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VTI notat 39–2002  

Förord 
Under sommaren och hösten 2001 har förändringar gjorts i utformning och trafik-
styrning på E6 genom Göteborg. Under augusti/september 2001 installerades en 
första etapp av ett kövarningssystem på E6 i sydlig riktning. Denna första etapp 
(pilotprojekt) sträcker sig från Bäckebolsmotet till Ringömotet, ca 3 km långt. 

Dessutom har E6 på delen Ullevi–Kallebäck byggts om och försetts med ett 
tredje genomgående körfält per riktning för att minska trängsel och köer i väg-
systemet. I sydlig riktning blev denna ombyggnad klar i början på december 2001. 

Väghållare och ansvarig för dessa åtgärder är Vägverket Region Väst (VVÄ). 
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har av VVÄ fått i uppdrag att upp-
skatta effekterna av dessa åtgärder. 

För att kunna utföra detta uppdrag har trafikmätningar i form av floating car-
studier genomförts som före- och eftermätningar under 2001. Dessa mätningar 
kompletteras av hastighets- och flödesmätningar i fem olika snitt på E6, fyra fasta 
mätsnitt och ett tillfälligt. Tillsammans ger dessa data en god tillståndsbeskrivning 
av trafiken på E6 och hur den ändrats med införda åtgärder. 

Projektansvarig och kontaktman vid VVÄ är Stefan Eglinger, som har med-
verkat vid planering och uppläggning av projektet tillsammans med Jarl Wilfing, 
VVÄ. Arne Carlsson är projektledare vid VTI. Dessa tre har ingått i en styrgrupp 
för projektet tillsammans med Anders Lindkvist, Movea AB, som på uppdrag av 
VV följer utvärderingen av alla ITS-relaterade projekt inom VV. 

Detta Notat är en sammanfattande dokumentation av utförda mätningar under 
2001. Det har i sin helhet författats av Arne Carlsson. 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 och Sven-Åke Lindén 
vid VTI. 

Insamling av hastighets- och flödesdata från de fasta mätstationerna har gjorts 
av Joakim Elfving, VVÄ. Tillfälliga mätningar i ett mätsnitt har utförts av Stefan 
Bergsten från Gatubolaget (GB) i Göteborg. All bearbetningen av mätdata har 
gjorts av Mohammad-Reza Yahya. 
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Definitioner och begrepp 
I framställningen i denna dokumentation användes följande definitioner och 
begrepp: 

 
Rutt En körning med mätfordonet på en förutbestämd mätsträcka i 

en viss riktning. Totala mätsträckan kan vara uppdelad på 
delsträckor. 

 
Punkthastighet Mätfordonets hastighet i en punkt på mätsträckan. Minsta 

tidsintervall för registrering av längd och tid har varit 
0,5 sekund, varför mätfordonet har mätt ”punkthastighet” 
över den sträcka som körts på 0,5 sekund. 

 
Reshastighet Tiden över en sträcka omräknad till hastighet, V = L/T, 

där V är reshastigheten för en (del)sträcka, L är längden och 
T är restiden över sträckan. 

 
Körförlopp Variationen i punkthastigheten (över 10 m) längs sträckan för 

en rutt. Anges i diagram och kallas också för hastighetsprofil 
för en rutt. 

 
Standardavvikelse Ett mått på variationen i hastighet längs mätsträckan. 
i reshastighet Definitionen av variansen är: 
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där Ψ är standardavvikelsen, u är punkthastigheten i en 
punkt, V är reshastigheten över sträckan och Φ(u/V) är tät-
hetsfunktionen för punkthastigheten betingat att reshastig-
heten är V. Av mättekniska skäl beräknas Ψ som en summa 
enligt följande 
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där ui är punkthastigheten i tidsintervall nr i och 0,5 är tiden i 
detta intervall. T är restiden över sträckan. Således repre-
senteras täthetsfunktionen i summeringen av andel tid i varje 
0,5 sek-intervall. 

 
Standardavvikelsen Ψ kan ses som ett kvantitativt mått på 
körkomforten längs en rutt. Generellt sett kan sägas att 
hastigheten under ca 70 % av ruttens restid ligger i intervallet 
reshastigheten +/- en standardavvikelse Vid gles trafik är 
standardavvikelsen normalt 5–10 % av reshastigheten, vilket 
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innebär 4–7 km/h vid en reshastighet på 70 km/h. Vid ökande 
trafikbelastningar blir värdet högre och höga värden innebär 
stor hastighetsvariation med stop-and-go förhållanden i 
trafiken. Detta innebär en sämre körkomfort. 

 
Medelreshastighet Medelvärdet av reshastigheten för flera rutter under en dag 

eller del av dag. Medelvärdet beräknas som sträckans längd 
dividerat med medelrestiden för givet antal rutter. 

