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Förord 
Detta VTI notat är en mindre revidering av ett PM med titeln ”Fördröjningar på 1+1-
väg” (Carlsson och Wiklund, 2001) som skrevs på uppdrag av dåvarande Vägverket (nu 
Trafikverket). Bakgrunden till beställningen var att Vägverket planerade att införa så 
kallade 1+1-vägar, det vill säga vägar med längre delsträckor utan omkörnings-
möjlighet. Beräkningsmetoden har sedermera visat sig värdefull även vid fram-
komlighetsberäkningar av 2+1-vägar med varierande andel tvåfältsavsnitt (omkörbar 
längd) och använts vid framtagning av hastighetsflödessamband till Trafikverkets 
”Effektsamband för vägtransportsystemet” (Vägverket, 2009). Dessutom genomfördes 
jämförelser av den utvecklade metoden och trafiksimuleringar som redovisades i ett 
annat PM (Janson Olstam och Tapani, 2003). Med bakgrund av detta görs nu dessa 
beräkningsmetoder mer publika och lättillgängliga i form av ett VTI notat baserat på de 
två rapporterna Carlsson och Wiklund (2001) och Janson Olstam och Tapani (2003). 

Mats Wiklund har svarat för modellbildning och teori i kapitel 2–4. Arne Carlsson har 
ställt samman beräkningar och resultat i dessa kapitel samt skrivit kapitel 5. Johan 
Olstam och Andreas Tapani har genomfört simuleringsstudien i kapitel 6. Johan Olstam 
har redigerat och sammanställt detta VTI notat. 

 

Linköping, januari 2013 

 

 

Johan Olstam 
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Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet 
av Arne Carlsson, Mats Wiklund, Johan Olstam och Andreas Tapani 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Detta VTI notat presenterar en beräkningsmetod för beräkning av förväntad kölängd 
och restidsfördröjning för enfältiga vägavsnitt utan omkörningsmöjligheter. Metoden 
utvecklades 2001 och presenterades i ett PM. Bakgrunden till modellutvecklingen var 
att dåvarande Vägverket (nu Trafikverket) planerade att införa så kallade 1+1-vägar, det 
vill säga, vägar med längre delsträckor utan omkörningsmöjlighet. Den utvecklade 
beräkningsmetoden har sedermera visat sig värdefull även vid framkomlighets-
beräkningar för 2+1-vägar med varierande andel tvåfältsavsnitt och har använts vid 
framtagning av hastighetsflödessamband till Trafikverkets ”Effektsamband för 
vägtransportsystemet”. 

Metoden använder avsnittslängd, trafikflöde samt medelhastighet och standardavvikelse 
som indata. Metoden är uppdelad på beräkning av effekter på grund av enstaka 
långsamtgående fordon samt effekter vid ”normal” hastighetsfördelning. Då mätdata 
saknades vid modellutvecklingen jämfördes metoden med simuleringskörningar med 
den mikroskopiska trafiksimuleringsmodellen AIMSUN. Resultaten visar på en relativt 
god korrelation men generellt så ger den analytiska metoden cirka 1,2 procent lägre 
restidsfördröjning. En stor del av skillnaden mellan modellerna vid måttliga flöden bör 
kunna härledas till det stokastiska inslaget i simuleringen. Det bör även påpekas att 
varken den analytiska modellen eller trafiksimuleringsmodellen har kalibrerats och 
validerats mot verkliga data för denna typ av väg. Skillnaden mellan modellerna innebär 
således inte att den analytiska modellen självklart är den som avviker från verkligheten. 
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Method for calculating delay on one lane road sections without overtaking 
possibilities 
by Arne Carlsson, Mats Wiklund, Johan Olstam and Andreas Tapani 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
This VTI report presents a method for calculating expected queue length and travel time 
delay on one lane road sections without overtaking possibilities. The method was 
developed 2001 and presented in a working paper. The background for the model 
development was that the Swedish Road Administration (now the Swedish Transport 
Administration) planned to build so called 1+1 roads, i.e. roads with longer sections 
without overtaking possibilities. The method developed has later on also shown to be 
valuable for level of service calculations of 2+1 roads with varying share of two lane 
sections and for developing speed-flow relationships for the Administration’s ”Effect 
calculations for road facilities”. 

The method uses section length, traffic flow, average speed and standard deviation as 
input. The method is divided with respect to calculation of effects due to single slow-
running vehicles and effects at “normal” speed distribution. Since no data were 
available when the model was developed, the model results were instead compared to 
traffic simulations with the microscopic traffic simulation model AIMSUN. The results 
show a good correlation but the analytical model gives in general approximately 1.2 per 
cent lower travel time delay. The differences can probably partly be explained by the 
stochastic parts of the simulation model. One should also remember that neither the 
analytical model nor the simulation model has been calibrated and validated with real 
data for this type of roads. Thus, the differences between the models do not necessary 
imply that the analytical model is the one deviating from reality. 
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1 Inledning 
Inom Vägverket diskuteras i början av 2000-talet möjligheten att införa mitträcke på 
vägar med en bredd på 9-10 m. Detta skulle innebära långa sträckor utan omkörnings-
möjlighet med mellanliggande omkörningsfält, där avveckling av uppkomna köer i 
enfältsavsnitten är möjlig. Denna typ av väg brukar benämnas som 1+1-väg och var 
framförallt aktuell att införa i Region Norr på vägar med låga ÅDT, ca 1 000 fordon per 
dygn, vilket innebär timflöden i en riktning kring 30-50 fordon/h. 

Det är naturligtvis av stort intresse att veta vilka genomsnittliga kölängder som kan 
förväntas vid slutet av ett enfältigt avsnitt beroende på avsnittets längd och trafikflödet. 
Denna rapport redovisar både en metod för beräkning och exempel på kölängder och 
fördröjningar för 1+1-väg med olika längder på de enfältiga avsnitten. 

