inte förekommit någon systematisk kontroll av låga mc-flöden. Mc-flödet har inte 

kopplats till väderdata vilket gör det är svårt att avgöra om låga mc-flöden beror på väder, 

väglag, annan yttre faktor eller om det helt enkelt brukar vara lågt mc-flöde under 

sommarhalvåret. Speciellt svårt är detta att avgöra när inga tidigare mätningar finns.  

Avsaknad av trafikflöde såväl som mc-flöde har antagits vara korrekt och därför har noll-

flöde tillämpats för sådana mätningar. Att ett mätavsnitt tagits bort har oftast berott på att 

någon mätning har tagits bort på det avsnittet. Det har i sin tur medfört att avsnittet då inte 
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längre uppfyller kravet om att det ska finnas minst en vardagsmätning som är fristående 

från minst en helgmätning, men fler anledningar förekommer, t.ex.  

• Mätningen var inte tillförlitlig på grund av för låg verkningsgrad, dvs andelen pulser 

som kunde identifieras utan imputering var lägre än 70 procent, 

• Mätavsnittet saknade mätning för helg eller vardag, 

• Det fanns ingen vardagsmätning som hade mätts minst 31 dagar före/efter någon helg-

mätning på det aktuella mätavsnittet, 

• Mätavsnittet saknade data för en av två syskonlänkar, 

• Det uppstod konflikt i uppgifterna mellan de olika indatafilerna, t.ex. att första mät-

ningen hade länkroll 1 medan nästa mätning hade länkroll 2 och 3, eller att filen med 

information om avsnitt hade länkroll 1 medan mätfilen hade länkroll 2 och 3, 

• Uppgift saknades för någon av de ingående variablerna (t.ex. uppgift om länkroll), 

• Avsnittet saknades i någon av indatafilerna, 

• Mätningen startade utanför sommarhalvåret, 

• Mätavsnittet saknade någon uppgift i filen med information om avsnitt, 

• Mätavsnittet saknade urvalskod. 

Ett mätavsnitt kan bestå av delar från flera vägar som i sin tur kan höra till olika väg-

kategorier. Vägkategori för mätavsnittet har definierats som kategorin för den längsta del-

sträckan i mätavsnittet. Väglängd för ett avsnitt har beräknats som summa av längderna 

för alla ingående vägsträckor, förutom i fallet då syskonlänkar förekommer. För syskon-

länkar ingår alltid endast ett syskon i summan. Om syskon fram finns, väljs längden för 

det, annars väljs längden för syskon bak. 

Skattningar samt kvalitetsgranskning av data liksom justering av extrema värden gjordes 

år 2015 enligt beskrivning i Sörensen och Eriksson (2016) och för år 2016 enligt beskriv-

ning i Sörensen, Henriksson och Yahya (2017). För justering av extrema värden har vi 

vidareutvecklat den metod som användes vid skattningar för år 2015 och 2016.  

3.3. Kvalitetsgranskning av höga skattade motorcykelflöden för 
åren 2006–2012 

Mc-flöde under sommarhalvåren 2006–2012 har tidigare skattats enligt den metod som 

beskrivs i kapitel 3.1. För dessa år finns dock inte tillgång till samma typer av indatafiler 

som för senare år. Bland annat saknas samlad uppgift på timnivå om mc-flöde och imputa-

tionsgrad. Därför kan inte de skattningarna på ett enkelt sätt revideras med 2017 års 

metod. För att undersöka om de höga mc-flöden som fanns bland dessa skattningar upp-

fyller nu gällande krav gjordes istället en efterhandsgranskning av alla mc-flöden högre än 

100. 

Uppgifter om skattat mc-flöde per mätavsnitt för åren 2006–2012 har matchats mot väg-

nätet för år 2017, varvid avsnitt som inte längre ingår i vägnätet har fått utgå. I tidigare års 

redovisningar har mc-flödena indelats i fyra klasser: 0–10, 11–50, 51–100 och >100. I 

uppdraget ingick även att föreslå flödesklasser för mc-flöden högre än 100. För att be-

stämma sådana undersöktes fördelningen för de skattade mc-flödena. Vid gränsdragning 

mellan de nya klasserna eftersträvades att intervallen skulle vara lika stora och att den 

högsta flödesklassen inte skulle innehålla avsevärt fler skattningar än de närmast lägre 

klasserna. Skattningarna år 2006–2012 fördelade sig per flödesklass 1–12 enligt Figur 1. 
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Figur 1. Ursprungligt antal mätavsnitt med skattade mc-flöden, år 2006–2016. 

Om man summerar staplarna i figuren framgår att det fanns 460 mätavsnitt med mc-flöden 

i klasserna 4–12, dvs 101 eller fler mc per dygn, varav 176 avsnitt med skattningar som 

uppgår till 151 eller fler mc per dygn. Totalt 38 mc-skattningar ligger högre än 300 mc per 

dygn.  

Det fanns alltså misstanke om att vissa mc-flöden 2006–2012 var överskattade, varför 

flera olika efterhandskontroller har gjorts, några för alla mc-flöden över 100, andra endast 

för mc-flöden över 150.  

3.3.1. Kontroll av motorcykelflöden större än 100 

I kontrollen av höga mc-flöden undersöktes samtliga mätfiler som ingick i de skattningar 

som var större än 100. Undersökningen gjordes med avseende på verkningsgrad, mc-andel 

och riktningsfördelning. Avsnitt med skattningar som grundade sig på en eller flera mät-

filer med verkningsgrad lägre än 70 togs bort, likaså avsnitt med skattade mc-flöden som 

utgjorde mer än 10 procent av trafikflödet för någon av de mätningar som ingick i beräk-

ningen av den aktuella skattningen. Vidare undersöktes om kravet på balanserat trafikflöde 

uppfylldes för de mätningar som ingick i de olika skattningarna. Om det inte var uppfyllt 

för alla mätningarna togs skattningen bort. 

3.3.2. Kontroll av motorcykelflöden större än 150 

För alla mc-flödesskattningar större än 150 kontrollerades även att villkoren för helg och 

vardag var uppfyllda samt att det fanns data för både fram- och bakriktning för mätavsnitt 

med syskonlänkar. I vissa fall kunde en undersökning av mätavsnittets läge på klickbara 

kartan samt vilka skattningar av ÅDT som fanns angivna för mätavsnittet ge en finger-

visning om hur stor en mc-flödesskattning för avsnittet borde vara. Mätplatsens utform-

ning studerades på satellitbild för att få ytterligare underlag för bedömning av om det 

skattade mc-flödet kunde anses rimligt. Slutligen granskades för mc-flöden större än 150 

det skattade mc-flödets andel av trafikflödet i respektive mätfil. Skattningen utgick om 

mc-andelen var högre än ett övre satt gränsvärde som varierade beroende på trafikflödets 

storlek. Det nya gränsvärdet togs fram genom att inledningsvis anpassa en funktion till 

data från 2013–2017, se bilaga 2. Gränsvärdet sattes så att endast ensamma värden eller 

fåtal värden i grupp hamnade över gränsen. I Figur 2 presenteras grafiskt funktionen för 

gränsvärdet samt det ursprungliga skattade mc-flödets andel av trafikflödet.  

mc-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mc-flöde 0-10 11-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-200 301-350 351-400 401-450 451-500 >500
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Figur 2. Grafisk presentation av det ursprungliga mc-flödets andel av trafikflödet för 

mätåren 2006–2012 samt vald övre gräns för denna andel. 