 
Bränsleförbrukning Bensinförbrukning över en sträcka normerad med sträckans 

längd. Mäts i liter per mil (l/mil). 
 
Medelförbrukning Medelvärdet av bränsleförbrukning för flera rutter under en 

dag eller del av dag. Mäts i l/mil. 
 

På samma sätt som för bränsleförbrukning beräknas utsläpp 
av emissioner, dels som ett genomsnittsvärde för en rutt, 
kg/km eller g/km, och dels som medelvärde för flera rutter. 

 
Lågtrafik Låg trafikbelastning vilket innebär att merparten av trafi-

kanterna kan köra med sin önskade hastighet utan att hindras 
av medtrafikanter. 

 
Trafikträngsel Högre trafikbelastning som innebär att reshastigheten reduce-

ras för samtliga eller nästan samtliga trafikanter. I denna 
dokumentation anses trafikträngsel råda när reshastigheten 
för en rutt är reducerad med 5 km/h jämfört med lågtrafik. 
Detta är ett relativt mått som förutsätter att restiden i lågtrafik 
inte påverkas av trafikflödet. 

 
Restidsförlängning Tillägg i restid över (del)sträcka vid trafikträngsel, som anger 

ökningen i restid vid jämförelse med restiden vid lågtrafik. 
Restidsförlängningen beräknas i allmänhet som medelvärde 
för flera rutter med trafikträngsel. 

 
På samma sätt som förlängning i restid beräknas också en 
merförbrukning av bränsle, mätt i liter, över en sträcka. För 
emissioner beräknas mängden merutsläpp, mätt i kg eller g. 
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Sammanfattning 
Under sommaren och hösten 2001 har förändringar gjorts i utformning och trafik-
styrning på E6 genom Göteborg. Under augusti/september 2001 installerades en 
första etapp av ett kövarningssystem på E6 i sydlig riktning. Denna första etapp 
(pilotprojekt) sträcker sig från Bäckebolsmotet till Ringömotet, ca 3 km långt. 
Systemet består av vägsidesplacerade varningsskyltar och detektorer för mätning 
av fordonsflöde och hastighet. Varningsskyltarna tänds och varnar för kö ned-
ströms i trafiken enligt förutbestämda kriterier. 

Dessutom har E6 på delen Ullevi–Kallebäck byggts om och försetts med ett 
tredje genomgående körfält per riktning för att minska trängsel och köer i väg-
systemet. I sydlig riktning blev denna ombyggnad klar i början på december 2001. 
Men i nordlig riktning var arbetena försenade och ombyggnaden blev inte klar 
före årsskiftet. 

I anslutning till dessa åtgärder på E6 har VTI fått i uppdrag att genomföra mät-
ningar i form av före/efter-mätningar, dels för att uppskatta effekterna på fram-
komligheten, dels för att undersöka om några miljövinster görs. 

En typ av mätningar som genomföres är så kallade floating car-studier. En 
instrumenterad bil framföres enligt förutbestämt körschema ett lämpligt antal 
gånger längs den aktuella sträckan. Restiden för hela sträckan för varje körning 
(trip) mäts tillsammans med bensinförbrukningen. 

Vid mätningen i december 2001 kunde klara förbättringar i framkomlighet 
och markant minskade trafikstörningar noteras under högtrafiktid i riktning söder-
ut på avsnittet Bäckebol–Örgryte. Detta gäller för jämförelse med mätningar i 
mars och maj 2001. I riktning norrut visade resultaten att förhållandena generellt 
sett var oförändrade eller något bättre. Men jämfört med maj var det ingen påtag-
lig skillnad i vägutformning i denna riktning eftersom planerade vägarbeten ej var 
klara. 

I korthet kan följande resultat, uppmätta av mätfordonet, nämnas för riktning 
söderut vid jämförelse med motsvarande mätning i mars och maj 2001, se även 
tabeller i kapitel 6. 
 

• På försökssträckan med kövarning har reshastigheten mer än tredubblats 
vid trafikstörningar från 17–20 km/h i maj till 60 km/h eller mer i 
december. Därtill har körkomforten ökat väsentligt genom att hastighets-
variationen under färd minskat 

• Jämfört med mars 2001 har reshastigheten på försökssträckan på för-
middagen ökat med ca 20 km/h och med en väsentlig förbättring av kör-
komforten 

• På avsnittet Ringö–Örgryte (åtgärdad med ett extra körfält) har reshastig-
heten ökat med 15–17 km/h vid trafikträngsel i högtrafiktid. Körkomforten 
har även här blivit påtagligt bättre. I december är hastighetsvariationen 
relativt sett markant lägre 

• Dessutom har tider med trafikträngsel blivit markant kortare. Det innebär 
att antalet störda fordon minskat och att fördröjningar och merutsläpp av 
avgaser totalt sett över en dag blir lägre 