Rapporten är strukturerad enligt följande: I kapitel 2 presenteras beräkningsmetoder för 
att uppskatta fördröjningar efter enstaka långsamma fordon. Kapitlet innehåller även två 
beräkningsexempel, ett exempel för fördröjningar på grund av arbetsfordon och ett 
exempel för fördröjningar på grund av ett långsammare vanligt fordon (lastbil, buss 
eller personbil). Metoder för att beräkna genomsnittlig effekt för samtliga fordon i form 
av andel hindrat trafikarbete presenteras i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras en metod för 
att beräkna genomsnittliga restider över en vägsträcka utan omkörningsmöjlighet. En 
diskussion kring hur långt omkörningsfält som behövs för att avveckla de köer som 
bildas efter ett enfältigt vägavsnitt återfinns i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras 
jämförelser mellan beräkningsmetoden för beräkning av genomsnittliga restider och 
trafiksimuleringskörningar med trafiksimuleringsprogrammet AIMSUN.  
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2 Fördröjningar efter enstaka långsamma fordon 
2.1 Metod för fördröjningsberäkning 
Antag att den enfältiga sträckan har längden 𝐿 km. Det långsamma fordonet färdas med 
hastigheten 𝑣0 km/h. Restiden för detta fordon över sträckan är således 𝐿/𝑣0 h. Betrakta 
ett annat fordon i trafiken, som ankommer till startpunkten efter att det långsamma 
fordonet kört iväg. Låt detta andra fordon ha hastigheten 𝑣 km/h. Restiden för detta 
fordon är då 𝐿/𝑣 h. För att ett upphinnande skall äga rum måste ankomsten ske högst  
 

 𝐿 ⋅ �
1
𝑣0
−

1
𝑣
�  h (1) 

 

efter det att det långsamma fordonet startat. Under denna tidsperiod ankommer  

 

 𝑞 ⋅ 𝐿 ⋅ �
1
𝑣0
−

1
𝑣
�  fordon, (2) 

 

där 𝑞 är flödet [fordon/h] i den betraktade riktningen. För att räkna ut antalet fordon 
med hastigheten 𝑣 under nämnda tidsintervall måste frekvensfunktionen för hastigheten 
𝑓(𝑣) vara känd. Antalet fordon med hastigheten 𝑣 beräknas som  
 

 𝑞 ⋅ 𝐿 ⋅  �
1
𝑣0
−

1
𝑣
� ⋅ 𝑓(𝑣). (3) 

 

Antalet upphinnanden som det långsamma fordonet råkar ut för erhålles genom att 
integrera över alla hastigheter 𝑣 > 𝑣0. Antalet upphinnanden av det långsamma 
fordonet beräknas således som 

 

 𝑈𝑝 = 𝑞 ⋅ 𝐿 ⋅ �  �
1
𝑣0

 −
1
𝑣
� ⋅ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣.

∞

𝑣0
 (4) 

 

Observera att beräkningen av antalet upphinnanden i ekvation (4) ej tar hänsyn till att de 
snabbare fordonen kan blockera varandra. I verkligheten kan det uppstå situationer där 
det första fordonet som ankommer efter det långsamma fordonet inte hinner ikapp men 
efterföljande fordon skulle hunnit ikapp om de inte blivit hindrade. I genomsnitt blir 
dock skillnaden liten och vi har därför valt att ignorera detta. 
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Integralen i ekvation (4) löses i allmänhet med någon form av numerisk approximation. 
Observera att antalet upphinnande av ett långsamt fordon är proportionellt mot såväl 
flödet som längden på sträckan 𝑞 ⋅ 𝐿. Genomsnittligt för alla upphinnanden sker dessa i 
sträckans mittpunkt 𝐿/2 och trafikarbete för fordon i kö kan således beräknas som 
 

 𝑈𝑝 ⋅
𝐿
2

 fkm. (5) 

 

Den genomsnittliga fördröjningen per fordon i kö beräknas som  
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där termen 

 

 
∫ 1

𝑣  ⋅ �1 − 𝑣0
𝑣 � 𝑓(𝑣)𝑑𝑣∞

𝑣0

∫  �1 − 𝑣0
𝑣 � 𝑓(𝑣)𝑑𝑣∞

𝑣0

 h, (7) 

 

är medelrestiden för de fordon som hinner ikapp köledaren. 

 
2.2 Exempel 1 - Fördröjningar efter arbetsfordon 
Det mest ogynnsamma fallet på en 1+1 väg uppstår naturligtvis om en traktor eller 
annan typ av arbetsfordon trafikerar vägen. Dessa fordon har i allmänhet en högsta 
tillåtna hastighet på 40 km/h. Nedan redovisas vilka effekter ett sådant fordon medför. 
Genomgående genomförs beräkningarna för trafik med normalfördelade hastighets-
anspråk med medelhastigheten 100 km/h och standardavvikelse på ca 12 km/h. Detta 
representerar att andelen tunga fordon är ungefär 12-15 %. 

Som exempel presenteras nedan beräkningar för ett 4 km långt avsnitt med en trafik på 
40 fordon/h i en riktning. Tabell 1 redovisar genomsnittligt antal fordon i kö efter ett 
långsamgående arbetsfordon med hastigheten 40 km/h vid slutet av det 4 km långa 
enfältiga avsnittet. Vidare redovisas den genomsnittliga fördröjningen för fordon med 
medelreshastighet 100 km/h och det totala trafikarbetet för samtliga fordon i kön. 

Tabell 1 Kölängder och fördröjningar i ett 4 km enfältigt avsnitt vid 40 fordon/h i en 
riktning. Köledarens hastighet 40 km/h. 

