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Sammanfattning 

Tvingande variabla hastighetsstyrningssystem – Design utifrån föreskrifter och empiriska 
studier 

av Ellen F. Grumert (VTI/LiU), Viktor Bernhardsson (VTI) och Joakim Ekström (LiU) 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att förbättra dagens motorvägsstyrningssystem i svenska 
storstäder. Under 2018–2020 pågår arbetet med att öka flexibiliteten kring val av variabel 
hastighetsgräns i existerande motorvägsstyrningssystem. Önskvärt är att styrstrategierna för val av 
variabel hastighetsgräns i större utsträckning är platsspecifika och beroende av infrastruktur och 
trafiksituationen på platsen. Målet med styrstrategierna bör kunna vara både trafiksäkerhet och 
framkomligheten. Ett viktigt krav är att styrstrategierna ska kunna skrivas som en trafikföreskrift för 
att möjliggöra tvingande hastighetsgränser (röd ring), istället för rekommenderade hastigheter som 
används frekvent idag. 

Denna studie bidrar till Trafikverkets arbete med att förbättra trafikstyrningen på svenska stadsnära 
motorvägar genom att ge forsknings och evidensbaserat stöd till hur en styrstrategi bör utformas. 
Hänsyn tas till att styrstrategin ska kunna utformas som en föreskrift och samtidigt uppnå 
framkomlighetsfördelar. För att ta fram riktlinjer för hur styrstrategin bör designas har resultat från 
tidigare forskning och empiri sammanfattas. Därutöver har workshops och interna diskussioner förts 
mellan olika enheter på Trafikverket för att säkerställa att man uppfyller alla krav när man utformar 
styrstrategin.  

Det arbetssätt för design av styrstrategi som tas fram i projektet utvärderas på en sträcka vid Södertälje 
söder om Stockholm. Empiri används för att anpassa styrstrategin till trafiksituationen på platsen. 
Därefter utvärderas styrstrategin i trafiksimuleringsmiljö för att identifiera potentiella brister och 
utvärdera hur framkomligheten på sträckan påverkas i en trafiksimuleringsmiljö. Resultaten visar att 
det är möjligt att uppnå framkomlighetsvinster med den nya styrstrategin på den aktuella sträckan.  

Som ett nästa steg i arbetet med att förbättra dagens motorvägsstyrningssystem lanserar Trafikverket 
ett fältförsök på sträckan vid Södertälje under 2021. Resultaten från denna studie har använts vid 
utformningen av trafikföreskriften för styrstrategin. Nästa steg är att studera trafikeffekter från 
fältförsöket som inte går att fånga upp i en trafiksimuleringsmiljö. Exempel är trafiksäkerhet, 
långsiktiga effekter på framkomlighet och till viss del miljöeffekter. 

Nyckelord 

Motorvägsstyrning, trafikstyrning, variabla hastighetsgränser, trafikföreskrifter, trafiksimulering, 
framkomlighet 
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Abstract 

Compulsory variable speed limit systems – Design based on laws, regulations and empirical 
studies 

by Ellen F. Grumert (VTI/LiU), Viktor Bernhardsson (VTI) and Joakim Ekström (LiU) 

The Swedish Transport Administration is continuously improving the existing motorway control 
system in major Swedish cities. During 2018–2020, work is underway to increase flexibility regarding 
the choice of variable speed limit in the existing motorway control system, by allowing site-specific 
control strategies that are dependent on infrastructure and the traffic situation at the site. The control 
strategy should be able to be written as a traffic regulation to enable mandatory speed limits (red ring), 
instead of the commonly used recommended speed limits. 

This study contributes to the work of Swedish Transport Administration by providing research and 
evidence-based support for how such control strategy should be designed. Previous studies on the 
effects of variable speed limits are, together with output from workshops and internal discussions with 
various units at the Swedish Transport Administration, used to ensure that the control strategy should 
comply with the Swedish traffic regulation and at the same time show benefits in terms of traffic 
efficiency. 

The procedure for design of a control strategy developed in the project is evaluated on a road stretch at 
Södertälje south of Stockholm. Empirical data is used to customize the control strategy to the traffic 
situation at the site. Thereafter, the control strategy is evaluated in a traffic simulation environment to 
identify potential limitations and effects on traffic efficiency. The results show that it is possible to 
improve traffic efficiency on the simulated road stretch. 

As a next step, the Swedish Transport Administration is launching a field trial on the section at 
Södertälje in 2021. Results from this study have been used in the design of the traffic regulations in 
the field trial. Future research focus on evaluation traffic effects from the field trial that cannot 
captured in a traffic simulation environment, such as long-term traffic efficiency effects and 
environmental effects. 

Keywords 

Motorway traffic control, traffic control, variable speed limits, traffic regulations, traffic simulation, 
traffic efficiency 
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Förord 
Syftet med projektet har varit att undersöka hur nya styralgoritmer för varierande hastigheter kan 
införas i det nya motorvägsstyrningssystem som implementeras i Stockholm under 2018 och framåt. 
En viktig frågeställning har varit att undersöka hur styralgoritmer behöver anpassas för att kunna 
beskrivas i en trafikföreskrift för automatisk styrning av skyltad hastighet, vilket är nödvändigt för 
tvingande hastigheter med röd ring. Projektet har utförts av Statens väg-och transportforskningsinstitut 
(VTI) och Linköpings universitet (LiU) i nära samarbete med Trafikverket och Trafik Stockholm. VTI 
står för projektledningen, projektledare är Ellen Grumert (VTI) och projektdeltagare är Viktor 
Bernhardsson (VTI), Joakim Ekström (LiU) och Rasmus Ringdahl (LiU). Arbetet med utveckling av 
riktlinjer för implementering av styralgoritmer har utförts gemensamt mellan VTI, LiU, Trafikverket 
och Trafik Stockholm. VTI och LiU har gemensamt ansvarat för analyser, utformning av riktlinjer och 
dokumentation. Trafikverket och Trafik Stockholm är problemägare och har säkerställt projektets 
relevans genom att bidra med kravspecifikation och tillgång till data under projektets gång.  

Linköping, januari 2021 

Ellen F. Grumert 
Projektledare 
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1. Inledning 
Trafiksystemet har utvecklats kontinuerligt sen introduktionen av fordon som ett allmänt färdmedel i 
början av 1900-talet. Nya vägar har byggts allteftersom fordonstekniken har utvecklats så att fordon 
kan ta sig både längre och snabbare och behovet av att transportera sig till och från olika platser har 
därmed ökat. Vägar både i och utanför städer har blivit bredare och mer anpassade för att kunna 
hantera stora trafikflöden. Men trots att svenska vägar idag kan hantera stora trafikflöden har ökningen 
i antal fordonskilometer lett till trafikstockning och framkomlighetsproblem, speciellt under 
rusningstrafiken. 2017 var trafikarbetet i Sverige 83 896 miljoner fordonskilometer jämfört med 77 
270 miljoner fordonskilometer sex år tidigare. Det motsvarar en ökning på 8,5% (Gustafsson, et al., 
2018).  I Stockholm har antalet fordonspassager på Essingeleden under samma period ökat med 20% 
(Trafikanalys, 2018).  

Idag spelar stadsnära motorvägar en viktig roll för pendlingen mellan förorter och stadskärnan men 
också som genomfart för personbilar och godstransporter som måste passera staden. En stor källa till 
problem på stadsnära motorvägsnät är den trafikstockning som uppstår i rusningstrafik till följd av 
körfältsbyten vid på- och avfarter samt vid omkörningar av långsammare fordon och körfältsbyten till 
följd av incidenter. Vid höga flöden kan dessa från början små störningar orsaka stora köer. I 
Stockholm ökade antalet oförutsedda händelser som har resulterat i trafikstörningar med 6.5% från 
2016 till 2017 (Gustafsson, et al., 2018). Dessa störningar leder till stora fördröjningar för en stor 
mängd fordon, vilket i sin tur leder till stora kostnader för samhället.  

Ett sätt att reducera dessa kostnader är att genom motorvägsstyrning förbättra framkomligheten vid 
återkommande problemområden men också reducera risken för trafikstörningar. Motorvägsstyrning 
och framförallt variabla hastighetsstyrningssystem är idag den vanligast förekommande styrstrategin 
på stadsnära motorvägar runt om i världen. I dagsläget finns ett motorvägsstyrningssystem (Motorway 
Control System, MCS) implementerat i stor utsträckning på stadsnära motorvägar i svenska storstäder, 
men syftet med systemet är framförallt att öka trafiksäkerheten, vilket i många fall inte leder till en 
ökad framkomlighet. I systemet finns möjlighet att stänga körfält och dirigera om trafik till andra 
körfält och rutter vid större incidenter, men det finns också möjlighet att justera hastigheter med hjälp 
av variabla meddelande skyltar genom automatisk incidentdetektering, så kallade variabla 
hastighetsgränser. Genom att sänka hastigheten väsentligt vid incidenter kan man minska risken för 
olyckor och följdolyckor. Ofta använder man sig av rekommenderade hastighetsgränser, dvs. föraren 
behöver inte följa visad hastighet om den är lägre än den högsta tillåtna hastigheten på vägen. Detta 
har dock visat sig ge liten effekt på förarbeteendet (Nissan and Bang, 2006) och förare väljer oftare att 
följa de faktiska trafikförhållandena på vägen än de variabla hastighetsgränserna.  

Då styrstrategin, dvs. strategin/metoden för när hastigheten ska sänkas, fokuserar på att förbättra 
trafiksäkerheten och därmed inte nödvändigtvis förbättrar framkomligheten skulle en annan 
styrstrategi rimligtvis påverka framkomligheten i större utsträckning. Om man väljer en 
framkomlighetsbaserad styrstrategi kan man sänka hastigheten redan vid tät trafik, men innan 
hastigheten är mycket lägre än den högsta tillåtna hastigheten, för att försöka uppnå en jämnare 
hastighet mellan förare och därmed minska risken för ett sammanbrott i trafiken. Dessutom kan man få 
en positiv effekt på trafiksäkerhet då många incidenter inträffar när ett sammanbrott har inträffat 
och/eller vid stor hastighetsspridning. Detta kräver dock att förare anpassar hastigheten till de variabla 
hastighetsgränser som visas, vilket inte är fallet med dagens rekommenderade hastighetsgränser, man 
bör därför överväga tvingande variabla hastighetsgränser. För att implementera en 
framkomlighetsbaserad styrstrategi med tvingande variabla hastighetsgränser på svenska motorvägar 
måste strategin utformas som en trafikföreskrift. Kraven som måste uppfyllas för att utforma 
styrstrategin som en trafikföreskrift är att beskrivningen av styrstrategin måste kunna förstås av en 
trafikant och den data som används måste kunna observeras utan avancerad mätutrustning. dvs. 
styrstrategin får inte vara för komplicerad och ska kunna förstås och beskrivas av en trafikant. Detta 
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innebär att styrstrategier som i litteraturen kan verka lovande måste förenklas och frågan är då om man 
får önskad effekt på framkomlighet trots dessa förenklingar.  

Trafikverket arbetar kontinuerligt för att förbättra dagens trafikstyrningssystem på stadsnära 
motorvägar i svenska storstäder. Målet är att förbättra processen kring dagens motorvägsstyrning 
gällande databearbetning, programvara, val av styrstrategi, med mera. Vid val av hastighet vill man 
kunna vara mer flexibel än i dagens system, dvs. styrstrategier för val av hastighet ska kunna vara 
platsspecifika och beroende av infrastruktur och trafiksituationen på platsen och nya och förbättrade 
styrstrategier behövs därmed för att också uppfylla målet att förbättra framkomligheten. Ett viktigt 
krav är att styrstrategierna ska kunna skrivas som en trafikföreskrift för att på så sätt kunna använda 
tvingande hastigheter (röd ring), istället för rekommenderade hastigheter som idag används på de 
flesta sträckor med motorvägsstyrning i Stockholm. 

Denna studie är en del i Trafikverkets arbete genom att ge forsknings och evidensbaserat stöd till hur 
en sådan styrstrategi bör utformas för att kunna utformas som en föreskrift och samtidigt ha en stor 
potential att uppnå framkomlighetsfördelar. Input från denna studie förväntas leda fram till att 
Trafikverket som ett nästa steg i sitt arbete med att förbättra dagens motorvägsstyrningssystem 
lanserar ett fältförsök på en sträcka vid Södertälje söder om Stockholm under 2021. 

1.1. Syfte och mål 
Studiens övergripande mål är att ge stöd åt Trafikverkets arbete med implementering av det nya 
motorvägsstyrningssystemet i Stockholm. Syftet med studien är att föreslå hur nya styralgoritmer för 
varierande hastighetsgränser kan införas i det uppdaterade motorvägsstyrningssystem som ska 
implementeras i Stockholm under 2021, dels genom tidigare forskning på området, men också genom 
trafiksimuleringsbaserad utvärdering av föreslagna styralgoritmer. En viktig frågeställning är hur 
styralgoritmer behöver anpassas för att kunna beskrivas som en förordning för automatisk styrning av 
skyltad hastighet. I detta projekt är därför en utgångspunkt vid utformning av algoritmer att de ska 
kunna formuleras som en trafikföreskrift. Det nya systemet innebär också nya möjligheter i form av 
obligatoriska hastighetsgränser med ”röd ring” och tillgång till ”fordon-för-fordon”-data. 

1.2. Metod 
För att möjliggöra förslag på design till en styralgoritm med fokus på framkomlighet har en 
genomlysning av tidigare studier på området gjorts. Studien har genomförts i nära samarbete med 
berörda personer på Trafikverket, både relaterat till implementering av systemet och vad gäller 
formuleringen av de juridiska aspekter som krävs innan systemet kan gå i drift. Detta har gjorts för att 
garantera att styralgoritmerna kan omsättas i praktisk tillämpning på stadsnära motorvägar i 
Stockholm innan driftsättning. Detta har bland annat gjorts genom workshops och kontinuerliga 
projektmöten med olika enheter av Trafikverket under studiens gång. För att testa effekter av nya 
styralgoritmer med tvingande hastighetsgränser nyttjas den modellplattform med mikro- och 
makromodeller för en motorvägssträcka i Stockholm som byggts upp i det tidigare projektet 
”Trafikstyrning – Stockholms motorvägsnät”. Modellsystemet kalibreras med fordon-för-fordon-data 
från det uppdaterade systemet i Stockholm. Dessutom har empiriska studier gjorts för att utvärdera 
trafiksystemets egenskaper på den aktuella sträckan och utvärdera hur en ny styrstrategi förväntas 
prestera på en sådan sträcka. Figur 1 ger en översikt över de delar och metoder som har använts i 
projektet. 
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Figur 1. Översikt över delar och metoder som har använts under projektets gång. 

1.3.  Rapportstruktur 
Först ges en bakgrund till trafikstyrning och variabel hastighetsstyrning i kapitel 2. Därefter ges en 
överblick över hur hastighetsförändringar påverkar trafiksystemet med avseende på trafiksäkerhet, 
framkomlighet och miljö i kapitel 3. Kapitel 4 ger förutsättningarna för variabla hastighetsgränser i 
Sverige och diskuterar möjligheterna till tvingande hastighetsgränser givet ett svenskt regelverk. I 
kapitel 5 ges förslag på hur en styrstrategi/styralgoritm bör utformas för att kunna skrivas som en 
svensk trafikföreskrift och samtidigt ha potential att öka framkomligheten. Den empiriska och den 
trafiksimuleringsbaserade utvärderingen av styrstrategin redovisas i kapitel 6. Till sist ges i kapitel 7. 
en kort slutsats av hur resultaten i denna studie ska leda fram till faktisk implementering och fortsatta 
studier vid det planerade fältförsöket under 2021. 
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2. Bakgrund 
Den stora ökningen i trafikarbete, speciellt i och omkring de stora städerna i Sverige leder till 
framkomlighetsproblem. Dessa framkomlighetsproblem kan bero på återkommande problem på grund 
av att trafikflödet är större än vad vägen klarar av, men det kan också bero på oförutsedda händelser 
till följd av de stora trafikflödena. I dagsläget finns motorvägsstyrningssystem implementerade på 
stadsnära motorvägar i bland annat Stockholm och Göteborg. Hittills har målet framförallt varit att 
förebygga incidenter och förbättra säkerheten, men framkomlighetsåtgärder kan också ha en viktig roll 
i dessa system.  

2.1. Orsaken till framkomlighetsproblem på svenska motorvägar 
Dagliga problem med trafikstockning och framkomlighetsproblem beror på återkommande flaskhalsar. 
En återkommande flaskhals är en specifik plats där väggeometrin gör att trafikflödet som ankommer 
till flaskhalsen är större än det som kan passera flaskhalsen. Man kan likna en återkommande flaskhals 
med en tratt, se Figur 2 för en illustration. Problem uppstår framförallt då trafikflödet är högt, eftersom 
kapaciteten, dvs. antalet fordon som kan passera en vis tidpunkt under en viss period, är högre innan 
flaskhalsen än precis vid flaskhalsen. De vanligaste återkommande flaskhalsarna i motorvägsmiljö är 
reduktion av antal körfält och på- och avfarter. 

 
Figur 2. Illustration av problematiken vid en flaskhals i trafiken. 

Icke-återkommande flaskhalsar sker på slumpvisa ställen längs med en vägsträcka och refereras ofta 
till som incidenter. Incidenter är oförutsedda händelser som resulterar i kapacitetsnedsättningar och 
störningar i trafiken. Exempel på vanligt förekommande incidenter är olyckor, långsamtgående fordon, 
tappad last, motorhaveri och punktering. Då incidenter inträffar under höga trafikflöden då många 
fordon befinner sig på vägen kan de leda till stora störningar i trafiken. I detta fall skapas en tillfällig 
flaskhals som kan representeras genom en tratt på samma sätt som för återkommande flaskhalsar, se 
Figur 2. 

Ett annat fenomen som vanligtvis förekommer vid flaskhalsar är ett så kallat kapacitetsfall (eng: 
capacity drop). Ett kapacitetsfall uppstår till följd av en återkommande eller icke-återkommande 
flaskhals. Kapacitetsfallet är en extra nedsättning i kapacitet utöver den som man kan förvänta sig till 
följd av flaskhalsen. Man kan t.ex. förvänta sig att genom att reducera antalet körfält från tre till två så 
reduceras kapaciteten med en tredjedel. Men det man ofta observerar i empiriska studier av flaskhalsar 
är att kapaciteten sjunker mer, se t.ex. Srivastava and Geroliminis (2013), Chung, et al. (2007) och 
Zhang and Levinson (2004). Enligt Zhang and Levinson (2004) och Daganzo and Laval (2006) kan 
kapacitetsfallet delvis beskrivas av det ökade antalet körfältsbyten som sker då trafiken närmar sig 
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kapacitetsnivåer till följd av att fler fordon vill välja "rätt" körfält för att komma fram så snabbt som 
möjligt. Ahn and Cassidy (2007) och Duret, et al. (2009) förklarar en del av kapacitetsfallet med 
plötsliga förändringar i hastigheter till följd av det ökade antalet körfältsbyten. Plötsliga förändringar i 
hastighet leder till frekventa accelerationer och inbromsningar och det finns därmed också en ökad risk 
för olyckor vid flaskhalsar för trafikflöden nära kapacitetsnivåer. En liten inbromsning under höga 
trafikflöden kan leda till en våg av inbromsningar som fortplantar sig bakåt och leder till att långa köer 
uppstår utan någon till synes märkbar anledning. Kapacitetsfallet kan illustreras genom att studera 
relationen mellan trafikflöde och trafikdensitet eller trafikflöde och hastighet vid flaskhalsen. I Figur 3 
ges ett exempel på ett kapacitetsfall för en flaskhals på en motorvägssträcka söder om Stockholm. 

 
Figur 3. Exempel på ett kapacitetsfall för en flaskhals vid Trafikplats 145, Salem, Söder om 
Stockholm. De plottade observationerna är baserat på ett års data från Detektor 1104. 

Densiteten dvs. antalet fordon per kilometer, i Figur 3 ökar då flödet (antalet fordon som kan passera 
vid en viss plats under ett förutbestämt tidsintervall) ökar för lägre densiteter. För dessa densiteter 
anses trafiken vara i fritt flöde och hastigheten på vägen är hög. Vid någon punkt har dock trafikflödet 
blivit så högt att fordon på vägen tvingas ta stor hänsyn till varandra. I detta skede sker många 
körfältsbyten och långsammare fordon påverkar snabbare fordon i större utsträckning. Trafiken på 
vägen rör sig då från stabila/friflödesförhållanden till instabila förhållanden. Detta sker då flödet är 
som högst, dvs. vid kapaciteten på vägen. Densiteten vid dessa trafikförhållanden kallas för kritisk 
densitet, 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 . Det är runt den kritiska densiteten som det är hög risk för inbromsningar, 
körfältsbyten och incidenter som påverkar kapaciteten och orsakar ett kapacitetsfall, dvs. för samma 
densitet (den kritiska densiteten) kan man observera två trafikflöden, ett innan sammanbrott då 
trafiken fortfarande flyter på bra under höga hastigheter och ett efter sammanbrott då trafikflödet är 
betydligt lägre med långsammare hastigheter och reducerad framkomlighet och trafikstockning som 
följd.  