• Merutsläppen av avgaser i högtrafik på grund av trafikträngsel, både 
koldioxid och kväveoxider, har upphört på försökssträckan. På delen 
Ringö–Örgryte är reduktionen av merutsläpp av avgaser i storleksord-
ningen 60–70 % 
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På E6 genom Göteborg finns dessutom mätutrustning installerad för mätning av 
hastighet och flöde i fyra olika snitt per riktning. Denna utrustning utgöres av ned-
frästa slingor (ett par per körfält), vilket ger möjlighet att mäta passagetid, 
hastighet och fordonstyp för varje passerande fordon per körfält. Ovanstående 
mätsnitt har dessutom kompletterats med ett tillfälligt mätsnitt vid Tingstadsmotet 
som mäter med igenproppad gummislang och en trafikanalysator för varje körfält. 

Mätningar i alla mätsnitt har skett samtidigt som floating car-mätningarna ägt 
rum i maj och december 2001. Uppmätta trafikflöden har använts till att beräkna 
timflöden för de tider som mätningar med floating car har ägt rum och speciellt 
för de tidpunkter som trafikträngsel kunnat observeras. Med data på uppmätta 
trafikeffekter beräknade enligt ovanstående beskrivning och med de skattade 
timflödena kan totala trafikeffekter per dag beräknas enligt följande uppställning: 

 
• total förlängning av restid per dag och mätomgång 
• total merförbrukning av bränsle per dag och mätomgång 
• totalt merutsläpp av koldioxid (CO2) per dag och mätomgång 
• totalt merutsläpp av kväveoxider (NOx) per dag och mätomgång 
 

Beräkningarna har gjorts för varje riktning och för den totala mätsträckan upp-
delad på tre delsträckor. Det visar sig att för vissa delsträckor finns mätdagar då 
trafikträngsel ej kunnat observeras. Detta gäller speciellt på försökssträckan 
Bäckebol–Ringö i riktning söderut. Trafiksystemet vid Tingstad–Ringö opererar 
ofta på gränsen till sammanbrott och när detta sker tenderar trafikträngseln att bli 
långvarig. En liten förbättring kan därför ha stor inverkan på servicenivån i 
trafiken genom att överbelastning förhindras. För att kunna jämföra ovanstående 
effekter mellan olika riktningar och delsträckor har effekter beräknade för dagar 
med trafikträngsel normerats till ett genomsnittsvärde per vardag. Detta innebär 
t.ex. att om trängsel enbart observerats under 3 dagar av 5 har beräknade trafik-
effekter dessa tre dagar normerats med faktorn 0,6. 

I korthet kan följande resultat redovisas för beräknade totala genomsnitts-
effekter per mätdag i form av merförbrukningar. Resultaten redovisas som jäm-
förelse mellan mätningarna i mars och maj 2001, se även tabell i kapitel 9. 

 
Riktning söderut 
• Restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) har minskat med ca 

85 % eller ca 2 130 timmar. Merparten ligger då söder om Ringö med 1 700 
timmar (330 timmar norr om Ringömotet på försökssträckan) 

• Merförbrukning av bränsle per dag har också minskat med 85 % eller ca 
4,55 m3. Merparten av detta inbesparas söder om Ringömotet med 3,7 m3 (ca 
0,85 m3 norr om Ringö på försökssträckan) 

• Motsvarande procentuella reduktion erhålles i merutsläpp av CO2 eller drygt 
11 ton per dag. Merparten inbesparas söder om Ringö med 9 ton 

• Merutsläppen av kväveoxider har minskat med 90 % eller ca 29 kg per dag. 
Merparten av detta inbesparas söder om Ringömotet med 21 kg (ca 8 kg norr 
om Ringö på försökssträckan där merutsläppen upphört) 
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Riktning norrut 
• Restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) är i stort sett oför-

ändrad på nivån 500–550 timmar. Men en liten minskning kan observeras på 
delsträckan Örgryte–Ringö 

• Merförbrukning av bränsle per dag har dock minskat med ca 25 % eller ca 
380 liter. Merparten av detta inbesparas söder om Örgryte med 300 liter. 
Minskningen beror på ett jämnare körförlopp i frånvaro av omfattande 
vägarbeten 

• Motsvarande procentuella reduktion erhålles i merutsläpp av CO2 eller drygt 
900 kg per dag. Merparten inbesparas söder om Örgryte med 730 kg 

• Merutsläppen av kväveoxider har upphört från en låg nivå på knappt 3 kg per 
dag 

• Vid införandet av ett tredje körfält norrut förväntas dock nästan alla 
mereffekter på avsnittet söder om Örgryte försvinna 

 
Ovanstående effekter för trafikavvecklingen har kompletterats med en del studier 
av trafikantbeteendet på försökssträckan med kövarning. I en speciell attityd-
undersökning har trafikanternas inställning till kövarningssystemet undersökts. 
Därvid har också frågor ställts om trafikanterna ändrar sitt beteende när kövar-
ningsskyltarna är tända. På en fråga om den egna körningen påverkades av tända 
skyltar svarar ca 20 % att densamma hade varit något lugnare eller mer försiktig. 