Köledarens 
hastighet 

(km/h) 

Antal fordon i kö Fördröjning per 
fordon 

(s) 

Total väglängd för 
fordon i kö 

(km) 

40 2,38 107,7 4,76 
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Som synes i Tabell 1 är det genomsnittligt 2,38 fordon i kö bakom ett arbetsfordon med 
genomsnittligt 107,7 s i fördröjning per fordon. Värdena i Tabell 1 kan enligt ovan 
användas för beräkning av valfritt timflöde och avsnittslängd enligt följande; 

 
• Antal fordon i kö är proportionellt mot timflöde och avsnittslängd 
• Fördröjningen per fordon är proportionellt mot avsnittslängd 
• Trafikarbetet för fordon i kö = antal fordon i kö ⋅ 𝐿/2, vilket gör att trafikarbetet 

är proportionellt mot avsnittslängd i kvadrat. 
 

För t.ex ett flöde på 20 f/h och avsnittslängd 6 km multipliceras kölängden med 
20
40
⋅ 6
4

= 0,75, och fördröjningen med 6
4

= 1,5. Detta ger 1,78 fordon i kö, 161,6 s i 

fördröjning per fordon och ett trafikarbete i kö på 1,78 ⋅ 6
2

= 1,78 ⋅ 3 = 5,34 km. 

 
2.3 Exempel 2 - Fördröjningar efter enstaka långsamma fordon 
I detta avsnitt görs en analys för inverkan av ett långsamt fordon i en normal 
hastighetsfördelning med metoden som presenterades i kapitel 2.1. Olika hastigheter för 
hindrande fordon har valts för denna analys. Först 70 km/h för mycket långsamma 
fordon samt 80 km/h som är hastighetsgränsen för fordon med släpvagn (både lätta och 
tunga). Det kan sägas att högst 5 promille av fordonen har en hastighet under 70 km/h. 
Detta motsvarar ca 5 fordon ett normalt årsdygn vid ÅDT = 1 000 fordon. För 80 km/h 
gäller att högst 5 % av fordonen har en hastighet under detta värde. Det motsvarar ca 50 
fordon ett normalt årsdygn. Precis som i avsnitt 2.2 genomförs beräkningarna för trafik 
med medelhastigheten 100 km/h och standardavvikelse på ca 12 km/h. 

Vidare redovisas effekterna vid hastigheten 90 km/h för en köledare (långsam personbil 
eller snabb lastbil), 100 km/h för en köledare (genomsnittshastigheten) samt 110 km/h 
(snabb personbil). Som ovan väljes ett 4 km långt avsnitt med en trafik på 40 f/h i en 
riktning. Tabell 2 nedan redovisar genomsnittligt antal fordon i kö efter ett 
långsamgående fordon (köledare) med ovan redovisade köledarhastigheter vid slutet av 
ett enfältigt avsnitt, 4,0 km långt. Vidare redovisas den genomsnittliga fördröjningen för 
fordon i kö och totala trafikarbetet för samtliga fordon i kön. 

Tabell 2 Kölängder och fördröjningar i ett 4 km enfältigt avsnitt vid 40 f/h i en riktning. 
Köledarens hastighet 70, 80, 90, 100, och 110 km/h. 

Hastighet 
köledare 
(km/h) 

Antal 
fordon i 

kö 

Fördröjning 
per fordon 

(s) 

Totalt trafikarbete 
för fordon i kö  

(km) 

70 0,662 32,5 1,32 

80 0,382 21,3 0,764 

90 0,186 13,7 0,372 

100 0,0685 8,9 0,137 

110 0,0170 5,8 0,034 
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Precis som i avsnitt 2.2 kan tabellen användas för beräkning av valfritt timflöde och 
avsnittslängd enligt följande: 

 
• Antal fordon i kö är proportionellt mot timflöde och avsnittslängd 
• Fördröjningen per fordon är proportionellt mot avsnittslängd 
• Trafikarbetet för fordon i kö = antal fordon i kö ⋅ 𝐿/2, vilket gör att trafikarbetet 

är proportionellt mot avsnittslängd i kvadrat. 
 

För t.ex. ett flöde på 20 f/h och avsnittslängd 6 km erhålles följande data för en köledare 
med hastighet 80 km/h: 

 
• Antal fordon i kö = 0,382 ⋅ 20

40
⋅ 6
4

= 0,382 ⋅ 0,75 = 0,286 stycken 

• Fördröjning per fordon 21,3 ⋅ 6
4

= 21,3 ⋅ 1,5 = 31,95 s 

• Trafikarbete i kö = 0,286 ⋅ 6
2

= 0,286 ⋅ 3 = 0,858 km 
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3 Beräkning av andel trafikarbete i kö 
Beräkningarna i kapitel 2 gäller kölängd m.m. efter ett enstaka fordon. Att beräkna de 
genomsnittliga effekterna för alla fordon är betydligt svårare, eftersom det sker 
upphinnande längs sträckan för fordon i nästan alla hastigheter. Då blir kölängd och 
fördröjningar beroende av flöde och avsnittslängd på ett mer komplicerat sätt. 
Nedanstående framställning anvisar dock en metod för beräkning av andelen hindrat 
trafikarbete, som kan ses som ett kvalitetsmått för trafikströmmen. 

Ett flöde av fria fordon, 𝑞 f/h, anländer till början av en 𝐿 km lång sektion med ett 
körfält utan omkörningsmöjligheter. Flödet 𝑞 tillåts inte överstiga sektionens kapacitet. 
Det betyder att det producerade trafikarbetet på sektionen under en timme är 𝑞 ⋅ 𝐿 
fordonskm. Frågan är hur stor del av detta trafikarbete som uträttas av fordon i kö. 