2.2. Automatisk/direkt motorvägsstyrning 
Automatisk/direkt motorvägsstyrning är vanligt förekommande på stadsnära motorvägar med höga 
trafikflöden under rusningstrafiken. Syftet med styrningen är att förbättra trafikförhållandena vid 
återkommande och icke-återkommande flaskhalsar med något av följande mål: (1) Öka 
framkomligheten och (2) Öka säkerheten. Beroende på om målet är (1) eller (2) kan styrningen 
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variera. Automatisk, eller direkt, motorvägsstyrning innebär att man baserat på nuvarande 
trafikförhållanden på vägen kan välja att styra trafiken med t.ex. varierande hastigheter eller 
trafiksignaler. Systemet består då ofta av detektorer för att mäta trafikförhållandena på vägen och 
variabla meddelandeskyltar, trafiksignaler eller liknande för kommunikation av styrstrategin till 
fordonen/förarna. En styralgoritm i lokal vägsidesutrustning eller vid en trafikledningscentral används 
för att besluta om vilken styrstrategi som ska visas för tillfället. Styrstrategin på vägen ändras ofta per 
automatik men kan i vissa fall innebära att en person på trafikledningscentralen måste ta ett beslut om 
en specifik styrstrategi/åtgärd, t.ex. vid avstängning av körfält. De vanligast förekommande 
automatiska motorvägsstyrningssystemen, både i Sverige, men också i övriga delar av världen, är 
påfartskontroll och varierande hastighetsstyrningssystem. Vid påfartskontroll är målet att minska 
påfartsflödet till motorvägen så pass mycket att trafikflödet på motorvägen kan passera flaskhalsen 
obehindrat. Detta görs med hjälp av en trafiksignal vid påfarter som visar rött olika andel av tiden 
beroende på det aktuella trafikflödet på motorvägen och på påfarten. Vid införandet av varierande 
hastighetsstyrningssystem vill man sänka hastigheter vid höga trafikflöden för att minska skillnader i 
hastighet mellan fordon. Variabla meddelande skyltar, på 300–500 meters avstånd, är installerade 
längs med en sträcka för att kommunicera den aktuella hastigheten till fordon. 

Om målet är att öka framkomligheten är det tydligt att trafikflödet i flaskhalsen bör öka jämfört med 
om ingen styrning tillämpas. Detta kan uppnås genom att homogenisera hastigheten vid flaskhalsen, 
dvs. minska skillnaderna i hastighet mellan olika fordon och typer av fordon.  Då hastigheten är 
liknande för alla fordon i flaskhalsen är behovet av att köra om och växla körfält litet, därmed uppstår 
färre störningar i form av inbromsningar, körfältsbyten, etc. i trafiken. Dessa störningar skulle kunna 
leda till dåligt utnyttjande av vägen, t.ex. genom ökade avstånd mellan fordon som illustrerat i Figur 2, 
vilket kan undvikas med styrning mot en jämnare hastighet.  Både påfartskontroll och system som 
bygger på varierande hastigheter förekommer i svenska storstäder. 

Om målet är att öka säkerheten är det inte säkert att man därmed också ökar framkomligheten med 
styrning jämfört med om man inte har någon styrning. Det kan till och med vara så att 
framkomligheten reduceras, om man till exempel använder sig av varierande hastighet och sänkningen 
är stor. Främsta åtgärden för att öka säkerheten är att sänka hastigheten på vägen vid höga trafikflöden. 
Detta kan homogenisera hastigheter men också reducera risken för allvarliga olyckor till följd av de 
lägre hastigheterna. Om man lyckas homogenisera hastigheterna kan man också få sidoeffekter såsom 
ökad framkomlighet, under förutsättningen att hastigheten inte sänks alltför mycket och det lägre 
hastigheterna istället leder till reducerad framkomlighet.  

2.3. Varierande hastighetsstyrningssystem 
Varierande hastighetsstyrningssystem är ett av de vanligast förekommande motorvägsstyrningssystem 
på motorvägar runt om i världen. Exempel på större motorvägsstyrningssystem med varierande 
hastigheter är Motorway Control System (MCS) i Sverige (van Toorenburg and de Kok, 1999), 
systemet i Nederländerna (van den Hoogen and Smulders, 1994) och Motorway Incident Detection 
and Automatic Signalling (MIDAS) i England (Maunsell and Parkman, 2007).   

Ett varierande hastighetsstyrningssystem är uppbyggt av tre huvudkomponenter, se Figur 4. För det 
första bör man få en bild av hur trafikförhållandena ser ut på vägen. Detta görs idag oftast med hjälp 
av olika detektorer monterade i eller ovanför vägen, exempel på sådana sensorer är slingsensorer och 
radarsensorer. Dessa mäter hastighet per fordon, antal fordonspassager under en viss tid, osv. Denna 
data bearbetas för att få en bild av hur trafiken ser ut just nu. Oftast görs detta genom 
medelvärdesbildning och genom att exkludera icke-trovärdig/felaktig data. Därefter ska ett beslut tas 
om vilken hastighet som ska visas på de varierande hastighetsskyltarna. Det görs med hjälp av en 
styralgoritm som består av en matematisk modell av varierade komplexitet och med olika design 
beroende på målet med styrningen. Slutligen visas hastigheten på variabla meddelandeskyltar och 
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eventuellt kan även feedback användas för att justera hastigheten igen, dvs. resultatet av styrningen (i 
form av detektordata) kan jämföras med målet med styrningen för att ändra hastigheten ytterligare.  

 
Figur 4. Systemkomponenter i ett varierande hastighetsstyrningssystem. 

2.3.1. Bearbetning av sensordata 
Bearbetning av sensordata sker idag främst genom medelvärdesbildning. Ett exempel är det system 
som finns beskrivet av (van Toorenburg and de Kok, 1999). Genom att inkludera ett antal fordon-
passager kan man beräkna ett glidande medelvärde, där man tar hänsyn till enskilda fordons restid då 
de passerar par av dubbla loop detektorer. De två detektorerna är installerade med ett avstånd på 𝑑𝑑 = 
2.5 meter och tiden det tar att åka från den första till den andra detektorn, 𝑃𝑃𝑚𝑚, används för att beräkna 
ett glidande medelvärde av restiden, 

𝑃𝑃�(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼𝑃𝑃𝑚𝑚 + (1 − 𝛼𝛼)𝑃𝑃�(𝑡𝑡 − 1) 

Ekvation 1. Ekvationen beräknar ett glidande medelvärde över restiden mellan två loopdetektorer, 
genom att vikta den senaste uppmätta restiden ett individuellt fordon och det tidigare beräknade 
medelvärdet. 

där 𝑃𝑃�(𝑡𝑡) är det glidande medelvärdet av restiden mellan de två detektorerna vid tiden 𝑡𝑡 och 𝑃𝑃𝑚𝑚 är den 
nya mätningen av restiden från fordon 𝑚𝑚. Restiden kan översättas till hastighet enligt följande, 

�̅�𝑣(𝑡𝑡) = 𝑑𝑑
𝑃𝑃�(𝑘𝑘), 

Ekvation 2. Ekvationen beräknar hastigheten genom att dividera avståndet mellan två loop detektorer 
med restiden beräknat i Ekvation 1.   

där 𝑑𝑑 är avståndet mellan två loop detektorer. Valet av 𝛼𝛼 avgör hur snabbt det glidande medelvärdet 
justeras då ny fordonsdata blir tillgänglig. Mer avancerade metoder kan användas för att beräkna hur 
trafikförhållandena ser ut vid detektorerna men också mellan detektorerna, se till exempel tidigare 
forskning av Grumert, et al. (2019). I detta fall kan man tänka sig att man skattar hastighet och flöde 
med en matematisk modell som beskriver trafikens utveckling över vägsträckan och input i form av 
mätningar från detektorer på specifika platser. Problemet med dessa mer avancerade modeller är att de 
blir mer komplexa att förstå och beskriva och ibland förlitar sig på estimerade trafikförhållanden 
istället för uppmätta trafikförhållande, t.ex. vid saknade sensorer.  

2.3.2.  Styralgoritmer 
En central roll i ett variabelt hastighetsstyrningssystem är den styralgoritm som bestämmer vilken 
hastighet som ska visas. Om målet med styrning är säkerhet är systemet ett så kallat 
incidentdetekteringssystem där man vill förebygga och reducera risken för incidenter och 
följdincidenter, medan om målet är framkomlighet är systemet ett så kallet homogeniseringssystem 
med syfte att homogenisera hastigheter mellan fordon. Målet med styrning kan ha betydelse för hur 
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man designar styralgoritmen. Det finns fyra olika typer av vanligt förekommande styralgoritmer. 
Dessa är summerade nedan. 

Regelbaserade styralgoritmer 

För dessa styralgoritmer används gränsvärden för att identifiera om en incident eller trafikstockning 
har inträffat. Vanliga mått är medelhastighet eller medelhastighet och flöde, dvs. då medelhastigheten 
eller medelhastigheten och flödet är lägre än ett förutbestämt gränsvärde antas en incident eller 
trafikstockning ha inträffat och hastigheten sänks. När medelhastigheten sedan ökar igen justeras 
hastigheten återigen till den ursprungliga hastigheten. De sänkta variabla hastigheterna är 
förutbestämda och endast en eller ett par hastighetsnivåer brukar förekomma. Många av de variabla 
hastighetsstyrningssystem som finns implementerade idag använder sig av regelbaserade 
styralgoritmer av den enkla anledningen att de är intuitiva, enkla att kalibrera och inte kräver 
avancerade beräkningar. Exempel är det svenska systemet (van Toorenburg and de Kok, 1999). det 
holländska systemet (van den Hoogen and Smulders, 1994), det engelska systemet (Maunsell and 
Parkman, 2007) och det spanska systemet (Soriguera, et al., 2013). 

Fuzzy-logic-baserade styralgoritmer 

I dessa styralgoritmer bestäms hastigheten utifrån hur väl mätdata från sensorerna matchar ett antal 
regler. Exempel på regler är "om trafikflödet vid en nedströms sensor är högt så ska den variabla 
hastighetsgränsen vara hög" eller "om beläggningen på sensorn är hög för en nedströms sensor så ska 
den variabla hastighetsgränsen vara låg". Mätdata blir "medlem" av en viss hastighetsgräns med en 
procentsats baserat på hur väl den stämmer överens med reglerna. Medlemskapet baseras på 
funktioner som beräknats utifrån data. Slutlig variabel hastighet är den med högst grad av 
medlemskap. Exempel på fuzzy-logic-baserade styralgoritmer finns endast i litteraturen, se till 
exempel (Li and Ranjitkar, 2015), (Liang and Wang, 2012) och (Chiou, et al., 2012). 

Analytiska styralgoritmer 

Styralgoritmen utgår från trafiktillstånd (eng: traffic states), dvs. tillstånd i trafiken då hastighet, 
trafikflöde och trafikdensitet inte varierar över en tidperiod. Tidsperioden kan variera alltifrån några 
minuter till upp till en kvart, en halvtimme eller en timme. Utbredningen över vägsträckan av dessa 
trafiktillstånd kan beräknas analytiskt. T.ex. om trafikstockning uppstår och trafiktillståndet i regionen 
med trafikstockning är konstant för en viss tidsperiod så kan man räkna med att detta trafiktillstånd 
propagerar i motsatt riktning än fordonens färdriktning. Man kan då också beräkna hur 
trafiktillstånden längs med vägsträckan ändras om man ändrar tillåten hastighet för ett visst område 
och för ett visst tidsintervall given det nuvarande trafiktillståndet (utifrån sensordata). På så sätt kan 
man med hjälp av lägre variabla hastighetsgränser försöka reducera området med trafikstockning. De 
sänkta variabla hastigheterna är förutbestämda och endast en eller ett par hastighetsnivåer brukar 
förekomma. SPECIALIST (Hegyi, et al., 2008; Hegyi and Hoogendoorn, 2010) är ett exempel på en 
analytisk styralgoritm som har implementerats i verkligheten i ett fältförsök i Nederländerna. Ett annat 
exempel från litteraturen är styralgoritmen föreslagen av (Han, et al., 2017).  

Reglertekniska styralgoritmer 

Reglertekniska styralgoritmer justerar den variabla hastigheten utifrån rådande trafiksituation uppmätt 
vid sensorer och ett målvärde. En vanligt förekommande regulator som används i reglertekniska 
styralgoritmer utnyttjar en lokal feeback loop och är en så kallad PID-regulator (Proportional-Integral-
Derivative). Den variabla hastigheten justeras då baserat på hur stort felet är mellan ett uppmätt värde 
och ett förutbestämt målvärde. Ett stort fel innebär en stor förändring i hastighet och ett litet fel 
innebär en liten förändring i hastighet. Exempel på styralgoritmer som använder lokal feedback loop är 
föreslagna i litteraturen av (Carlson, et al., 2011) och (Jin and Jin, 2015). En annan vanligt 
förekommande reglerteknisk styralgoritm är av typen Model Predictive Control (MPC). Målet för 
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dessa styralgoritmer är visa den variabla hastighet som minimerar en kostnadsfunktion, där kostnaden 
till exempel kan representera restid eller miljöpåverkan. För att kunna värdera vad kostnaden inom den 
närmsta framtiden blir används en trafikmodell för att kunna skatta hur trafikflödet propagerar över 
tid. Exempel på reglertekniska styralgoritmer som använder sig av MPC är presenterade av (Hegyi, et 
al., 2005) och (Zegeye, et al., 2009). 

2.3.3. Variabla meddelandeskyltar 
På de varierande meddelande skyltarna visas de variabla hastigheterna. I Sverige är skyltarna släckta 
så länge som den ursprungliga hastigheten på vägen gäller. Så fort en lägre hastighet visas så sker 
detta på de variabla meddelande skyltarna. Sveriges system skiljer sig från många andra system i det 
avseendet att de hastigheter som visas är rekommenderade och inte tvingande för de flesta sträckor. Ett 
undantag är en sträcka runt Södertälje där man i perioder har haft tvingande hastigheter. Fördelen med 
att endast ha rekommenderade hastigheter är att inga lagkrav behövs då man inte behöver kunna 
bötfälla de förare som väljer att inte följa rekommendationerna. Nackdelen är att man får en låg 
efterlevnad och därmed väldigt begränsade eller inga effekter av systemet, vilket har visats av Nissan 
and Bang (2006) och Berg and Bukkems (2001). Högst efterlevnad, och därmed också högst effekt, 
fås om man kombinerar ett tvingande variabelt hastighetsstyrningssystem med fartkameror vilket är 
fallet i t.ex. England (Maunsell and Parkman, 2007) och Nederländerna (van den Hoogen and 
Smulders, 1994).  
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3. Effekter av hastighetsförändringar 
Studier över beteende bland förare och resultat från utvärderingar av olika hastigheter och variabla 
hastigheter (enskilt eller som system) kan användas för att dra slutsatser om vad som är viktigt att 
inkludera då man designar ett variabelt hastighetsstyrningssystem. Detta kapitel visar resultat från 
studier som har gjorts av hastighetsgränser, både studier av fast och variabla hastighetsgränser är 
inkluderade och både empiriska studier och studier i en simulerad trafikmiljö finns representerade.  

3.1. Fasta hastighetsgränser 
Man har i ett antal studier utvärderat hur det nya hastighetssystem som Trafikverket implementerar 
sedan 2008 påverkar trafiken. Det nya hastighetssystemet innebär mer variation i antalet 
hastighetsgränser som kan visas på vägen, från att ha visat 30,50,70,90 och 110 km/h på vägar i 
Sverige så kan man nu också visa 40,60 80, 100 och 120 km/h. Detta innebär att man i vissa fall 
sänker hastigheten jämfört med tidigare visad hastighet, i vissa fall höjer hastigheten jämfört med 
tidigare visad hastighet och i vissa fall behåller hastigheten som innan. Genom att studera vad som 
sker på vägsträckor med höjningar och sänkningar kan man få en känsla av hur förare beter sig vid 
permanenta höjningar och sänkningar i hastighet. Detta skulle kunna ge en indikation på hur förare 
kan tänkas reagera på höjningar och sänkningar i hastighetsgränser som inte är permanenta, utan 
variabla. 

3.1.1. Påverkan på säkerhet, framkomlighet och miljö 
I Vadeby and Forsman (2012) har man konstaterat att ju högre hastighet man har desto större är risken 
att bli inblandad i en olycka. Man har också konstaterat att risken inte är högre för att vara inblandad i 
en olycka om man kör med en avsevärt lägre hastighet än medelhastigheten på vägen. Användningen 
av Automatisk TrafiksäkerhetsKamera (ATK) eller Intelligent Speed Adaption (ISA) minskar 
spridningen i hastighet vilket indirekt påverkar säkerheten positivt genom en minskad olycksrisk pga. 
mer homogena hastigheter. I Vadeby, et al. (2012) konstateras att en reduktion i fasta 
hastighetsgränser med 10 km/h, speciellt vid en sänkning från 90 till 80 km/h ger en reduktion i antalet 
döda och svårt skadade per år. Men också då hastighetsgränsen innan sänkning var något annat än 90 
km/h, ses en reduktion med 30 sparade liv och 26 svårt skadade. Detta har också konstaterats i tidigare 
forskning. I Nilsson (1977) har olyckskvoten vid förändringar i hastighetsgränsen på vägen har 
studerats. Vid en höjning från 90 till 110 km/h såg man en ökning i olyckskvot (antal 
olyckor/axelparkm) på 40%, vid sänkning från 90 till 70 km/h sågs en reduktion av olyckskvoten på 
22% och vid sänkning från 130 till 110 km/h sågs en reduktion av olyckskvoten på 30%. Man 
observerade också att medelhastigheten vid en förändring på 20 km/h var betydligt lägre än 
förändringen, i snitt 6-8 km/h.  Nilsson (1990) har också studerat vägavsnitt med sänkningar i 
hastighetsgräns från 90 till 110 km/h. Resultaten från denna studie visade på ökad trafiksäkerhet och 
en sänkning i medelhastighet som var störst på motorvägar (en sänkning med så mycket som 12-14 
km/h observerades).  

Den reduktion i spridning i hastighet som har observerats i (Vadeby and Forsman, 2012) vid 
användning av ATK eller ISA skulle också kunna ha en positiv effekt på framkomlighet vid höga 
trafikflöden. Detta då det kapacitetsfall som diskuteras i Kapitel 2 delvis är ett resultat av en stor 
hastighetsspridning som resulterar i körfältsbyten och acceleration och inbromsningar. I studierna av 
Vadeby and Forsman (2012) och Vadeby and Forsman (2010) har man också kunnat konstatera att 
andelen korta tidsluckor inte har förändrats vid höjningar eller sänkningar i hastighetsgräns. Detta 
indikerar att framkomligheten inte har påverkats avsevärt av sänkta hastighetsgränser, då andelen av 
tiden då trafiken befinner sig i trafikförhållanden med mycket trafik och små tidluckor är den samma 
efter sänkning som innan. Det finns även en upplevelse bland förare att framkomligheten är densamma 
efter som innan en sänkning eller höjning (Anund and Svensson, 2010). 
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Miljöpåverkan ses i Vadeby, et al. (2012) genom en reduktion i koldioxidutsläpp då hastighetsgränsen 
sänks med 10 km/h. Sänkningar från 90 till 80 km/h bidrar mest till reduktionen men det beror på att 
stora delar av sänkningarna skedde på vägar där hastighetsgränsen innan sänkning var 90 km/h. 