Funktionen är definierad så att den övre gränsen för mc-andel är 0,1 (10%) då trafikflödet 

är 200. Sedan sjunker gränsen med stigande trafikflöde innan den planar ut för att slutligen 

närma sig 0,012 (1,2 %). Alla mc-flödesskattningar där mc-andelen låg högre än gräns-

värdet togs bort. Eftersom det inte fanns uppgifter om periodtyp (helg eller vardag) och 

inte heller om periodlängd (3–5 dygn) i de data vi fått tillgång till gjordes vid uträkning av 

trafikflöde dels antagandet att periodflöden som var märkbart högre än övriga period-

flöden för ett mätavsnitt avser helg medan övriga avser vardag, dels gjordes förenklingen 

att alla helgperioder är 3 dygn. Det medför att genomsnittligt trafikflöde har överskattats 

för storhelger. Det medför i sin tur att gränsen varit allt strängare ju fler dagar helg-

perioden omfattat. Vid kontroll av att vardag och helg är fristående samt att syskon är 

mätta i nära tid till varandra har vi utnyttjat informationen om mätfilens nummer. Om 

skillnaden i mätfilernas nummer är större än 50 har vi vanligtvis antagit att mätningarna är 

fristående och att syskon inte hör ihop. 

3.4. Granskning av flödeskartor 

Vid granskning av vägtrafikflödeskartorna kontrollerades totalt 40 sträckor. Sträckorna 

delades in i flödesklasser utifrån den senaste mätningen på sträckan. Fem sträckor valdes 

slumpmässigt från varje klass. De avsnitt som valdes ut kontrollerades för varje år med 

skattning. De slumpade avsnitten hade sammanlagt 52 skattningar. Kontrollen gjordes 

manuellt på så sätt att avsnittet identifierades i TIKK där information om stickprovspunkt 

inklusive vägnummer utnyttjades och närmaste tätort identifierades. Sedan söktes mot-

svarande kartbild upp i TFK på flödeskarta genom sökning på närmaste tätort och på väg-

nummer, i de fall sökning på vägnummer fungerade. När sökning på vägnummer inte 

fungerade, t.ex. för väg 6.20 i Västra Götalands län, söktes istället bland alla flöden. An-

given flödesklass och angivet mätår kontrollerades mot uppgift i filen med skattade mc-

flöden, per avsnitt och mätår. Även bredden på det illustrerade flödet kontrollerades. 

Vidare har länskartorna och sverigekartan granskats. Först gjordes en kontroll att det fanns 

kartor för alla år med skattningar. Därefter gjordes en visuell kontroll av inritade flöden 

för år 2017. I denna granskning studerades om höga flöden var koncentrerade till tätorter 

och kända turist- eller mc-stråk och om låga flöden främst förekom på landsbygd. Vidare 

kontrollerades visuellt om sverigekartan stämde överens med länskartorna. I det fall det 

förekom någon skillnad kontrollerades denna mot berörda avsnitt på vägtrafikflödeskartan 

och mot de gjorda skattningarna för år 2017. 
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Slutligen undersöktes ett slumpmässigt valt avsnitt från perioden 2006–2016 som hade 

tagits bort i och med årets revidering av flöden, för att kontrollera om sådana skattningar 

hade tagits bort även på läns- och rikskartan.  

3.5. Indata 

De indata som funnits tillgängliga omfattar filer av det slag som beskrivs i Sörensen, 

Henriksson och Yahya (2017). Vi fick tillgång till tre versioner av filen med information 

om avsnitt. Dessa avsåg år 2015, 2016 respektive 2017. Den fil som visar giltighetsdatum 

för respektive urvalskod och mätavsnitt fanns endast i en version, vilken avsåg 2017.  

Vi har valt att endast inkludera avsnitt som har någon urvalskod för något dygn under 

sommarhalvåret 2017. De ska dessutom ha uppgift om vägkategori, väglängd och vägroll 

för minst en av de ingående delsträckorna. Uppgift om vägroll saknas för 7 mätavsnitt och 

uppgift om urvalskod saknas för 52 avsnitt. Detta gav totalt 35 926 mätavsnitt för det stat-

liga vägnätet.  

Listan över filer med trafikflödesdata år 2017 innehöll 8 050 filer som avsåg 2 501 unika 

mätavsnitt, dvs i genomsnitt drygt tre filer per avsnitt. Dock var det tio mätavsnitt som 

hade helgmätning men saknade vardagsmätning och ytterligare 197 avsnitt med vardags-

mätning men utan helgmätning, se Tabell 10, bilaga 1. Vanligast var att det fanns en 

helgmätning och två vardagsmätningar, varav en var mätt i direkt anslutning till helg-

mätningen. Den vanligaste hastighetsgränsen på sträckorna var 70 km/h, se Tabell 11, 

bilaga 1. Totalt hade alla filer utom 61 st en verkningsgrad högre eller lika med 70. Hela 

95,5 procent hade en verkningsgrad på minst 85. Verkningsgraden för filerna återges i 

Figur 5, bilaga 1. 

Observera att de indata som erhållits för åren 2013–2015 avser mätfilslistor som i efter-

hand har granskats av Trafikverket, medan åren 2016–2017 avser preliminära mätfilslistor. 

Granskningen görs i samband med att skattning av ÅDT för motorfordon beräknas och 

omfattar bl.a. att extremvärden för totalflödet kontrolleras. I de granskade listorna har 

justeringar av felaktigheter genomförts, dels genom att felaktiga värden kan ha korrigerats, 

dels kan filer ha tagits bort eller lagts till efter närmare granskning. De listor som användes 

vid de tidigare skattningarna avsåg preliminära listor för år 2015 och 2016. Det är okänt 

om de tidigare skattningarna för år 2013 och 2014 baserades på preliminära eller granska-

de mätfilslistor, men det troliga är att även dessa avsåg preliminära listor.  

För perioden 2006–2012 fanns tidigare 8 009 skattningar. Koppling till övriga indatafiler 

gjorde att 56 avsnitt föll bort. Granskning av höga mc-flöden resulterade i ytterligare en 

minskning med 39 avsnitt. Totalt kvarstår därför 7 914 skattningar för perioden 2006–

2012. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas skattade mc-flöden avseende sommarhalvåren 2006–2017. Skatt-

ningarna för åren 2006–2012 är hämtade från tidigare redovisningar, men skattningar som 

inte ingår i vägnätet för något dygn under sommarhalvåret år 2017 har utgått, liksom skatt-

ningar för avsnitt som saknar information om vägkategori, väglängd eller urvalskod. 