Låt 𝑓 vara täthetsfunktion för fordonens hastighet då de anländer till sektionens början. 
Ofta antas hastigheterna följa en normalfördelning med väntevärde 𝑚 och 
standardavvikelse 𝑠 och då gäller att tätheten för hastigheten 𝑢 är  
 

 𝑓(𝑢) =
1

𝑠 ⋅ √2𝜋
𝑒−

1
2�
𝑢−𝑚
2 �

2

.  (8) 

 

Koncentrationen längs vägen av fordon med hastighet 𝑢 > 0 är 
 

 𝑞𝑓(𝑢)
𝑢

 fordon/km. (9) 

 

Det betyder att ett fordon med hastighet v hinner upp fordon med hastighet u < v med 
intensiteten  
 

 𝑣 − 𝑢
𝑣

⋅
𝑞𝑓(𝑢)
𝑢

= 𝑞 �
1
𝑢
−

1
𝑣
� 𝑓(𝑢) fordon/km. (10) 

 

Avståndet tills ett fordon med hastighet 𝑣 hinner upp ett fordon med hastighet 𝑢 < 𝑣 
kan antas vara exponentialfördelad. Det betyder att avståndet till första upphinnandet för 
ett fordon med hastighet 𝑣 är minimum över oberoende exponentialfördelningar, vilket i 
sin tur innebär att avståndet till första upphinnandet är exponentialfördelat. Intensiteten 
är summan över intensiteterna för hastigheter 𝑢 < 𝑣, det vill säga  
 

 ℎ(𝑣, 𝑞) = 𝑞��
1
𝑢
−

1
𝑣
� 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

𝑣

0

 fordon/km. (11) 

 

Det betyder att förväntat avstånd till första upphinnande är 1/ℎ(𝑣, 𝑞). Detta gäller även 
när omkörning inte är möjlig, givet att det antas att fordonslängder och tidluckor är 
försumbara. Det i frifordonssituationen första upphunna fordonet kommer att hinnas 
upp på samma plats och vid samma tidpunkt när det bara finns ett körfält utan 
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omkörningsmöjligheter. Visserligen kan det finnas andra mellanliggande fordon som 
redan fångats upp av det upphunna fordonet och dessa hinns i så fall upp i förtid. 
Således kommer inte plats och tid för det andra upphunna fordonet att vara samma i 
frifordonssituationen som när omkörningsmöjlighet saknas helt. 

Den förväntade körsträckan som fritt fordon på sektionen utan omkörning, när 
hastigheten är 𝑣, är då minimum av avståndet till första upphinnande och sträckans 
längd 𝐿 km, det vill säga  
 

 �1 − 𝑒−𝐿ℎ(𝑣,𝑞)�
ℎ(𝑣, 𝑞) . (12) 

 

Den förväntade körsträckan som fritt fordon för ett slumpmässigt valt fordon ur flödet 
ges av integralen 
 

 �
1

ℎ(𝑣, 𝑞)

∞

0

�1 − 𝑒−𝐿ℎ(𝑣,𝑞)�𝑓(𝑣)𝑑𝑣. (13) 

 
Trafikarbete i kö under en timme blir då  
 

 𝑞𝐿 − 𝑞�
1

ℎ(𝑣, 𝑞)

∞

0

�1 − 𝑒−𝐿ℎ(𝑣,𝑞)�𝑓(𝑣)𝑑𝑣 (14) 

 

och andel trafikarbete i kö blir 

 

 1 −
1
𝐿
�

1
ℎ(𝑣, 𝑞)

∞

0

�1 − 𝑒−𝐿ℎ(𝑣,𝑞)�𝑓(𝑣)𝑑𝑣. (15) 

 

Denna integral kan lösas med numerisk approximation. Vid ett antagande om 
normalfördelade hastighetsanspråk med väntevärde 100 km/h och standardavvikelse 
12 km/h så erhålles resultat enligt Tabell 3. Timflödet i tabellen gäller för en riktning. 
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Tabell 3 Andel trafikarbete (%) i kö vid olika flöden och avsnittslängder. 

Flöde (f/h) Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

10 0,4 0,7 1,4 2,7 5,3 

20 0,7 1,4 2,7 5,3 10,0 

40 1,4 2,7 5,3 10,0 18,0 

80 2,7 5,3 10,0 18,0 30,0 

160 5,3 10,0 18,0 30,0 45,0 

240 7,7 14,2 24,6 38,6 54,1 

320 10,0 18,0 30,0 45,0 60,3 

 

Ur tabellen kan trafikarbetet i kö per fordon beräknas genom att multiplicera med 
längden 𝐿. För flödet 40 f/h och längden 4 km erhålles genomsnittligt trafikarbetet i kö 
till 0,053 ⋅ 4 = 0,212 km. Vid jämförelse med Tabell 2 kan konstateras att 
genomsnittlig hastighet för fordon i kö är ca 87 km/h. 
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4 Restider för samtliga fordon 
Det är också möjligt att mer noggrant bestämma restider över den 𝐿 km långa sektionen 
utan omkörningsmöjligheter. Betrakta ett fordon med hastighetsanspråk 𝑣. Om detta 
fordon inte hinner upp ett långsammare fordon blir restiden 𝐿/𝑣  h, i annat fall blir 
restiden längre. 

