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Förord

Enligt nu befintliga planer skall ett så kallat MCS-system (Motorway Control

System) installeras på Essingeleden mellan Bredäng och Eugenia (Haga södra) år

2000. Väghållare och ansvarig för denna åtgärd är Vägverket Region Stockholm

(VST). Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har av VST fått i uppdrag att
uppskatta effekterna av detta MCS-system.

För att kunna utföra detta uppdrag har trafikmätningar i form av floating car-

studier genomförts under 1998 och denna typ av mätningar skall fortsätta åren
1999-2001. Dessa mätningar kompletteras av hastighets- flödes-mätningar i fyra
olika snitt på Essingeleden.

Projektansvarig och kontaktman vid VST är Per-Arne Olsson med bistånd av

Petra Sjöström, vilka båda har medverkat Vid planering och uppläggning av
projektet. Arne Carlsson är projektledare vid VTI.

Detta Notat är en sammanfattande dokumentation av projektet under 1998. Det

har i sin helhet författats av Arne Carlsson. Henrik Edwards VTI har utarbetat

metoden för bearbetning av mätdata medan Mohammad Reza Yahya VTI har

svarat för all bearbetning av mätdata och sammanställningar i tabeller och
diagram.

Floating car mätningarna har utförts av Mikael Bladlund VTI med assistans av
Kjell Wesslén VST.

Insamling av hastighet- och flödesdata har gjorts av Mats Hagström VV trafikdata

medan bearbetningen gjorts av Mohammad Reza Yahya. Gunilla Sjöberg har

svarat för redigeringen av detta notat.
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Sammanfattning
Under 2000 installeras ett nytt MCS-system på Essingeleden mellan Bredäng och

Eugeniatunneln. I anslutning härtill har VTI fått i uppdrag att genomföra mätning-

ar i form av före-efter mätningar för att uppskatta effekterna på framkomligheten

och till viss del miljön.

En typ av mätningar som genomförts som förmätning under 1998 är så kallade

floating car studier. En instrumenterad bil framföres enligt ett förutbestämt kör-

schema ett lämpligt antal gånger längs sträckan Bredäng-Eugeniatunneln. Res-

tiden för hela sträckan för varje körning (trip) mäts tillsammans med bensinför-

brukningen. Den totala sträckan Bredäng-Eugeniatunneln har vid datainsamlingen

delats i tre delsträckor enligt nedanstående uppställning, jämför med karta på si-

dan 5:

1 . Bredäng-Nyboda

2. Nyboda-Fredhäll

3. Fredhäll-Eugenia

Mätningar med floating car fordon har genomförts underfyra olika mätveckor på

en måndag och en tisdag för varje vecka. Mätningar är gjorda från ca kl. 06.30

fram till kl. 18 varje mätdag. Under mornar och eftermiddagar råder i allmänhet

trafikträngsel, som medför längre restider och högre bränsleförbrukning.

För att uppskatta trafikförhållandena 'under lågtrafiktid utan nämnvärd trafik-

trängsel har mätningar gjorts varje mätdag mellan kl. 10-12. Under dessa tider var

trafikförhållandena i stort sett stabila och mätfordonet framfördes utan störningar.

För varje mätperiod beräknades medelvärdet av restid, bränsleförbrukning samt

utsläpp av koldioxid och kväveoxider.

Dessa resultat från lågtrafiktid kan jämföras med motsvarande data från hög-

trafiktid under mornar och eftermiddagar. Reshastigheten för varje körd rutt under

dessa tider har jämförts med den som uppmätts under lågtrafik mitt på dagen för

aktuell mätperiod. På så sätt har tidpunkter med trafikträngsel kunnat bestämmas.

För alla rutter som körts under tidpunkter med trafikträngsel har medelvärdet

av restid, bränsleförbrukning och emissioner beräknats. Denna beräkning är gjord
per delsträcka och riktning och resultatet har jämförts med motsvarande data från

lågtrafiktiden. Med dessa framräknade skillnader i restid och bränsleförbrukning

har trafikeffekter i form av restidsförlängning, merförbrukning av bränsle samt

merutsläpp av koldioxid och kväveoxid kunnat beräknas. Denna beräkning är

gjord för varje mätperiod, delsträcka, riktning samt tidsperiod på dagen.

Till exempel kan nämnas att på delen Bredäng-Nyboda i riktning norrut är

restidsförlängningen 15,5 min på morgonen under junimätningen. Detta leder till

en merförbrukning av bränsle med 0,35 liter och merutsläpp av koldioxid med

0,82 kg. I riktning söderut är restidsförlängningen 5,8 min på delen Fredhäll-

Eugenia under eftermiddagen i december. Då är merförbrukningen av bränsle 0,13

liter, vilket motsvarar 0,31 kg C02.

På Essingeleden har dessutom installerats mätutrustning för mätning av

hastighet och flöde i fyra olika snitt per riktning, vilka ligger spridda på de tre

delsträckorna. Denna utrustning utgöres av nedfrästa slingor (ett par per körfält),

vilket ger möjlighet att mäta passagetid, hastighet och fordonstyp för varje
passerande fordon.

VTI notat 26-1999 1



Mätningar har skett samtidigt som floating car-mätningar ägt rum juni,

september och december. Men det är bara mätningarna i juni och december som

givit godtagbar kvalitet i mätningarna.

Uppmätta trafikflöden har använts till att skatta timflöden för de dagar som

mätningar med floating car har ägt rum och speciellt för de tidpunkter som

trafikträngsel kunnat observeras. Med data på uppmätta trafikeffekter beräknade
enligt ovan och med de skattade timflödena kan en total trafikeffekt per dag

beräknas enligt följ ande uppställning:

total förlängning av restid per dag och mätomgång

total merförbrukning av bränsle per dag och mätomgång

totalt merutsläpp av koldioxid (C02) per dag och mätomgång

totalt merutsläpp av kväveoxider (N0x) per dag och mätomgång

Beräkningarna har gjorts för varje delsträcka och riktning. Slutligen har ett

medelvärde för alla fyra mätomgångar beräknats. Detta medelvärde kan sägas

motsvara de totala effekterna för ett medelvardagsdygn under ett år. På delen

Bredäng-Nyboda i riktning norrut är restidsförlängningen 1520 timmar per dag

med en merförbrukning av bränsle på 2 390 liter och med merutsläpp av C02 på 2

390 kg samt merutsläpp kväveoxider på 8,1 kg. I riktning söderut erhölls en

restidsförlängning med 715 timmar, merförbrukning bränsle med 1 370 1 samt

meremissioner på 3 330 kg C02 och 5, 30 kg NOX.

På detta sätt har effekterna för ett medelvardagsdygn beräknats. Man kan

uppskatta att det blir ca 215 dagar under ett år med trafikträngsel, vilket motsvarar

5 vardagsdygn under 43 veckor.