Vidare har höga flöden specialgranskats, vilket i vissa fall medfört att skattningarna har 

underkänts och därför utgått. Skattningarna för 2013–2017 är beräknade enligt en revi-

derad metod som bygger på metoden beskriven i Eriksson (2013) och de vidareutveck-

lingar av metoden som beskrivs i Sörensen och Eriksson (2016) och i Sörensen, Henriks-

son och Yahya (2017).  

4.1. Skattat motorcykelflöde  

Skattningar har gjorts för fordonsklass 1. Registreringar av fordonsklass 1 antas framför 

allt bestå av motorcyklar och kommer fortsättningsvis att benämnas som mc-flöde, men 

observera att i klassen registreras alla typer av fordon med axelavstånd 80–180 cm. Det 

innebär att även t.ex. mopeder såväl som personbilar med korta axelavstånd ingår i skatt-

ningarna. Det är oklart om cyklar och el-assisterade cyklar också registreras av givarna, 

men det kan inte uteslutas att det förekommer.  

4.1.1. Skattat motorcykelflöde sommarhalvåret 2017 

De vägar som var planerade för mätning år 2017 är huvudsakligen vägar av typen primära 

länsvägar, vilket är vägar med vägnummer 100–499 (Trafikverket, 2017). Kategorin om-

fattar enligt en dokumentation från dåvarande Vägverket (1990) i huvudsak: 

• vägar som förbinder regionala centra med närliggande storstadsområde eller pri-

mära centra, 

• vägar som förbinder närbelägna regionala centra, 

• vägar som förbinder kommun- eller kommundelscentra med överordnade centra, 

• vägar som är viktiga för kommunikationerna till och inom primära rekreations-

områden, 

• vägar som utgör förbindelser mellan kommuncentra samt mellan kommuncentra 

och större tätorter om förbindelserna bedömts vara av stor betydelse. 

 

Antalet skattningar av mc-flöde för år 2017 uppgår till 2 064. De primära länsvägarna 

utgör drygt tre fjärdedelar och de övriga länsvägarna en knapp fjärdedel av skattningarna. 

Därutöver finns ett fåtal skattade mc-flöden på europavägar och riksvägar. Det genom-

snittliga mc-flödet sommarhalvåret 2017 har skattats till 49 på de primära länsvägarna och 

till 15 på övriga länsvägar. Resultatet ligger nära genomsnittet för alla mätår som uppgår 

till 48 respektive 17. På europavägar och riksvägar var antalet mätplatser så få att medel-

värdet inte presenteras. 

Manuell kontroll av misstänkt felaktiga mc-flöden har visat att många av de höga mc-

flödena antingen sammanfaller med större mc-evenemang eller förekommer på hög-

trafikerade vägar med flera körfält per riktning. Dessa har godkänts. En enda mätning där 

inga fordon av något slag har registrerats godkändes också eftersom andra mätningar på 

samma plats visat skattade trafikflöden lägre än 10. 

4.1.2. Skattat motorcykelflöde för år 2006–2017 

För åren 2006–2017 har 18 752 skattning av mc-flöde kunnat sammanställas. Årets skatt-

ningar av genomsnittligt mc-flöde under sommarhalvåret 2017 visas grafiskt i Figur 3 till-

sammans med uppdaterade skattningar för åren 2006–2016. Skattningarna för år 2013–
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2016 har reviderats enligt modell för år 2017. Skattningarna för 2006–2012 är däremot de 

ursprungliga, med två undantag:  

1. för mc-flöden högre än 100 har ett 40-tal skattningar tagits bort på grund av att 

mätningarna inte har uppfyllt nu gällande villkor,  

2. de avsnitt som saknades i filen med information om avsnitt eller som saknade 

uppgift om vägkategori, väglängd, länkroll eller urvalskod har tagits bort.  

I figuren görs en uppdelning per vägkategori. För varje sådan kategori presenteras de 

skattade mc-flödena årsvis, där stapeln längst till vänster representerar år 2006 och stapeln 

längst till höger år 2017. Observera att antalet mätningar per vägkategori varierar mellan 

åren och mellan kategorierna, ju färre mätningar desto större osäkerhet i skattningarna. 

Därför har skattningar grundade på mc-flöden från färre än 50 mätavsnitt markerats med 

mönstrade fält i figuren och ska betraktas som mer osäkra än skattningar som grundar sig 

på fler mätavsnitt (helfärgad stapel). År 2017 representeras av staplarna längst till höger 

för varje vägkategori, och det är främst staplarna för länsvägarna som är av intresse efter-

som riks- och europavägarna omfattade färre än 50 mätavsnitt vardera detta år.  

   

Figur 3. Genomsnittligt dygnsflöde för mc per vägkategori (enl. metod 2017), uppdelat 

per mätår för alla mätavsnitt, perioden 2006–2017. Mönstrade staplar markerar år med 

färre än 50 mätningar för aktuell kategori. 

Som framgår av de helfärgade staplarna i diagrammet ligger det genomsnittliga mc-flödet 

på ungefär samma nivå inom varje vägkategori. Man kan också, inte oväntat, notera att för 

de år när skattningarna baseras på färre än 50 mätavsnitt (mönstrade staplar) är skillnaden 

mellan åren mycket större. Speciellt sticker skattningarna för år 2006 ut. Det är inte helt 

klarlagt vad orsaken är, men en bidragande orsak är att bland övriga länsvägar finns mät-

avsnitt som tidigare hört till europavägar och därmed har höga skattade mc-flöden. Det 

finns inga skattningar för riksvägar år 2007 och europavägar år 2009, vilket antas bero på 

att det inte gjorts mätningar på dessa typer av vägar de aktuella åren. 

Tabell 1 redovisar de bakomliggande värdena för Figur 3 medan Tabell 4 visar hur många 

mätavsnitt som ligger till grund för respektive skattning. Gråa fält markerar år med skatt-

ningar grundade på färre än 50 mätavsnitt. Det genomsnittliga mc-flödet för alla vägkate-

gorier sammanslagna varierar stort mellan mätåren. Där finns en skillnad i fördelning 

mellan vägkategorier, skillnader i antal mätavsnitt mellan kategorierna inom varje år och 

även inom kategorierna sett mellan åren. Eftersom vissa kategorier inte är representerade 
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proportionellt mot deras andel av vägnätet blir medelvärdet per år missvisande om man 

slår ihop alla vägkategorierna. Något sådant totalt medelvärde presenteras därför inte. 