Antag att fordonet med hastighetsanspråk 𝑣 passerar sektionens ingång vid tiden t. 
Börja med att enbart betrakta långsammare fordon med hastighet 𝑢 < 𝑣. Om något 
fordon med hastighetsanspråk 𝑢 hindrar det betraktade fordonet med hastigheten 𝑣 är 
det åtminstone det som passerade sektionens ingång senast före 𝑡. Säg att det passerar 
vid tiden 𝑡 − 𝑇𝑢. Eftersom alla fordon antas fria före sektionens ingång gäller att 𝑇𝑢 är 
exponentialfördelad med intensitet 𝑞𝑢. Antag nu att alla långsammare fordon har 
hastighetsanspråk 𝑢. Då gäller att restiden för det betraktade fordonet med 
hastighetsanspråk 𝑣 är 

 

 max �
𝐿
𝑣

,
𝐿
𝑢
− 𝑇𝑢�. (16) 

 

Då alla fordon antas färdas fritt i sitt hastighetsanspråk vid sektionens ingång gäller att 
restiden för ett fordon med hastighetsanspråk 𝑣 ges av 

 

 max
𝑢<𝑣

�
𝐿
𝑣

,
𝐿
𝑢
− 𝑇𝑢�. (17) 

 

Låt 𝑅𝑣 vara restiden för ett fordon med hastighetsanspråk 𝑣. Låt vidare 𝐹𝑣 vara 
fördelningsfunktionen för 𝑅𝑣. Om 𝑟 < 𝐿/𝑣  gäller att 𝐹𝑣(𝑟) = 0. Om 𝑟 ≥ 𝐿/𝑣 gäller att  
 

𝐹𝑣(𝑟) = P �max
𝑢<𝑣

�
𝐿
𝑣

,
𝐿
𝑢
− 𝑇𝑢� ≤ 𝑟� = P �max

𝑢<𝑣
�
𝐿
𝑢
− 𝑇𝑢� ≤ 𝑟� = P���

𝐿
𝑢
− 𝑇𝑢 ≤ 𝑟�

𝑢<𝑣

�

= P���
𝐿
𝑢
− 𝑟 ≤ 𝑇𝑢�

𝑢<𝑣

� = P� � �𝑇𝑢 ≥
𝐿
𝑢
− 𝑟�

𝑢<𝐿/𝑟

�, 

 

där högerledet inte beror av 𝑣! Låt därför  
 

 𝐹(𝑟) = P� � �𝑇𝑢 ≥
𝐿
𝑢
− 𝑟�

𝑢<𝐿/𝑟

�. (18) 
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Fördelningsfunktionen 𝐹𝑣(𝑟) för restiden 𝑅𝑣 ges då av 
 

 𝐹𝑣(𝑟) = � 0 𝑟 < 𝐿/𝑣
𝐹(𝑟) 𝑟 ≥ 𝐿/𝑣. (19) 

 

Den generella funktionen 𝐹 blir mycket komplicerad om hastighetsfördelningen 𝑓 är 
kontinuerlig. Den bestäms då av ett matematiskt ”monster”, produktintegralen. Vi antar 
istället att hastighetsfördelningen är diskret med sannolikhetsfunktion 𝑝. Då gäller att 
intensiteten för 𝑇𝑢 är 𝑞𝑢 = 𝑞𝑝(𝑢) och att  
 

𝐹(𝑟) = P� � �𝑇𝑢 ≥
𝐿
𝑢
− 𝑟�

𝑢<𝐿/𝑟

� = � P �𝑇𝑢 ≥
𝐿
𝑢
− 𝑟�

𝑢<𝐿/𝑟

= � exp�−�
𝐿
𝑢
− 𝑟� 𝑞𝑝(𝑢)�

𝑢<𝐿/𝑟

= exp�− � �
𝐿
𝑢
− 𝑟� 𝑞𝑝(𝑢)

𝑢<𝐿/𝑟

� . 

 

Detta betyder att när hastighetsfördelning är kontinuerlig kan 𝐹(𝑟) skrivas om som 
 

 𝐹(𝑟) = exp�− � �
𝐿
𝑢
− 𝑟� 𝑞𝑓(𝑢)𝑑𝑢

𝑢<𝐿/𝑟

�. (20) 

 

Medelrestiden �̅� beräknas som 
 

 �̅� = � �� 𝑟 ⋅ 𝑓𝑣(𝑟)𝑑𝑟
∞

0

�𝑓(𝑣)𝑑𝑣
∞

0

, (21) 

 

men eftersom vi känner fördelningsfunktionen 𝐹𝑣(𝑟) och inte täthetsfunktionen 𝑓𝑣(𝑟) 
beräknas medelrestiden istället som 

 

 �̅� = � �
𝐿
𝑣
⋅ 𝐹𝑣 �

𝐿
𝑣
� + lim

𝜖→0+
� 𝑟 ⋅

𝐹𝑣(𝑟 + 𝜖) − 𝐹𝑣(𝑟)
 𝜖

 𝑑𝑟 
∞

𝐿
𝑣+𝜖

� ⋅ 𝑓(𝑣) 𝑑𝑣
∞

0

  (22) 
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Även denna integral kan lösas med numerisk approximation. För att beräkna ut 
restidstillägget måste även den genomsnittliga frifordonsrestiden räknas ut enligt 

 

 �̅�𝑓𝑟𝑖 =
𝐿

∫ 1
𝑣 𝑓(𝑣)𝑑𝑣∞

0

. (23) 

 
I Tabell 4 redovisas resultat, uttryckt i procentuell restidsförlängning, då 
hastighetsanspråkets väntevärde är 100 km/h och standardavvikelse är 12 km/h. 
 