3.1.2. Hastighetsefterlevnad 
Redan 2003 konstaterade (Lindqvist Dillen, et al., 2003) att antalet hastighetsöverträdelser är stort. 
Man har också i omfattande undersökningar som gjordes 1996-2004 av Isaksson (1997) och Svedung 
(2005) konstaterat en ökning i andelen trafikarbete över tillåten hastighet. I den nyligen utförda 
hastighetsundersökningen (Greijer and Nyfjäll, 2020) konstateras att en stor del av andelen 
hastighetsöverträdelser för 2020 ligger på 0-5 km/h över skyltad hastighet, se Figur 5 (a). . Resultaten 
gäller både för personbilar och tung trafik. för tung trafik är överträdelseandelen högre än för 
personbilar vid 80 km/h än för personbilar. Personbilar har en högre överträdelseandel än tung trafik 
för låga hastigheter och för hastigheter över 90 km/h. Hastighetsöverträdelser på över 30 km/h ses för 
ca. 1-3% av alla fordon beroende på hastighetsgräns. En lägre andel tung trafik, 0.2%, överträder 
hastigheten med 30 km/h eller mer, oberoende av skyltad hastighetsgräns. Trots att 
hastighetsöverträdelser förekommer frekvent är medelhastigheten för personbilar omkring den tillåtna 
hastighetsgränsen på vägen för alla hastighetsgränser,se Figur 5 (b). Det samma gäller för tung trafik 
för hastigheter från 40-80 km/h. För högre hastighetsgränser kan man konstatera att tung trafik har 
lägre medelhastigheter än den tillåtna hastighetsgränsen på vägen som ett resultat av att tung trafik har 
högsta tillåtna hastighet 80 km/h. Detta medför också att hastighetsöverträdelse för tung trafik på 
vägar med en hastighet på 90-120 km/h är under tillåten hastighetsgräns på vägen. För hastigheter 
under 40 km/h är det svårt att dra några slutsatser då dessa resultat inte redovisas separat. 

 
Figur 5. Resultat från Hastighetsundersökningen 2020 (Greijer and Nyfjäll, 2020). (a) Uppmätta 
medelhastigheter för personbilar och tung trafik 2004 och (b) andelen hastighetsöverträdelser mellan 
0-5 km/h för personbilar och tung trafik 2020. 

I studierna av Vadeby and Forsman (2010) och Vadeby and Forsman (2012) har man undersökt hur de 
nya hastighetsgränser som håller på att implementeras av Trafikverket sedan 2008 påverkar 
hastigheterna på vägarna. De tillåtna hastighetsgränserna har i vissa fall justerats till en högre hastighet 
och i vissa fal till en lägre hastighet beroende på vägtyp. Detta skulle kunna ge en indikation om hur 
förare anpassar sig till förändringar i hastighetsgränser, med en skillnad att det här gäller långsiktiga 
förändringar av fast hastighetsgräns och alltså inte förändringar i variabla hastighetsgränser som 
förändras med korta tidsintervall. Huvudresultaten visar att förare tenderar att inte fullt ut anpassa sig 
till de nya hastigheterna. Detta medför att efterlevnaden för personbilar ökar med ca. 20% då 
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hastighetsgränsen höjs med 10 km/h och minskar med lika mycket då hastighetsgränsen sänks med 10 
km/h.  Förändringar i medelhastighet för personbilar då hastigheten har förändrats med 10 resp. 20 
km/h kan ses i Figur 6. Mätningarna är gjorda över två år, ett år med gamla mätningar och ett år med 
nya mätningar. Dessa resultat, samt mer detaljerade resultat, finns presenterade i Vadeby and Forsman 
(2010) och Vadeby and Forsman (2012). För tung trafik utan släp är medelhastigheten i huvudsak 
mindre känslig för förändrade hastighetsgränser. Ett undantag är då hastighetsgränsen justeras från 
110 till 120 km/h på motorväg. Då ökar medelhastigheten för tung trafik utan släp med 3,2 km/h, 
vilket är jämförbart med ökningen för personbilar. Även tidigare studier visar att antalet 
hastighetsöverträdelser är stort och varierar beroende på hastighetsgränsen, vägbredd och 
trafikefterfrågan (Nilsson, 1990). 

 
Figur 6. Förändringar i medelhastighet för personbilar då hastigheten har korrigerats med 10 resp. 
20 km/h. 

I en studie av Vadeby, et al. (2018) har man visat att ett ökat antal kontroller i form 
hastighetskontroller, civilpolisinsatser med fokus på aggressiv körning och övervakning med mobil 
Automatisk TrafiksäkerhetsKamera (ATK) tillsammans har goda effekter på hastighetsefterlevnad. Då 
hastighetsefterlevnaden innan insatserna var låg observerades en större förbättring än då 
hastighetsefterlevnaden redan var hög. Vid användningen av enbart mobila ATK observerades också 
en reduktion i andelen hastighetsöverträdelser. Då antalet kontroller minskade igen observerades en 
reduktion i hastighetsefterlevnad. Resultaten från denna studie visar på att regelbundna och 
kontinuerliga kontroller av hastigheter krävs för att bibehålla en hög efterlevnad av aktuell 
hastighetsgräns. En annan studie av Vadeby and Forsman (2012) visar att man kan minska hastigheten 
mer genom användning av ATK eller Intelligent Speed Adaption (ISA) än vad man gör genom att 
justera hastigheten nedåt med 10 km/h. Detta visar också på vikten av kontroll för att få en bra 
hastighetsefterlevnad. Man har även sett att standardavvikelsen i hastighet minskar, dvs. man får en 
mer homogen hastighet mellan fordon. 
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3.2. Variabla hastighetsgränser 
Det finns en del omfattande variabla hastighetsstyrningssystem implementerade runtom i världen. Här 
presenteras resultaten av fältstudier från några av dem. En liten diskussion kring studier från 
litteraturen inkluderas också även om den är ganska begränsad. Också erfarenheter från enskilda 
variabla hastighetsskyltar och även Intelligent Speed Adaptation (ISA) system har studerats då dessa 
kan ge en indikation på hur förare betraktar och agerar på system där hastighetsgränsen ändras eller då 
föraren tvingas anpassa sig till rådande hastighet. 

3.2.1. Påverkan på säkerhet, framkomlighet och miljö 
Empiriska studier över existerande variabla hastighetsstyrningssystem visar främst på ökad 
trafiksäkerhet. Studier från det engelska, det nederländska och det tyska systemet (Smulders and 
Helleman; Maunsell and Parkman, 2007) visar att säkerheten har ökat med färre stora olyckor och 
homogenisering av hastigheter, samt en positiv påverkan på miljön. Man har dock inte kunnat påvisa 
några större effekter på framkomlighet. Detta beror mycket på att de systemen som finns idag är 
utvecklade främst för att öka säkerheten och dessutom är styralgoritmerna som bestämmer vilken 
hastighet som ska visas på vägen baserat på enkla beslutsprocesser där framkomlighet inte är 
inkluderat. Systemen i England, Tyskland och Nederländerna är tvingande, dvs. man är enligt lag 
tvungen att följa de hastigheter som anges. För att öka efterlevnaden av hastigheterna har man i vissa 
fall kombinerat motorvägsstyrningen med fartkameror, så är t.ex. fallet i England. I det MCS system 
som finns i Sverige, har man gjort utvärderingar för en sträcka i Stockholm. Man kunde då dra 
slutsatsen att inga signifikanta skillnader kunde ses innan och efter systemet hade implementerats.  
Förklaringen ansågs enligt Nissan and Bang (2006) och Nissan and Koutsopoulos (2011) bland annat 
vara att man endast visar rekommenderad hastigheter, dvs. man är enligt lag inte tvungen att följa 
hastigheterna som visas på de varierande meddelandeskyltarna. Man har däremot kunnat observera 
jämnare medelhastigheter mellan körfälten, vilket potentiellt skulle kunna minska risken för olyckor. 
Dessutom bör systemet ses som ett kövarningssystem, vilket vid aktivering av lägre hastigheter ger en 
indikation på en kö längre uppströms. Detta skulle kunna reducera antalet upphinnande olyckor vid 
köslut. Studier på detta saknas dock. 

Också ett stort antal simuleringsbaserade studier av variabla hastighetsstyrningssystem visar på vikten 
av val av styralgoritm, längden på sträckan där variabla hastigheter visas och tidsintervallet för 
variabla hastigheter, se till exempel Lee, et al. (2006), Allaby, et al. (2007), Li, et al. (2014), Li and 
Ranjitkar (2015), Hegyi, et al. (2008), Müller, et al. (2015), Frejo, et al. (2014) och Zegeye, et al. 
(2011). Man har genom simulering också kunnat konstatera i Grumert, et al. (2019) och Olstam (2004) 
att då hastigheten är högre än högsta tillåtna hastigheten för tung trafik så får man en större effekt i 
homogenisering av hastigheter då tung trafik och övriga trafikslag har en mer likvärdig hastighet efter 
en sänkning på vägar med ursprunglig hastighetsgräns på över 80 km/h. Alla typer av styralgoritmer 
finns representerade i litteraturen. Då målet i studierna ofta är att optimera en ny styralgoritm eller 
förbättra redan befintliga styralgoritmer är resultaten ofta positiva med hänsyn till målet med styrning. 
Man har indikerat i (Hegyi, et al., 2008) att styralgoritmer som presenteras i litteraturen ofta är 
komplexa och kräver mycket kalibrering och/eller är beräkningstunga, vilket gör att de är svåra att 
applicera i verkligheten. 

3.2.2. Hastighetsefterlevnad 
Intelligent Speed Adaptation (ISA) system som syftar till att hjälpa föraren att bibehålla högsta tillåtna 
hastighet kan på vissa sätt liknas vid variabla hastigheter, men med en tvingande funktion i form av en 
farthållare i fordonet. ISA har utvärderats av Trafikverket under 1999 och 2002 och delar av resultaten 
finns presenterade i Lindqvist Dillen, et al. (2003). En viktig slutsats i undersökningen var att på större 
vägar med mycket trafik föredrar man att själv anpassa sig till rådande trafikförhållanden framför att 
använda ett system. Detta då systemet anses vara en bromskloss som inte följer övriga tempot på 
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vägen. Man påvisar också behovet av att öka medvetenheten och skapa incitament för varför man bör 
anpassa sig till den rådande hastighetsgränsen. Man drar paralleller till sänkta hastigheter vid 
vägarbeten där ökad kunskap om riskerna med höga hastigheter förbi vägarbeten har gett effekt. 

Effekten av variabla hastighetsgränser i enskilda korsningar på huvudleder med en ursprunglig 
hastighetsgräns på 90 km/h eller 70 km/h har undersökts i ett examensarbete av Åstrand (2007). Syftet 
med de variabla hastighetsgränserna är att reducera hastighetsgränsen då fordon från sidovägar 
detekteras för att öka säkerheten i korsningen. Studien visar att förare av tung trafik har en god 
hastighetsefterlevnad vid 90 km/h, men då variabla hastigheter på 70 och 50 km/h visas är 
efterlevnaden dålig. Man bör dock observera att högsta tillåtna hastigheten för tung trafik med släp 
oftast är 80 km/h och därmed ger en hög efterlevnad av hastighetsgränsen inte automatisk en god 
efterlevnad av högsta tillåtna hastigheten för tung trafik. Då hastighetssänkningen är stor, från 90 till 
50 km/h, är det få förare som följer skyltningen oberoende av typ av fordon. Orsaken till detta är att 
motivet till sänkningen är oklart och förarna anser att sänkningen är större än vad som behövs, 
sträckan för sänkning är väldigt kort och då skyltarna kan släckas väntar förare ofta med att sänka 
hastigheten tills de passerar skylten (vilket också leder till kraftiga inbromsningar). 

3.2.3. Incidentdetektering - Kövarning 
De variabla hastighetsstyrningssystem som bygger på incidentdetektering har ofta som syfte att genom 
låga variabla hastighetsgränser varna för köbildning. Ett alternativ till att visa låga hastigheter skulle 
kunna vara att istället varna för kö på variabla meddelande skyltar. Förare skulle då kunna få en 
förklaring till de låga hastigheterna och irritation då faktiskt trafikflöde på vägen är lägre än 
hastighetsgränsen som visas på de variabla meddelandeskyltarna skulle möjligtvis kunna undvikas. 
Detta har gjorts på E6:an genom Göteborg och resultat från kövarningen presenteras i Carlsson and 
Yahya (2002) och Dahlstedt (2002). I studierna observerades lugnare körstil med en längre sträcka då 
inbromsningar sker, dvs. en lägre deceleration krävs och färre plötsliga inbromsningar sker vid köslut 
som resultat av kövarningen. Man såg dock inga betydande positiva effekter i restid utan resultaten 
efter kövarning liknade resultaten innan kövarning. Enligt Dahlstedt (2002) såg de flesta förarna 
skyltarna och tolkade dem korrekt. Men trots att 5% uppgav att de ökade sina tidsavstånd till 
framförvarande bil sågs inga sådana effekter i mätdata. En del förare upplevde systemet som 
otillförlitligt och inte så meningsfullt. 

3.2.4. Homogenisering 
Vid homogenisering är målet att undvika ett sammanbrott eller iallafall förskjuta ett sammanbrott så 
länge som möjligt. Detta kan göras genom att förskjuta sammanbrottsdensiteten genom att sänka 
hastigheten något, vanligtvis med 10-20 km/h. Detta gör att fler fordon kan passera en flaskhals utan 
att trafiksystemet bryter ihop. Den här typen av system är mindre vanligt förekommande i praktiken. I 
många fall är homogenisering en del av ett incidentdetekteringssystem som t.ex. i Nederländerna 
(Smulders and Helleman, 1998) och i England (Maunsell and Parkman, 2007). I Sverige har det gjorts 
försök att homogenisera trafikflöden genom att sänka hastigheten från 100 km/h till 80 km/h på en 
sträcka söder om Stockholm (Tlp. Moraberg - Tlp. Salem - Tlp. Hallunda). Man har då använt sig av 
en tröskelvärdesbaserad ansats för att vid "tät" trafik aktivera systemet.  Det är dock viktigt att påpeka 
att parametervärden, såsom kapacitetsnivåer, etc., i algoritmen kan vara platsspecifika och bör 
kalibreras efter hand. Man bör också ta i beaktande längden på sträckorna, tidsintervallet för 
nedsättning och vilka detektorer som påverkar en nedsättning för att få ett robust och trovärdigt 
system.  

Försök med den så kallade "Södertälje"-algoritmen (Movea, 2015; Strömgren and Lind, 2016) visar att 
man kan lyckas öka genomströmningen och minska risken för sammanbrott. Man kan också se en 
jämnare fördelning i hastighet i varje körfält, dock kvarstår skillnaden i hastighet mellan körfält. Man 
har också sett en reduktion av antalet olyckor. Det ska dock sägas att man samtidigt har utfört en 
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ökning av antalet körfält, vilket leder till att vissa effekter är svåra att bestämma orsaken till. Man ser 
också en del kvarstående problem pga. en flaskhals som uppstår i norrgående riktning vid Hallunda. 
Homogenisering i samband med kövarning verkar ge en bra effekt. Specifika rekommendationer för 
sträckan är att harmonisering bör ske vid flöden över 325 fordon/5-min och hastighetsnedsättningen 
bör vara 80 km/h. Man föreslår också att tidsintervall för sänkning ska vara minst 10 min istället för 
som nu 15 min., vilket ibland leder till onödigt långa sänkningar och en restidsfördröjning för 
fordonen. En ökning av hastigheten bör ske då flödet är mindre än 300 fordon/5-min och hastigheten 
ligger över 78 km/h i minst 10 minuter. Man föreslår också att man kompletterar dessa mått med ett 
mått på hastighetsspridning då kövarning används. 

3.3. Slutsatser 
Utifrån studerad litteratur kan man dra ett antal slutsatser om hur designen av ett variabelt 
hastighetsstyrningssystem bör se ut. Dessa slutsatser har summerats i nedanstående punkter. 

• Storleken på sänkningen: Från resultaten från hastighetsundersökningen 2020 (Greijer and 
Nyfjäll, 2020) kan man dra slutsatsen att hastighetsstyrning på vägar med tillåten 
hastighetsgräns över 80 km/h har stor potential att homogenisera hastigheter, och därmed 
trafikflödet. Detta beror på att tung trafik har en högsta tillåten hastighet på 80 km/h och 
därmed en medelhastighet runt 80 km/h på vägar med högre tillåten ursprunglig 
hastighetsgräns än 80 km/h. Vid en sänkning med variabla hastighetsgränser till omkring 80 
km/h skulle alla typer av fordon tvingas köra i hastigheter som ligger runt den tillåtna 
hastigheten för tung trafik och därmed skulle hastigheterna för enskilda fordon vara mer 
homogena. Man har också i simuleringsbaserade studier kunnat dra slutsatsen att 
homogeniseringseffekter blir större på vägar med hastighetsgränser över 80 km/h då man 
justerar den variabla hastigheten nedåt (Olstam, 2004; Grumert, et al., 2019). Detta beror på 
att övriga trafikslag får en hastighet som ligger närmare högsta tillåtna hastigheten för tung 
trafik. Detta förutsätter dock att efterlevnaden är stor. Även lägre hastighetsgränser skulle 
ge mer homogena hastigheter mellan fordon om rådande medelhastighet på vägen är låg. 
Det är dock viktigt att använda sig av en kontrollalgoritm som speglar rådande 
trafikförhållanden och inte sänker hastigheten mer än nödvändigt då det kan skapa irritation 
hos förare och som ett resultat av det en låg efterlevnad av den variabla hastighetsgränsen. I 
både Lindqvist Dillen, et al. (2003) och Åstrand (2007) har det visat sig att det är viktigt att 
hastighetsgränserna speglar rådande förhållanden på vägen för att öka acceptansen för 
hastighetsgränserna.  

• Anpassning till justeringar i hastighet: I Vadeby and Forsman (2012), Vadeby and 
Forsman (2010) och (Nilsson, 1977) konstateras att vid en sänkning av den fasta 
hastighetsgränsen med 10 eller 20 km/h blir den faktiska sänkningen (uppmätt som 
medelhastighet) betydligt lägre, dvs. man anpassar sig bara gradvis till de förändrade 
hastigheterna. Det samma skulle kunna förväntas för en variabel hastighetsgräns på en väg 
där man är van vid ett visst tempo och därför bara delvis anpassar hastigheten. En 
observation från studierna av Vadeby and Forsman (2010) och Vadeby and Forsman (2012) 
är att tung trafik utan släp till högre grad ökar sin medelhastighet då en ökning i tillåten 
hastighet från början är hög och justeras uppåt (från 98 km/h till 101 km/h). En förklaring 
till detta skulle kunna vara att man på motorväg på ett annat sätt följer rytmen i trafiken än 
på mindre vägar med lägre hastighetsgräns. Vid styrning med variabla hastighetsgränser har 
detta betydelse då man i högre utsträckning kan få en anpassning vid en ökning i hastighet, 
dvs. tung trafik utan släp och därmed trafiksystemet kan återanpassa sig snabbare efter ett 
sammanbrott till de normala hastighetsgränserna. Dock verkar anpassningen till lägre 
hastigheter inte ske i likande utsträckning och man kan därför tänka sig att tung trafik utan 
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släp försenar en justering i hastighet då trafiken fortfarande flyter på men då man är nära 
sammanbrott.  

• Efterlevnad: Enligt (Vadeby, et al., 2018) och (Vadeby and Forsman, 2012) ger kontroller 
av hastighetsefterlevnad resultat i form av sänkta hastigheter och en högre efterlevnad av 
hastighetsgränsen. En reduktion i efterlevnad då kontrollerna försvinner visar att man måste 
genomföra kontinuerliga kontroller. Det bästa är att ha fasta kontroller i form av ATK 
utmed en vägsträcka utrustat med variabla hastighetsgränser för att uppnå en hög 
efterlevnad och därmed också effekter av systemet. Också Lindqvist Dillen, et al. (2003), 
Åstrand (2007) och Gustafsson, et al. (2012) har visat på att förare i större utsträckning 
väljer att följa hastigheten om de vet att det medför en negativ konsekvens av att inte göra 
det i form av t.ex. böter. Även hastighetsspridningen minskar mellan förare vid kontroller 
vilket har en positiv effekt på homogeniteten i hastigheter. Detta är en viktig slutsats med 
avseende på variabla hastighetsgränser med fokus på framkomlighet då en av strategierna är 
att uppnå mer homogena hastigheter. Också i existerande variabla hastighetstyrningssystem 
har man kunnat se att efterlevnaden är betydligt större i system med övervakning i form av 
ATK (Smulders and Helleman, 1998; Maunsell and Parkman, 2007) än i system där ingen 
övervakning finns. Därutöver kan det också konstateras att rekommenderade hastigheter 
ytterligare förväntas reducera efterlevnaden (Nissan and Bang, 2006; Nissan and 
Koutsopoulos, 2011). Låg efterlevnad uppstår framförallt då variabla hastigheter inte 
speglar de faktiska trafikförhållandena. Trafikförhållanden kan då antingen inbjuda till 
betydligt högre hastighet jämfört med den rekommenderad hastighet som visas, alternativt 
kan rådande trafiksituation liknas vid köbildning vilket omöjliggör att köra så snabbt som 
rekommenderat hastighet anger. 

• Motivet till sänkningen: Undersökningen av Lindqvist Dillen, et al. (2003) visar på att ett 
motiv till sänkt hastighet är väldigt viktigt för att få förare att se hastighetsgränser som 
relevanta och anpassa sig efter dessa. Detta ses också i studien av Åstrand (2007).  Det är 
här viktigt att kunna förstå den individuella nyttan av sänkningen. Dvs. att påvisa att 
framkomligheten i trafiksystemet som helhet förbättras är troligtvis inget som den enskilde 
individen påverkas av utan det krävs mer direkta nyttor såsom reducerad bränsleförbrukning 
eller minskad restid. Miljöpåverkan skulle kunna påverka enskilda individer men detta är 
mer tveksamt. 