För att erhålla de totala effekterna i form av restidsförlängning och merförbruk-

ning under ett helt år bör därför medelvärdena enligt ovan multipliceras med 215.

Tabellen nedan redovisar dessa totala effekter för ett helt år per riktning och totalt

för hela Essingeleden.

  

Tabell] Totala trafikejjcekter per år i form av merförbrukning vid trafik-
trängsel, uppdelat på riktningar och totaltför hela Essingeleden.

Riktni Restid Bränsle C02 NOX

ng kilotimm 1113 ton ton
ar

1 536 1041 2531 3,11

219 377 912 1,5 1

1+2 755 1 418 3 443 4,62

       

Således uppgår restidsförlängningen totalt på hela Essingeleden till 755 000 tim-

mar per år. Vidare medför trafikträngseln en merförbrukning av bränsle med

1 420 m3 per år och meremissioner av C02 med 3 440 ton och av NOX med 4,62

ton.

Resultatet i tabellen ovan kan tas som utgångspunkt för en monetär värdering

av de uppmätta effekterna vid trafikträngsel. Därvid är det naturligt att använda de

Värderingar som VV tillämpar vid konsekvensbeskrivning av väginvesteringar. En

beräkning med dessa värderingar slutar totalt på 84,8 miljoner kr per år för

effekter av trafikträngsel, av vilket restiden svarar för merparten, 79,3 miljoner kr.
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1 Bakgrund
Under 2000 installeras ett nytt MCS-system på Essingeleden mellan Bredäng och

Eugeniatunneln. I anslutning härtill har VTI fått i uppdrag att genomföra

mätningar i form av före-efter mätningar för att uppskatta effekterna på framkom-
ligheten och till viss del milj ön.

En typ av mätningar som genomförts som förmätning under 1998 är så kallade

floating car studier. En instrumenterad bil framföres enligt ett förutbestämt kör-

schema ett lämpligt antal gånger längs sträckan Bredäng-Eugeniatunneln. Res-

tiden för hela sträckan för varje körning (trip) mäts tillsammans med bensinför-

brukningen. Från mätdata ur varje rutt kan följande effekter beräknas över körd
sträcka:

0 reshastighet (km/h)

0 bränsleförbrukning (l/mil)

0 hastighetsvariation under färd (km/h)

Det sist angivna måttet anger standardavvikelsen i hastighet längs rutten omkring

den uppmätta genomsnittliga reshastigheten. (Grovt sett kan sägas att hastigheten

under ca 70% av ruttens restid ligger i intervallet reshastigheten +/- en

standardavvikelse). Detta mått ger en god illustration av körkomforten längs

rutten (lågt värde innebär bra körkomfort, högt värdedålig körkomfort med stop-
and-go förhållanden).

Uppmätta hastighetsprofiler från varje körning kan dessutom användas som in-

data till VETO, ett simuleringsprogram för beräkning av avgasemissioner i form

av framför allt NOX (kväveoxider). Från detta program erhålles emissioner mätt i

g/km, som då är baserat på uppmätta körförlopp (hastighetsprofil).

I fyra tidigare PM, daterade 1998-05-06, 1998-07-15, 1998-10-30 och 98-12-

22, finns en sammanfattande redovisning av resultat från fyra olika mätomgångar

under året, vilka genomförts v 13, v 25, v 37 och v 50 1998 (måndag-tisdag alla

fyra gångerna). Dessa redovisningar gäller resultat i form av restider och bränsle-

förbrukning för hela den ca 12 km långa sträckan mellan Bredäng och Eugenia-
tunneln.

I denna dokumentation görs en mer sammanfattande analys av defyra mätom-

gångarna och med tyngdpunkt på effekterna för tre olika delsträckor. Vid datain-

samlingen med floating car har början och slutet på tre delsträckor registrerats,

vilket medger analys av varje enskild delsträcka. Se vidare nästa avsnitt.

2 Beskrivning av delsträckor
Den totala sträckan Bredäng-Eugeniatunneln har vid datainsamlingen delats i tre
delsträckor enligt nedanstående uppställning:

4. Bredäng-Nyboda
5. Nyboda-Fredhäll

6. Fredhäll-Eugenia

Nedan ges en kortfattad och sammanfattande beskrivning av de tre delsträckorna,
jämför med kartan i figur 1 på sidan 5.
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2.1 Bredäng-Nyboda

Denna delsträcka är en sexfältig motorväg med hastighetsbegränsning 90 km/h i

den södra delen, ca 2,8 km i riktning norrut och 1,6 km i riktning söderut. Den

norra delen fram till Nyboda har 70 km/h.

Delsträckan börjar/slutar precis vid den norra på- respektive avfarten i

Bredängs trafikplats (1083A119.17 och A119.18 i Vägverkets referenssystem).

Riktning 1 norrut är 3,87 km och slutar vid avfarten norrut ner till Åbylänken i

Nyboda trafikplats ( 1024A 122.02).

Riktning 1 söderut är 4,37 km och börjar vid avfarten söderut till Åbylänken i

Nyboda trafikplats (1024A122.04). Genom trafikplatsen finns enbart två körfält

på E4 på en sträcka av ca 540 m fram till påfarten från Åbylänken.

Mellan Bredäng och Nyboda finns två trafikplatser med både av- och påfarter i

båda riktningarna.

2.2 Nyboda-Fredhäll

Denna delsträcka har genomgående 70 km/h som hastighetsbegränsning och har

till övervägande del tre körfält per riktning. Riktning 1 norrut börjar vid avfarten i

Nyboda (se ovan) och har två körfält genom trafikplatsen på en sträcka av ca 700

m fram till påfarten från Åbylänken. Delsträckan slutar vid norra tunnelmyn-

ningen vid Fredhäll och är 4,19 km i nordlig riktning. Mellan trafikplatserna

Gröndal och Stora Essingen finns ett fjärde körfält mellan påfarten i Gröndal och

avfarten vid Stora Essingen, en så kallad växlingssträcka, som är ca 400 m lång.

Riktning 2 söderut börjar vid norra tunnelmynningen vid Fredhäll och går fram

till avfarten i Nyboda. Genom tunneln och fram till avfarten i trafikplats Stora

Essingen finns ett fjärde körfält i form av en växlingssträcka, ca 1 060 m. Vidare

finns ett fjärde fält mellan påfart vid Stora Essingen och avfart vid Gröndal, med

en längd av ca 400 m. Den totala längden för delsträckan är 3,60 km.

Mellan Nyboda och Fredhäll finns fyra trafikplatser med skilda funktioner. De

två första; Nybohov och Gröndal, har enbart en påfart norrut och en avfart söder-

ut. Den tredje, Stora Essingen, har enbart avfart norrut men både av- och påfart

söderut. Slutligen finns Lilla Essingen, som enbart har en påfart i nordlig riktning

och inga anslutningar i sydlig riktning.