Tabell 4 Restidstillägg (%) relativt genomsnittligt restidsanspråk 

Flöde (f/h) Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

10 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 

20 0,2 0,3 0,6 1,2 2,3 

40 0,3 0,6 1,2 2,3 4,2 

80 0,7 1,2 2,3 4,2 7,2 

160 1,3 2,3 4,2 7,2 11,3 

240 1,9 3,3 5,8 9,5 14,1 

320 2,4 4,3 7,2 11,3 16,2 

 
Tabell 4 kan användas för att räkna ut genomsnittlig reshastighet. För t.ex. flödet 40 f/h 
och en avsnittslängd på 8 km är restidstilläget 2,3 %. Restiden blir då 36,54 ⋅ 1,023 =
37,38 s/km vilket ger en reshastighet på 96,3 km/h. (36,54 s/km vid genomsnitts-
hastigheten 100 km/h enligt ekvation (23)). På detta sätt kan genomsnittlig reshastighet 
beräknas för samtliga fall i Tabell 4. 
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5 Längd på omkörningsfält 
Uppkomna köer på enfältiga avsnitt måste kunna avvecklas i omkörningsfält, vilka skall 
placeras ut längs vägen med en viss regelbundenhet. Längden på ett omkörningsfält 
måste vara tillräcklig så att hela den kö som finns i slutet på ett enfältigt avsnitt skall 
kunna avvecklas innan nästa enfältiga avsnitt börjar. Då uppstår frågan hur långa 
omkörningsfälten skall vara. 

Längden beror givetvis på antalet fordon som ligger i kö. Minimilängden är den som 
fordras för att genomföra en omkörning av ett efterliggande fordon. Omkörningstiden 
för en säker och bekväm omkörning kan sägas vara ca 10 s. Vid hastigheten 100 km/h 
innebär detta en längd på 275 m. Till detta skall läggas ca hälften av övergångssträckan 
från två till ett körfält i slutet på omkörningssträckan. Med en total övergångssträcka på 
150 m skall således ca 75 m läggas till den beräknade längden och den totala sträckan 
blir då 350 m som minimilängd. 

Längre kölängder än ett efterliggande fordon uppstår i regel enbart efter mer långsamma 
fordon i intervallet 70-80 km/h, jämför med Tabell 2. För dessa köledare kan sägas att 
8 s är tillräckligt som omkörningstid för det första efterliggande fordonet. Därpå 
tillkommer 2 sekunder för varje extra fordon i en kö efter det första efterliggande 
fordonet. Omkörningssträckorna brukar dock normalt vara minst 350 m långa. 
Dessutom finns ett behov av omkörningar mellan de fordon som ligger i kö så att 
köfordon nummer två kan köra om nummer ett och att köfordon nummer tre kan köra 
om nummer två och ett. Detta leder till ett stort antal teoretiska permutationer inom en 
kö och många omkörningar. Omkörningstiden för sådana omkörningar mellan köfordon 
kan beräknas till ca 5 s per omkörning och därav krav på mycket långa omkörnings-
sträckor. Men vid längre köer är det osannolikt att det finns behov av alla teoretiskt 
tänkbara omkörningar i kön. Om det finns 𝑛 fordon i kön där köfordonen var och en har 
högre hastighetsanspråk än köledaren och efterföljarna har slumpmässig hastighets-
ordning så kan förväntat antal omkörningar för att nå en sorterad hastighetsordning 
beräknas som 

 

 𝑛 + 𝑛 ⋅
𝑛 − 1

4
 =  0.75 ⋅ 𝑛 + 0.25 ⋅ 𝑛2. (24) 

 

Antagandena kring omkörningstid för de olika typerna av omkörning leder till att 
nödvändig omkörningslängd kan beräknas som 

 

 max�𝑣 ⋅ �8 + 2 ⋅ (𝑛 − 1) + 5 ⋅ (𝑛𝑜𝑚𝑘 − 𝑛)� + 75;  350�, (25) 

 

där 𝑣 är genomsnittshastighet för de fordon som kör om (vilken antagits vara  
100/3,6 m/s), 𝑛 är antalet fordon i kö och 𝑛𝑜𝑚𝑘 är antalet troliga omkörningar enligt 
ekvation (24). 

Tabell 5 nedan sammanfattar vilka krav på längd av omkörningsfält ovanstående 
antagande medför. Längden innefattar även 75 m av övergångssträckan från två till ett 
körfält. I tabellen har antalet omkörningar avrundats uppåt till närmaste heltal. 
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Tabell 5 Uppskattad minimi längd av omkörningsfält (m) vid olika antal fordon i kö 

Antal fordon 
i kö 

Antal 
omkörningar 

Väglängd för 
omkörningsfält 

1 1 350 

2 3 490 

3 5 685 

4 7 890 

5 10 1 215 

6 14 1 685 

7 18 2 160 

8 22 2 630 

 

Antalet fordon i kö efter ett enstaka fordon beror på det långsamma fordonets hastighet 
samt flöde och avsnittslängd enligt Tabell 2. I de fortsatta beräkningarna förutsätts en 
dimensionering av omkörningsfältet så att köer efter fordon med 70 km/h skall kunna 
avvecklas (dessa utgör högst 5 promille av totala antalet fordon). Från Tabell 2 kan 
förväntat antal fordon i kö (0,664/4/40 = 0,0041375 fordon/km/h för en köledare 
som färdas i 70 km/h) beräknas vid olika timflöden i en riktning och vid olika 
avsnittslängder. Tabell 5 ovan ger därefter längd på omkörningsfältet. Vid 
beräkningarna har antalet fordon i kö höjts till närmast högre heltal vid dimensionering 
av omkörningsfältet. Detta ger en ytterligare marginal uppåt. Resulterande antal 
omkörningar redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6 Förväntat antal fordon i kö vid olika flöden och avsnittslängder givet en 
köledare som kör i 70 km/h. 

Flöde (f/h) Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

10 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 2 

40 1 1 1 2 3 

80 1 1 2 3 6 

160 1 2 3 6 11 

240 1 2 4 8 16 

320 2 3 6 11 22 

 

I Tabell 7 redovisas längd på omkörningsfältet vid olika timflöden i en riktning och 
olika enfältiga avsnittslängder baserat på de förväntade antal fordon i kö som 
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presenteras i Tabell 6. Långa kölängder med krav på mer än 3 km långa omkörningsfält 
har ej detaljberäknats. 