Observera att för samtliga år har indelning efter vägkategori gjorts utifrån det vägnät som 

gällde under sommarhalvåret 2017. De få mätningar som saknar uppgift om vägkategori 

redovisas inte separat och ingår inte heller i beräkningen av den totala skattningen för 

perioden.  

Nya skattningar för åren 2013–2016 har beräknats enligt metod för skattningar 2017, 

vilket är en bidragande orsak till de skillnader i mc-flödesskattningar som kan noteras om 

man jämför med tidigare års resultat (se Sörensen och Eriksson, 2016, samt Sörensen, 

Henriksson och Yahya, 2017). 

Tabell 1. Skattat genomsnittligt mc-flöde (baserat på alla mätningar från respektive 

mätavsnitt) per vägkategori, uppdelat per mätår och totalt för hela perioden 2006–2017. 

Gråa celler markerar vägkategori med färre än 50 skattade mätavsnitt aktuellt år.  

 
Genomsnittligt flöde baserat på alla mätår för mätavsnitten 

[mc/dygn] 

Mätår Europaväg Riksväg Primär länsväg Övrig länsväg 

2006* 78 69 77 77 

2007 34  23 18 

2008 24 16 11 19 

2009  21 46 14 

2010* 77 58 63 7 

2011 68 48 69 15 

2012 50 88 65 13 

2006–2012 73 55 47 16 

2013 151 51 46 18 

2014 89 54 54 17 

2015 81 52 94 20 

2016 99 61 36 17 

2017 135 82 49 15 

2013–2017 88 54 48 17 

2006–2017 82 54 48 17 
*inga nollflöden, okänd anledning 

Av Figur 3 och Tabell 1 framgår att mc-flödet är högst på europavägar, följt av riksvägar 

och primära länsvägar. Lägst mc-flöde återfinns på övriga länsvägar. Det syns en viss 

variation mellan åren i storleken på de skattade mc-flödena per vägkategori. De stora 

variationerna verkar främst förklaras av de skattningar som är baserade på få mätningar. I 

genomsnitt för hela perioden ligger medelvärdet på 82 för europavägar, 54 för riksvägar, 

48 för primära länsvägar och 17 motorcyklar per dygn för övriga länsvägar.  

Sett till skattningar baserade på ett större antal mätavsnitt ligger mc-flödesskattningarna 

relativt väl samlade kring medelvärdet: för europaväg i intervallet 68–89, för riksväg i 

intervallet 48–69, för primär länsväg 46–54 och för övrig länsväg 13–20.  

För åren 2007–2009 och 2011–2017 ingår även mätavsnitt där inga mc har registrerats vid 

mätningarna. År 2006 och 2010 finns inga skattade nollflöden i resultatredovisningarna. 

Det är oklart om detta förklaras av att det faktiskt fanns flöde på alla mätta sträckor dessa 

år eller om de sträckor som saknade fil med mc-flöde togs bort.  

I Tabell 2 visas motsvarande resultat för samma mätavsnitt, men där endast skattningar för 

det senaste mätåret från respektive mätavsnitt ingår. Eftersom vissa mätavsnitt har mätts 

fler än ett år ger har vi valt att även presentera totala skattningar för perioden 2006–2017 
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där endast det senaste mätåret med skattning för mätavsnittet ingår, se Tabell 2. I dessa 

medelvärden ingår alltså inte skattningar som är baserade på äldre mätningar, om det finns 

någon senare mätning för det aktuella mätavsnittet. Det innebär att de genomsnittliga 

flödena som redovisas i Tabell 2 torde spegla nuvarande flöden något bättre än de medel-

värden som presenteras i Tabell 1. 

Tabell 2. Skattat genomsnittligt dygnsflöde för mc baserat på senaste mätning från 

respektive mätavsnitt, per vägkategori och mätårsperiod. 

 
Genomsnittligt flöde baserat på senaste mätår 

[mc/dygn] 

Mätårsperiod Europaväg Riksväg Primär länsväg Övrig länsväg 

2006–2017 87 55 50 16 

2013–2017 86 54 50 17 

2017 135 82 49 15 

Tabellen visar att för mätårsperioden 2006–2017 och europaväg är det genomsnittliga 

dygnsflödet 87 motorcyklar när endast flödesskattning från det senast skattade mätåret per 

mätavsnitt ingår. För riksväg är motsvarande värde 55, för primär länsväg 50 och för övrig 

länsväg 16. Studerar man istället mätårsperioden 2013–2017 på motsvarande sätt blir det 

endast små förändringar. Studerar man endast år 2017 blir förändringarna stora för europa-

väg och riksväg, vilket delvis kan förklaras av få mätningar på dessa vägar detta år. Skill-

naderna för primär och övrig länsväg är däremot inte så stora.  

4.1.3. Slutsats flödesskattningar 

Beroende på alla osäkerhetskällor är det svårt att uttala sig om ifall det har varit någon 

faktisk skillnad i dygnsflöde mellan åren för respektive vägkategori. Dock bör framhållas 

att för just kategorin övriga länsvägar är underlaget stort för alla mätår utom 2006 och 

2010. Det visar sig också i form av relativt små variationer mellan de övriga åren i skattat 

flöde. En ytterligare bidragande orsak är att det troligtvis är lättare för mätutrustningen att 

göra korrekta registreringar när trafiken är gles, vilket är vanligare på övriga länsvägar 

jämfört med de andra vägkategorierna. Därmed drar vi slutsatsen att skattningen av mc-

flödet för övriga länsvägar bedöms vara mindre osäker än skattningarna för de andra väg-

kategorierna. 

Det skattade mc-flödet för år 2017 presenteras på karta dels för hela landet, dels länsvis i 

Trafikverkets webbutik under området Järnvägar och vägar, delområde Vägtrafikflöden 

och medelhastigheter, rubriken Trafikflödeskartor mc4.  

4.2. Antal mätavsnitt med mc-flöden 

För det statliga vägnätet i Sverige fanns totalt cirka 36 000 unika mätavsnitt definierade 

per första april 2017, varav fler än hälften ligger på övrig länsväg, se Tabell 3. Flödes-

mätningar för skattning av ÅDT ska göras på avsnitt med urvalskod 1. I Tabell 3 återfinns 

totala antalet mätavsnitt i mätprogrammet (urvalskod=1) och totala antalet statliga mät-

avsnitt (urvalskod=1–3) uppdelat efter vägkategori så som det är definierat år 2017. Av-

snitt som saknar uppgift om vägkategori, väglängd eller urvalskod ingår ej. Det var 52 

avsnitt som saknade uppgift om urvalskod. 

                                                      

 

4 https://trafikverket.ineko.se/se/trafikflödeskartor-mc; utgåva 6, juni 2018 (2018-08-27) 

https://trafikverket.ineko.se/se/trafikflödeskartor-mc
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Tabell 3. Totalt antal avsnitt i mätprogrammet samt totalt antal statliga mätavsnitt 

(inklusive grenar) år 2017, uppdelade per vägkategori, exklusive avsnitt med okänd 

vägkategori. 