• Längden på sträckan för sänkning: Åstrand (2007) har konstaterat att förare inte föredrar 
en för kort sträcka med sänkta hastigheter då de upplever detta som ett irritationsmoment. Å 
andra sidan har man i tidigare simuleringsstudier kunnat påvisa att längden på sträckan med 
sänkningar varken bör vara för kort på grund av svårigheter att anpassa sig till 
hastighetsgränserna eller för lång på grund av att sänkningen sker på sträckor där den inte 
behövs och därmed skapar en reduktion i framkomlighet (ökade restider) (Grumert and 
Tapani, 2018; Grumert, et al., 2019). Det är därför viktigt att sträckan man planerar att 
sänka med enhetliga variabla hastigheter är väl genomtänkt. 

• Placering av skyltar: Var skyltarna som visar variabla hastighetsgränser placeras har effekt 
på hur man väljer att anpassa sig till hastigheterna. Enligt Åstrand (2007) väljer förare att 
avvakta med att sänka hastigheten tills man passerar skyltningen då det finns en möjlighet 
till förändrade hastighetsgränser. Detta gäller framförallt då hastigheterna redan är sänkta 
och då förändringar i hastighet sker med korta tidsintervall. Val av placering av variabla 
meddelandeskyltar är därför viktigt vid implementering av variabla hastighetsgränser. Det 
är viktigt att fundera över varifrån man vill att sänkningen ska ske och även hur abrupt den 
ska ske, höga accelerationer kan bli en effekt av en allt för stor sänkning från ett vägavsnitt 
till ett annat. Eventuellt skulle "lead-in" hastighetsgränser eller kövarning kunna användas 
för kortare vägavsnitt för att förare gradvis ska sänka hastigheten mot den önskade variabla 
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hastighetsgränsen. En positiv effekt av kövarning ses tydligt i studien av Carlsson and 
Yahya (2002) då förare ökade sin sträckan för inbromsning  från ca. 260 till 430 m i 
genomsnitt med. Den ökade bromssträckan möjliggör färre plötsliga och kraftiga 
inbromsningar. Detta indikerar på att kövarning ca. 500 m innan köslut skulle kunna öka 
mängden mjuka inbromsningar och därmed minska risken för upphinnandeolyckor.  

• Placering av detektorer: För att kunna detektera då något sker i trafiken och sänka 
hastigheten bör detektorer placeras strategiskt. Speciellt vid harmonisering blir det viktigt 
att fånga upp flaskhalskapaciteter och detektorplatsen bör därför vara runt en flaskhals. 
Detta har poängterats i Movea (2015) där man i vissa fall kunde se att tillfälliga 
flödesökningar som kunde resultera i ett sammanbrott inte fångades upp om man använde 
en längre utbredning, dvs. flera detektorstationer för att bestämma om hastighetsförändring 
ska ske eller ej. 

• Tidsintervall för sänkningen: Hur länge en aktuell hastighetsgräns visas påverkar hur 
förare beter sig. Är man van vid frekventa justeringar i hastighet så kommer man antagligen 
inte anpassa sig förrän precis då man passerar en variabel meddelandeskylt vilket kan 
medföra höga inbromsningar eller accelerationer Åstrand (2007). Det är dock viktigt att 
sänkningar av hastigheten inte är aktuell under en längre tid än nödvändigt med avseende på 
framkomlighet och restid (Movea, 2015; Grumert and Tapani, 2018). Onödigt låga 
hastigheter då de inte behövs skapar längre restider och ett irritationsmoment för förare. 
Stor vikt bör därför läggas på att hitta lämplig tidsintervall för de variabla 
hastighetsgränserna.  

• Val av input till styrstrategin: Genom att inkludera de mest relevanta måtten kan man öka 
vinsterna med styrningen. Om man endast sänker hastigheten då det är nödvändigt och 
under det tidsintervall som krävs fås bäst effekt. Vanligtvis används flöde och hastighet för 
att bestämma när risken för sammanbrott och incidenter är hög, se till exempel Maunsell 
and Parkman (2007)och van Toorenburg and de Kok (1999). Men man har i Movea (2015) 
föreslagit att man också ska ta hänsyn till spridning i hastighet vid kövarning då det är ett 
viktigt mått på instabilitet i trafiken och risken för olyckor minskar om man har mer jämna 
hastigheter. Det samma gäller för homogenisering då det också är önskvärt att ha en 
jämnare hastighet i och mellan körfält. Ett annat mått som skulle kunna vara användbart för 
att mäta kapacitetsnivåer är beläggningsgraden per detektor. Man bör därför noga överväga 
vilka mått som bör och kan inkluderas som input. Det är också vid höga trafikflöden som 
man får högst effekt av variabla hastighetsgränser (Olstam, 2004; Grumert, et al., 2019) och 
därför är flöde eller densitet en viktig parameter för att avgöra om sänkningar ska ske eller 
inte. 
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4. Förutsättningar för varierande hastigheter i Sverige 
En trafikföreskrift föreskriver hastighetsbegränsningar med stöd av Trafikförordningen (1998:1276), 
som avviker från vägens grundhastighet. Föreskriften specificerar hastighetsbegränsningen för en 
vägsträcka. För motorvägar preciseras sträckan vanligen som en sträcka mellan trafikplatser eller med 
början och slut ett visst antal meter från trafikplatser. 

Idag bygger stora delar av variabla hastighetsstyrningssystemet i Stockholm på rekommenderade 
hastigheter, dvs. man är rekommenderad men ej tvungen att följa hastighetsgränserna. För att variabla 
hastighetsgränser ska kunna vara tvingande, det vill säga visas med röd ring, krävs att en 
trafikföreskrift ligger till grund för varför och hur hastighetsförändringar sker. Det är först vid 
tvingande hastighetsgränser som man ska kunna bötfälla personer som kör för fort och utformningen 
av och tydligheten i trafikföreskriften är därför av stor vikt.  

Endast en motorvägssträcka söder om Stockholm har i dagsläget tvingande hastigheter. I den 
trafikföreskrift som i dagsläget ligger till grund för denna sträcka sänks hastigheten vid "tät" trafik. 
Vad som menas med tät trafik står inte specificerat och detta medför att man i praktiken har svårt att 
bötfälla någon som inte följer visad hastighetsgräns, då trafikföreskriften är alltför otydlig. Det är 
därmed viktigt hur en föreskrift utformas och det sätter därmed ramarna för hur det varierande 
hastighetssystemet kan utformas. Dessa begränsningar kan främst hänföras till hur den bakomliggande 
algoritmen, som bestämmer hastighetsbegränsning, bör vara utformad för att kunna ligga till grund för 
fällande dom vid fortkörning. Dessutom finns ett antal praktiska begränsningar.  

4.1.  Praktiska begränsningar 
De praktiska begränsningarna är föreslagna utifrån resultat från tidigare studier summerade i kapitel 3 
och kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Att sträckan som den varierande hastighetsbegränsningen gäller för inte är för kort. 

2. Att hastighetsbegränsningarna inte varierar med för hög frekvens. 

3. Att de möjliga hastighetsbegränsningarna begränsas till en grundhastighet, samt en eller flera 
nedsättningar till förbestämda nivåer. 

4. Att en varierande hastighetsskylt finns vid början av sträckan. 

För de praktiska begränsningarna finns inga givna regler att följa för hur systemet kan utformas. 
Nedan följer resonemang kring de fyra listade begränsningarna, utifrån att utformningen av systemet 
ska vara tydligt och rimligt utifrån ett trafikantperspektiv. 

För (1) bedömer vi att en sträcka som är definierad av en vägsträcka mellan två olika trafikplatser är 
tillräckligt lång. Vid längre sträckor anser vi att det är rimligt att de delas upp i sektioner, om det kan 
göras på ett sådant sätt att varje sektion är minst en kilometer. Man bör undvika att ha för långa 
sträckor med sänkt hastighet då det kan leda till fördröjningar på grund av onödiga 
hastighetssänkningar. 

För (2) bör den högst accepterade frekvensen bestämmas av att en trafikant inte ska kunna se mer än 
en ändring av hastighetsbegränsningen samt att hastighetsbegränsningen bör gälla för en tillräckligt 
lång tidsperiod så att det är möjligt för polis att bedriva hastighetskontroller. Samtidigt vet vi från 
tidigare simulering av varierande hastighetssystem på E4 Stockholm (Grumert, et al., 2019), att 
tidsperioden för hastighetsnedsättningen ofta är relativt lång. Vi föreslår därför att 
hastighetsbegränsningar tidigast sänks ytterligare ett steg efter 5 minuter, och att återgång till en högre 
hastighet tidigast sker efter 5-15 minuter. 

För (3) gäller att det är önskvärt att hastighetsnedsättningar från grundhastigheten sker i multipler om 
20km/h. Möjligheten med att uppnå effektivitetsvinster är också små vid stora hastighetsnedsättningar 
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(Grumert, et al., 2019). Därför föreslår vi att det varierande hastighetssystemet inte visar hastigheter 
lägre än 50km/h, vilket betyder en nedsättning för sträckor med grundhastighet 70km/h och 80km/h, 
samt två möjliga nedsättningar för sträckor med grundhastighet 90km/h och 100km/h. 

Slutligen utgör (4) en begränsning i de fall den varierande hastighetsskylten inte är placerad i nära 
anslutning till den önskade början på sträckan. Detta kan medföra att den faktiska sträckan blir för kort 
och måste slås samman med en annan sträcka. 

4.2.  Begränsningar relaterade till utformning av trafikföreskrift 
Den bakomliggande algoritmen i ett varierande hastighetssystem tar in mätvärden från trafiksystemet 
och beslutar sedan om vilken hastighet som ska skyltas. Det finns olika principer för att utforma denna 
typ av algoritm, som beskrivs mer ingående i delkapitel 2.3.2. Hur hastigheten bestäms i ett varierande 
hastighetssystem måste dock kunna formuleras som en trafikföreskrift, och detta ställer särskilda krav 
på utformningen av algoritmen. För att algoritmen ska harmonisera med en trafikföreskrift finns ett 
antal begränsningar som måste tillämpas för att uppfylla kraven för hur en trafikföreskrift formuleras: 

1. Trafikdata som används för att besluta om hastighetsbegränsning måste vara av sådan karaktär 
att de med enkelhet kan uppmätas med annan utrustning av en person placerad utmed 
motorvägen. Detta innefattar antalet fordon som passerar per tidsenhet, dvs. flöde, samt 
medelhastighet under en tidsperiod. 

2. Beslutslogiken måste kunna beskrivas i text, och förstås av en trafikant utan större svårighet. 

För (1) betyder detta att trafikdata antingen kan användas obehandlad eller genom att beräkning av 
andra trafikvariabler sker, exempelvis densitet eller beläggningsgrad, utifrån den insamlade datan. Det 
viktiga är att den trafikvariabel som används i beslutslogiken ska vara observerbar av en person 
placerad utmed sträckan. Krav på beslutslogiken (2) kommer sätta stora begränsningar i utformning av 
algoritm. I princip betyder detta att endast så kallade regelbaserade algoritmer kan komma i fråga, där 
en hastighetsbegränsning triggas av att ett antal olika mätvärden erhållits för givna platser och under 
en given tidsperiod. Man kan dock i olika grad diskretisera de olika typerna av styralgoritmer i 
delkapitel 2.3.2, vilket kan leda till att man får en blandning av en regelbaserad algoritm och en annan 
styralgoritm. I delkapitel 4.3 analyserar vi de olika algoritmtypernas möjlighet att anpassas till en 
föreskrift utifrån både praktiska och föreskriftsmässiga begränsningar. Detta görs genom att 
exemplifiera de olika typerna med välkända befintliga algoritmer. 

4.3. Praktisk och föreskriftsmässiga anpassningar av styralgoritmer 
De fyra mest vanligt förekommande typerna av styralgoritmer kan olika väl anpassas för att uppfylla 
de praktiska och föreskriftsmässiga anpassningarna. Nedan summeras hur enkelt, eller svårt, det är att 
anpassa de olika styralgoritmerna. Detta summeras även i Tabell 1. X innebär redan uppfyllda 
begränsningar, A betyder att algoritmen är anpassningsbar, dvs. att det kan definieras på ett sådant sätt 
att det uppfyller de förenklingar som måste göras, F betyder att förenklingar av originalalgoritmen 
måste göras och - innebär att det inte går att uppfylla de begränsningar som krävs. Då de analytiska 
och reglertekniska styrstrategierna ser olika ut kan det ibland vara möjligt att göra förenklingar och 
anpassningar och ibland går det inte att uppfylla de föreskriftsmässiga begränsningarna som krävs. 
Detta har markerats som en kombination av F/A eller -/F i tabellen.  
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Tabell 1. Uppfyllda begränsningar (X), anpassningar (A), förenklingar (F) och icke-uppfyllda 
förenklingar för de fyra mest vanligt förekommande styralgoritmtyperna. 

 Praktiska begränsningar Föreskriftsmässiga begräsningar 

Algoritmtyp 1 2 3 4 1 2 

Regelbaserad A A A A A X 

Fuzzy-logic A A A A A - 

Analytisk F F A A A -/F 

Reglerteknisk A F F A F/A F 

4.3.1. Regelbaserade styralgoritmer 
Regelbaserade styralgoritmer är de vanligast förekommande styrstrategier i dagens motorvägsstyrning 
runt om i världen. De kan med enkelhet anpassas till en föreskrift alla praktiska och föreskriftsmässiga 
begränsningar måste tas i beaktande vid faktisk implementering. Ett exempel som är nära till hands är 
det system som finns i Sverige idag, där både kövarning (van Toorenburg and de Kok, 1999; Nissan 
and Koutsopoulos, 2011) och senare också homogenisering (Movea, 2015; Strömgren and Lind, 2016) 
är regelbaserade. 

4.3.2. Fuzzy-logic-baserade styralgoritmer 
Fuzzy-logic-baserade styralgoritmer är också designade utifrån ett antal regler, vilket skulle kunna 
passa bra för en föreskrift. Dock är logiken kring hur man blir "medlem" av en viss hastighetsgräns 
med en procentsats baserat på historiska data och sannolikhetsfunktioner. Målet med algoritmen blir 
därmed oklart, dvs. baserat vilka regler trafiken till olika grad hör till olika hastighetsgränser. Det blir 
därför alltför svårt att motivera syftet med algoritmen och baserat på rådande trafiksituation, data från 
detektorer, observationer längs vägen, etc. kan man inte avgöra vilken hastighetsgräns som bör sättas. 
Denna typ av algoritm passar därför mindre bra vid val av hastighet på svenska motorvägar. 

4.3.3. Analytiska styralgoritmer 
Ett känt exempel på en analytisk styralgoritm är SPECIALIST (Hegyi, et al., 2008; Hegyi and 
Hoogendoorn, 2010). Algoritmen är främst till för "moving bottlenecks", dvs. långsamma chockvågor 
som rör sig i trafiksystemet i rusningstrafik. Målet är att med hjälp av en skattning av hastigheten på 
chockvågen och mätningar av trafikens tillstånd på olika segment längs vägen kunna avgöra hur 
chockvågen kommer breda ut sig i tid och rum, därefter kan man bestämma var och under hur lång tid 
man bör sätta ned hastigheten för att försöka häva chockvågen. Denna typ av algoritm skulle kunna 
leva upp till de praktiska begränsningarna då man kan definiera upp tillräckligt långa sträckor där 
hastighetsbegränsningen bör gälla, tidsintervallet för sänkningar och höjningar, hastighetsnivån för 
sänkning, samt en skylt i början på sträckan. Detta kommer dock medföra begränsningar i hur 
styrstrategin presterar. Det som däremot är svårare att leva upp till är de begränsningar som är 
relaterade till utformningen av föreskriften, och då framförallt punkt 2 i delkapitel 4.2. Målet med 
algoritmen är att minimera utbredningen av chockvågen, dvs. öka framkomligheten, vilket gör att 
motivet bakom sänkningen är tydligt, men eftersom beslutslogiken är baserat på en analytisk metod 
där längden på sträckan och under hur lång tidsperiod sänkningen av hastighet ska vara aktiv är 
baserat på ett antal beräkningar kan dessa vara svåra att översätta till en föreskrift. Logiken blir alltför 
komplicerad. Metoden är dessutom baserat på antaganden såsom hastigheten på chockvågen, att 
trafiken är homogen och ändrar hastighet direkt vid övergång från ett tillstånd till ett annat, vilket kan 
var svårmotiverat i praktiken. 
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4.3.4. Reglertekniska styralgoritmer 
En av de mest citerade reglertekniska styralgoritmerna från litteraturen är en enkel I-regulator 
(Carlson, et al., 2011). Den bygger på samma logik som den välkända ALINEA (Papageorgiou, et al., 
1991) för påfartsreglering. Målet är att justera hastigheten baserat på felet mellan den uppmätta 
densiteten eller beläggningsgrad per detektor och densiteten eller beläggningsgrad per detektor vid 
kapacitetsnivån. Detta ger en kontinuerlig hastighetsgräns och även tidsintervall för sänkning och 
höjning kan vara väldigt kort. Man skulle dock kunna använda sig av gränsvärden inom vilken 
densiteten eller beläggningsgrad per detektor ska ligga för en viss hastighetsgräns och använda sig av 
två eller tre hastighetsnivåer. Även tidsintervallen skulle kunna diskretiseras. Man måste i förväg 
identifiera en flaskhals och i Carlson, et al. (2011) har man gett förslag på hur långt innan flaskhalsen 
och för hur lång sträcka man bör sänka hastigheten. Man skulle därmed kunna definiera upp lämpliga 
längder för detta och eftersom man alltid sätter ner hastigheten för enbart denna sträcka skulle det 
enkelt kunna översättas till en föreskrift. Man kan därmed uppfylla de praktiska begränsningarna. Om 
man dessutom beskriver styrlogiken utifrån gränsvärden, där nivåerna är baserade på hur långt över 
kapaciteten man ligger, skulle också denna kunna anpassas till en föreskrift. Man behöver bara i 
förväg kunna avgöra vad gränsvärdena ska vara och eventuellt relatera detta till kapacitetsnivåer. I  
Carlson, et al. (2011) är det densitet eller beläggningsgrad som används, då detta mått för att mäta 
kapacitetsnivåer  anses som mer stabilt över tid (Papageorgiou, et al., 2008). Man skulle också kunna 
använda sig av flöde på samma sätt som görs i Södertälje-algoritmen (Movea, 2015; Strömgren and 
Lind, 2016) men beläggning per detektor är att föredra. Därmed uppfyller man de begränsningar som 
är relaterade till utformningen av trafikföreskriften. 
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5. Förslag till design av ett tvingande varierande 
hastighetsstyrningssystem 

Utifrån den information och de begränsningar vi har identifierat hittills kan man sätta upp ett arbetssätt 
för design av, samt ett antal önskvärda förutsättningar för hur ett variabelt hastighetsstyrningssystem 
ska se ut. Både homogenisering och kövarning (incidentdetektering) behandlas i detta kapitel. 

5.1. Arbetsmetod vid implementering av styralgoritm 

5.1.1. Homogenisering 
Som tidigare nämnt uppstår ofta köer vid flaskhalsar, vilket resulterar i framkomlighetsproblem. 
Flaskhalsarna är ofta enkla att identifiera och beror på något av följande: (1) påfart, (2) avfart, (3) 
reducering av antalet körfält. Identifiering av dessa och styrning som ett resultat av mätdata kring 
flaskhalsar skulle därför kunna ha stor effekt på hela sträckan. Vi tror därför att fokus bör ligga på 
styrning vid och innan dessa. Nedan följer arbetsmetod vid implementering av styralgoritmer med 
målet att homogenisera hastigheter. 

• Identifiera flaskhalsar längs med sträckan – på-och avfart, körfältsreduktion, frekventa 
sammanbrott utan incidenter 

•  Dela in sträckan i delsträckor utifrån identifierade flaskhalsar – 1-2 km per delsträcka 
är att föredra (3-4 portaler per sträcka) 

• Definiera vilka detektorer som ska styra vilken sträcka – stor vikt bör läggas på 
detektorer kring flaskhalsar och dessa kan komma att styra hastigheter längre uppströms. 
Data per körfält kan ge bättre uppfattning av trafiksituationen (se exempel längre ner i 
kapitlet).  

• Bestäm vilka hastighetsnedsättningar som ska användas – 80 km/h alt. 60/80 km/h. Två 
nivåer bör endast användas vid väldigt tät trafik och hastigheter under 60 km/h 
rekommenderas inte då framkomligheten begränsas för mycket i så fall.  