2.3 Fredhäll-Eugenia

Denna delsträcka har också 70 km/h som hastighetsbegränsning men omväxlande

tre eller två körfält per riktning, dock övervägande två körfält. Båda riktningarna

börjar respektive slutar i norra mynningen av dels tunneln vid Fredhäll och dels

tunneln Vid Eugenia.

Riktning 1 norrut är 4,01 km lång. Första delen har två körfält fram till påfarten

i trafikplats Lindhagens gatan. Denna påfart fortsätter som ett tredje körfält upp till

trafikplats Tomteboda och avfarten till Solna, ca 770 m. Från Tomteboda är det

två körfält fram till Karlbergs trafikplats och påfarten från Klarastrandsleden vid

Solnabron. Där börjar ånyo ett tredje körfält som växlingssträcka fram till avfarten

i nästa trafikplats Norrtull. Denna växlingssträcka är ca 450 m. Efter avfarten i

Norrtull blir det därefter två körfält genom Eugeniatunneln fram till sträckans slut.

Riktning 2 söderut är 4,10 km lång. Delsträckan börjar med två körfält genom

Eugeniatunneln fram till Norrtulls trafikplats. Där börjar ett tredje körfält som

växlingssträcka fram till avfarten till Klarastrandsleden i Karlbergs trafikplats, en
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sträcka på ca 450 m. Därefter är det två körfält fram till Tomteboda och påfarten

från Solna. Denna påfart fortsätter som ett tredje körfält ner till avfarten i

trafikplats Lindhagensgatan, ca 1 020 m. Återstående del fram till Fredhälls-
tunneln har två körfält.

Sträckan mellan Karlberg och Norrtull är mycket hårt belastad och ca 35% av

alla fordon kör av eller på Essingeleden (Norra Länken) och utnyttjar därvid det

tredje körfältet.

Förutom ovan nämnda trafikplatser finns även Fredhälls trafikplats precis norr

om tunnelmynningen. Här finns två avfarter i nordlig riktning och en påfart i

riktning söderut, som har två körfält i påfarten. Ett av dessa fortsätter som

växlingssträcka fram till Stora Essingen, jämför ovan i 2.2.

3 Resultat för Iågtrafiktid
Mätningar med floating car fordon har genomförts under fyra olika mätveckor på

en måndag och en tisdag för varje vecka. Mätningar är gjorda från ca kl. 06.30

fram till kl. 18 varje mätdag.

För att uppskatta trafikförhållandena under lågtrafiktid utan nämnvärd
trafikträngsel har mätningar gjorts varje mätdag mellan kl. 10-12. Under dessa

tider var trafikförhållandena i stort sett stabila och mätfordonet framfördes utan

störningar. Resultaten från dessa rutter kan sägas motsvara det genomsnittliga

fordonets hastighetsval utan att hänsyn behöver tas till omgivande trafik och ger

en uppfattning om trafikförhållandena under lågtrafiktid.

För varje mätvecka har cirka åtta rutter per riktning gjorts under de två

dagarna. Medelvärdet för olika trafikeffekter för dessa rutter har beräknats. Nedan

i tabell 1 anges uppmätta data för dessa rutter mitt på dagen för respektive

delsträcka och riktning. Uppmätta data utgöres av reshastighet över sträckan

(km/h), bensinförbrukning över sträckan (1/ 10 km) samt standardavvikelse i

hastighet längs sträckan. Från bensinförbrukningen kan utsläpp av koldioxid

(kg/km) beräknas. (1 liter bensin motsvarar 2,36 kg C02).

Dessutom har varje körförlopp modellberäknats med VETO-programmet och

härur har utsläpp av kväveoxider(NOK) beräknats. Dessa beräknade emissioner

redovisas också i tabell 1 nedan. De beräknade utsläppen motsvarar de som
erhålles i genomsnitt av ett fordon i dagens fordonspark där ca 70-75% av

fordonen har katalysator.

I tabellen är riktning 1 norrut och riktning 2 söderut. För riktning 2 söderut

redovisas inga data för två delsträckor under juni. Orsaken är att ett pågående

Vägarbete på Essingebron kraftigt störde trafiken och orsakade köbildning. Därför

är dessa data inte representativa och redovisas ej.
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Tabell 1 Resultat av körningar under lågtrafik, uppmätta medelvärden av
åtta rutterper riktning och delsträckaförfyra mättillfällen.

0,716 6,1 0,169

0,699 7,2 0,165

0,687 6,0 0,162

0,748 0,176

0,703 4,2 0,166

0,633 6,2 0,149

0,657 5,5 0,155

0,697 5,4 0,164

0,568 4,6 0,134

0,560 5,3 0,132

0,503 6,3 0,119 0,1

0,619 4,6 0,146 0,1

0,751 3,4 0,177 0,147

0,720 4,5 0,170 0,144

0,769 5,1 0,1810,13

0,614 5,3 0,145 0,145

0,627 5,6 0,148 0,144

0,589 5,2 0,139 0,138

0,680 5,8 0,160 0,133

71,5 0,687 5,3 0,162 0,147

70,5 0,685 6,9 0,162 0,1

66,2 0,731 6,5 0,173 0,139

 

Av tabellen framgår att delsträcka 1 Bredäng-Nyboda har den högsta genomsnitts-

hastigheten främst beroende på att här finns ett avsnitt med 90 km/h. Detta avsnitt

är längre i riktning 1, vilket ger 3-5 km/h lägre hastigheter i riktning 2 söderut på

denna delsträcka. På de två andra delsträckorna ligger genomsnittshastigheten

mellan 70 och 75 km/h med undantag av december som ligger klart lägst för

samtliga delsträckor. Orsaken till de lägre hastigheterna i december är det inte

fullgoda väglaget under denna mätning. Lätt snöfall rådde och vägbanorna var

något moddiga eller kraftigt våta.

De olika genomsnittshastigheterna är illustrerade i diagram i bilaga 1, där för

varje riktning hastigheten per mätperiod är inlagd som ett vågrätt streck för varje

delsträcka.

Uppmätt bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp varierar mellan del-

sträckor och riktningar, vilket förklaras av skillnader i vertikal linjeföring och till
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viss del av hastighetsnivån. För december tillkommer inverkan av moddiga väg-

banor på bränsleförbrukningen.

Data för kväveoxider är som nämnts beräknat med VETO-programmet med

uppmätt hastighetsprofil som indata. Detta innebär att erhållna resultat gäller för

normaliserade förhållanden med en plan väg och vindstilla. Därför är variationen i

dessa data väsentligt lägre än för bränsleförbrukningen och koldioxid.

Hastighetsvariationen under färd uttryckt som standardavvikelse i reshastighet

längs varje sträcka ligger på nivån 5-10% av genomsnittshastigheten. Detta inne-

bär att den genomsnittlige bilisten under lågtrafiktid under minst 70% av restiden

varierar sin hastighet med högst 5-10% räknat på sin medelreshastighet.