En särskild analys har därför gjorts av de körförlopp då kövarningen varit 
aktivt samt låga hastigheter och markant köbildning funnits i Ringömotet eller 
norr därom. Väglängden för inbromsning från 70 km/h ner till 20 km/h har obser-
verats för dessa rutter och om möjligt jämförts med motsvarande förlopp i maj 
och mars utan kövarning. Följande resultat erhölls: 

 
• Medelvärdet i bromssträcka (inbromsning före köslut) har ökat från 260 m till 

420 m när kövarningen är aktiv 
• Andelen inbromsningar med längden 300 m eller kortare (då bromspedalen 

aktivt användes) har minskat från 75 % till 40 % 
• Ovanstående tyder på att aktiverad kövarning medför ett lugnare körsätt 

bakom köslut med längre inbromsningar 
 
I ovan nämnda attitydundersökning svarade även ca 5 % av de tillfrågade att de 
ökade avståndet till framförvarande fordon vid tänd kövarning. Detta påstående 
stöds dock inte av resultatet på en fråga om avståndshållning i trafiken. När det 
gäller avstånd till framförvarande fordon erhölls en tendens till kortare avstånd 
vid svaren i eftermätningen. 

En särskild analys har därför gjorts av tidsavstånden i kö vid tidsperioder med 
aktiv kövarning för jämförelse med tidsavstånd i föremätningarna. I mätsnittet 
Tingstadsmotet har två längre perioder då kövarningen varit aktiv plockats ut och 
tidsavstånden för fordon i kö per körfält har studerats och jämförts med före-
mätningarna i mars och maj. Genomförda analyser av tidsavstånd pekar dock 
sammanfattningsvis på att: 
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• ökade tidsavstånd i köer vid aktivt kölarm kan inte fastställas. Men obser-
vera att detta inte motsäger ovanstående resultat om en längre inbromsning 
vid kölarm. Fordonen ligger på oförändrade tidsavstånd men har ett 
mjukare körsätt 

 
Slutsatsen av samtliga ovanstående resultat talar för att kövarningssystemet bidrar 
till ett lugnare körsätt på delen Tingstadmotet–Ringö, vilket skulle kunna bi-
draga till att överbelastning och trängsel minkar på detta avsnitt. Vidare har det 
extra körfältet mellan Ullevi och Örgryte löst upp en påtaglig flaskhals på detta 
avsnitt. Detta i sin tur kan medföra att köerna vid Ringömotet–Tingstadstunneln 
avvecklas något lättare och snabbare på grund av lägre täthet nedströms och där-
med byggs det inte upp lika långa köer vid denna flaskhals. Åtgärderna har 
tillsammans påtagligt förbättrat servicenivån på delen Tingstadsmotet–Örgryte. 

Vad som ytterligare talar för att kövarningssystemet har en god effekt är att 
trafiksystemet vid Tingstad–Ringö ofta opererar på gränsen till sammanbrott och 
när detta sker tenderar trafikträngseln att bli långvarig. En liten förbättring kan 
därför ha stor inverkan på servicenivån i trafiken genom att överbelastning för-
hindras. Men en trafikökning under kommande år kan utradera denna förbättring 
och i sin tur leda till markant försämring med långdragen trafikträngsel. 
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1 Bakgrund 
Under augusti/september 2001 installerades en första etapp av ett kövarnings-
system på E6 i sydlig riktning. Denna första etapp (pilotprojekt) sträcker sig från 
Bäckebolsmotet till Ringömotet, ca 3 km långt. Systemet består av vägsides-
placerade varningsskyltar och detektorer för mätning av fordonsflöde och hastig-
het. Varningsskyltarna tänds och varnar för kö nedströms i trafiken enligt förut-
bestämda kriterier. Systemet planerades öppnas för trafikanterna i slutet på mars 
2001. Men installationen blev försenad och systemet togs i bruk först i september 
2001. 

På den aktuella sträckan finns sju omställbara varningsskyltar som styrs av nio 
detektorstationer. Syftet är att minska antalet upphinnandeolyckor samt om 
möjligt få en bättre trafikavveckling genom att en tidig varning om köbildning 
leder till ändrat körbeteende. 