 Antal unika mätavsnitt, statligt vägnät 2017 

Urvalskod för 
mätavsnitt giltiga under 
sommar-halvåret 2017 

Europa-
väg Riksväg 

Primär 
länsväg 

Övrig 
länsväg 

Totalt 
exkl. okänd 
vägkategori 

1=ska mätas 1 312 1 701 1 960 17 441 22 414 

2=ska inte mätas 5 528 2 752 1 196 1 675 11 151 

3=kan inte mätas 878 839 245 399 2 361 

Alla statliga mätavsnitt* 7 718 5 292 3 401 19 515 35 926 
*exkl. okänd urvalskod 

I tabellen framkommer att mätprogrammet omfattar drygt 22 400 avsnitt. Som framgår är 

det många av de statliga mätavsnitten för huvudvägnätet som inte ingår i mätprogrammet 

(38%). Detta är särskilt markant för europavägar och riksvägar. De består dock främst av 

avsnitt som är mycket korta, vilket kommer att visas i kapitel 4.3. 

De flödesskattningar som presenteras i Tabell 1 baseras på alla mätår och mätavsnitt med 

skattningar, oavsett om mätavsnittet endast har ett mätår med skattning eller om det har 

flera. De flödesskattningar som presenteras i Tabell 2 baseras däremot endast på senaste 

mätår med skattning för respektive mätavsnitt. I Tabell 4 presenteras antal skattningar som 

ligger bakom de flödesskattningar som anges i Tabell 1, uppdelat per mätår och väg-

kategori. I Tabell 5 presenteras på motsvarande sätt antal skattningar som ligger bakom de 

flödesskattningar som anges i Tabell 2. 

Tabell 4. Antal skattade mc-flöden per år och för hela perioden 2006–2017, redovisat per 

vägkategori samt totalt för alla vägkategorier. Gråa celler markerar vägkategori med 

färre än 50 mätningar aktuellt år. Alla mätår för mätavsnitten ingår.  

 
Antal skattade mc-flöden 

baserat på alla mätår för respektive mätavsnitt 

Mätår Europaväg Riksväg 
Primär 
länsväg 

Övrig 
länsväg 

Totalsumma 
exkl okänd 

2006* 167 195 2 7 371 

2007 3 0 2 1 043 1 048 

2008 6 3 2 1 251 1 262 

2009 0 7 983 508 1 498 

2010* 149 371 37 4 561 

2011 185 446 24 1 233 1 888 

2012 3 4 1 1 278 1 286 

2006–2012 513 1 026 1 051 5 324 7 914 

2013 12 74 1 682 653 2 421 

2014 406 680 83 880 2 049 

2015 349 654 36 1 041 2 080 

2016 15 2 12 2 195 2 224 

2017 12 26 1 567 459 2 064 

2013–2017 794 1 436 3 380 5 228 10 838 

2006–2017 1 307 2 462 4 431 10 552 18 752 
*inga nollflöden, okänd anledning 

Av tabellen framgår att antalet mätavsnitt med skattade mc-flöden för respektive väg-

kategori varierar stort såväl mellan åren som mellan vägkategorier enskilda mätår. För år 
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2017 finns drygt 2 000 skattningar, de flesta på primära länsvägar. Totalt har närmare 

19 000 skattningar gjorts, varav drygt hälften på övrig länsväg. Dock ingår skattningar 

från fler än ett mätår för vissa avsnitt. Det gäller framför allt skattningar för avsnitt på 

huvudvägnätet, dvs på europavägar, riksvägar och primära länsvägar som har betydligt 

kortare mätcykler än övriga länsvägar. Därför presenteras även utfallet där endast den 

senaste skattningen per mätavsnitt ingår, se Tabell 5.  

Tabell 5. Antal mätavsnitt med skattat mc-flöde, per år och för hela perioden 2006–2017, 

redovisat per vägkategori samt totalt för alla vägkategorier. Gråa celler markerar 

vägkategori med färre än 50 mätavsnitt med skattade mc-flöden aktuellt år. Endast 

senaste mätår per mätavsnitt ingår. 

 
Antal skattade mc-flöden 

baserat på senaste mätår för respektive mätavsnitten 

Mätår Europaväg Riksväg 
Primär 
länsväg 

Övrig 
länsväg 

Totalsumma 
exkl. okänd 
vägkategori 

2006 27 16 0 4 47 

2007 0 0 0 988 988 

2008 1 0 0 1 240 1 241 

2009 0 1 12 500 513 

2010 25 60 7 4 96 

2011 36 60 1 1 227 1 324 

2012 1 0 1 1 276 1 278 

2006–2012 90 137 21 5 239 5 487 

2013 1 36 217 642 896 

2014 394 678 79 867 2 018 

2015 339 654 30 1 039 2 062 

2016 15 2 12 2 189 2 218 

2017 12 26 1 567 459 2 064 

2013–2017 761 1 396 1 905 5 196 9 258 

2006–2017 851 1 533 1 926 10 435 14 745 
*inga nollflöden, okänd anledning 

Av tabellen framkommer att mc-flöden har skattats för 14 745 mätavsnitt, de flesta på 

övrig länsväg. Utöver dessa finns ett hundratal som saknar uppgifter om väglängd, väg-

kategori, urvalskod eller vägroll, varav merparten också saknas i trafikinformationskartan 

TIKK5 (klickbara kartan) på Trafikverkets websida.  

Antalet definierade avsnitt kan marginellt skilja sig åt mellan olika år, beroende på att det 

t.ex. tillkommer och försvinner avsnitt i samband med om- och nybyggnationer och att 

avsnitt byter vägkategori. Vid nya förbifarter blir exempelvis tidigare riks- och europa-

vägar i stads- eller tätortsmiljö istället länsvägar, medan den nya dragningen får europa-

vägs- eller riksvägsklassificering. 

Den procentuella fördelningen över antal mätavsnitt per vägkategori illustreras grafiskt i 

Figur 4 för alla statliga mätavsnitt, för alla avsnitt i mätprogrammet samt för mätavsnitt 

med skattning av mc-flöden. 

                                                      

 

5 http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 

 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
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Figur 4. Procentuell fördelning per vägkategori av alla statliga mätavsnitt, av alla mät-

avsnitt i mätprogrammet samt av alla mätavsnitt med skattade mc-flöden perioden 2006–

2017. 

Figuren visar att fördelningen för de olika vägkategorierna för de skattade mätavsnitten 

ganska väl följer fördelningen för alla mätavsnitt i mätprogrammet (urvalskod=1). Där-

emot uppvisar gruppen alla statliga mätavsnitt (urvalskod=1−3) en något annan för-

delning. Framför allt är andelen europavägar högre och andelen övriga länsvägar lägre om 

man studerar alla statliga avsnitt. Att andelen skiljer sig åt för europavägar beror till stor 

del på att där finns många korta avsnitt i trafikplatser som ofta inte ingår i mätprogrammet. 