Resterande 30% av restiden är variationen högre än 5-10%. Detta mått är utgångs-

punkt för att bedöma körkomforten längs en sträcka.

4 Tider med trafikträngsel

Varje körd rutt per mätdag är bearbetad på följande sätt. Genomsnittshastigheten

per delsträcka har beräknats och plottats som funktion av starttiden (avgångstiden)

för varje delsträcka. Se exempel i bilaga 2, som visar diagram för måndagen i

septembermätningen. Ur dessa diagram, ett per mätdag och riktning, totalt sexton

stycken, kan man för varje delsträcka väldigt lätt urskilja tider med trafikträngsel.

Detta har gjorts genom att jämföra reshastigheten för varje enskild rutt med den

som uppmätts under lågtrafiktid mitt på dagen för aktuell mätperiod. Dessa låg-

trafikhastigheter är redovisade ovan i tabell 1.

På detta sätt har tidsintervall med trafikträngsel kunnat bestämmas per del-

sträcka. Dessutom har storleken på störningarna grovt klassificerats i en tregradig

skala, beroende på hur mycket reshastigheten reduceras jämfört med lågtrafiktid,

enligt följ ande kriterier:

1. Reshastigheten reduceras med 5-10 km/h

2. Reshastigheten reduceras med 10-20 km/h

3. Reshastigheten reduceras med mer än 20 km/h.

Således har små störningar med reduktion av hastigheten med mindre än 5 km/h

inte beaktats utan betraktats som slumpmässiga avvikelser. Nedan redovisas för

varje delsträcka ett tidsintervall för och omfattningen av trafikträngsel.

4.1 Bredäng-Nyboda

Tabell 2 på nästa sida redovisar de tider som trafikträngsel förekommer på del-
sträckan Bredäng-Nyboda samt omfattningen av störningarna enligt ovanstående

klassifikation.
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Tabell 2 Trafikträngsel på delsträcka 1 Bredäng-Nyboda.

 

  

     

§55 Kl Omfattn Kl Omfattn

07-09 3 07-09 3

0630-0930 3 06.30-09.30 3

0630-09 3 0630-09 3

0630-0930 3 0630-09 3

15- 1 8 1 15- 18 1

     

16-18

07-09, 16-18

15-18

08-09

2 2

1 1

1530-18 1 1530-18 2

2 11530-18 15-18

 

Som framgår av tabellen så är det kraftiga trafikstörningar på morgonen för varje

mätdag i riktning norrut. Varaktigheten är dock olika beroende på tid på året med

kortast varaktighet i mars. I december förekommer även hastighetsreduktioner på

eftermiddagen i riktning 1, men detta förklaras nog mer av mörker och sämre väg-

lag än av trafiken i sig.

I riktning 2 söderut finns trafikträngsel på eftermiddagen men de är av klart

mindre omfattning än på morgonen i riktning 1. Junimätningen bryter mönstret

med störningar även på morgonen och mycket små störningar på eftermiddagen.

Detta är svårtolkat, men beror nog till största delen på det omfattande Vägarbete,

som bedrevs på Essingebron. Detta smittar förmodligen av sig även på förhållan-

dena söderut i form av ändrade kömönster. I fortsättningen bortses helt från data

för riktning söderut i juni för alla delsträckor.

4.1 Nyboda-Fredhäll

Tabell 3 på nästa sida redovisar de tider som trafikträngsel förekommer på del-

sträckan Nyboda-Fredhäll samt omfattningen av dessa störningar enligt klassi-

fikation enligt föregående sida.
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Tabell 3 Trafikträngsel på delsträcka 2 NybOda-Fredhäll.

 

 

 

   
  

    

Kl Omfattn Kl Omfattn

;; 07-09 3 07-09 3
0630-0930 3 0630-0930 3

0630-0930 3 0630-0930 3

06.30-09.30 3 06.30-09 3

1530-18 1 -

     

16-18 16-18

1530-18 1530-18

1530-18 15-17

 

Denna delsträcka visar samma tendens som föregående. Det är kraftiga störningar

varje morgon under alla mätdagar i riktning 1, med en varaktighet på tre timmar

utom i mars. Dessutom finns små störningar under eftermiddagen i december,

som dock troligen beror på mörkeroch väglag.

I riktning 2 finns trafikträngsel under eftermiddagen men omfattningen är avse-

värt mindre än på morgonen i riktning 1.

4.3 FredhäII-Eugenia

På samma sätt som ovan redovisas i tabell 4 på nästa sida trafikträngsel för del-

sträcka 3.

I riktning 1 finns på denna delsträcka trafikträngsel på både morgon och efter-

middag, men den är av mindre omfattning. Största störningarna noteras på efter-

middagen i juni och december. Alla störningar är koncentrerade till en liten del av

sträckan, nämligen avsnittet Solnabron till sträckans slut.

I riktning söderut finns likaså trafikträngsel på både morgon och eftermiddag

och denna är i genomsnitt mer omfattande än den i riktning 1. Stora störningar har
registrerats under eftermiddagen för två mätdagar.
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Tabell 4 Trafikträngsel på delsträcka 3 Fredhäll-Eugenia.

 

       

Kl Omfattn Kl Omfattn

0730-09 1 0730-09 1

16-17 1 16- 17 1

07-0930 1 07-0930 1

15.30-18 2 16-18 1

07-0930 1 07-09 1

07-0930 1 07-09 1

15.30-18 2 -

      

08-09 08-09

15.30-17.30 15-18

0730-09 07.30-09

1530-18 1530-18

07-09 07-09

1530-18 15-17

 

Sammanfattningsvis kan sägas för alla tre delsträckorna att tider för och omfatt-

ningarna av trafikträngsel är relativt regelbundna och trafiken har i stort sett

samma karaktär för alla mätdagar.

5 Trafikeffekter under högtrafik
I ovanstående avsnitt redovisas tider då fördröjning och en reduktion av reshastig-

heten har kunnat konstateras i körda rutter. Resultatet av varje rutt användes för en

skattning av de effekter som erhålles i högtrafiktid. De effekter som studeras är

följ ande:

förlängning av restiden

merförbrukning av bränsle

ökning av hastighetsvariation längs sträckan

merutsläpp av koldioxid (C02)

merutsläpp av kväveoxider (NOK)

Dessa effekter har beräknats på följande sätt. För alla rutter med trafikträngsel

inom de tidsintervall som är angivna i avsnitt 4 ovan har medelvärdet i res-
hastighet, bränsleförbrukning mm beräknats. Medelvärdesberäkningen är gjord

för berörda rutter på måndagen och tisdagen per mätomgång, delsträcka och rikt-

ning. Dessa medelvärden har för varje mätomgång jämförts med de trafikeffekter

som uppmätts under lågtrafiktid och vilka är redovisade i tabell 1 ovan i kapitel 3.