I anslutning till detta kövarningssystem har VTI fått i uppdrag att genomföra 
mätningar i form av före/efter-mätningar dels för att uppskatta effekterna på 
framkomlighet och trafikavveckling och dels för att undersöka om några miljö-
vinster görs. 

En typ av mätningar som genomföres är så kallade floating car-studier. En 
instrumenterad bil framföres enligt förutbestämt körschema ett lämpligt antal 
gånger längs den aktuella sträckan. Restiden för hela sträckan för varje körning 
(trip) mäts tillsammans med bensinförbrukningen. Från mätdata ur varje rutt kan 
följande effekter beräknas över sträckan: 

 
• reshastighet (km/h) 
• bränsleförbrukning (l/mil) 
• hastighetsvariation under färd (km/h) 

 
Det sist angivna måttet anger standardavvikelsen i hastighet längs rutten omkring 
den uppmätta genomsnittliga reshastigheten enligt föregående avsnitt. 

Uppmätta hastighetsprofiler från varje körning kan dessutom användas som 
indata 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). 

Under år 2001 genomfördes två föremätningar, i mars och i maj, samt en efter-
mätning i december på försökssträckan med kövarning. Föremätningen i maj 
gjordes under två skilda veckor. Eftermätningen i december ägde rum under en 
hel vecka. Första föremätningen i mars gjordes bara under måndag–tisdag 
förmiddag. 

Parallellt med installationen av kövarningssystemet pågick en utbyggnad av E6 
på delen Ullevi–Kallebäck. På detta avsnitt infördes tre genomgående körfält per 
riktning för att minska trängsel och köer i vägsystemet. Det beslöts från VVÄs 
sida att genomföra motsvarande mätningar på E6 söder om Tingstadsmotet för att 
uppskatta effekten av den genomförda utbyggnaden. Dessa mätningar genom-
fördes samtidigt som ovan beskrivna mätningar i maj och december. Tyvärr var 
inte ombyggnaden av E6 i riktning norrut mellan Kallebäck och Ullevi avslutad i 
december 2001 utan detta avsnitt hade ungefär samma utformning som i föremät-
ningen. I riktning söderut däremot fanns tre genomgående körfält på hela detta 
avsnitt vid eftermätningen, se vidare i nästa kapitel. 
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De tre mätningarna med floating car-teknik på E6, två föremätningar och en 
eftermätning enligt ovan, redovisas i detalj i referens 1, 2 och 3, VTI PM daterade 
2001-04-06, 2001-09-04 och 2002-02-11. Vid mätningen med floating car in-
samlades dessutom punktdata (flöde och hastighet) från följande två källor: 

 
1. VVs fasta mätpunkter på E6 och även på E20 (Riddargatan) 
2. Slangmätning av Gatubolaget i Tingstadsmotet. Mätning på E6 mellan av- 

och påfart i motet samt mätning i påfarten söderut upp på E6 
 
Dessa mätningar genomförs för att ha kontroll på variationen i trafikflöde under 
året och längs E6. Dokumentation av dessa hastighets- flödesmätningar finns i tre 
olika PM, en per mätomgång, se referens 4–6. 

I denna dokumentation görs en mer övergripande analys av de olika mätom-
gångarna och med tyngdpunkt på effekterna före-efter på tre olika delsträckor 
längs E6. Vid datainsamlingen med floating car har nämligen början och slutet på 
tre delsträckor registrerats, se vidare nästa avsnitt. Dessutom görs en uppräkning 
på dygnsbasis av de effekter införda åtgärder medför.  

 



 

VTI notat 39–2002 13 

2 Beskrivning av delsträckor 
Vid mätning med floating car indelades den totala mätsträckan i tre delsträckor 
enligt följande: 
 
Bäckebol–Ringömotet, försökssträckan med kövarning ca 3,1 km. 
Ringömotet–Örgryte, mest trafikerad del ca 3,8 km. 
Örgryte–Lackarebäck, ca 3,7 km. 
 
Indelningen grundar sig på mätändamål och trafikförhållanden. Nedan ges en kort 
beskrivning av varje delsträcka. 
 
2.1 Riktning söderut 
Delsträcka 1, Bäckebol–Ringömotet, försökssträckan med kövarning, är ca 3,1 km 
lång. Mätningen startar vid påfartsrampens slut i Bäckebolsmotet (vid mast för 
radardetektorer) och slutar vid avfartsrampen till Hisingen i Ringömotet (vid skylt 
för kövarning). Vägen är en fyrfältig motorväg (två fält söderut men med kollek-
tivfält på vägrenen fram till Tingstadsmotet) med 90 km/h. Efter 2,6 km (280 m 
före bro i Tingstadsmotet) sänks hastighetsgränsen till 70 km/h. Sista 300 m finns 
tre körfält i en växlingssträcka. Påfarten i Tingstadsmotet blir ett extra körfält som 
sedan övergår i avfart till Hisingen i Ringömotet. 