Det kan därför vara mer intressant att studera motsvarande fördelningar med hänsyn tagen 

till avsnittens längd, vilket görs i nästa avsnitt.  

4.3. Mätavsnittens längd 

Den totala längden för alla definierade avsnitt på det statliga vägnätet, liksom total längd 

för alla avsnitt i mätprogrammet, presenteras per vägkategori i Tabell 6. Det kortaste 

mätavsnittet är en centimeter och det längsta drygt sex mil.  

Tabell 6. Sammanlagd längd för mätavsnitt i mätprogrammet per vägkategori och totalt. 

Sammanlagd längd för mätavsnitt på det statliga svenska vägnätet (inklusive grenar) per 

vägkategori och totalt (enligt def. år 2017). 

 
Väglängd 
[meter] 

Urvalskod för 
mätavsnitt giltiga 
under sommar-
halvåret 2017 Europaväg Riksväg 

Primär 
länsväg 

Övrig 
länsväg 

Total 
väglängd**  

1=ska mätas 6 376 276 8 687 851 10 650 674 71 913 023 97 627 824 

2=ska inte mätas 1 614 539 524 180 166 102 278 959 2 583 780 

3=kan inte mätas 101 473 34 044 15 516 65 413 216 446 

Statliga vägnätet* 8 092 289 9 246 075 10 832 292 72 257 395 100 428 051 
*exkl. okänd urvalskod 

**exkl. okänd vägkategori 
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Av tabellen kan man utläsa att det statliga vägnätet är drygt 100 000 km långt. Närmare tre 

fjärdedelar består av övriga länsvägar medan europavägar, riksvägar och primära läns-

vägar står för resterande del. Även mätprogrammets vägnät uppvisar en liknande för-

delning. Nära nog hela längden av det statliga vägnätet (>97 %) ingår i mätprogrammet, 

trots att närmare 40 procent av avsnitten på det statliga vägnätet inte ingår i mätprogram-

met (jfr Tabell 3). 

Tabell 7 visar andel väglängd som har skattning av mc-flöde för åren 2006–2017, av 

vägnätet för mätprogrammet respektive hela det statliga vägnätet.  

Tabell 7. Andel väglängd med skattning av mc-flöde per vägkategori och vägnät 2006–

2017. 

 Andel väglängd med skattning per vägkategori 

Vägnät  
Europa-

väg Riksväg 
Primär 
länsväg 

Övrig 
länsväg 

Skattat 
totalt* 

Mätprogrammets vägnät** 81,6 % 93,0 % 99,3 % 56,0 % 65,7 % 

Statligt vägnät 64,3 % 87,4 % 97,6 % 55,8 % 63,9 % 
*exklusive okänd kategori 

** Den del av det statliga vägnätet som ingår i mc-undersökningens mätprogram och ska mätas (urvalskod=1) 

Tabellen visar att för primär länsväg, som dominerade 2017 års mätningar, finns nu skatt-

ningar för mer än 97 procent av de avsnitt som ingår i det statliga vägnätet (och som har 

fullständiga uppgifter i indatafilerna). Totalt sett finns skattningar för närmare 64 procent 

av den totala längden av det statliga vägnätet, vilket är en ökning med 5 procentenheter 

från år 2016. Av de avsnitt som ska mätas har primär länsväg nu skattningar för över 99 

procent av avsnitten. För riksvägar är andelen 93 procent och för europavägar 82 procent 

medan övriga länsvägar, som har det överlägset längsta vägnätet av de fyra vägkategori-

erna, ännu inte har mätts i samma utsträckning utan ligger på 56 procent. Det medför att 

totalt sett finns skattningar för 66 procent av den totala längden statlig väg som ska mätas. 

Det motsvarar en ökning med 6 procentenheter från år 2016. 

I tidigare års redovisningar har flödena indelats i fyra klasser: 0–10, 11–50, 51–100 och 

>100. En undersökning av fördelningen för de skattade mc-flödena gjordes. Mot bakgrund 

av den fördelningen och att klasserna skulle kunna särskiljas på kartor genom färgkodning 

föreslogs att de tre lägsta klasserna skulle behållas och att fem nya klasser skulle ersätta 

den tidigare öppna klassen >100. Varje klass föreslogs ha bredden 50, förutom den högsta 

som föreslogs omfatta alla mc-flöden >300. Trafikverket har infört den föreslagna klassifi-

ceringen på trafikflödeskartorna. I Tabell 8 visas väglängd per vägkategori uppdelad efter 

de nya föreslagna flödesklasserna (se kapitel 3.3) och efter vägnät.  
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Tabell 8. Väglängd med skattning, uppdelad efter flödesklass och vägnät per vägkategori. 

 Väglängd med skattning per vägkategori  
[km] 

Andel väglängd med 
skattning per vägnät  

Flödesklass 
Europa-

väg Riksväg 
Primär 
länsväg 

Övrig 
länsväg 

Skattat 
totalt* 

Andel av 
mät-

program** 

Andel av 
statligt 
vägnät 

0–10 1 143 1 743 3 981 25 931 32 798 33,6 % 32,7 % 

11–50 1 963 4 287 4 972 12 794 24 016 24,6 % 23,9 % 

51–100 1 448 1 610 1 177 1 337 5 572 5,7 % 5,5 % 

101–150 442 346 255 162 1 205 1,2 % 1,2 % 

151–200 123 71 98 50 342 0,4 % 0,3 % 

201–250 37 15 26 7 85 0,1 % 0,1 % 

251–300 17 5 21 2 45 0,05 % 0,04 % 

301– 27 2 44 4 78 0,1 % 0,1 % 

Vägnät med 
skattning 5 200 8 078 10 574 40 288 64 141 65,7 % 63,9 % 

*exklusive okänd vägkategori 

** Den del av det statliga vägnätet som ingår i mc-undersökningens mätprogram och ska mätas (urvalskod=1) 

Sett över flödesklasserna framkommer att mer än hälften av det skattade vägnätet avser de 

två lägsta flödesklasserna. Vägnätet med skattningar av mc-flöde utgör i längd 66 procent 

av det vägnät som ska mätas och 64 procent av det statliga vägnätet.  