• Bestäm tidsrestriktioner för aktivering och de-aktivering – Tidsintervall bör vara så 
korta som möjligt, dock utan att systemet fluktuerar för mycket i hastighet. 

5.1.2. Kövarning (incidentdetektering) 
Kövarning är den vanligast förekommande anledningen till en hastighetssänkning i dagens 
motorvägsstyrning. En del studier (Lindqvist Dillen, et al., 2003; Åstrand, 2007; Gustafsson, et al., 
2012) har dock visat på att anledningen till sänkningen och att sänkningen speglar faktiska 
förhållanden på sträckan är viktiga komponenter för att man ska välja att följa hastigheten. Vi föreslår 
därför att kövarning sker i form av varningssymbol för kö, alt. varningstext/symbol för incident. 
Kövarning bör ske tillsammans med homogenisering, dvs. på sträckor med homogenisering kan 
kövarning finnas som ett komplement vid incidenter. Kövarning bör endast indikeras vid väldigt låga 
hastigheter och där köer uppstår till följd av detta. Arbetsmetod vid implementering av kövarning är 
som följer,  

• Identifiera sträcka där kövarning är aktuellt – önskvärt är en längre sträcka där 
homogenisering också finns implementerat och där detektorer finns relativt tätt placerade. 

• Dela in sträckan i delsträckor – 1-2 km per delsträcka är att föredra (3-4 portaler per 
sträcka). Delsträckorna bör följa uppdelning utifrån homogenisering.  
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• Bestäm vilka detektorer som ska användas för detektering av incidenter – alla 
detektorer som finns tillgängliga på sträcka bör användas vid incidentdetektering för att så 
snabbt som möjligt upptäcka köer (300-500m). 

• Bestäm hur kö ska indikeras och vilka hastighetsnedsättningar som bör ske i samband 
med kövarning – Förslaget är att då låga hastigheter detekteras visas kövarning och 
hastighetssänkningar på varannan portal, dvs. då en detektor indikerar kö sätts hastighet ned 
för detta segment och kövarning visas, men portalerna visar hastighet och kövarning om 
vartannat. Ofta har homogeniseringen aktiverats tidigare men i annat fall bör hastigheten 
sänkas på sträckor innan kö, förslagsvis till 60 km/h på segment där kö har detekterats och 
80 km/h på segmentet innan kö. 

• Bestäm tidsrestriktioner för aktivering och de-aktivering – Tidsintervall bör vara så 
korta som möjligt, dock utan att systemet fluktuerar för mycket i hastighet. Först då trafiken 
återgår till normaltillståndet bör kövarning släckas. 

5.2. Design av styralgoritm - homogenisering+kövarning 
I detta delkapitel följer en beskrivning av hur styralgoritmen kan komma att/bör se ut för att uppfylla 
kravet att kunna skrivas som en föreskrift och samtidigt försöka påverka framkomligheten på bästa 
sätt. 

5.2.1. Indata till algoritmen 
Många studier visar att densitet och den nära korrelerade beläggningsgraden av en detektor är mer 
stabila vid höga trafikflöden än det mått som idag används för att mäta kapacitet - trafikflöde. Detta 
innebär att variationerna i kapacitet mellan dagar, årstider, osv. är högre om man observerar flödesdata 
än om man observerar densitet eller beläggningsgrad per detektor.  

Man kan vidare dra slutsatsen att då man aggregerar data i tid och rum och medelvärdesbildar mellan 
portaler så riskerar man att missa mindre instabiliteter i trafiken, t.ex. hastighetsförändringar till följd 
av inbromsningar och körfältsbyten väldigt lokalt, där en hastighetssänkning skulle kunna vara till 
nytta. Längre tidsperioder med sänkningar skapar ineffektiva trafikflöden men kan vara nödvändiga 
för att inte få alltför fluktuerande hastighetssänkningar. Vi tror därför att data per körfält och 
jämförelser av data mellan körfält kan ge ytterligare information om när sänkningar bör ske, och då 
framförallt vid homogenisering. Till exempel skulle man kunna tänka sig att ett avfartskörfält vid en 
flaskhals kan räcka som indikation på när sänkning bör ske. Man kan då ha mer och bättre kalibrerad 
utrustning för just detta körfält. Eventuellt skulle man kunna undersöka skillnader i data mellan körfält 
och/eller skillnader mellan portaler och utifrån detta aktivera hastighetssänkningar. Detta bör dock inte 
göras i första hand utan först då en ordentlig utredning på hur val av körfält bör ske och hur det 
påverkar styrningen. 

Vårt förslag på relevant data i prioriteringsordning är därför som följer, 

• Densitet eller beläggning per detektor - som ett direkt mått från detektorerna.  

• Hastighet  

• Flöde i kombination med hastighet för att inte riskera att deaktivera lägre hastigheter vid lågt 
flöde och låga hastigheter, dvs. då det fortfarande är problem på sträckan. 

• (Tidpunkt) - skulle andelen tung trafik påverka och kräva sänkning vid vissa tidpunkter, är 
trafikförhållanden eller fordonsammansättningar specifika vid vissa tider på dygnet. 

Vi föreslår att all data erhålls per körfält och som ett medel över snittet för att kunna vara flexibel i hur 
hastighetsgränser bestäms. Sista punkten kan vara av intresse men bör undersökas i sista hand. 
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5.3. Styralgoritmslogik 
Algoritmen bör noga skilja på säkerhet (kövarning/incidentdetektering) och framkomlighet 
(homogenisering). Vidare är en diskretisering med gränsvärden för val av hastighet nödvändig för att 
algoritmen ska fungera som en föreskrift. För homogenisering bör målet vara att algoritmen aktiveras 
nära kapacitetsnivåer, för att erhålla en så hög framkomlighet som möjligt. I detta fall används 
gränsvärden baserat på kritisk densitet, det vill säga densitetsnivån som uppnås vid kapacitet (då 
trafikflödet är som högst). Därmed kan ett gränsvärde över kritisk densitet användas då densiteten 
fortsätter att öka ända tills man är i stillastående trafik. Det skulle till exempel kunna vara fallet för 
gränsvärden vid sänkning till lägre hastigheter då man har ett sammanbrott och vill sänka hastigheten 
ytterligare för att få en större effekt av sänkningen.  Typen reglerbaserad-algoritm är att föredra och 
skulle kunna diskretiseras i en eller två steg. För kövarning bör varningen snarare än hastighetsgränsen 
vara fokus. Vårt förslag på homogeniseringsstyralgoritm är som följer, 

• Om densitet/beläggning per detektor är omkring 80% av kritisk densitet per detektor vid 
förutbestämda flaskhalsar -> sänk hastigheten till 80 km/h för delsträckan innan flaskhalsen. 

• Om densitet/beläggning per detektor är omkring 120% av kritisk densitet per detektor vid 
förutbestämda flaskhalsar -> sänk hastigheten till 60 km/h för delsträckan innan flaskhalsen 
och 80 km/h för delsträckan innan sänkning till 60 km/h (lead-in hastighet). Denna sänkning 
skulle kunna ersätta dagens kövarning/incidentdetektering 

• Om densitet/beläggning per detektor är under 80% av kritisk densitet per detektor vid 
förutbestämda flaskhalsar -> höj/behåll hastigheten på 100 km/h för alla delsträckor. 

Parametrar, längd på sträckor, tidsintervall, hastighetsnivåer, osv. bör kalibreras och definieras utifrån 
vad som är tillåtet i förordningar. Den enda parameter som bör kalibreras utifrån varje identifierad 
flaskhals är densitet/beläggning per detektor. Skulle densitet/beläggning per detektor inte finnas som 
tillgängligt mått skulle man kunna använda sig av flöde och hastighet som input, dock är 
densitet/beläggning per detektor att föredra. Man kan också tänka sig att andra mått per körfält är av 
intresse för att indikera sammanbrott. Detta bör dock undersökas mer innan det implementeras. 

För incidentdetektering kan man till att börja med använda sig av gamla definitioner för en kö till att 
börja med, men man skulle kunna tänka sig ett densitetsbaserat gränsvärde enligt förslag i punkt 2 
ovan. Detta innebär att en övergång från homogenisering till kövarning sker gradvis över tid då 
sänkning av variabel hastighetsgräns är baserat endast på densitet. Annars riskerar kövarningen att 
aktiveras innan eller samtidigt som homogeniseringen eftersom styrstrategierna bygger på olika mått 
(hastighet respektive densitet). Det påverkar dock inte bilisternas upplevelse av variabla 
hastighetsgränser eftersom lägsta hastigheten alltid visas oberoende om det är rekommenderad eller 
tvingande. Då kövarning redan finns implementerat idag är det viktigt att förändringar av dagen 
system sker samtidigt på många sträckor. Arbetet med att uppdatera dagens kövarning blir därför för 
stort för att ta hänsyn till i detta projekt, men det bör övervägas i ett senare steg. Dock skiljer sig 
output från styralgoritmen mot dagens system för att harmonisera med hastighetsgränser i 
homogeniseringsstyralgoritmen. Vårt förslag på kövarning/incidentdetekteringsstyralgoritm är som 
följer, 

• Om hastigheten sjunker under 45 km/h -> sänk hastigheten till 60 km/h för aktuell delsträcka, 
80 km/h för sträckan uppströms och kövarning för två sträckor uppströms (evt. kan en 
hastighetsnivå testas, dvs. 80 km/h) 

• Om hastigheten stiger över 55 km/h -> höj hastigheten till 100 km/h för de delsträckor som 
uppfyller kravet och behåll nedsättningar och kövarning för sträckor som ännu inte uppnår 
kravet. 
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Detta bygger på styrstrategin för kövarning som finns idag, men endast med uppdaterade variabla 
hastighetsgränser för att harmonisera med homogeniseringen, det vill säga 60, 80 och 100 km/h istället 
för 50, 70, 80, 100 km/h). Också vid kövarning/incidentdetektering bör hastighetsnivåer för sänkning 
kalibreras och utvärderas. I framtiden föreslår vi att man övergår till kövarningssymboler istället för 
variabla hastighetsgränser för kövarningen och istället använder sig av homogenisering i två steg (80 
och 60 km/h). Om homogenisering ska fungera tillsammans med kövarning så som den är uppbyggd 
idag föreslås endast en homogeniseringsgräns, det vill säga 80 km/h, då kövarning slår in för lägre 
hastigheter.  
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6. Utvärdering av föreslagen algoritm – fallstudie Södertälje Syd 
För att bedöma lämpligheten i den föreslagna utformningen av VSL-algoritmen, har en kvantitativ 
utvärdering genomförts både genom empirisk analys samt med mikroskopisk trafiksimulering. För att 
genomföra utvärderingen behövdes en lämplig sträcka med tillgängliga mätdata. Utvalda sträcka blev 
E4/E20 mellan Hallunda och Södertälje, se Figur 7. Denna sträcka anses lämplig då den har tydliga 
flaskhalsar och en relativt homogen design, vilket ger stor möjlighet till isolering av effekter som följd 
av styrningen. Sträckan omfattar totalt 15 km motorväg i södergående riktning med varierande antal 
körfält (två eller tre) och totalt tre avfartsramper och två påfartsramper. Hastighetsgränsen på sträckan 
är genomgående 100 km/h förutom på ramperna där lägre hastighetsbegränsningar förekommer. 

 
Figur 7. Utvald simuleringssträcka (markerad med blått) med tillhörande mätstationer (markerade 
med rött), södergående riktning av E4 från trafikplats Hallunda (146) till trafikplats Saltskog (143). 

Vid trafikplats Saltskog förekommer det att en flaskhals aktiveras till följd av vävningsbeteendet vid 
avfartsrampen. Trafikflödet vid just den här avfartsrampen är relativt högt eftersom trafiken fördelas 
mellan två större trafikleder vid den här trafikplatsen, E4 mot Helsingborg respektive E20 mot 
Göteborg. Detta får till följd att vävningsprocessen blir förhållandevis komplex när stora trafikflöden 
ska formera sig i samband med avfarten, detta leder ibland till köbildning som i vissa fall blir så 
omfattande att kön sträcker sig förbi nästa trafikplats uppströms (trafikplats Moraberg). Se mer 
detaljerad information om antal körfält och lokalisering av detektorer i samband med flaskhalsen vid 
trafikplats Saltskog i Figur 8. 
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Figur 8. Lokalisering av detektorerna samt antal körfält i samband med flaskhalsen vid trafikplats 
Saltskog 143. Källa: Trafikverket (2014-11-26/Jens Löfgren/Iterio AB), MCS, Översikt KFS/KFD 
(urklipp från större figur). 

6.1. Empiri 
I dagsläget finns Motorvägsstyrning (MCS) och automatisk incidentdetektering (AID) på sträckan som 
visar rekommenderade hastighetsgränser då incidenter detekteras. För att få en bild av sträckans 
egenskaper, problemomfattning och aktivering av Variabla Hastigheter (VH) med nuvarande och 
föreslagen algoritm har en empirisk utvärdering gjorts med 2017-års data som grund. Data som finns 
tillgänglig kommer från Trafikverkets MCS system. Den data som har använts för att kunna utvärdera 
dagens trafiksituation är summerad i Tabell 2. 

Tabell 2. Summering av data som ligger till bakgrund för utvärdering av dagens MCS system och de 
trafikförhållanden som råder 

Typ av data Enhet 
Sensor id Nummer 
Plats id Koordinater 

Tidsstämpel DD-MM-YYYY HH:MM:SS 
Hastighet km/h 

Flöde Fordon/min 

Variabelt meddelande 
1 = ursprunglig hastighetsgräns 

4 = avstängt körfält 
20-100 = aktuell hastighet (km/h) 

I projektet kapacitet vid incidenter (TRV2017/68538) har antalet sammanbrott på sträckan registrerats 
för samma data som angivet ovan, se Figur 9. Med sammanbrott menas i detta fall observationer av 
låga flöden samtidigt som densiteten (antalet fordon per kilometer) är hög. Varje sammanbrottspunkt 
representerar starten för sammanbrott även om utbredningen i rummet kan vara stor och påverka 
många detektorer. Den största antalet sammanbrott under normala trafikförhållanden sker vid 
flaskhalsen kring Saltskog och Moraberg och är troligtvis resultatet av frekventa vävningar, 
inbromsningar och accelerationer i samband med på- och avfarter, men också på grund av förändringar 
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i antalet körfält. Detta understryker behovet av en åtgärd för att förbättra framkomligheten på sträckan. 
Antalet incidenter, det vill säga specifika händelser som resulterar i störningar i trafiken såsom 
stillastående fordon, tappad last, olyckor osv., är som förväntat mer utsprida över sträckan då de sker 
mer eller mindre slumpmässigt med avseende på plats. I data identifieras incidenter som situationer 
som kräver avstängning av ett eller flera körfält (X i data). 

 
Figur 9. Antalet sammanbrott under normala trafikförhållanden och till följd av incidenter för 2017, 
resultat från projektet Kapacitet vid incidenter (TRV2017/68538). 

Automatisk incidentdetektering (AID) som idag finns implementerat registrerar förändringar i 
trafikförhållandena som kapacitetsnedsättningar eller ett flödestopp genom att detektera flöde och 
hastighet. En incident definieras som en väsentlig hastighetsreduktion vilket i många fall resulterar i 
köbildningar. För att minska de negativa effekterna av dessa incidenter varnas trafikanter via budskap 
som genereras av AID-funktionen. Budskapen ges i form av stegvisa sänkningar av den 
rekommenderade hastigheten där varje snitt med en ny lägre rekommenderad hastighet förstärks med 
gult blinkande ljus. Om en incident eventuellt rör sig i vägrummet detekteras detta och budskapen 
anpassas till utbredningen. Aktiveringen av rekommenderade hastigheter sker framförallt vid 
detektering av låga hastigheter, men också via manuell justering av hastigheten utifrån beslut från 
trafikledningscentralen. De hastigheter som visas är endast rekommenderade hastigheter, dvs. en 
förare är inte tvingad att följa dessa hastigheter utan de kan snarare ses som en varning för 
kö/trafikstockning.  

AID är ett gränsvärdesbaserat system som tillämpar hastighetsobservationer för att beräkna eventuella 
rekommenderade hastigheter. Systemet aktiveras om det konstateras en störning i trafikflödet i något 
av trafikströmmens körfält, aktivering sker om observerad hastighet understiger tröskelvärdet 45 km/h. 
Trafikanterna uppströms varnas då automatiskt med rekommenderade hastighet 50 km/h vid portalen 
där observationen gjordes, samt en portal uppströms. AID-rekommendationerna inleds också med 
stegvisa sänkningar till gällande AID-nivå, varför hastigheter om 70 km/h appliceras för ytterligare två 
portaler uppströms. Gult blinkande ljus används för att förstärka signalen vid de portaler där 
rekommenderad hastighet ändras, se utbredning av skyltning i rummet i Figur 10. Systemet 
deaktiveras när trafikens hastighet har återställts i trafikströmmens samtliga körfält, detta sker när 
observerad hastighet överskrider tröskelvärdet 55 km/h. Systemet kan aktiveras för samtliga skyltar 
vid de 43 portaler som finns i nätverket. AID-rekommendationerna appliceras för enskilda 
trafikströmmar och beräknas som ett glidande harmoniskt hastighetsmedelvärde i utestationerna där de 
fyra senaste fordonspassagerna viktas in. Beslut om sänkning och höjning tas på körfältsnivå, det vill 
säga om endast en av två körfält i samma trafikström visar att AID bör aktiveras görs detta för hela 
trafikströmmen. Höjning till ursprunglig hastighet igen sker när inget körfält visar att AID bör vara 
aktiverat. 
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Figur 10. Skyltning av rekommenderade hastigheter med AID. 

För att undersöka hur ofta det finns problem på sträckan har en analys av hur ofta tillslag av 
incidentdetektering sker, dvs. när justering av hastigheten från 100 km/h till 50 km/h observeras. I 
Figur 11 kan man se att systemet är aktiverat nästan varje dag under 2017. Flest aktiveringar sker vid 
på- och avfarter vid Saltskog (detektor E4Z 24.620 till detektor E4Z 25,990). Antal aktiveringar per 
dag är också störst vid på och avfarter vid Saltskog, vilket tyder på att skillnaden i trafikförhållanden 
över tid varierar mycket, möjligtvis till följd av instabilitet vid höga trafikflöden och chockvågor som 
rör sig i rummet. I Figur 12 kan man se att det i genomsnitt på ett år sker 12 aktiveringar per dag vid 
E4Z 24.620 och även E4Z 24.885 till E4Z 25.340 har många aktiveringar per dag i genomsnitt över 
året. Vid Moraberg sker i genomsnitt över året betydligt färre aktiveringar 1-2 aktiveringar per dag. 
Det vill säga flaskhalsen aktiveras oftast vid Saltskog och det är därför där det är störst behov av 
styrning. 

 
Figur 11. Antalet dagar med aktivering av hastigheter 50 km/h per detektor. 
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Figur 12. Genomsnittligt antal aktiveringar av 50 km/h per dag och per detektor för 2017. 

Man kan också se att det i dagsläget är möjligt att visa olika rekommenderade hastigheter för 
individuella körfält och att detta sker frekvent i anslutning till på- och avfarter, se Figur 13. Till 
exempel för detektor E4Z 24.245 visas för 250 dagar år 2017 olika hastighetsgränser på olika körfält. 
Observera att antalet aktiveringar per dag över året är lågt för denna detektor (se Figur 12) så 
antagligen visas olika hastighetsgränser per körfält för flertalet av aktiveringstillfällena. Detta beror på 
att man har olika trafikströmmar vid avfarter och i nära anslutning till avfarter. Dessa kan i vissa fall 
vara separerade med heldragen linje för att ytterligare markera att det rör sig om olika trafikströmmar. 

 
Figur 13. Antalet dagar under 2017 där portalerna (vid detektorerna) visar olika hastigheter för olika 
körfält. 
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Dessutom sker ett antal planerade broöppningar mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog. 
Dessa sker under hela året och främst vid tidpunkter då trafikefterfrågan förväntas vara låg, dvs. 
mellan peak-timmarna. Antalet broöppningar på ett år fördelat på tidpunkt för broöppning visas i Figur 
14.  

 
Figur 14. Antalet broöppningar mellan trafikplats Moraberg och Trafikplats Saltskog år 2017 fördelat 
på tidpunkt för broöppning. 

Generella reflektioner från dagens automatiska incidentdetektering på sträckan i relation med tidigare 
nämnda rekommendationer är följande: 

• Gränsvärdet för att höja hastigheten är 55 km/h dvs. man förutsätter att förare i genomsnitt 
håller en högre hastighet än rekommenderad hastighet för att trigga en höjning. I dagsläget 
verkar detta inte vara något problem då fordon följer trafiken snarare än rekommendationerna. 
Där med är frågan om rekommenderade hastigheter är lämpligast för att varna för kö eller om 
man istället bör använda sig av kövarningssymboler.   