Delsträcka 2, Ringömotet–Örgryte, är ca 3,8 km. Detta avsnitt startar i början 
på Ringömotet före Tingstadstunneln och är till större delen trefältigt men inne-
håller flera högt trafikerade trafikplatser. Mellan Gullbergs- och Ullevimoten är 
vägen fyrfältig med mycket växlande trafik mellan E6 och E20. Mellan Ullevi och 
Örgryte hade vägen i december utökats till tre genomgående körfält (från tidigare 
två) men additionsfältet (fjärde fält) mellan Gårda och Örgryte var stängt för 
trafik. Motsvarande additionsfält på sträckan Ullevi–Gårda var öppet. Delsträckan 
slutar mitt på bron över Örgrytevägen i Örgrytemotet. 

Delsträcka 3, Örgryte–Lackarebäck, är knappt 3,7 km och startar i Örgryte-
motet. Denna sträcka blir tvåfältig söder om Örgrytemotet men från december 
finns totalt fyra körfält i en lång växlingssträcka mellan Örgryte- och Kallebäcks-
moten (två körfält är skyltade Rv 40, tidigare fanns bara ett additionsfält). Efter 
1,1 km, strax före påfart söderut i Kallebäck höjs hastigheten till 90 km/h och 
förblir så resten av sträckan. Delsträckan slutar vid avfarten i Lackarebäcksmotet 
(markeringsskärmen vid avfart). 

Vid jämförelse mellan före- och eftermätningar är försökssträckan (delsträcka 
1) oförändrad till utformning men på delsträcka 2 och 3 har kapaciteten utökats 
genom att det tillkommit ett genomgående körfält mellan Ullevi och Kallebäck. 
I maj fanns dessutom en knapp km med 50-begränsning kring Örgrytemotet på 
grund av vägarbeten. Observera dock att kövarningssystemet i december var in-
stallerat på delsträcka 1 och var i funktion under hela mätveckan. 

 
2.2 Riktning norrut 
Delsträcka 3, Lackarebäck–Örgryte, är knappt 3,7 km, samma som för riktning 
söderut. Delsträckan börjar vid påfarten norrut i Lackarebäcksmotet. Efter 2,6 km 
sänks hastighetsgränsen till 70 km/h. Sista delen har tre körfält (2+1) i en väx-
lingssträcka mellan Kallebäck och Örgryte. Delsträckan slutar i Örgrytemotet i 
samma punkt som för riktning söderut (mitt på bron). 
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Delsträcka 2, Örgryte–Ringömotet, är knappt 3,8 km. Delsträckan börjar i 
Örgrytemotet med två körfält och därefter tillkommer ett körfält precis vid av-
farten vid Ullevi. Därefter är sträckan precis som i riktning söderut i stort sett fyr-
fältig mellan Ullevi- och Gullbergsmoten. Genom Tingstadstunneln finns tre kör-
fält. Delsträckan slutar vid påfarten norrut från Hisingen i Ringömotet. 

Delsträcka 1, Ringömotet–Bäckebol, är 3,1 km precis som i riktning söderut. 
Delsträckan börjar vid påfarten från Hisingen och är tvåfältig. Efter 340 m höjs 
hastigheten till 90 km/h. Slutpunkten är vid början på avfartsrampen i Bäckebols-
motet, samma som startpunkten söderut. 

Vid jämförelse mellan maj och december är det ingen påtaglig skillnad i ut-
formning eftersom planerade vägarbeten ej var klara. Enda skillnaden är att i maj 
började det tredje körfältet under bron i Ullevimotet medan det nu började ca 
250 m längre söderut vid avfartens början. Dessutom fanns i maj en 900 m lång 
sträcka med 50-begränsning kring Örgrytemotet. 
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3 Hastighet- flödesmätningar 
3.1 Mätplatser 
Vid mätningen i maj har mätdata inhämtats i följande fem fasta mätsnitt, fyra 
längs E6 på den aktuella mätsträckan och ett på E20.  
 
1. Kungälvsleden belägen ca 925 m norr om bron i Tingstadsmotet med hastig-

hetsbegränsning 90 km/h. Fyra körfält med kollektivfält på vägrenen i riktning 
söderut. I detta mäts inga fordon 

2. Tingstadstunneln belägen i södra mynningen av Tingstadstunneln med hastig-
hetsbegränsning 70 km/h. Tre körfält per riktning 

3. Gårda placerad ca 250 m söder om bron i Ullevimotet med hastighetsbe-
gränsning 70 km/h. Två körfält per riktning 

4. Kungsbackaleden belägen i södra delen av Kallebäcksmotet ca 80 m norr om 
avfarten till Mölndal med hastighetsbegränsning 90 km/h. Två körfält per 
riktning 