4.4. Justering av tidigare skattade flöden 

4.4.1. Kontroll av skattade flöden 2006–2012 

En kontroll av tidigare skattade flöden för åren 2006–2012 har genomförts. I kontrollerna 

undersöktes samtliga mätfiler som ingick i de flödesskattningar som var större än 100 med 

avseende på verkningsgrad, mc-andel och riktningsfördelning. Några avsnitt med skatt-

ningar som grundade sig på en eller flera mätfiler med verkningsgrad lägre än 70 togs 

bort, likaså några avsnitt med skattade mc-flöden som utgjorde mer än 10 procent av 

trafikflödet för någon av de ingående mätningarna. Vidare undersöktes om någon skatt-

ning hade mycket avvikande riktningsfördelning för trafikflödet (länkroll 1 i någon rikt-

ning >80% av totalt flöde, länkroll 2 och 3 i någon riktning 20–80% av totalt flöde). Inget 

avsnitt föll bort av den anledningen.  

För alla flödesskattningar större än 150 kontrollerades dessutom att villkoren för helg och 

vardag var uppfyllda, att det fanns data för både fram- och bakriktningen för mätavsnitt 

med syskonlänkar samt att mc-andelen var lägre än ett övre satt gränsvärde som varierade 

beroende på trafikflödets storlek.  

Ytterligare skattningar underkändes vid dessa tester. Bland annat var det ett antal mät-

avsnitt som bedömdes ha för hög andel mc i förhållande till trafikflödets storlek.  

Sammanlagt medför testerna att 39 skattade flöden underkändes. De 39 skattade mc-

flödena har tagits bort från listan med skattade mc-flöden för 2006–2012. I slutänden har 

även avsnitt som saknar uppgift om vägkategori, väglängd eller urvalskod utgått.  Dessa 

uppgick till 56 avsnitt. Totalt sett innebar detta bland annat att antalet skattade mc-flöden 

>300 minskade från 38 till 19. 

Trots förfarandet kvarstår ett antal höga mc-flöden. Dessa höga skattningar är i flera fall 

uppmätta på europavägar med svåra mätförhållanden på grund av trafik i flera körfält per 

riktning. Eftersom europavägar generellt sett har höga trafikflöden har vi inte kunnat ute-

sluta att även mc-flödena är höga, varför dessa skattningar har behållits. Över lag har vi 
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valt att fria hellre än fälla när tveksamheter rått. Med anledning av de stora osäkerheterna 

för dessa höga mc-flöden redovisas endast åtta flödesklasser på flödeskartorna: klass 1–7 

enligt Figur 1 samt en sammanslagen klass (> 300) bestående av klass 8–12. 

Totalt sett fördelade sig förändringarna enligt Tabell 9. 

4.4.2. Justering av skattade flöden 2013–2016 

För mätåren 2013–2016 har nya beräkningar av skattat mc-flöde gjorts, med hjälp av 

metoden för skattning av 2017 års mc-flöden. Beräkningarna har medfört ett flertal för-

ändringar i mc-skattningarna för de ingående åren. Skillnaderna jämfört med skattningarna 

som redovisades föregående år presenteras i Tabell 9. De beror dels på att kontrollerna har 

ändrats, dels på att beräkningarna nu har gjorts på slutgranskade mätfiler. 

4.4.3. Nettoförändring av skattade flöden 2006–2012 

I Tabell 9 visas nettoförändringen vid jämförelse mellan skattade mc-flöden för perioden 

2006–2016 och årets skattningar av mc-flöde för perioden 2006–2017. 

Tabell 9. Antal skattade mc-flöden 2006–2016 respektive 2006–2017. Nettoförändring per 

år. 

Mätår 
Antal redovisade  
mc-flöden 2016 

Antal redovisade  
mc-flöden 2017 Differens 

2006* 379 371 -8 

2007 1 055 1 048 -7 

2008 1 269 1 262 -7 

2009 1 510 1 498 -12 

2010* 577 561 -16 

2011 1 924 1 888 -36 

2012 1 295 1 286 -9 

2006–2012 8 009 7 914 -95 

2013 1 639 2 421 +782 

2014 1 954 2 049 +95 

2015 2 130 2 080 -50 

2016 2 242 2 224 -18 

2017  2 064 +2 064 

2013–2017 7 965 10 838 +2 873 

2006–2017 15 974 18 752 +2 778 
*inga nollflöden, okänd anledning 

I jämförelse med skattningarna som redovisades för 2006–2016 har de nya beräkningarna 

tillfört 2 064 nya skattningar för år 2017 och 809 nya skattningar för åren 2013–2017, men 

antalet skattningar för åren 2006–2012 har minskat med 95.  
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4.5. Kontroll av flödeskartor 

Inga fel upptäcktes vid kontroll av flödesuppgifter i trafikinformationskartan TIKK 6 och i 

trafikflödeskartan TFK7, vare sig det gällde skattade mc-flöden eller mc-flöde som utgått 

ur skattningarna. Noterbart var att förvånansvärt många mätpunkter låg nära mätavsnittets 

start- eller slutpunkt.  

Gotland har endast skattningar för år 2008, 2010, 2014 och 2016. Det fanns dock ytter-

ligare två kartor, en för 2012 och en för 2017. Båda saknade emellertid flöden, vilket 

stämmer med uppgifterna om skattade flöden. Övriga länskartor hade skattningar för alla 

år. 

Vid visuell granskning av länskartorna för år 2017 kunde inga stora avvikelser konstateras. 

Höga flöden var främst koncentrerade till vägar i större tätorter, städer, huvudvägnätet 

samt turist- och mc-stråk. Låga flöden återfanns främst på vägar på landsbygden och i 

mindre tätorter. 

Jämförelse mellan sverigekartan och länskartorna visade god överensstämmelse. Vad som 

kunde noteras var att på grund av skillnader i upplösning mellan sverigekartan och läns-

kartorna förekommer problem att identifiera korta mätavsnitt utan mc-flöde som ligger 

mellan två mätavsnitt med mc-flöde på sverigekartan. Det beror på att det korta avsnittet 

blir överlappat av de två närliggande avsnittens flöden så att det ser ut som att det är en 

sammanhängande längre sträcka som har skattat flöde. På länskartorna går det däremot att 

särskilja avsnittet utan flöde eftersom dessa kartor har högre upplösning.  

Texterna på kartorna samt i läsanvisningarna granskades också. Förslag till justeringar och 

utformningar lämnades till Trafikverket. 

                                                      

 

6 http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 

7 http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden
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5. Sammanfattning och diskussion 

Flödesmätningar utförda under sommarhalvåret 2017 har resulterat i 2 064 skattningar av 

mc-flöde för år 2017. Metoden att skatta mc-flöde är förändrad i jämförelse med före-

gående år på så sätt att många kontroller som tidigare utfördes manuellt nu istället utförs 

av ett program, och ytterligare någon har helt utgått. Programmet har använts för att upp-

repa kontrollerna och därmed eliminera eventuell betydelse av att de utförs i en viss vald 

ordning. Vissa manuella kontroller kvarstår dock ännu, t.ex. kontroll av mätavsnitt med 

filer som saknar trafikflöden. Metoden fokuserar främst på att åtgärda misstänkt höga 

flöden. Samma metod har sedan använts för att göra nya skattningar även för 2013–2016. 