Tabell 7 Längd av omkörningsfält (m) vid olika flöden och avsnittslängder. 

Flöde (f/h) Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

10 350 350 350 350 350 

20 350 350 350 350 490 

40 350 350 350 490 685 

80 350 350 490 685 1685 

160 350 490 685 1685 > 3 km 

240 350 490 890 2630 > 3 km 

320 490 685 1685 > 3 km > 3 km 
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6 Jämförelse med restider från trafiksimulering 
Då mätdata saknades när metoderna i kapitel 2 - 4 utvecklades kunde ingen validering 
av metoderna genomföras. Istället genomfördes en jämförelse av restidsfördröjningar 
beräknade enligt kapitel 4 med simulering av 1+1 väg med trafiksimulerings-
programvaran AIMSUN (Transport Simulation Systems (TSS), 2003). Simuleringarna 
redovisades ursprungligen i ett annat PM (Janson Olstam och Tapani, 2003).  

 
6.1 Indata 
Ett antal olika kombinationer av flöde, avsnittslängd, medelhastighet och lastbilsandel 
har studerats. Totalt 225 olika kombinationer, 5 olika flöden (10, 40, 160, 320, 500 f/h), 
5 olika avsnittslängder (1, 2, 4, 8, 16 km), 3 olika medelhastigheter (80, 90, 100 km/h) 
och 3 olika lastbilsandelar. De olika lastbilsandelarna har modellerats genom att 
procentuell standardavvikelse på 10, 12 och 15 % har använts. Den procentuella 
standardavvikelsen 12 % och medelhastigheten 90 km/h ger standardavvikelsen 10,8 
km/h. Fördelningen av önskade hastigheter har således antagits vara N(90,10,8) för 
kombinationen 90 km/h och standardavvikelse 12 %. Fördelningen har trunkerats vid ± 
2,5 standardavvikelser. 

 
6.2 Simuleringsdesign 
För varje kombination av flöde, avsnittslängd, medelhastighet och standardavvikelse 
genomfördes 20 stycken simuleringsupprepningar. Varje upprepning simulerade en 
tvåtimmarsperiod. Efter genomförda simuleringar beräknades restidsfördröjningen som 
den relativa skillnaden i restid mellan tiden det skulle ta att åka den aktuella sträckan 
med den inmatade medelhastigheten och den från simuleringen observerade 
medelrestiden. 

 
6.3 Resultat & jämförelser 
I Tabell 8 - Tabell 12 redovisas skillnaden i procentuell restidsfördröjning mellan de 
genomförda simuleringarna och beräkningarna med metoden i kapitel 4. Den analytiska 
modellen ger i genomsnitt något kortare restidsfördröjningar. Vid skrivandet av denna 
rapport noterades att simuleringsresultaten för fallet med ett flöde på 320 f/h, en 
medelhastighet på 100 km/h och en procentuell standardavvikelse på 12 % kraftigt 
avviker från övriga simuleringsresultat. Värden för denna rad i Tabell 11 är med största 
sannolikhet fel och bör ignoreras. Orsaken till felet har dock inte lokaliserats och det har 
tyvärr inte varit möjligt att köra om simuleringarna från 2003.  
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Tabell 8 Skillnad i procentuell restidsfördröjning vid flödet 10 fordon/h, simulering - 
analytisk beräkning 

Medel-
hastighet 
(km/h) 

Standard-
avvikelse 
(km/h) 

Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

80 8 -0,1 1 0,8 1,7 1 

80 9,6 -0,1 0,9 1,3 2,3 1,6 

80 12 -0,2 1,9 2,6 3,1 2,3 

90 9 -0,1 1,2 1,1 1,7 1,1 

90 10,8 -0,1 1,1 1,5 2,1 1,4 

90 13,5 -0,2 2,2 2,5 3,2 2,1 

100 10 -0,1 -0,1 1,2 1,7 1,1 

100 12 -0,1 1,2 1,8 2,2 1,6 

100 15 -0,1 2,5 2,3 3,1 2,2 

 

Tabell 9 Skillnad i procentuell restidsfördröjning vid flödet 40 fordon/h, simulering - 
analytisk beräkning 

Medel-
hastighet 
(km/h) 

Standard-
avvikelse 
(km/h) 

Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

80 8 -0,3 0,6 0 0,2 0,7 

80 9,6 -0,4 0,3 0,7 0,4 1,1 

80 12 1,5 0,9 1,3 1,1 1,5 

90 9 -0,2 0,8 0,4 0,1 0,6 

90 10,8 -0,4 0,6 0,5 0,5 0,9 

90 13,5 -0,6 1,3 0,8 1 1,6 

100 10 -0,2 -0,4 0,6 0,1 0,6 

100 12 -0,3 0,8 0,2 0,4 0,9 

100 15 -0,5 1,7 1,4 1,7 2,5 
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Tabell 10 Skillnad i procentuell restidsfördröjning vid flödet 160 fordon/h, simulering - 
analytisk beräkning 

Medel-
hastighet 
(km/h) 

Standard-
avvikelse 
(km/h) 

Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

80 8 -1,1 0,2 0,8 0,3 -0,1 

80 9,6 0,7 1,5 1,5 0,6 -0,2 

80 12 4,1 4,2 4,9 5,2 4,2 

90 9 -0,9 0,7 1,1 0,3 -0,2 

90 10,8 1,1 1,2 1,6 0,9 -0,3 

90 13,5 0,2 2 2,4 1,2 -0,7 

100 10 -0,8 1,2 0,5 0,7 0 

100 12 1,6 0,4 1,3 0,9 -0,2 

100 15 0,7 1,7 3,4 2,2 2,1 

 