5. Riddaregatan på E20 belägen ca 800 m nordväst av- och påfarten med E6. 
Hastighetsbegränsningen är 70 km/h och det är här tre körfält per riktning 

 
Mätutrustningen i dessa fem snitt utgöres av nedfrästa slingor (ett par per körfält), 
vilket ger möjlighet att mäta varje passerande fordon. Uppmätta fordonsdata 
lagras i VVs Multimetorutrustning och tömmes per telefon ifrån Vägverkets 
kontor. I dessa mätsnitt registreras för varje passerande fordon utnyttjat körfält, 
tidpunkt, hastighet och typ av fordon. För varje mätdag insamlades data mellan kl. 
06.00 och 19.00. 

Vid föremätningen i mars inhämtades enbart data från plats nr 1 Kungälvs-
leden. Vid eftermätningen i december hade två mätsnitt utgått. Det första är Gårda 
som utgick på grund av att denna anläggning byggdes om för tre körfält per rikt-
ning. Det andra är Riddargatan på E20 som hade dålig funktion. 

Ovanstående fem mätsnitt kompletterades med ett sjätte och tillfälligt mätsnitt 
på E6: 
 

6. Tingstadsmotet mellan av- och påfart, ca 825 m söder om den fasta statio-
nen Kungälvsleden. Hastighetsbegränsningen är i detta snitt 70 km/h och 
det finns enbart två körfält söderut 

 
I detta snitt mätte Gatubolaget i Göteborg med gummislang som var igenproppad i 
mitten och med en trafikanalysator för varje körfält. Således mättes varje körfält 
individuellt men man kan räkna med att ett litet antal fordon blir dubbel-
registrerade om de byter körfält över slangarna. Mätningen här kompletterades 
med mätning i påfarten i Tingstadsmotet. På detta sätt blir det möjligt att få 
totalflödet på växlingssträckan mellan Tingstads- och Ringömoten. Trafikanalysa-
torn registrerar varje axelpassage per körfält och i efterhand översätts dessa axel-
passager till fordon. VTI har fått data aggregerat på 5-minutersnivå med antal 
fordon och vanlig aritmetisk medelhastighet för fem minuter per körfält. 

I de fasta mätstationerna finns tyvärr omfattande bortfall i mätdata. Leverantö-
ren Allogg har installerat en ny version av programvaran i denna mätstation. Skill-
naden mot föregående version är att mycket långsamgående fordon skall kunna 
detekteras. 
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I inmätta data finns s.k. pulsfordonen, alltid med hastighet 1 km/h och beteck-
ning YYY. Dessa fordon uppstår om mätutrustningen har fått en puls som indi-
kerar ett passerande fordon men ej lyckats analysera något fullständigt fordon. För 
fullständigt identifierade fordon med vanlig fordonskod är minsta inmätta hastig-
het 5 km/h. Tanken är att YYY-fordonen skall motsvara fordon i mycket lång-
samgående kolonner med hastighet under 5 km/h. 

Tyvärr synes inte denna funktion med pulsfordon fungera helt och hållet. Det 
förekommer bortfall i mätningarna för en del körfält där det nästan enbart finns 
pulsfordon och inga vanliga fordon registrerade Alternativt kan det vara dålig 
kvalitet på en mätslinga som ger svaga signaler som ej kan detekteras. Dessutom 
förekommer mätbortfall då det varit problem vid tömning av data per telefon med 
ett längre bortfall som följd. 

 
3.2 Databearbetning 
Två olika slag av databearbetning görs. Den första bearbetningen gäller värden på 
timnivå. För varje mätsnitt och för varje körfält beräknas flödet per hel timme och 
medelvärdet i hastighet under denna timme. I de fasta stationerna beräknas hastig-
heten i form av reshastighet vilket är detsamma som medelrestiden mellan de två 
slingorna omräknad till hastighet. I det tillfälliga mätsnittet beräknas en vanlig 
medelhastighet för en timme. Det totala flödet i mätriktningen beräknas som 
summan av flödet per timme i varje körfält och medelhastigheten för riktningen 
som medelvärdet av hastigheten under en timme för alla passerande fordon. 
Denna bearbetning kan inte göras för timmar med bortfall. I denna bearbetning 
har pulsfordon med beteckningen YYY inräknats i flödet med de är ej med i 
beräkning av medelhastighet. 

Den andra bearbetningen sker på femminutersnivå. För varje femminuters-
period beräknas flödet omräknat till fordon/h per körfält och totalt för alla körfält. 
Motsvarande görs för hastigheten med reshastighet eller medelhastighet per kör-
fält under fem minuter och totalt för alla körfält per riktning och per fem minuter. 
Dessa värden plottas i diagram med aktuell tidpunkt längs x-axeln och flöde eller 
hastighet längs y-axeln. I dessa diagram kan enkelt avläsas när trafikträngsel in-
träffar, eftersom hastigheten i alla körfält sjunker mycket påtagligt under ett kort 
tidsintervall. Vidare kan aktuellt flöde innan ett sådant sammanbrott avläsas. 
Precis som i timdata är YYY-fordon med i flödesberäkningen men ej i hastighet. 
 