Det medförde att antalet skattningar för den perioden ökade med 808 st i jämförelse med 

vad som redovisades föregående år (se Sörensen, Henriksson och Yahya, 2017). Det har 

inte funnits utrymme att i detalj granska vilka ändringar det medfört och vad som orsakat 

ändringarna. 

Efter en kontroll av höga flöden bland skattningarna för perioden 2006–2012 och av om 

mätavsnittet fortfarande tillhörde det statliga vägnätet år 2017 minskade antalet skattning-

ar med 95 i jämförelse med vad som redovisades föregående år.  

Revideringarna medför totalt sett att det finns 18 752 skattningar av mc-flöden för 14 745 

mätavsnitt avseende åren 2006–2017. De skattade mätavsnitten utgör i antal ca 66 procent 

av alla avsnitt som ingår i mätprogrammet och 41 procent av alla statliga mätavsnitt. I 

längd utgör de (liksom i antal) 66 procent av mätprogrammets vägnät, men av det statliga 

vägnätet utgör de 64 procent. Motsvarande andelar föregående år var 62, 39, 60 respektive 

59 procent. 

Det råder fortfarande stor osäkerhet i skattningarna av mc-flöde. En ansats har dock gjorts 

att korrigera misstänkt felaktiga höga mc-flöden. Därför har vi detta år valt att presentera 

flödesklasser även för höga mc-flöden, upp till 300 mc per dygn. När man studerar flödes-

klasserna för olika mätavsnitt är det viktigt att komma ihåg att mc-trafik påverkas mer än 

övrig motorfordonstrafik av yttre faktorer såsom nederbörd och väglag. För en stor andel 

av mätavsnitten är skattningarna för ett visst år endast baserade på mätningar från två 

separata tillfällen. Det finns därför en risk att det skattade mc-flödet på enskilda mätavsnitt 

kan påverkas mycket av vilka yttre faktorer som rådde vid mättillfällena. Till exempel in-

går mätningar som sammanfaller med större mc-sammankomster. Det ger en stor över-

skattning av mc-flödet på just dessa mätavsnitt, men en bättre skattning på riksnivå än om 

dessa mätningar med höga flöden hade tagits bort.  

Vid kontroll av kartan med trafikinformation (TIKK) var det fler mätpunkter än förväntat 

som låg nära mätavsnittets start- eller slutpunkt. Eftersom mätpunkterna slumpas fram 

borde de vara någorlunda likafördelade över sträckorna, inte överrepresenterade i start- 

och slutdelarna. Om det är en slump att vi råkade välja att kontrollera många punkter som 

låg nära start- eller slutpunkt på mätsträckorna eller om det är ett systematiskt fel kan vi 

inte uttala oss. Det har heller inte ingått i uppdraget att undersöka detta.  

Några punkter var mycket svåra att identifiera på kartan med trafikflöden (TFK) på grund 

av överlappande flöden och för att uppgiften om flödesintervall och mätår flyttar sig be-

roende på zoomning i kartan. Möjlighet att söka efter avsnittsid hade därför varit mycket 

uppskattad i sammanhanget. 

En rekommendation som tål att upprepas är att på flerfältsvägar bör annan mätmetod 

övervägas som är bättre anpassad för flerfiliga vägar med höga trafikflöden. Förslagsvis 

kan mätningarna separeras per körfält, vilket innebär att dubbla antalet analysatorer be-

hövs. Om flera mätningar görs på en längre flerfältsväg, liknande Värmdöleden, kan ett 

annat alternativ vara att mäta en kontrollpunkt både med vanlig teknik och med dubbla 

trafikanalysatorer, en för varje körfält. Detta kan ge en fingervisning om hur flödet för 

övriga punkter längs leden kan justeras. Övriga punkter kan då mätas med vanlig teknik 

men flödena justeras med hjälp av en justeringsfaktor från kontrollpunkten. Det finns 
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givetvis även andra sätt att få kunskap om felets storlek, t.ex. avstämning mot video-

filmning. I sammanhanget ska påpekas att för syskonlänkar presenteras det skattade mc-

flödet för mätavsnittet sammanslaget för båda syskonen. Detta skiljer sig från presenta-

tioner av ÅDT som presenteras uppdelat per syskon. 

Det är viktigt att komma ihåg att även låga mc-flöden kan bero på tillfälliga yttre faktorer, 

såsom t.ex. väder. Ett exempel är att mätningar har genomförts i norra Norrlands inland i 

april, samtidigt som snön enligt SMHI:s data varit 7 dm djup i terrängen. Då är det föga 

förvånande att det inte har passerat en enda motorcykel under hela mätningen. Det väcker 

förstås frågan om vilken eller vilka tidsperioder som är bäst att använda för skattning av 

mc-flödet i olika delar av landet. 

Den uppgift som förefaller vara stabilast mellan de olika mätåren är flödet på övriga läns-

vägar som årligen i genomsnitt skattas till cirka 13–20 mc per dygn för sommarhalvåret. 

En bidragande orsak är troligen att trafikanalysatorerna fungerar bättre på vägar med låga 

flöden. Eftersom mc-kartorna uppdateras varje år med nya mätningar bör det i framtiden 

vara möjligt att göra en bedömning av med vilken kvalitet trafikflödesuppgifter för mc 

redovisas. Tills dess betraktas mc-kartorna som ett pilotprojekt där kvaliteten på skattning-

arna är oklar.  
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Bilaga 1 Exempel på indata år 2017 

 

Figur 5. Frekvens för mätfilernas verkningsgrad 2017. 

 

Tabell 10. Antal helg- och vardagsmätningar år 2017. 

 Vardag  

Helg 0 1 2 3 4 5 6 Totalt 

0  83 114     197 

1 10 302 4920 340 20   5 592 

2  18 908 580 648 7 8 2 169 

3   5  14 24  43 

4    7 32  10 49 

Totalt 10 403 5947 927 714 31 18 8 050 

 

Tabell 11. Antal och andel mätfiler uppdelade efter skyltad hastighetsgräns. 

Skyltad hastighetsgräns Antal mätfiler Andel Kumulativ andel 

30 67 1 % 1 % 

40 187 2 % 3 % 

50 1 035 13 % 16 % 

60 290 4 % 20 % 

70 2 581 32 % 52 % 

80 1 985 25 % 76 % 

90 1 197 15 % 91 % 

100 345 4 % 95 % 

110 361 4 % 100 % 

120 2 0 % 100 % 
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Bilaga 2 Test av gränsfunktion  

Test av gränsfunktion för övre gräns för mc-flödets andel av trafikflödet, per mätfil och 

dygnsflöde. Röd linje visar en testad övre gräns för mc-andel. Gränsen sjunker med ökat 

trafikflöde. Gränsen har använts för att identifiera skattningar med för höga mc-flöden från 

2006–2012. 

 

 