Med dessa skillnader i reshastighet, bränsleförbrukning osv. mellan hög- och

lågtrafiktid kan en merförbrukning per fordon av ovanstående effekter beräknas

utifrån längden av varje delsträcka. Nedan redovisas för varje delsträcka och rikt-

ning resultatet av dessa beräkningar.
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5.1 Bredäng-Nyboda

I tabell 5 redovisas uppmätta effekter i form av restidsförlängning, mer-

förbrukning av bränsle och avgaser samt Ökning av hastighetsvariation längs

sträckan under högtrafiktid jämfört med lågtrafiken kl. 10-12. För riktning 1

norrut gäller data för morgonen om inte annat anges och för riktning 2 söderut

gäller data för eftermiddagen. För varje mätperiod är det medelvärdet av data för

motsvarande tidsintervall som anges i tabell 2. Dessa tidsintervall varierar dock

mellan mätomgångarna. Delsträckans längd är 3,87 km i riktning 1 och 4,37 km i

riktning 2.

Tabell 5 Effekter iform av merfärbrukning per fordon vid trafikträngsel på
delsträcka 1 Bredäng-Nyboda.

   

              

0,137 175 0,323 0,023
0,349 46 0,824 0,310
0,179 222 0,422 0,104
0,144 114 0,340 0,066

- 164 - - |
- 25 - - |
_ 9 _ _ |

     

Som framgår av tabellen ovan är det mycket stora restidsförlängningar i riktning 1

på morgonen, mer än 15 min i juni och 6-8 min de Övriga mätomgångarna. Därvid

erhålles också mycket stora ökningar i hastighetsvariation, vilket ger motsvarar-

ande försämring av körkomforten. I juni är dock denna ökning liten beroende på

en konstant låg hastighet (krypkörning i kö). Bränsleförbrukning och utsläpp av
C02 och NOx följer samma mönster.

I riktning 2 på eftermiddagen är effekterna marginella. En liten restidsförläng-

ning på 0,4-O,6 min kan observeras med tillhörande små ökningar av hastighets-

variationen. Men störningarna är för små för att påverka bränsleförbrukning och
emissioner.

5.2 Nyboda-Fredhäll
På samma sätt som ovan redovisas i tabell 6 på nästa sida uppmätta effekter för

delsträcka 2 Nyboda-Fredhäll. Riktning 1 gäller för morgonen om inte annat

anges och för riktning 2 gäller data för eftermiddagen med de tidsintervall som

anges i tabell 3. Delsträckans längd är 4,19 km i riktning 1 och 3,60 km i riktning
2.
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Tabell 6 Effekter i farm av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel på
delsträcka 2 Nyboda-Fredhäll.

                   

0,043 279 0,101 0,036 |
0,014 108 0,034 - |
0,033 76 0,077 - |

 

 

I riktning 1 norrut noteras här påtagliga restidsförlängningar på morgonen, som

dock är markant lägre än för delsträcka 1 (något mindre än 50%). Mätomgång juni

har de största störningarna. Bränsleförbrukning och emissioner följer samma

mönster och har genomgående lägre värden jämfört med delsträcka 1.

I riktning 2 söderut på eftermiddagen är effekterna lägre än för riktning 1 men

jämfört med delsträcka 1 är störningarna mer markanta. Det kan noteras påverkan

på bränsleförbrukning och i mars även på kväveoxidutsläppen.

5.3 FredhäII-Eugenia

Slutligen redovisas i tabell 7 nedan uppmätta effekter för delsträcka 3. På denna

delsträcka finns trafikträngsel både på för- och eftermiddag i båda riktningarna

med ett undantag, vilket framgår av tabellen nedan. Aktuella tidsintervall redo-

visas i tabell 4. Delsträckans längd är 4,01 km i riktning 1 och 4,10 km i riktning

2.

Tabell 7 Efekter iform av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel på
delsträcka 3 Fredhäll-Eugenia.

% ökning

13

16

20

230

74

9

67

 

* enbart måndag em
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Genomgående är det små effekter i riktning l norrut med en restidsförlängning på

mer än en minut enbart i juni och december på eftermiddagen. Alla fördröjningar

och trafikstörningar är koncentrerade till växlingssträckan mellan Solnabron och

Norrtulls trafikplats.

I riktning 2 söderut är störningarna mer markanta med de största effekterna på

eftermiddagen. I december noteras mer än 5 minuters restidsfördröjning på efter-

middagen. Ökningen i hastighetsvariation är också påtaglig vilket tyder på

ryckig körning med låg komfort. Också i denna riktning är störningarna kon-

centrerade till avsnittet Norrtulls trafikplats Solnabron, men det finns även rutter

med störningar mellan Tomteboda och Fredhäll.

6 Uppmätta trafikflöden

6.1 Mätplatser

På Essingeleden har installerats mätutrustning för mätning av hastighet och flöde i

fyra olika snitt per riktning. Denna utrustning utgöres av nedfrästa slingor (ett par

per körfält), vilket ger möjlighet att mäta passagetid, hastighet och fordonstyp för

varje passerande fordon. Uppmätta fordonsdata lagras i VVS METOR-utrustning.

Mätsnitten är belägna på följ ande platser:

1. Västertorp, placerat ca 1 000 m syd bron i Västertorps trafikplats (och ca 600

m norr påfart norrut i Bredängs trafikplats) på delsträcka l.

2. Hägerstensvägen, placerad på bro över Hägerstensvägen och ca 500 m norr

om påfart i Nyboda trafikplats på delsträcka 2.

3. Lilla Essingen, på ön 80 m norr om påfart från Essingeöarna i slutet på

delsträcka 2.

4. Eugenia, placerad ca 200 m öster om Solnabron mitt på växlingssträckan

mellan Karlbergs och Norrtulls trafikplatser. Högra körfältet i vardera rikt-

ningen utgöres av växlingsfält för trafik till/från Klarastrandsleden. Snittel

ligger i slutet på delsträcka 3.

Mätningar har skett samtidigt som floating car-mätningar ägt rum juni, september

och december. Men det är bara mätningarna i juni och december som givit god-

tagbar kvalitet i mätningarna. I juni erhölls inga data från Lilla Essingen och
Hägersten och i december erhölls data från Lilla Essingen enbart i riktning

söderut.
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6.2 Skattning av timflöden

De uppmätta flödesdata har använts till att skatta timflöden för de dagar som

mätningar med floating car ägt rum. Enligt ovan finns data bara från juni och

december. Men för de mest belastade timmarna kan man antaga att man erhåller

ett bortfall eftersom mätutrustningen inte fullt ut kan detektera fordon vid extrema

stop-and go förhållanden då fordon står stilla över mätslingorna. Detta kan obser-

veras som onormalt små flöden i högtrafiktid och omräknat till fordonstäthet er-

hålles låga värden.

Genom att jämföra data från måndagen och tisdagen i varje mätperiod har en

Skattning av timflöden skett för timmar med högtrafik. Därvid har hänsyn tagits

till bortfall och resultatet har justerats. En genomsnittssiffra för båda dagarna har

beräknats. Dessutom har andelen tunga fordon också beräknats.