• Antalet dagar med aktivering är många, vilket är fullt rimligt med hänsyn till mängden 
sammanbrott man har för sträckan. Ytterligare åtgärder för att fördröja och förhindra 
sammanbrott rekommenderas. 

• Genomsnittligt antal aktivering per dag är många för detektorerna mellan trafikplats Saltskog 
och trafikplats Moraberg, det förekommer också stora variationer i medelhastigheten över tid 
på samma plats. Det sker dessutom en hel del aktiveringar utanför peak-timmarna. Man bör 
därför se över hur känslig nuvarande styrstrategi är för höjningar och sänkningar för att 
minska fluktuationer i rekommenderad hastighet, speciellt då detta kan ske vid lägre 
hastigheter då förare hinner uppleva mer än en justering av hastigheten per vägavsnitt. 

• Vid på- och avfarter har i vissa fall olika körfält definierats till olika trafikströmmar. Man kan 
då välja att ha olika rekommenderade hastigheter för olika körfält. Detta fungerar bra för 
rekommenderade hastighet, men om ambitionen är att använda tvingande hastighet bör detta 
justeras för att möjliggöra att trafikföreskrifter ska kunna tillämpas. 

Då behovet finns av ytterligare åtgärder för att förhindra eller fördröja sammanbrott, föreslås 
implementering av en homogeniseringsalgoritm, härefter refererat som VH. Förslag på en något mer 
sofistikerad styrstrategi som är relativt intuitiv och enkel att implementera är en reglerteknisk metod 
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och en I-regulator likt den som är föreslagen i Carlson, et al. (2011), härefter refererad till som den 
teoretiska algoritmen. I denna metod sker en dynamisk anpassning av hastighetsgränsen mot gällande 
trafikförutsättningar. Beroende på observerad densitet justeras hastighetsgränsen mellan 60 och 100 
km/h enligt ekvation (1) och (2), där 𝑏𝑏𝑘𝑘+1 är justeringsfaktorn för nästa tidssteg t, 𝑑𝑑𝑘𝑘  är maximal 
observerad densitet för delsträckan, 𝑑𝑑𝑔𝑔 är tröskelvärdet för kritisk densitet, dvs. densiteten vid 
kapacitetsnivåer,  𝐾𝐾 är en konstant skalningsfaktor och 𝑣𝑣𝑘𝑘+1 är hastighetsgränsen i nästa tidssteg. 
Skalningsfaktorn sätts på ett sådant sätt att en justering i hastighetsgräns inte ger en över eller 
underreaktion, vilket kan leda till oscillationer. Skalningsfaktorn sätts till 0.003 baserat på tidigare 
studier (Grumert, et al., 2019) och justeringar efter en mindre undersökning för att den hitta 
skalningsfaktor som gav mest stabilt resultat. 

𝑏𝑏𝑘𝑘+1 = 𝑏𝑏𝑘𝑘 +  𝐾𝐾 ∗ �𝑑𝑑𝑔𝑔 − 𝑑𝑑𝑘𝑘� 

Ekvation 3. Ekvationen beräknar (i procent) hur hastigheten bör justeras från ett tidssteg till ett annat 
givet aktuell status för hastighetsgränsen vid föregående beräkningstid (i procent) och skillnaden 
mellan uppmätt densitet och tröskelvärdet för kritisk densitet och en skalningsfaktor. 

𝑣𝑣𝑘𝑘+1 =  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑏𝑏𝑘𝑘+1 ∗ 𝑣𝑣𝑜𝑜, 60),100) 

Ekvation 4. Ekvationen beräknar vilken hastighet som ska visas på de variabla meddelandeskyltarna 
utifrån en minsta och högsta tillåten variabel hastighetsgräns, samt procentuell justering beräknat i 
ekvation 3. 

För att tillgodose de krav som finns gällande föreskrifter för att praktiskt kunna implementera 
styralgoritmen på den aktuella vägsträckan är en tröskelvärdesbaserad förenkling nödvändig. I den 
simuleringsbaserade utvärderingen undersöks hur dessa förenklingar påverkar resultatet. 

För att kunna implementera en tröskelvärdesbaserad algoritm bör man följa föreslagen arbetsmetod i 
delkapitel 5.1.1. Eftersom VH bör fokusera på flaskhalsen mellan trafikplats Saltskog och trafikplats 
Moraberg, men också sträckan innan avfarten vid Tpl. Moraberg som ibland utgör en flaskhals, har 
sträckan delats in i två mindre delsträckor uppströms flaskhalsen. Det är enbart på dessa delsträckor 
(se Figur 15) som algoritmen är aktiv och justerar hastighetsgränsen. 

 
Figur 15. Simuleringssträckan och delsträckor där VSL appliceras. 
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För att undersöka vilka detektorer/portaler som först registrerar sammanbrott har en analys av flöde 
och hastighet för 2017 års data genomförts. Analysen genomfördes för att identifiera detektorer som 
tidigt indikerar på sammanbrott. Resultaten visade att för den första delsträckan bedömdes enbart en 
gruppering av detektorer vara särskilt intressant, för den andra delsträckan fanns två separata 
grupperingar som ansågs särskilt intressanta, utvalda portaler illustreras i Figur 16. Det är enbart dessa 
detektorer som levererar underlag till algoritmen för bedömning om VSL ska aktiveras eller 
deaktiveras för respektive delsträcka. 

 
Figur 16. Utvalda detektorer för insamling av data till VSL-algoritmen för respektive delsträcka. 

Det visar sig att de flesta sammanbrott registreras vid portalen som är lokaliserad i samband med 
avfartsrampen vid trafikplats Saltskog, portal 1081 (E4Z 24,885). Data från 2017 har därför använts 
för att identifiera vilka gränsvärden av densitet som ska användas vid VH och vilken hastighet som bör 
visas. Dessutom har vi undersökt om det finns behov av att studera trafikförhållanden i individuella 
körfält eller om det räcker med att använda ett medel över hela vägbanan för att aktivera algoritmen. 
Figur 17 visar hur fundamentalrelationen mellan flöde-hastighet och flöde-densitet ser ut för portalen 
där sammanbrott oftast registreras. Gränsvärdet då hastigheten bör sänkas till 80 km/h sätts till 80% av 
kapaciteten för att förhindra eller förskjuta ett sammanbrott då man är nära kapacitetsnivåer, dvs. 
maximalt trafikflöde man kan uppnå. Kapaciteten är ca. 1750 fordon/h, vilket kan ses i Figur 17, vilket 
gör att 80% av kapaciteten hamnar på ca. 1350 fordon/h. Observerad hastighet vid denna gräns ligger 
runt 80 km/h i genomsnitt vilket tyder på att nivån på sänkningen av hastighetsgränsen är rätt i 
förhållande till faktiska förhållanden på vägen, vilket bör kunna medföra högre acceptans och 
efterlevnad av visad hastighetsgräns jämfört med idag. 

Ytterligare en gräns är föreslagen, motsvarande 120% av kapacitetsnivån, men den gränsen bör ses 
som en rimlig gräns för när AID ska aktiveras då den observerade hastigheten då ligger runt 50–60 
km/h. Gränsvärdet skulle kunna användas istället för hastighetsgränsvärdet som finns idag för att få en 
mer följsam övergång från VH till AID. Den rekommenderade hastigheten bör då ligga på 60 km/h. 
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Figur 17. Fundamentalrelationen flöde-densitet (till vänster) och hastighet-flöde (till höger). Gröna 
cirklar visar observationer under gränsvärdet 16 fordon/km/körfält, gula cirklar visar observationer 
över gränsvärdet 16 fordon/km/körfält men under 30 fordon/km och röda cirklar visar observationer 
över 30 fordon/km/körfält.  

Slutlig föreslagen densitetsgräns för VH algoritmen är 16 fordon/km/körfält. Densitet är inte ett mått 
som observeras i mätdata, därför bör densitet som en förenkling beräknas utifrån flöde och hastighet, 
det är dock rekommenderat att utveckla ett mått som bättre speglar densiteten, såsom beläggning per 
detektor.  

Vid aggregering av data i tid och rum samt medelvärdesbildning mellan portaler riskerar man att missa 
att eventuella instabiliteter där en hastighetssänkning skulle kunna vara till nytta. Längre tidsperioder 
med sänkningar skapar ineffektiva trafikflöden men kan vara nödvändiga för att inte få alltför 
fluktuerande hastighetssänkningar. Det är därför möjligt att data per körfält och jämförelser av data 
mellan körfält kan ge ytterligare information om när sänkningar bör ske, och då framförallt vid VH. 
Exempelvis skulle observationer från en avfartsramp vid en flaskhals kunna räcka som indikation på 
när aktivering av VH bör ske. 

Därför har en närmare undersökning genomförts för att ta reda på huruvida data från enskilda körfält 
ger bättre information till VH algoritmen jämfört med aggregerade data över hela körbanan. 
Observationer från portal 1079 (E4Z 24,425) i Figur 18 visar tydligt trafikföringen för olika körfält 
kan skilja sig åt. Vid aktivering av flaskhalsen observeras tydligt en förändring i densitet vid 
avfartsrampen för det avsvängande körfältet. Man kan tydligt se att det är i körfältet närmast avfart där 
de stora förändringarna sker och detta körfält ensamt skulle därför kunna bidra till aktivering och 
deaktivering av flaskhalsen. Eventuellt skulle också skillnader i data mellan körfält och/eller skillnader 
mellan portaler kunna tillämpas som underlag för att aktivera VH. 

Den stora förändringen i körfältet närmast avfart avspeglar sig dock i medelvärdet och det har därför 
ingen betydelse om man använder data från ett enskilt körfält eller aggregerade mått över hela 
körbanan, eftersom ökningen i densitet är så markant. Förslaget är därför att fortsatta använda sig av 
data för alla körfält vid aktivering av VH, då minskar samtidigt risken för felaktig/saknad detektering 
för portalen då observationer från fler körfält finns representerade. Dock kan det vara bra att i 
framtiden utvärdera om det finns behov at att eventuellt utöka och/eller tillämpa mer avancerad 
detektering vid avfarter, eftersom det ofta är där problemen uppstår. 
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Figur 18. Exempel på hastighet, densitet och flöde för avfart vid Saltskog. Trafikstockning påbörjas 
vid en detektor precis uppströms avfarten. Gult visar det avsvängande körfältet, blått det mittersta 
körfältet och rött det yttersta körfältet.  

Slutligt förslag på VH algoritm för sträckan Södertälje Syd redovisas i Tabell 3. Algoritmen genomför 
hastighetsgränsjusteringar för en hel delsträcka enligt Figur 19. Föreslagen VH algoritm bygger på 
rekommendationer och förslag till styrstrategi i delkapitel  5.3, men med erfarenheter från empiri för 
att anpassa gränsvärden efter de aktuella trafikförhållandena på sträckan för fältstudien. Då AID med 
variabla hastighetsgränser finns på sträckan idag och kommer fortsätta finnas under fältförsöket 
föreslås endast en hastighetsnivå. I framtiden föreslås att AID med kövarningssymbol används 
tillsammans med VH och två gränser. 
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Tabell 3. Föreslagen VH algoritm på sträckan Södertälje Syd 

Sträcka 
(Figur 16) 

Ursprunglig 
hastighetsgräns 

Krav för sänkning Hastighetssänkning Krav för höjning 

S1 100 km/h Om 2 av 3 portaler under en 
3-minuters period har en 

observation av densitet >=16 
fordon/km/körfält 

80 km/h Om alla tre portaler under en 
5-minuters period visar 

observationer lägre än 16 
fordon/km/körfält 

S2 100km/h Om 2 av 3 portaler i grupp 1 
eller grupp 2 under en 3-
minuters period har en 

observation av densitet >=16 
fordon/km/körfält 

80 km/h Om alla tre portaler i de båda 
grupperna under en 5-
minuters period visar 

observationer lägre än 16 
fordon/km/körfält 

 

 
Figur 19. Skyltning med variabla hastighetsgränser (VH). 

För att utvärdera när och hur frekvent algoritmen skulle aktiveras, har algoritmen tränats mot mätdata 
från 2017 för att se när aktivering skulle ha skett (baserat på historiska data då systemet inte fanns 
implementerat). Observera att det inte går att avgöra när systemet kan tänkas deaktiveras, då det 
saknas kunskap om förändrat förarbeteende/efterlevnadsgrad till följd av att systemet aktiverats. Ett 
exempel på hur gränsvärdet förhåller sig i relation till uppmätt densitet och hastighet för detektor 1081 
där många sammanbrott sker, kan ses i Figur 20. Man ser tydligt att algoritmen aktiveras då en 
sänkning i hastighet sker samt att det också kan ske tillfälliga sänkningar, varför en treminutersperiod 
bör beaktas för att undvika få för många fluktuationer. Liknande analyser har gjorts för fler dagar. 
Slutsatsen är att algoritmen verkar aktiveras vid rimliga tidpunkter då hastigheten är låg eller då flödet 
är högt, vilket är då risken är stor för instabilitet i trafiken vilket kan leda till sammanbrott. I figuren 
visas både gränsvärdet 16 fordon/km/körfält (VH aktivering 80 km/h) och 30 fordon/km/körfält (VH 
aktivering 60 km/h).  



VTI resultat 2021:1  45 

 
Figur 20. Exempeldag 2017-03-22 av densitet (blått) och hastighet (rött) för portal 1081. Gränsvärde 
för 80 km/h illustreras som den undre horisontella sträckande svarta linjen och gränsvärde för 60 
km/h illustreras som den övre horisontella sträckande svarta linjen.  

Antalet aktiveringar av VH per dag baserat på historiska mätdata från 2017 visas i Figur 21. Observera 
att detta är teoretiska aktiveringar som skulle ha skett om systemet fanns implementerat och med ett 
gränsvärde på 16 fordon/km/körfält. I genomsnitt är antalet aktiveringar något lägre jämfört med 
aktiveringar av AID. Anledningen till skillnaden beror till stor del på att VH tar en tre-minutersperiod 
i beaktande och därmed tillåter färre fluktuationer över tid. 
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Figur 21. Antalet aktiveringar per dag då VH används och med ett gränsvärde på 16 
fordon/km/körfält. 

Konceptet är att AID ska aktiveras först vid risk för kö medan VH ska aktiveras vid risk för 
sammanbrott. Det är därför önskvärt att VH aktiveras tidigare än AID i de flesta fall. Figur 22 visar 
skillnad i tidpunkt för aktivering av VH med ett gränsvärde på 16 fordon/km/körfält och AID, ett 
positiv värde visar att VH sker tidigare än AID och motsatsen gäller för ett negativt värde. Det är alltid 
lägsta hastighet som visas, oavsett om det är rekommenderad eller tvingande hastighet. För att 
harmonisera detta bör man i framtiden överväga att använda två hastighetsnivåer för VH och endast 
visa kövarning med symboler. Det vill säga vid kövarning visas en kövarningssymbol tillsammans 
med tvingande VH gräns. Se förslag och diskussion kring detta i delkapitel 5.3.  Enligt Figur 22 sker 
aktivering av VH innan AID i de flesta fall på samtliga sträckor. Flest aktiveringar sker till följd av 
detektering av hög densitet på sträcka S1 och sträcka S2, grupp 1. 
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Figur 22. Skillnad i tid mellan aktivering av VH och AID. Ett positivt värde visar att VH aktiveras 
innan AID och, motsatsen, visar att VH aktiveras efter AID. 

För AID kan man till att börja med använda sig av gamla definitioner för en kö, dvs. de gränsvärden 
på hastighet som idag används i systemet för aktivering och deaktivering behålls. Dock bör visad 
hastighet justeras till 60-80 för att harmonisera med hastigheten som visas vid VH. 

Man kan dessutom se att medelhastigheten för aktivering och deaktivering med gränsvärden enligt 
nuvarande design ger ett rimligt spann, dvs. aktivering sker då medelhastigheten totalt för alla körfält 
ligger runt 40-50 km i timmen (i likhet med definitionen för kö) och deaktivering sker när man närmar 
sig 70-80 km/h i medelhastighet totalt över körfält (då homogenisering är aktuellt istället för AID), se 
Figur 23.  Resultaten i figuren tyder på att en hastighetsgräns på 60 km/h är en bra rekommendation då 
den hamnar mitt emellan medelhastigheten vid aktivering och deaktivering. Observera att analysen är 
gjord på hastighetsdata aggregerat på minutnivå, vilket kan innebära att systemet hade reagerat 
annorlunda i praktiken då ett glidande harmoniskt medelvärde över de senaste individuella 
fordonspassager har används för aktivering och deaktivering av systemet. 

I analysen av medelhastighet har vi valt att utgå från tillgängliga data vid sänkning och höjning av 
rekommenderad hastighet eftersom en hastighetssänkning inte nödvändigtvis behöver vara resultatet 



48  VTI resultat 2021:1 

från aktivering av AID utan kan bero på något annat, exempelvis manuell justering av rekommenderad 
hastighet.  

 
Figur 23. Medelhastighet över ett år vid aktivering och deaktivering med konfidensintervall då 
gränsvärdena är 45 km/h och 55 km/h, respektive. Medelhastigheten är aggregerad över en minut, då 
detta var tillgängligt i data från 2017. 

Baserat på genomförd empirisk studie och slutsatser i delkapitel 5.3 föreslås följande design av AID, 

• Om medelhastigheten för en detektor sjunker under 45 km/h  sänk hastigheten till 60 km/h 
för aktuell delsträcka, och visa en inledande hastighetssänkning på 80 km/h för sträckan 
uppströms. 

• Om medelhastigheten för en detektor stiger över 55 km/h  höj hastigheten till 100 km/h för 
de delsträckor som uppfyller kravet och behåll nedsättningar och AID för sträckor som ännu 
inte uppnår kravet. 

Observera att detektorerna är körfältsspecifika. Aktivering sker då en eller flera körfältsspecifika 
detektorer visar medelhastigheter under gränsvärdet för sänkning och deaktivering sker då samtliga 
körfältsspecifika detektorer visar medelhastigheter över gränsvärdet för höjning. Observera att VH 
föreslås aktiveras enligt förslag i Tabell 3 eftersom AID i dagsläget tillämpar skyltning av 
rekommenderade hastigheter och inte kövarningssymboler. Förslaget enligt Tabell 3 möjliggör också 
harmonisering mellan de båda styrstrategierna, kövarningssymbol och två VH gränser bör dock 
övervägas.  

Se vidare i den simulerings-baserade utvärderingen för att jämföra hur resultat med nya 
rekommenderade hastighetsgränser förhåller sig till gamla rekommenderade hastighetsgränser. 
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6.2. Simuleringsbaserad utvärdering 
Mikroskopisk trafiksimulering har tillämpats för att undersöka effekten av den föreslagna VSL-
algoritmen. En simuleringsmodell över den aktuella sträckan har därför byggts upp och studerats med 
programvaran SUMO (Simulation of Urban MObility), som är en mjukvara för mikroskopisk 
trafiksimulering. 

6.2.1. Kalibrering av modellen 
Modellen har kalibrerats utefter en lämplig dag då ett mindre sammanbrott uppstår i samband med att 
flaskhalsen vid trafikplats Saltskog aktiveras. Den valda dagen anses lämplig då styrningen har störst 
positiv effekt på mindre sammanbrott och då trafikefterfrågan ligger nära kapacitetsnivåer under en 
längre tidsperiod eftersom syftet med styrningen är att undvika eller förskjuta sammanbrottet. Vid 
större sammanbrott där densiteten ökar kraftigt och köer uppstår snabbt, aktiveras troligtvis AID 
istället för VH. Nyttan med VH är mer begränsad för denna typ av större sammanbrott, men kan en 
förskjut av sammanbrottet i tid vilken kan ha en positiv inverkan på framkomligheten. 

Efter att ha studerat trafiktillståndet (omfattning av köutbredning) för den aktuella sträckan vid ett 
större antal dagar, valdes morgonrusningen mellan klockan 06:00-10:00 den 4/10-2017 som ett 
lämpligt fall. Indata i form av trafikefterfrågan och OD-matriser har kalibrerats mot data från den 
aktuella dagen. Förarbeteendet liksom fordonssammansättningen har kalibrerats på en aggregerad nivå 
utifrån ett större urval av dagar och observationer med liknande karaktär1. I kalibreringen av 
förarbeteendet ingick exempelvis önskad hastighet och önskad tidslucka. 

Slutligen kalibrerades mer modellspecifika parametrar för att representera vävningsbeteendet i 
modellen. Detta är viktiga parametrar eftersom vävningsbeteendet i grunden skapar den flaskhals som 
uppstår i nätverket. Eftersom parameteruppsättningen i modellen inte direkt kan översättas till mätbara 
egenskaper, kalibrerades modellen genom att justera vävningsrelaterade parametrar för att återskapa 
den kö-utbredning som observerats i mätdata från den aktuella platsen. Kalibrerad modell samt 
mätdata från samma dag illustreras i Figur 24. 