Tabell 11 Skillnad i procentuell restidsfördröjning vid flödet 320 fordon/h, simulering – 
analytisk beräkning 

Medel-
hastighet 
(km/h) 

Standard-
avvikelse 
(km/h) 

Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

80 8 0,2 0,8 1,1 0,3 -0,2 

80 9,6 1,5 1,5 1,4 0,2 -0,5 

80 12 2 1,6 1,9 -0,4 -1,8 

90 9 0,7 0,5 0,7 0,3 -0,3 

90 10,8 -0,1 1,6 1,5 0,2 -0,4 

90 13,5 0,7 2,4 1,8 0 -1,5 

100 10 1,2 1,2 1,1 0,5 -0,1 

100 12 11,5 11 12 10,7 9,9 

100 15 1,7 2,7 2,2 0,4 -1,2 
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Tabell 12 Skillnad i procentuell restidsfördröjning vid flödet 500 fordon/h, simulering - 
analytisk beräkning 

Medel-
hastighet 
(km/h) 

Standard-
avvikelse 
(km/h) 

Avsnittslängd (km) 

1 2 4 8 16 

80 8 1,5 1,6 1,3 0,3 -0,3 

80 9,6 2,4 1,6 1,4 0,3 -0,9 

80 12 2 2,8 2,1 -0,6 -2,7 

90 9 -0,1 1,7 1,3 0,4 -0,2 

90 10,8 1,2 2,1 1,3 0,1 -0,7 

90 13,5 3,8 3,2 2,1 -0,2 -2,1 

100 10 0,4 1,3 1,3 0,6 -0,1 

100 12 2,1 2,2 1,2 0,6 -0,6 

100 15 2,6 4,1 3,8 2,6 2,4 

 

Medeldifferensen i restidsfördröjning mellan de båda serierna är 1,2 %. Om mätserien 
delas upp i fem olika serier, en för varje trafikflöde, fås medeldifferenserna i Tabell 13. 
Tabellen visar att medeldifferensen inte verkar variera i någon större grad med ökande 
flöde utan fördröjningen ligger i genomsnitt ca 1,2 % lägre för de analytiska 
beräkningarna för samtliga flöden.  

Tabell 13 Skillnad i restidsfördröjning för olika flöden. 

Flöde 
(fordon/h) 

Medeldifferens 
(%) 

10 1,4 

40 0,6 

160 1,2 

320 1,8 

500 1,1 

 

Om mätserien delas upp efter avsnittslängd fås de medeldifferenser som presenteras i 
Tabell 14. Tabellen visar att medeldifferensen inte verkar variera i någon större grad 
med ökande avsnittslängd utan skillnaden i fördröjningen ligger i genomsnitt på ca 
1,2 % för samtliga flöden. 
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Tabell 14 Skillnad i restidsfördröjning för olika avsnittslängder. 

Avsnittslängd 
(m) 

Medeldifferens 
(%) 

1000 0,9 

2000 1,7 

4000 1,7 

8000 1,2 

16000 0,6 

 

Då vägtypen 1+1 väg i första hand är avsedd för vägar med låga trafikflöden kan det 
vara intressant att granska mätvärdena för de lägre flödena för sig. 

Figur 1 - Figur 4 belyser ytterligare hur restidsfördröjningen för den analytiska 
modellen och simuleringen varierar med avsnittslängd, flöde, standardavvikelse och 
medelhastighet. Modellerna samvarierar med avseende på alla de fyra ovan nämnda 
variablerna. 

 

Figur 1 Restidsfördröjning för olika avsnittslängder vid flödet 160 fordon/h, 
medelhastigheten 90 km/h och 12 % standardavvikelse. 
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Figur 2 Restidsfördröjning för olika flöden vid avsnittslängden 4 km, medelhastigheten 
90 km/h och 12 % standardavvikelse. 

 

Figur 3 Restidsfördröjning för olika standardavvikelser vid flödet 160 fordon/h, 
avsnittslängden 4 km och medelhastigheten 90 km/h. 
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Figur 4 Restidsfördröjning för olika medelhastigheter vid flödet 160 fordon/h, 
avsnittslängden 4 km och 12 % standardavvikelse. 

För att studera modellernas överensstämmelsegrad och samvariation ytterligare 
beräknades korrelationskoefficienten:  

 

 𝜌 =
𝜎𝑥𝑦2

�𝜎𝑥2𝜎𝑦2
 (26) 

 

Beräkning av korrelationskoefficienten för de två mätserierna, från simuleringen och 
den analytiska modellen, gav ρ = 0.963. Vilket tyder på stark korrelation mellan 
modellerna. Som komplement genomfördes även en regressionsanalys vilken gav 
𝑅2 = 0,927. Den analytiska modellen klarar således av att förklara 92,7 % av 
variationen i restidsfördröjning från simuleringen. 

 
6.4 Slutsatser 
Sett över hela mätserien finns det en skillnad mellan simuleringskörningarna och den 
analytiska modellen på ca 1,2 %. En stor del av skillnaden mellan modellerna vid 
måttliga flöden bör kunna härledas till det stokastiska inslaget i simuleringen. För att 
minska det stokastiska inslaget kan längre simuleringar göras, vilket reducerar 
medelrestidens beroende på ett enskilt fordons restid.  

Det bör påpekas att varken den analytiska modellen eller trafiksimuleringsmodellen har 
kalibrerats och validerats mot verkliga data för denna typ av väg. Skillnaden mellan 
modellerna innebär således inte att den analytiska modellen självklart är den som 
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avviker från verkligheten. En skillnad som observerats efter att studierna genomförts är 
att vid simuleringarna har en trunkering på ±2,5 standardavvikelser använts medan det 
vid beräkningarna med den analytiska modellen endast gjorts en nedre trunkering vid 
0 km/h för att undvika negativa hastigheter.  
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