Tabell 8 nedan redovisar skattade timflöden för mätsnitt nr 1 Västertorp.

   

Tabell 8 Skattade timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Västertorp
på delsträcka 1.

Mätom- Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut

gång Tid Timflöde Andel Tid Timflöde Andel
f/h tunga % f/h tunga %

Juni 06-07 4 030 6,6 15-16 3 900 7,5

07-08 4 350 5,8 16-17 4 060 4,8

08-09 3 450 8,2 17-18 4 080 4,8
09-10 2 980 10,3 18-19 4 230 5,3

December 06-07 3 700 6,6 15-16 3 620 8,0

07-08 4 050 5,7 16-17 4 100 5,3

08-09 3 150 8,6 17-18 4 010 5,4

09-10 2 700 10,8 18-19 3 540 5,9

        

Som ses av tabellen är flödet något högre i juni jämfört med december utom kl.

16-18 på eftermiddagen söderut. Övriga timmar är skillnaden ca 300 f/h. Andelen

tunga fordon skiljer inte heller nämnvärt mellan de två mätomgångarna.
I nästa tabell 9 på nästa sida redovisas flöden från mätsnitt Hägersten. Här är

det dock bara värdena i december som grundas på mätdata. Redovisade timflöden

för juni är uppskattade utifrån uppmätta differenser mellan juni och december från
Västertorp.
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Tabell 9 Skattade timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Hägersten
på delsträcka 2.

Mätom- Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut
gång Tid Timflöde Andel Tid Timflöde Andel

f/h tunga % f/h tunga %

Juni 06-07 3 750 10,4 15-16 4 300 8,7

07-08 4 600 8,8 16-17 4 400 6,4

08-09 4 250 9,5 17-18 3 800 5,3

09-10 3 750 14,0 18-19 4 200 5,0

December 06-07 3 450 10,4 15-16 4 000 9,2

07-08 4 300 8,8 16-17 4 400 6,9

08-09 3 950 9,5 17-18 3 800 5,9

09-10 3 480 14,3 18-19 3 530 5,5

       

Om jämförelse görs med flödena i december från Västertorp är dessa ungefär

desamma. Detta stämmer väl överens med skattad årsdygnstrafik som är ungefär

densamma vid dessa två platser.

Vid Lilla Essingen är årsdygnstrafiken större. Detta syns också i uppmätta
timflöden. Tyvärr finns kompletta värden vid Lilla Essingen enbart i sydlig

riktning i december. Dessa visar att timflödena på eftermiddagen kl. 15-18 är 400

till 650 f/h högre än vid Hägersten. Genomsnittligt erhålles ett värde på 525 fler

fordon per timme på Lilla Essingen i december.

Slutligen redovisas i tabell 10 nedan flöden från mätplats Eugenia. Här

redovisas flöden för både morgon och eftermiddag för båda riktningarna.

    

Tabell 10 Skattade timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Eugenia på
delsträcka 3.

Mätom- Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut
gång Tid Timflöde Andel Tid Timflöde Andel

f/h tunga % f/h tunga %

Juni 06-07 2 940 11,5 06-07 3 340 10,1

07-08 3 820 8,5 07-08 3 550 7,3

08-09 3 650 8,3 08-09 3 250 9,4

09-10 3 550 14,0 09-10 3 280 12,9

15-16 3 610 10,0 15-16 3 600 11,3

16-17 3 600 7,8 16-17 3 200 9,0

17-18 3 420 6,4 17-18 3 100 6,4

18-19 2 870 5,3 18-19 2 900 6,0
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Mätom- Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut
gång Tid Timflöde Andel Tid Timflöde Andel

f/h tunga % f/h tunga %

December 06-07 2 480 11,5 06-07 2 740 9,9

07-08 3 220 8,5 07-08 3 130 7,5

08-09 3 420 7,8 08-09 2 940 8,4

09-10 3 040 13,1 09-10 3 000 12,6

15-16 3100 11,1 15-16 3100 10,4

16-17 3 410 7,7 16-17 3 000 8,5

17-18 3 050 6,2 17-18 2 850 6,2

18-19 2 600 6,2 18-19 2 600 6,4

        

Det skall påpekas att några användbara flödesdata inte kunde erhållas i juni på

eftermiddagen i riktning söderut. På grund av stor trafikträngsel blev bortfallet

stort. Data för kl. 15-19 i juni i riktning söderut är skattade från decembermät-

ningen och kan vara något underskattade.

Generellt sett är skillnaden i trafikflöden ca 200 till 600 f/h mellan juni och

december. Det finns ingen markant skillnad mellan trafikflödena morgon och

eftermiddag i någon av riktningarna. Det skall påpekas att i detta avsnitt på del-

sträcka 3 finns de största flödena på hela delsträckan.

7 Totala trafikeffekter för hela flödet

Med data på uppmätta trafikeffekter redovisade i kapitel 5 och timflöden enligt

ovan i kapitel 6 kan en total trafikeffekt per dag beräknas. Antal störda fordon er-

hålles från timflödestabellerna ovan och de tidsintervall som redovisas i kapitel 4.

Effekten för varje fordon under tid med trafikträngsel finns redovisad i kapitel 6.

Därmed kan följ ande totala effekter beräknas:

total förlängning av restid per dag och mätomgång

total merförbrukning av bränsle per dag och mätomgång

totalt merutsläpp av koldioxid (C02) per dag och mätomgång

totalt merutsläpp av kväveoxider (NOX) per dag och mätomgång

För tunga fordon görs dock ett påslag i beräkningarna för bränsle och
avgasemissioner. Bränsleförbrukningen uppräknas med en faktor 3,6 och vid om-

räkning till koldioxid användes faktorn 2,63 kg per liter dieselbränsle på den andel

av bränsleförbrukningen som beräknas för tunga fordon. Slutligen användes
faktorn 72 för utsläpp av NOX.

Nedan redovisas för varje delsträcka och riktning resultatet av dessa beräk-

ningar. Dessutom beräknas ett medelvärde av alla fyra mätomgångar.

7.1 Bredäng-Nyboda

I tabell 11 på nästa sida redovisas beräknade totala effekter i form av restidsför-

längning, merförbrukning av bränsle och merutsläpp avgaser för delsträckan per
mätdag. För riktning 1 norrut gäller att alla effekter uppstår på morgonen och för
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riktning 2 söderut gäller det eftermiddagen. De små effekter som noterades i

december på eftermiddagen norrut har negligerats.

I tabellen anges först antalet fordon som kört delsträckan under de tider som

det råder trafikträngsel enligt tabell 2, tillsammans med andelen tunga fordon för

motsvarande tider. Dessa dater är hämtade från mätplats Västertorp, som

redovisats i tabell 8. För månaderna mars och september har ett medelvärde av

juni och december använts.