   
Figur 24. Rumtid-diagram över mätdata från 2017-10-04 (till vänster) och kalibrerad modell (till 
höger). 

Dessutom verifierades modellen genom att tillämpa indata från en dag med mindre trafikefterfrågan 
(3/10-2017). Enbart trafikflöde och OD-matrisen justerades när detta scenario konfigurerades (övriga 
kalibrerade förar- och fordonsspecifika parametrar ändrades ej). Data från den här dagen motsvarar det 
simuleringsscenario som representerar låg trafikefterfrågan i simuleringsstudien, se Figur 25. Det är 
dessa två dagar (scenarier) som senare refereras till som basfallet. 

 
1 3/10, 4/10, 9/10 samt 17/10 från 2017 ingick i underlaget. 
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Figur 25. Rumtid-diagram över mätdata från 2017-10-03 (till vänster) och kalibrerad modell (till 
höger). 

Resultaten från kalibreringen anses återspegla trafikförhållandena för de utvalda dagarna tillräckligt 
väl med avseende på kö-utbredning och tid för sammanbrott, det vill säga kapacitetsnivån i modellen 
ligger nära den observerade kapaciteten för flaskhalsen. Att kalibrera mot den observerade kapaciteten 
är viktigt då tröskelvärdet som används i styrningen av VH är baserat på kritisk densitet som direkt 
relaterar till kapaciteten. Dock testas olika värden på tröskelvärdet i den simuleringsbaserade studien 
för att få en uppfattning av hur styrningen presterar vid olika tröskelvärden i simuleringsmiljön. 

6.2.2. Genomförande av simuleringsstudien 
För att få en uppfattning av hur styrningen med VH och AID påverkas av parameterval, 
efterfrågenivåer och/eller efterlevnad utfördes en omfattande systematisk undersökning av AID samt 
VH med olika konfigurationer, som sedan jämfördes mot det kalibrerade basfallet2. Studien omfattar 
totalt 60 konfigurationer, där 2 av dessa motsvaras av basfallet med sina två olika efterfrågenivåer. 
Varje enskild konfiguration omfattas av tio simuleringsreplikationer för att säkerställa att de 
stokastiska egenskaperna i modellen (förarvariationer) inte orsakar de förändringar som analyseras på 
aggregerad nivå. Totalt omfattar simuleringsstudien 600 simuleringar. 

Scenarier med AID 

Systemet för automatisk incidentdetektering finns implementerat på den aktuella sträckan, varför 
effekten/potentialen av detta system inkluderas i den här simuleringsstudien. Notera att systemet också 
fanns i drift vid tiden för datainsamlingen som ligger till grund för kalibreringen, men att de 
rekommenderade hastigheterna inte antas ha inverkan på framkomligheten eftersom förarnas 
efterlevnad mot rekommendationerna anses vara mycket begränsad (Nissan and Koutsopoulos, 2011).  

Då förarnas reaktion gentemot en rekommenderad hastighet är högst osäker varierades efterlevnaden 
för att ge en bild av hur framkomligheten påverkas vid olika efterlevnadsnivåer, för att kunna bedöma 
vikten av att förarna följer rekommendationen ur ett framkomlighetsperspektiv. De olika 
efterlevnadsnivåer som ansattes var låg=25%, mellan=50%, hög=75 % samt full=100%. Utöver 
varierande efterlevnad simuleras även ett fall där de rekommenderade hastigheterna från systemet har 
justerats till 60 km/h med stegvis sänkning 80 km/h, men fortfarande med samma tröskelvärden. Detta 
ger en bild av huruvida en justering av de rekommenderade hastigheterna från 50-70 till 60-80 har 
någon större påverkan på framkomligheten. Totalt omfattar studien 160 simuleringar av AID, dessa 
redovisas i Tabell 4.  

 
2 Avser det kalibrerade simuleringsscenariot utan VH och AID. 
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Tabell 4. Simuleringsupplägg för AID, totalt 160 simuleringar 
Efterlevnad Skyltning Trafikefterfrågan Replikationer 

Full 50-70 Hög 10 
Hög 50-70 Hög 10 

Mellan 50-70 Hög 10 
Låg 50-70 Hög 10 
Full 50-70 Låg 10 
Hög 50-70 Låg 10 

Mellan 50-70 Låg 10 
Låg 50-70 Låg 10 
Full 60-80 Hög 10 
Hög 60-80 Hög 10 

Mellan 60-80 Hög 10 
Låg 60-80 Hög 10 
Full 60-80 Låg 10 
Hög 60-80 Låg 10 

Mellan 60-80 Låg 10 
Låg 60-80 Låg 10 

Scenarier med VH 

I simuleringsstudien undersöks flera olika konfigurationer av algoritmen för att utvärdera effekten och 
potentialen av VH-systemet.  Lämpliga tröskelvärden för justering har tagits fram baserat på den 
empiriska studien av sammanbrott för den aktuella sträckan. För VH varierades trafikefterfrågan, 
tröskelvärden för justering av hastighetsgränser samt aggregeringsperioder för dataunderlaget vid 
bedömning. Detta ger en bild av hur följsam algoritmen är vid sammanbrott, hur snabbt en återgång 
till normalläge sker samt ifall aktivering och deaktivering sker vid lämpliga tidpunkter då risken för 
sammanbrott är hög. Varje enskild konfiguration omfattas av tio simuleringsreplikationer vilket 
innebär att VH totalt omfattar 240 simuleringar, se Tabell 5. 

Tabell 5. Simuleringsupplägg för VH, totalt 240 simuleringar 
Skyltning 

[km/h] 
Tidshorisont data 
(sänk-höj) [min] 

Tröskelvärde 
[fordon/km/körfält] Trafikefterfrågan Replikationer 

80 3-5 14 Hög 10 
80 3-3 14 Hög 10 
80 3-5 16 Hög 10 
80 3-3 16 Hög 10 
80 3-5 18 Hög 10 
80 3-3 18 Hög 10 
80 3-5 20 Hög 10 
80 3-3 20 Hög 10 
80 3-5 30 Hög 10 
80 3-3 30 Hög 10 
80 3-5 35 Hög 10 
80 3-3 35 Hög 10 
80 3-5 14 Låg 10 
80 3-3 14 Låg 10 
80 3-5 16 Låg 10 
80 3-3 16 Låg 10 
80 3-5 18 Låg 10 
80 3-3 18 Låg 10 
80 3-5 20 Låg 10 
80 3-3 20 Låg 10 
80 3-5 30 Låg 10 
80 3-3 30 Låg 10 
80 3-5 35 Låg 10 
80 3-3 35 Låg 10 
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Därutöver tillkommer konfigurationer av den teoretiska ansatsen av VH-algoritmen där 
hastighetsgränsen justeras stegvis mellan 60-100 km/h med hjälp av en I-regulator och beroende på 
rådande trafiktillstånd. Liknande uppsättningar tröskelvärden utvärderades, men i den gällande 
implementeringen är tidshorisonten densamma för höjning som sänkning (därför antagen till 3 min). 
Den fullt teoretiska ansatsen av VH inkluderar 140 simuleringar, dessa listas i Tabell 6. Denna typ av 
styrning kan sedan jämföras med den tröskelvärdesbaserade ansatsen för att undersöka om, och hur, 
förenklingarna påverkar framkomligheten. 

Tabell 6. Simuleringsupplägg för fullt teoretisk ansats av VH, totalt 140 simuleringar 
Skyltning 

[km/h] 
Tidshorisont data 
(sänk-höj) [min] 

Tröskelvärde 
[fordon/km/körfält] Trafikefterfrågan Replikationer 

[60-100] 3 14 Hög 10 
[60-100] 3 16 Hög 10 
[60-100] 3 18 Hög 10 
[60-100] 3 20 Hög 10 
[60-100] 3 25 Hög 10 
[60-100] 3 30 Hög 10 
[60-100] 3 35 Hög 10 
[60-100] 3 14 Låg 10 
[60-100] 3 16 Låg 10 
[60-100] 3 18 Låg 10 
[60-100] 3 20 Låg 10 
[60-100] 3 25 Låg 10 
[60-100] 3 30 Låg 10 
[60-100] 3 35 Låg 10 

Scenarier med kombinerat VH och AID 

Slutligen utvärderades en kombination av AID och VH. Syftet med VH är att öka framkomligheten 
och en aktivering bör ske runt kapacitetsnivåer då medelhastigheten fortfarande är hög. Målsättningen 
med AID är att öka säkerheten vid incidenter, varför lägre medelhastigheter bör observeras då AID 
aktiveras.  Därmed baseras konfiguration av VH på vad som bör antas implementeras i verklig 
trafikmiljö på den aktuella sträckan, dvs. 80% av den kritiska densiteten, samt en justering för att 
spegla 80% av kritisk densitet i simuleringsmiljö, då denna parameter är platsspecifik och 
simuleringsmiljön kan antas skilja sig något från den verkliga trafikmiljön. Detta adderar ytterligare 40 
simuleringar till studien. 

Kombinationen av systemen har utvärderats med varierande trafikefterfrågan samt varierande 
skyltning för AID (50-70 samt 60-80). Konfigurationen med AID (60-80) harmoniserar med 
skyltningen från VH (som visar 80 km/h). Efterlevnaden mot AID antas vara låg eftersom det är den 
nivå som förväntas ligga närmast verklig efterlevnad hos förarna på sträckan. 

Utvärderingsmått 

VH har som syfte att öka framkomlighet varför simuleringsresultaten presenteras som genomsnittlig 
restid per kilometer uppdelat på personbilar och tung trafik. Dessutom undersöks hur restiden varierar 
över tid för de fordon som upplever längst fördröjning. Detta görs då effekter på totalen ibland kan 
vara missvisande eftersom förbättringar för de mest fördröjda fordonen ibland kan ske på bekostnad av 
en liten fördröjning för de fordon som kan köra i friflödesförhållanden eftersom hastigheten sänks från 
100 km/h till 80 km/h innan sammanbrott sker vilket tvingar ner den genomsnittliga 
friflödeshastigheten. Sist undersöks hur genomströmningen i flaskhalsen påverkas av de olika 
algoritmerna då VH syftar till att maximera genomströmningen och förväntningen är därför att VH ska 
ha en högre genomströmning än AID. Det är också intressant att studera hur VH och AID presterar 
tillsammans med avseende på genomströmning. Säkerhet har inte studerats i denna studie eftersom 
fokus som tidigare nämnts har legat på framkomlighet, men också då det är svårt att skatta 
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säkerhetseffekter i en simuleringsmiljö. Det är därför rekommenderat att utvärdera hur säkerheten 
påverkas efter faktisk implementering. 

6.2.3. Implementering och utvärdering av automatisk incidentdetektering (AID) 
I simuleringen har vissa nödvändiga förenklingar genomförts för att kunna implementera AID-
algoritmen, exempelvis aggregeras mätdata på minutnivå och algoritmen uppdaterar AID-
rekommendationer lika ofta. Efterlevnaden av AID modelleras genom att anta att förare i genomsnitt 
anpassar sig med aktuell efterlevnad mot AID, individuella förare anpassar sig olika mycket till 
rekommenderad hastighet, men genomsnittet representerar 25, 50, 75 eller 100% efterlevnad, beroende 
på konfiguration.  

Genomsnittlig restid för de olika konfigurationerna av AID med rekommenderade hastigheter 50-70 
km/h, redovisas i Figur 26 och Figur 27. Enligt dessa resultat är det tydligt att AID generellt har en 
negativ eller ingen effekt på framkomlighet/reshastighet då aggregerade mått över samtliga trafikanter 
studeras. Möjligtvis att AID med låg efterlevnad kan medföra en marginell förbättring, men resultaten 
indikerar ingen signifikant skillnad mot basfallet. Dessa resultat är förväntade då hastigheten sänks 
avsevärt med målet att förbättra säkerheten snarare än framkomligheten. Hastighetssänkningen skulle 
potentiellt kunna resultera i en reduktion av antalet olyckor. Detta är dock svårt att utvärdera i en 
simuleringsmiljö och resultat från fältstudien förväntas ge ytterligare input till detta.  

 
Figur 26. Genomsnittliga restider för fordonstyper med låg trafikefterfrågan givet olika 
konfigurationer och efterlevnad av AID med tillhörande 95% konfidensintervall beräknade mellan 
olika iterationer i simuleringen. 

Att AID med full efterlevnad är minst fördelaktigt ur ett restidsperspektiv beror i huvudsak på att de 
tröskelvärden som tillämpas gör det mycket svårt att deaktivera algoritmen i samband med minskad 
trafikefterfrågan. När algoritmen aktiveras följer trafikanterna den rekommenderade skyltningen som 
om den vore tvingande, att gränsvärdet för deaktivering då är 5 km/h över rekommenderad hastighet 
betyder att det villkoret har mycket svårt att uppfyllas. Istället blir följdeffekten att algoritmen 
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aktiveras för fler portaler uppströms och tillslut är AID aktiverad för samtliga portaler i nätverket.

 
Figur 27. Genomsnittliga restider för fordonstyper med hög trafikefterfrågan givet olika 
konfigurationer och efterlevnad av AID med tillhörande 95% konfidensintervall beräknade mellan 
olika iterationer i simuleringen. 

Noterbart är att tung trafik påverkas negativt av AID i större utsträckning jämfört med personbilar, 
särskilt när efterlevnaden ökar. Detta kan ha sin förklaring i att minskad hastighet leder till minskade 
tidsluckor, vilket gör det svårare för tung trafik att genomföra körfältsbyten. En annan tänkbar 
förklaring är att effekten av AID varierar mellan olika körfält. Tung trafik är överrepresenterad i höger 
körfält, varför de riskerar att påverkas mer negativt om effekten av AID är störst i det högra körfältet. 

Enligt resultaten i Figur 26 är det tydligt att trafikefterfrågan i dessa konfigurationer är för låg för att 
styralgoritmen ska kunna påvisa någon förbättring i form av framkomlighet, då få aktiveringar av AID 
sker. I de flesta scenarier uppstår i princip ingen trängsel när den lägre nivån av trafikefterfrågan 
tillämpas, varför spridningen i restid mellan de olika replikationerna är i princip noll. Undantaget är 
AID med hög eller full efterlevnad där trängsel uppstår på grund av den omfattande nedskyltningen 
som följer av hög efterlevnad. I fortsättningen fokuserar därför resultaten på de scenarier med hög 
trafikefterfrågan eftersom förbättringspotentialen bedöms vara störts där.  

Utöver aggregerade mått över alla fordon, är det intressant att studera effekten av AID under trängsel 
för de trafikanter som omfattas av längst restid. I Figur 28 och redovisas hur restiden varierar under 
simuleringen för de 10% av personbilarna med längst restid, givet hög trafikefterfrågan. Enligt 
resultaten förbättras framkomligheten i samband med trängsel för personbilar då AID tillämpas 
(förutsatt låg efterlevnad mot rekommendationerna). För tung trafik eller låg trafikefterfrågan 
identifieras ingen förbättringspotential med AID. 
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Figur 28. Hur restiden för personbilar varierar över tid i simuleringen med AID för de 10% av 
fordonen med längst restid, konfiguration med hög trafikefterfrågan. 

För att undersöka hur valet av rekommenderade hastigheter påverkar trafikföringen testades även 
AID-rekommendationerna 60 km/h (med stegvis sänkning uppströms 80 km/h). De genomsnittliga 
restiderna för respektive fordonstyp vid hög trafikefterfrågan redovisas i Figur 29. Resultaten skiljer 
inte nämnvärt mot restiderna från AID med konfiguration 50 km/h och 70 km/h, vilket innebär att 
ingen uppenbar förbättring uppnås jämfört med basfallet oberoende av efterlevnadsnivå. 

 
Figur 29. Genomsnittliga restider med AID (60-80) med hög trafikefterfrågan givet olika 
konfigurationer och efterlevnad av AID (60-80) samt tillhörande 95% konfidensintervall beräknade 
mellan olika iterationer i simuleringen. 

I Figur 30 redovisas resultat för hur restiden varierar över tid i simuleringen för de 10% av fordonen 
med längst restid, givet hög trafikefterfrågan. Till skillnad från ordinarie konfiguration av AID, 
förbättras restiden för de resenärerna med längst restid med AID (60-80) jämfört med basfallet, även 
vid hög efterlevnad. Detta förutsätter hög trafikefterfrågan, vid låg trafikefterfrågan observerades 
ingen förbättring med AID, vilket troligtvis beror på få aktiveringar av systemet. Notera också att 
problemet med extremt lång restid vid full efterlevnad inte är lika tydlig med konfiguration AID (60-
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80) som för AID (50-70). Detta eftersom gränsvärdet 55 km/h för deaktivering tillsammans med 
konfiguration AID (60-80) är mer rimligt och inte kräver att fordonen kör fortare än 
rekommendationen för att systemet ska deaktiveras. 

 
Figur 30. Hur restiden för personbilar varierar över tid i simuleringen med AID för de 10% av 
fordonen med längst restid, konfiguration med hög trafikefterfrågan. 

6.2.4. Implementering och utvärdering av variabla hastighetsgränser (VH) 
Vid utvärderingar av VH tillämpas en gränsvärdesbaserad algoritm för aktivering/deaktivering av 
systemet. Algoritmen tillämpar information om trafiktillståndet i form av densitet för att justera 
hastighetsgränsen om trafikförhållandena närmar sig ett sammanbrott. Utdata från VH-systemet är 
juridiskt tvingande hastighetsgränser, till skillnad mot AID som ger rekommendationer. 

Resultat från simuleringen redovisas i form av genomsnittliga restider för respektive konfiguration och 
fordonstyp (se Figur 31) samt restider för de personbilarna med längst restid (se Figur 32). Skillnaden 
mellan de olika tidshorisonterna för dataunderlag var mycket små, varför resultat från konfiguration 3-
5 inte presenteras. 

Resultaten från utvärdering av VH tyder på att den lägre nivån av trafikefterfrågan inte ger 
förutsättningar för någon förbättring med VH, varför resultaten som presenteras enbart fokuserar på 
den högre nivån av trafikefterfrågan eftersom förbättringspotentialen bedöms finnas där. 



VTI resultat 2021:1  57 

 
Figur 31. Genomsnittliga restider för fordonstyper med hög trafikefterfrågan givet olika 
konfigurationer och efterlevnad av VH med tillhörande 95% konfidensintervall beräknade mellan 
olika iterationer i simuleringen. 

Enligt resultaten i Figur 31 tycks förbättringspotentialen med VH vara mycket begränsad på 
aggregerad nivå. Störst effekt tycks finnas när tröskelvärdet ökar till 30-35 fordon/km/körfält, även om 
konfidensintervallen fortfarande överlappar jämfört med basfallet. Noterbart är dock att tung trafik 
tycks missgynnas av VH, särskilt vid låga tröskelvärden. Detta är dock i linje med vad som 
observerades även för AID. Eftersom effekten är som tydligast vid låga tröskelvärden finns det skäl att 
tro att effekten uppkommer i samband med nedskyltning utanför perioden då det förekommer trängsel.  

Resultaten för de personbilarna med längst restid påvisar dock en tydlig förbättring genom införande 
av VH (se Figur 32). I figuren visas restiden över tid för de personbilar som upplever en stor 
fördröjning. Vid omfattande trängsel mellan 8:00 och 9:00 är restiden i sekunder per kilometer 
betydligt kortare för de flesta konfigurationer av VH (heldragna linjer) jämfört med basfallet (streckad 
blå linje). Förbättringspotentialen är som störst under trängsel och när tröskelvärdet för densitet är 30-
35 fordon/km/körfält. Då dessa tröskelvärden ligger närmare kapacitetsnivån är det fullt rimligt att 
algoritmen presterar som bäst vid 30-35 fordon/km/körfält. Men man bör dock notera att AID 
troligtvis har aktiverats vid så höga gränsvärden då säkerheten förväntas påverkas negativt vid 
hastigheter runt 55-60 km/h, vilket speglar hastigheten vid kapacitetsnivåer. En kombination AID och 
VH bör därför undersökas närmare, se resultat för kombinationen AID och VH längre ned. 
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Figur 32. Hur restiden för personbilar varierar över tid i simuleringen med VH (konfiguration 3-3 
minuter) för de 10% av fordonen med längst restid, konfiguration med hög trafikefterfrågan. 

Att systemet påvisar förbättrad framkomlighet för de fordon i simuleringen med längst restid, när VH 
konfigureras med höga tröskelvärden förklaras av att kölängden minskar (se Figur 33). Kortast 
kölängd observeras i basfallet, men den totala restiden för fordon i basfallet är dock ändå längre 
jämfört med resultaten från konfigurationer med VH. Köutberedningen är i regel mer omfattande i 
scenarier med VH, men effekten på restid blir ändå positiv jämfört med basfallet eftersom VH 
möjliggör högre genomsnittlig hastighet även under trängsel. 

 
Figur 33. Skattad kölängd baserad på densitet med tillhörande 95% konfidensintervall beräknade 
mellan olika iterationer i simuleringen. 

En ytterligare dimension adderades genom att låta implementera den fullt teoretiska ansatsen av VH-
algoritmen. Implementeringen innebar att hastighetsgränsen succesivt justerades mellan 60 och 100 
km/h beroende på rådande trafikförhållanden. Genom att implementera algoritmen och variera 
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tröskelvärdet (som i detta fall är mer av ett riktmärke snarare än tröskelvärde), blir resultaten från 
simuleringen enligt Figur 34 och Figur 35. 

Noterbart är att det lägre tröskelvärdet om 14 fordon/km/körfält medför bättre resultat jämfört med 
tröskelvärden 16 och 18 fordon/km/körfält. Därefter minskar åter restiderna och det bästa resultatet ur 
framkomlighetsperspektiv återfinns när tröskelvärdet är 30 alternativt 35 fordon/km/körfält. Då dessa 
tröskelvärden ligger närmare kapacitetsnivån är det fullt rimligt att algoritmen presterar som bäst vid 
30-35 fordon/h. Potentialen med den teoretiska ansatsen av VH tycks dock inte vara högre än den 
förenklade varianten, enligt simuleringsresultaten upplever de personbilar med längst restid i 
simuleringen större positiv påverkan av den förenklade varianten av VH jämfört med en fullt 
teoretiska. Det bör dock nämnas att den teoretiska ansatsen av VH inte har kalibrerats närmare mot 
den aktuella sträckan, eventuellt skulle systemet kunna ha större potential om parametrarna i 
algoritmen kalibrerades noggrannare mot gällande förutsättningar på platsen.  

 
Figur 34. Genomsnittliga restider för fordonstyper med hög trafikefterfrågan givet olika 
konfigurationer och efterlevnad av den teoretiska ansatsen av VH, med tillhörande 95% 
konfidensintervall beräknade mellan olika iterationer i simuleringen. 

 
Figur 35. Hur restiden för personbilar varierar över tid i simuleringen med teoretisk ansats av VH för 
de 10% av fordonen med längst restid, konfiguration med hög trafikefterfrågan. 
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6.2.5. Implementering och utvärdering av kombination av AID och VH 
På den aktuella sträckan är det troligt att dessa båda system kommer att kombineras, varför det är 
intressant att studera effekten av system tillsammans. Ambitionen är dessutom använda sig av system 
som tar både framkomlighet och säkerhet i beaktande. Empiriska studier av sammanbrott på sträckan 
tyder på att ett lämpligt tröskelvärde skulle vara omkring 16 fordon/km/körfält, men för att 
implementeringen av VH ska efterlikna implementeringsprocessen i verkligheten görs en kalibrering 
av tröskelvärdet i simuleringsmiljö för att hitta ett värde runt 80% av kritisk densitet. Därför undersöks 
effekten av kombinationen av system med tröskelvärde 18 fordon/km/körfält, vilket representerar 80% 
av kritisk densitet, även om tidigare resultat i simuleringsstudien antyder att högre gränsvärden skulle 
kunna vara mer fördelaktigt ur ett framkomlighetsperspektiv. Genomsnittliga restider för respektive 
fordonstyp med olika kombinationer av VH och AID redovisas i Figur 36. 

 
Figur 36. Genomsnittliga restider för fordonstyper med hög och låg trafikefterfrågan givet olika 
konfigurationer av AID (låg efterlevnad) och VH, med tillhörande 95% konfidensintervall beräknade 
mellan olika iterationer i simuleringen. 

Enligt resultaten på aggregerad nivå syns ingen signifikant skillnad mellan basfallet och kombination 
av VH och AID. Ingen skillnad mellan olika konfigurationer av AID (50-70 eller 60-80) kan heller 
observeras på den här nivån av aggregerade resultat.  

Genom att istället fokusera på de fordon i simuleringen med störst negativ effekt (längst restid), blir 
bilden något annorlunda. Enligt Figur 37 förbättras restiden som mest när VH kombineras med AID 
(50-70). Notera att samtliga konfigurationer förbättrar restiden i samband med trängsel jämfört med 
basfallet, dock har konfigurationen AID (60-80) svårt att upprätthålla konkurrensmässig 
framkomlighet i samband med att trafikefterfrågan minskar. För den ordinarie VH implementeringen 
skyltas hastigheten ned för tidigt (ur ett framkomlighetsperspektiv) då tröskelvärdet 18 
fordon/km/körfält tillämpas. Det förklarar varför restiden generellt är längre för det scenario med 
enbart VH, när trafikefterfrågan är lägre. 
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Figur 37. Hur restiden för personbilar varierar över tid i simuleringen med AID (låg efterlevnad) och 
VH, för de 10% av fordonen med längst restid, konfiguration med hög trafikefterfrågan. 

Utöver restid är det intressant att undersöka hur genomströmningen påverkas, vilket svarar mot 
huruvida framkomligheten i flaskhalsen förbättras genom att justera hastighetsgränsen. Genom att 
studera fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet vid högt och lågt flöde går det att 
undersöka hur genomströmningen ut från flaskhalsen påverkas av de olika styrstrategierna. 
Fundamentalrelationerna kan sedan jämföras med fallet då ingen styrning är aktiv i den simulerings-
baserade miljön. För att visa hur de olika styrstrategierna påverkar fundamentalrelationerna vid låg 
och hög efterfrågan har ett antal detektorer där stora skillnader observeras valts ut för illustration i 
Figur 38-Figur 44. För information om detektorernas placering i flaskhalsen visas i Figur 16. 

Figur 38 och Figur 39 visar fundamentalrelationerna precis nedströms flaskhalsen, dvs. detta ger en 
indikation på vilket flöde som strömmar ut ur flaskhalsen. Ju högre flöde som observeras desto bättre 
presterar algoritmen precis vid flaskhalsens slut då fler fordon per timme kan passera. Från figurerna 
kan man dra slutsatsen att endast VH ger en hög genomströmning. Detta blir tydligast vid hög 
efterfrågan, vid låg efterfrågan verkar det som VH i kombination med AID och även endast AID 
presterar likvärdigt med avseende på genomströmning i flaskhalsen. Även basfallet är jämförbart med 
alla typer av styrning, men det finns en tendens till högre observationer av genomströmning med AID, 
VH eller kombination AID, VH jämfört med ingen styrning Man kan också se en förskjutning av den 
kritiska densiteten, utan att kapaciteten sänks, dvs. fler fordon får plats på sträckan utan att kapaciteten 
påverkas. Hastighetsobservationer ligger mellan 80-100 km/h och endast VH ger två tydliga kluster, 
ett med observationer runt 100 km/h (då VH inte är aktiverat) och ett med observation runt 80 km/h 
(då VH är aktiverat). Detta blir inte lika tydligt vid kombinationen VH och AID, då AID tar över vid 
låga hastigheter uppströms och man på grund av det verkar kunna upprätthålla en högre hastighet vid 
flaskhalsens slut.  
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Figur 38. Fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet precis uppströms flaskhalsen 
givet en låg trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 

Vid hög efterfrågan, som visas i Figur 39, blir det tydligare att VH presterar bättre än basfallet. Fler 
observationer av högt trafikflöde ses i figuren till vänster för VH jämfört med basfallet. Det vill säga 
genomströmningen (antal fordon som passerar genom flaskhalsen) är större med VH än för basfallet. 
Man ser också att hastighetsobservationerna ligger omkring 80 km/h med VH för högre 
denistetsobservationer, vilket är förväntat då VH 80 km/h är aktiv. Vid ett högt flöde är VH+AID inte 
tydligt bättre än basfallet och endast AID ger en genomströmning som är lägre än basfallet (endast en 
flödesobservation är högre än basfallet), det vill säga VH verkar mer effektiv vid hög efterfrågan. 
Också här syns en klar förskjutning i kritisk densitet. Den kritiska densiteten observeras då flödet är 
som högst. VH ger både flera höga flödesobservationer, det vill säga en högre genomströmning, och 
kritisk densitet en basfallet. Detta bekräftar att algoritmen beter sig som önskat. Det är också naturligt 
att större fördelar ses vid höga trafikflöden.  
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Figur 39. Fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet precis uppströms flaskhalsen 
givet en hög trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 

Resultaten för restid visade tydligt att VH ofta aktiverades innan ett sammanbrott och därmed 
påverkas restiden ibland negativt då 80 km/h hålls då det i praktiken går att hålla en högre hastighet.  

Figur 40 bekräftar att VH ofta visar hastigheter runt 80 km/h då övriga typer av styrning och basfallet 
upprätthåller högre hastigheter. Man kan också se att då AID och VH används ses fler observationer 
med lägre hastigheter, vilket skulle kunna vara resultatet av aktivering sker då det går att upprätthålla 
högre hastigheter.  
 

 
Figur 40. Fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet vid portal 1086 givet en låg 
trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 

För en hög efterfrågenivå är resultaten annorlunda i detta fall verkar VH tillsammans med AID lyckas 
att upprätthålla höga hastigheter i flaskhalsen för en längre sträcka, se Figur 41 - Figur 44. Då problem 
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uppstår vid Saltskog observeras riktigt låga hastigheter endast vid ett fåtal portaler då VH i 
kombination med AID används, portal 1084 (Figur 40) är den sista portalen uppströms där väldigt låga 
hastigheter observeras då VH i kombination med AID, men också endast AID används. Däremot för 
basfallet och endast VH påverkas trafiken med låga hastigheter till följd ända fram till portal 1088, se 
mitten grafen i Figur 42 och Figur 43. I figuren observeras lägre hastigheter och högre densitet för 
basfallet (blå) och VH – 18 (gul), vilket tyder på att kön växer bakåt längs sträckan i betydligt högre 
grad för dessa fall. Noterbart är att för endast VH observeras låga hastigheter också för portal 1089, se 
Figur 44. Detta indikerar att vid höga flöden bör hastigheten sänkas mer för att upprätthålla en god 
framkomlighet och AID verkar påverka framkomligheten positivt.  

 
Figur 41. Fundamental relationerna mellan flöde, hastighet och densitet vid portal 1084 givet en hög 
trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 

 
Figur 42. Fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet vid portal 1085 givet en hög 
trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 
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Figur 43. Fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet vid portal 1088 givet en hög 
trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 

 
Figur 44. Fundamentalrelationerna mellan flöde, hastighet och densitet vid portal 1089 givet en hög 
trafikefterfrågan. Data presenteras på en 5-minutersaggregeringsnivå. 

6.2.6. Slutsatser från simuleringsstudien 
Den generella slutsatsen från simuleringsstudien är att VH och AID har stor potential i att öka 
genomströmningen i flaskhalsen (och på så sätt kapaciteten), genom att sänka hastighetsgränsen till 80 
km/h vid tät trafik. Dessutom reduceras restiden för de fordon med längst fördröjning både med VH 
och AID. Däremot ses en begränsad effekt på restid på aggregerad nivå, oberoende av konfiguration 
av systemen. Undantaget är full efterlevnaden mot AID, vilket har stor negativ effekt på restid då full 
efterlevnad gör att om AID väl aktiveras kan det aldrig deaktiveras på grund av hur gränsvärdet är satt. 
De begränsade förbättringarna med avseende på aggregerad restid är till stor del resultatet av att man 
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justerar hastigheten till 80 km/h då det går att upprätthålla högre hastigheter, det vill säga innan ett 
sammanbrott har skett. De negativa effekter som vissa förare upplever till följd av en sänkning i 
hastigheten från 100 till 80 km/h förväntas dock vara betydligt mindre jämfört med den positiva 
effekten som andra förare upplever genom minskade fördröjningar i samband med omfattande 
trängsel. Framkomlighetsförbättringar uppnås således inte för samtliga enskilda förare, men 
förhoppningen är att skapa acceptans för vissa mindre avvikelser som följer av att skylta ned 
hastighetsgränsen från 100 till 80 km/h. Man kan dessutom förvänta sig positiva 
trafiksäkerhetseffekter genom att sänka hastigheten till 80 km/h vid höga trafikflöden, men innan ett 
sammanbrott har skett, genom att uppnå en jämnare medelhastighet. Detta beror framförallt på att 
hastighetsgränsen sänks till 80 km/h vid tät trafik, men innan ett sammanbrott då det fortfarande är 
möjligt att hålla en hastighet som är över 80 km/h. 

Överlag observeras inga större skillnader mellan AID (50-70) och AID (60-80). Det är därför också 
fullt möjligt att justera hastigheten från 50-70 till 60-80 km/h utan att riskera några större förändringar 
på sträckan ur ett framkomlighetsperspektiv. Vid full efterlevnad påverkas framkomligheten negativt, 
vilket indikerar att det framförallt är ur ett säkerhetsperspektiv man bör sänka hastigheterna avsevärt 
då endast AID används. Säkerhetseffekter är därför viktigt att utvärdera för AID. För låg efterlevnad, 
vilket ligger närmast vad man kan förvänta sig att efterlevnadsnivån ligger på idag, kan man se att 
AID (50-70) presterar något bättre vid återhämtning till ursprunglig hastighetsgräns.  

Konfiguration AID (60-80) innebär att systemet blir mer harmoniserad med VH (enbart 60 och 80 
km/h visas), vilket kan skapa en jämnare trafikrytm och i förlängningen resultera i en positiv effekt på 
framkomligheten. Detta är aspekter som är svåra att modellera men som kan har betydelse i praktiken. 
Dessutom ses förbättringar i framkomlighet vid hög efterlevnad för de fordon som är som mest 
fördröjda, vilket indikerar att AID (60-80) utöver syftet att förbättra säkerheten kan bidra till förbättrad 
framkomlighet om förare följer de rekommendationer som ges då hastigheten fortfarande är tillräckligt 
hög för att detta ska vara möjligt. Det finnas således också skäl till att undersöka säkerhetseffekter då 
nya hastighetsgränser implementerats i praktiken. 

VH har en positiv påverkan på framkomligheten för personbilar i samband med trängsel, i synnerhet 
om systemet konfigureras med ett högre tröskelvärde (30-35 fordon/km/körfält). Man bör dock ha i 
åtanke att en tidigare nedskyltning (vid tröskelvärden på 18 fordon/km/körfält) potentiellt skulle kunna 
fördröja eller förhindra ett senare sammanbrott, varför negativa effekter till följd av tidig nedskyltning 
kan vägas upp av senare positiva effekter. Dessutom förväntas AID aktiveras vid hög densitet, varför 
en kombination bör beaktas för att ta hänsyn både till trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Även samtliga konfigurationer där VH och AID kombineras, indikerar på förbättringar i samband med 
trängsel jämfört med basfallet. Valet av konfiguration för AID (50-70 eller 60-80) tycks inte ha någon 
större påverkan på resultaten, även om det i praktiken kan vara betydelsefullt med två system som 
harmoniserar (tillämpar samma steg vid nedskyltning). 

Genomströmningen i flaskhalsen påverkas positivt av både VH och AID, speciellt vid höga 
trafikflöden då fler observationer av högre genomströmning och en högre kritisk densitet observeras 
gentemot basfallet. Vid låga trafikflöden sker aktiveringen av VH och AID ibland onödigt tidigt och 
då högre hastigheter kan upprätthållas, vilket påverkar framkomligheten negativt. Däremot kan det 
finnas fördelar med att aktivera VH för att förhindra ett framtida sammanbrott, speciellt vid en ökande 
efterfrågan. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att AID i första hand är en säkerhetsförbättrande 
åtgärd och aktiveras för att förhindra olyckor. AID bör därför inkluderas oberoende om vinster i 
framkomlighet observeras eller ej.  

För hög efterfrågan lyckas VH tillsammans med AID upprätthålla en hög framkomlighet genom 
flaskhalsen. Däremot verkar inte VH tillräckligt effektiv som enskild åtgärd. Man kan därför dra 
slutsatsen att olika hastighetsnivåer är önskvärt beroende på efterfrågenivå. VH fungerar antagligen 
optimalt vid efterfrågenivåer mellan låg och hög efterfrågan som har studerats i detta fall. Däremot om 
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man skulle kunna justera hastigheten efter efterfrågan med dynamiskt skulle eventuellt ännu större 
effekter kunna ses.  
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7. Sammanfattande slutsatser och fortsatt forskning 
I denna studie har riktlinjer utvecklats för implementering av styralgoritmer för automatisk styrning av 
varierande hastighetsgränser i det uppdaterade motorvägsstyrningssystem som finns implementerat i 
dag. Riktlinjerna tar hänsyn till de krav som en trafikföreskrift ställer på utformning av algoritmer med 
tvingande hastighetsgränser.  

Genom att dra slutsatser från tidigare forskning, empiri och en simuleringsbaserade utvärdering kan 
man dra slutsatsen att VH tillsammans med AID har potential att öka framkomligheten vid flaskhalsar 
av typen på- och avfarter, i kombination med förändringar av antalet körfält, vid trafikplatser på 
motorvägar med en hastighet på 100 km/h. Den undersökta sträckan vid Södertälje Syd har i dagsläget 
AID implementerat med rekommenderade hastighetsgränser. För att harmonisera med dagens styrning 
föreslås därför design av styralgoritm enligt Figur 45 och Figur 46 för sträcka S1 och S2. Sträcka S1 
och sträcka S2 finns beskrivna i Figur 16. 

Inget system har prioritet över det andra, utan det är alltid lägst hastighet som visas vid en portal 
oberoende av om det är rekommenderad eller tvingande hastighetsgräns som är lägst. För att uppnå en 
mer enhetlig styrstrategi bör det övervägas att i framtiden använda VH med två hastighetsgränser, 80 
och 60 km/h, och endast en kövarningssymbol då AID aktiveras. Detta medför att endast densitet 
behövs för aktivering och deaktivering av hastighetsgränser. 

 
Figur 45: Förslag till algoritm med VH och AID för sträcka 1. 
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Figur 46: Förslag till algoritm med VH och AID för sträcka 2. 

Studien har medfört direkt nytta genom samverkan med Trafikverkets pågående arbete med att 
implementera det nya motorvägstyrningssystemet i Stockholm. Detta genom att resultaten från studien 
har använts som input vid utformningen av en trafikföreskrift för den sträcka av E4/E20 förbi 
Södertälje, där fältförsök ska äga rum under 2021.  

Nästa steg är att utvärdera hur styrstrategin påverkar trafiksystemet i en verklig trafikmiljö. Genom att 
studera trafikeffekter från fältförsöket kan effekter undersökas som inte går att fånga upp i en 
trafiksimuleringsmiljö. Dessa är bland annat trafiksäkerhet, långsiktiga effekter på framkomlighet och 
till viss del miljöeffekter. 

Eftersom sträckan redan är utrustad med avancerad mätutrustning som samlar in trafikdata vid givna 
snitt (med avstånd om 150-300 meter), ger det ett unikt tillfälle att jämföra dagens styrning med de 
förbättrade styråtgärderna. Sådana jämförelser av system i drift är mycket ovanliga, och kan bidra med 
ny kunskap kring trafikstyrning på stadsnära motorvägar med hjälp av variabla hastighetsgränser. 
Vidare samlas medelvärdesdata per körfält in på minutnivå och det finns även tillgängliga data för 
enskilda fordonspassager, vilket möjliggör en detaljerad beskrivning av utvecklingen i trafiken också 
över tid.  

I en nästa studie bör därför sunda och välmotiverade metoder tillämpas för att på ett sofistikerat sätt 
analysera före- och eftersituationen. I möjligaste mån bör hänsyn tas till olika aspekter såsom 
framkomlighet, säkerhet och miljö. Därefter kan styrstrategin utvärderas och justeras på lämpligt sätt 
då den är testad i en verklig trafikmiljö.  

Vid kalibreringen av trafiksimuleringsmodellen tillämpades tillgängliga mätdata från detektorer i 
nuvarande motorvägsstyrningssystem samt hastighet och tidsluckor för individuella fordon. 
Tillgängliga data har därmed inte möjliggjort kalibrering av körfältsbyten, interaktioner mellan 
enskilda fordon eller efterlevnad av VH och AID. Då det är känt att dessa faktorer har en stor påverkan 
på framkomligheten i flaskhalsar, kan en felaktig modellering av dessa leda till att resultaten i 
simuleringen skiljer något från resultaten som observeras i verkliga trafikmiljöer. Ett viktigt nästa steg 
är därför att undersöka hur väl simuleringsresultaten stämmer överens med resultaten på teststräckan 
för den implementerade styrstrategin. Detta ger en uppfattning om hur viktig modellering av 
detaljerade modellegenskaper i simuleringsmodellen är samt vilken påverkan det har på 
simuleringsresultatet. 
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