Tabell 1] Totala trafikejjcekter per mätdag i form av merförbrukning vid
trafiktra'ngsel på delsträcka I Bredäng-Nybøda.

         

 

88

62

106

100

 

Som synes av tabellen erhålles mycket stora värden på merförbrukning i riktning

1, medan effekterna i riktning 2 är måttliga och enbart utgöres av restidsför-

längning. Vid beräkning av medelvärdet i riktning 2 har det framräknade medel-

värdet för tre mätomgångar ökats med faktorn 1,2 för att kompensera för bortfallet

av junimätningen. (I riktning 1 är motsvarande värde mer än 1,4, varför 1,2 är en
försiktig skattning.)

Det skall påpekas att ovanstående värde är en underskattning av totala effekten

på delsträckan. Fördröjningar och merförbrukning för köande fordon i

trafikplatser är ej beaktade. Dessutom är trafikflödet högre i slutet på delsträckan

vid Nyboda jämfört med uppmätta trafikflöden vid Västertorp. Enligt tillgänglig

ÃDT-karta är årsdygnstrafiken ca 10% större vid Nyboda jämfört med Västertorp.

Dessa tillkommande fordon på delsträckan är ej medräknade. En rimlig uppskatt-

ning är att data i tabell ll ovan bör ökas med ca 5%.

7.2 Nyboda-Fredhäll

På samma sätt som ovan redovisas i tabell 12 på nästa sida beräknade effekter för

delsträcka 2 Nyboda-Fredhäll. Riktning l gäller i sin helhet för morgonen och för

riktning 2 gäller beräknade data för eftermiddagen. Små effekter norrut i
december på eftermiddagen har ej beaktats.

Beräkningen av antalet störda fordon grundar sig på data från Hägerstens-
vägen, se tabell 9, i början av delsträckan.
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Tabell 12 Totala trafikefekter per mätdag i form av merförbrakning vid
trafikträngsel på delsträcka 2 Nyboda-Fredha'll.

 

 

1 025

1 550 3 590 8 740 15,41

660 1 945 4 745 6,20

590 1 290 3 140 3,59

825 1 960 4 780 6,35

  

         

410

170

365

380 0,64

 

Som synes är det även här markanta effekter i riktning 1, dock ej lika stora som

för delsträcka 1. I riktning 2 är effekterna lägre men klart större än för delsträcka

1, vilket är naturligt eftersom denna delsträcka har mer trafik på eftermiddagen

söderut. Vid beräkning av medelvärdet i riktning 2 har det framräknade medel-

värdet för tre mätomgångar även här ökats med faktorn 1,2 för att kompensera för
bortfallet av junimätningen.

Även här torde redovisade data vara en underskattning av de verkliga siffrorna.

Trafikflödet växer gradvis längs sträckan för att vara som störst vid Fredhäll.

ÅDT-kartan säger att årsdygnstrafiken är 15-20% högre på Lilla Essingen jämfört

med Hägerstensvägen. Detta stämmer ganska bra överens med uppmätta trafik-

data i december, se avsnitt 6.2. Timflödena söderut på eftermiddagen var 10-20%

högre på Lilla Essingen än vid Hägersten. Dessa fordon, som ej färdas hela

delsträckan, är ej medräknade i tabellen ovan. En rimlig uppskattning är att data i
tabell 12 ovan bör ökas med ca 8%.

Dessutom kan tilläggas att de fordon som kör på Årstalänken norrut och skall

in på Essingeleden vid Nyboda trafikplats får långa fördröjningar på rampen upp

mot Essingeleden. I en särskild undersökning av Årstalänken i oktober 1998,

redovisad i PM 98-11-04, framgår att restidsfördröjningen är 5 min per fordon

under tiden 07.15-09.15. Därvid ökar bränsleförbrukningen med 0,12 liter per

fordon. Om dessa fordon inräknas ökar restidsförlängningen med ytterligare ca

200 timmar och bränsleförbrukningen med ytterligare ca 370 liter

7.3 FredhäII-Eugenia

Slutligen redovisas i tabell 13 på nästa sida beräknade totala effekter för del-

sträcka 3. På denna delsträcka finns trafikträngsel både på för- och eftermiddagen
i båda riktningarna.

Antalet störda fordon grundar sig på data från mätplats Eugenia, se ovan i
tabell 10. Denna mätplats ligger i slutet på delsträckan (eller i början av riktning
2).
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Tabell 13 Totala trafikejjcekter per mätdag i form av merförbrakning vid
trafikträngsel på delsträcka 3 Fredha'll-Eagenia.

69 225 565

16 60 145

66 360 880

615 1 490

59 300 745

255 615

85 175 420

76 285 700

74 210 515

43 175 430 0,84

362 760 1 855 3,24

263 495 1 210 1,85

344 700 1 685 3,04

137 205 505 -

650 1 085 2 630 6,93

175 350 860 1,08

540 1 020 2 470 5,30

 

Som framgår av tabellen är det relativt måttliga effekter i riktning 1 och mer

markanta trafikeffekter i riktning 2. Medelvärdena för riktning 2 är Ökade med

faktorn 1,2. Om man jämför med tabell 12 framgår att medelvärdesdata på

morgonen söderut är ungefär lika stora som dem på delsträcka 2 söderut fast på

eftermiddagen. Största mereffekterna noteras på eftermiddagen i riktning 2.

Medelvärdena här är drygt hälften så stora som dem för delsträcka 2 norrut på för-

middagen.

Trafikflödena vid Eugenia som ligger till grund för beräkningarna är 20-35%

större än för övriga delar av delsträcka 3. Men trots detta innebär data i tabell 13

ovan inte någon väsentlig överskattning. I riktning 1 norrut finns all fördröjning

på detta avsnitt där flödesmätningarna gjorts, varför dessa data är relevanta.

I riktning 2 finns dock vissa fördröjningar även på övriga delar av delsträckan,

se avsnitt 5.3. Således kan man räkna med att data för riktning 2 i tabell 13 inne-

bär en överskattning på ca 10%.

7.4 Effekter på årsbasis
Beräknade data ovan i tabellerna 11-13 gäller per mätdag i varje mätomgång och

det framräknade medelvärdet svarar mot genomsnittligt vardagsdygn för ett år.

Man kan uppskatta att det blir ca 215 dagar under ett år med trafikträngsel, vilket

motsvarar 5 vardagsdygn under 43 veckor. Schablonmässigt antages att trafiken

under 9 veckor är så begränsad att ingen eller obetydlig trängsel uppstår dessa
veckor, vilka främst finns på sommaren.
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För att erhålla de totala effekterna i form av restidsförlängning och merför-

brukning under ett helt år bör därför medelvärdena i tabell 11-13 multipliceras

med 215. Tabell 14 nedan redovisar dessa värden för ett helt år per delsträcka och
totalt för hela Essingeleden.

Tabell 14 Totala trafikefekter per år i form av merförbrakning vid trafik-
trängsel, uppdelat på delsträckor och t0taltför hela Essingeleden.

  

Del- Riktni Restid Bränsle C02 NOX

sträcka ng kilotimm m3 ton ton

ar

1 1 327 514 1 242 1,74
22 - - -

1+2 349 514 1 242 1,74

2 1 177 421 1 028 1,37

43 82 196 0,14

1+2 220 503 1 224 1,51

3 1 32 106 261 -

154 295 716 1,37

1+2 186 401 977 1,37

1+2+3 1 536 1041 2 531 3,11

2 219 377 912 1,51

1+2 755 1 418 3 443 4,62

        

De största restidsförlängningarna erhålles på delsträcka 1 med 349 000 timmar på

ett år. Totalt på hela Essingeleden uppgår restidsförlängningen till 755 000 tim-

mar. Dessa siffror är beräknade i underkant. Av vad som framgått ovan kan man

totalt sett räkna med en underskattning på 2-4%. Data för restidsförlängningen i

tabell 14 är illustrerad i figur 1 på nästa sida för varje delstråcka och totalt Över

Essingeleden.

Om dessutom fordon som kommer på Ärstalänken och skall upp på Essinge-

leden vid början av delsträcka 2 inräknas, Ökar restidsförlängningen med ytter-

ligare ca 43 000 timmar per år på delsträcka 2 i riktning 1. Motsvarande merför-

brukning av bränsle är ca 80 m3.
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Riktning 1 % Riktning 2 Riktning 1+2
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Restid i kilotimmar, uppdelad på riktning, delsträckor och totalt

 

Totalt

 

Figur 1
olika delsträckor och totaltför hela Essingeleden.
Restidsförlängning i tusentals timmar per år vid trafikträngsel på

Vad beträffar merförbrukning av bränsle är skillnaden mellan delsträckorna ej så

stora. Delsträcka 1 och 2 har ungefär samma merförbrukning, 514 respektive 503
3

III , medan delsträcka 3 ligger på 401 m3. Totalt för hela sträckan är merförbruk-

ningen av bränsle 1 418 m3, vilket i sin tur medför ett utsläpp av 3 440 ton extra

koldioxid. Merförbrukningen av bränsle är illustrerad nedan i figur 2.

      

 

        

 

         

 

  

Bränsle i kubikmeter, uppdelad på riktning, delsträckor och totalt

Riktning 1 % Riktning 2 E] Riktning 1+2
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Delsträcka 1 Delsträcka 2 Delsträcka 3 Totalt

Figur 2 Merförbrukning av bränsle i m3 per år vid trafikträngsel på olika
delsträckor och totaltför hela Essingeleden, Bredäng-Eugenia.
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7.5 Värdering av uppmätt trafikträngsel

Resultatet i tabell 14 kan tas som utgångspunkt för en monetär värdering av de

uppmätta effekterna vid trafikträngsel. Därvid är det naturligt att använda de

värderingar som VV tillämpar vid konsekvensbeskrivning av Väginvesteringar

(KAN/EVA). Nedan redovisas de värderingar som är aktuella för 1998 och som

använts i samband med långtidsplanarbetet 1998-2007.

Tidsvärderingen är beroende av trafikens sammansättning samt andel

tjänsteresor och arbetsresor. Enligt kapitel 6 kan sägas att den genomsnittliga

andelen lastbilar är ca 8% under de timmar som trafikträngsel råder.

Genomsnittligt sett är andelen tjänsteresor 11% i trafiken, men man kan anta att

andelen är högre på Essingeleden vid här aktuella tidpunkter, upp mot 20%. Detta

skulle leda till en markant högre tidsvärdering. Men andelen arbetsresor är också

mycket högre, vilket sänker tidsvärderingen på grund av låg beläggningsgrad.

Man kan räkna med att det genomsnittliga fordonstidsvärdet är 100-110 kr per

fordon vid 8% lastbilsandel. Jag Väljer här värdet 105 kr per fordonstimme för

tider med trafikträngsel.

Drivmedel värderas med 2,86 kr/l för bensin och 2,42 kr/l för diesel. Med 8%

lastbilar, som har 3,6 gånger större förbrukning än personbilar, erhålles ett genom-

snittsvärde av 2,75 kr/l drivmedel.

Miljövärderingen för emissioner utgöres av 0,38 kr per kilo C02 och 60 kr per

kilo NOX.

Med ovan nämnda värderinga kan de totala effekterna vid trafikträngsel pris-

sättas. I tabell 15 redovisas dessa värden för ett helt år per riktning och totalt för

hela Essingeleden.

Tabell 15 Värdering av de totala trafzkefkkterna per år i form av merför-
brukning via' trafkträngselar, uppdelat på riktningar för hela
Essingeleden. Allapriser i miljoner kr.

         

Riktning Restid Bränsle C02 NOX Summa

milj. kr milj. kr milj. kr milj. kr milj. kr

1 56,28 2,86 0,96 0,19 60,3

23,00 1,04 0,35 0,09 24,5

l+2 79,28 3,90 1,31 0,28 84,8

 

Som framgår av tabellen så svarar restidsförlusten för den överlägset största delen

av värderingen med ca 93% av det totala Värdet. Därnäst kommer merförbrukning

av drivmedel.

Om dessutom fordon som färdas på Årstalänken och skall upp på Essingeleden

inräknas ökar värderingen med ytterligare 4,8 miljoner kr årligen. Av dessa svarar

restidsförlusten för 4,52 milj. kr medan 0,29 milj. kr är drivmedel och koldioxid.
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8 Effekter av MCS
Som omtalades i kapitel 1 planeras ett nytt MCS-system införas på den aktuella

sträckan år 2000. Det är givetvis svårt att göra några uppskattningar av effekten av

detta trafikstyrningssystem. Men erfarenheten från befintligt system norr om Haga

södra säger att man kan förvänta sig maximalt 5% förbättring av ovan behandlade

trafikeffekter. Om detta antagande uppfylles skulle det bli följande besparingar,

räknat på hela Essingeleden per år:

restidsminskning med 38 000 timmar

minskad bränsleförbrukning med 71 m3

minskade emissioner av koldioxid med 170 ton

minskade emissioner av kväveoxider med 230 kg

Värdet av dessa inbesparingar skulle enligt föregående avsnitt uppgå till 4,2

miljoner kr årligen.
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Bilaga 1

Sid 1(1)

Genomsnittlig reshastighet i lågtraflktid vid olika mättillfallen.

Riktning 1 norrut (överst) och riktning 2 söderut (underst).
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Bilaga 2

Sid 1(1)

Reshastighet per rutt för de olika delsträckorna, måndag 1998-09-07.

Riktning 1 norrut (överst) och riktning 2 söderut (underst).

  

Medel hastighet, Delsträcka , Måndag, 98-09-07, Norrut 

I+Bredäng-Nyboda -O-Nyboda-Fredh. +Fredh.-Eugenia.J 
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