3.3 Radarmätningar 
Vid eftermätningen i december var kövarningssystemet i bruk. På den aktuella 
försökssträckan, från Bäckebol till Ringömotet, finns sju omställbara varnings-
skyltar som styrs av nio detektorstationer (radardetektorer). Dessa radardetektorer 
beräknar antal fordon och medelhastighet per minut och körfält samt även mot-
svarande data för båda körfälten tillsammans. 

Dessa radardata kan bearbetas på motsvarande sätt som data från de fasta 
stationerna enligt ovan. För varje enminutsperiod kan flödet beräknas omräknat 
till fordon/h per körfält och totalt för båda körfälten. Motsvarande kan också göras 
med medelhastighet per körfält under en minut och för båda körfälten per minut.  

VTI har plottat dessa data per minut för båda körfälten tillsammans med aktuell 
tid längs x-axeln och flöde eller hastighet längs y-axeln. I dessa diagram kan 
enkelt avläsas snabba förändringar i trafiken på minutnivå. Plottningar har gjorts 
för samtliga nio radardetektorer för morgnar mellan kl. 06.00 och 10.00 samt 
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eftermiddagar mellan kl. 15.00 och 19.00 för alla fem dagar under mätveckan i 
december. Detta material har använts för att bestämma var och när trafikträngsel 
råder på försökssträckan med kövarning. 

Radardetektorerna styr de omställbara skyltarna på sådant sätt att dessa tänds 
då hastigheten i ett körfält understiger ett gränsvärde och beläggningen över-
skrider ett gränsvärde för ett valt tidsintervall. Det kallas för kombinationsin-
ställning. För de tre detektorerna längst söderut gäller som gränsvärde 45 km/h i 
hastighet och 20 % i beläggning under 30 sekunder. För övriga sex detektorer är 
gränsvärdet 60 km/h och 15 % beläggning under 30 sekunder. 
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4 Resultat under lågtrafiktid 
För att uppskatta trafikförhållandena i lågtrafik gjordes körningar på för-
middagen/lunchtid alla mätdagarna mellan ca kl. 10.30–12.30. Under dessa tider 
var trafikförhållandena stabila och mätfordonet framfördes utan störningar. Resul-
taten från dessa rutter kan sägas motsvara det genomsnittliga fordonets hastig-
hetsval utan att hänsyn behöver tas till omgivande trafik. Men under enstaka 
tillfällen inträffade störningar med avstängda körfält för vägarbete eller tunga 
transporter till vägarbete. Dessa rutter med störningar som påverkade trafiken har 
inte beaktats vid den genomsnittliga beräkningen av hastighet och bränsle. Det 
gäller både delsträcka 2 Ringö–Örgryte och delsträcka 3 Örgryte–Lackarebäcken. 

Nedan i tabell 1 anges uppmätta data för godkända rutter mitt på dagen, medel-
värden av alla körningar per riktning och delsträcka. Redovisningen görs per del-
sträcka och hela sträckan. Redovisade data utgöres av reshastighet över del-
sträckan (km/h) och standardavvikelse i hastighet längs sträckan.  
 
Tabell 1  Resultat av körningar under lågtrafik, uppmätta medelvärden av 
godkända rutter per mätomgång. Båda riktningarna. 

Riktning Delsträcka Mätvecka V 
km/h 

St.av 
km/h 

Söderut 1 mars 79,7 7,2 
  maj v. 20 76,1 5,5 
  maj v. 22 80,5 7,1 
  dec 79,3 6,3 
 2 maj v. 20 60,3 10,7 
  maj v. 22 64,0 10,5 
  dec 64,6 8,2 
 3 maj v. 20 73,7 11,0 
  maj v. 22 77,9 10,9 
  dec 77,2 7,6 

Norrut 1 maj v. 20 79,8 5,5 
  maj v. 22 85,1 5,1 
  dec 82,2 5,5 
 2 maj v. 20 63,4 8,8 
  maj v. 22 62,7 12,5 
  dec 65,1 8,3 
 3 maj v. 20 71,8 15,5 
  maj v. 22 71,6 15,9 
  dec 74,7 12,0 

 
Följande kommentarer kan göras till tabell 1 ovan: 

 
För riktning 1 söderut 
• Högst normal frifordonshastighet på delsträcka 1 med normal standardav-

vikelse på 7–9 % av genomsnittshastigheten 
• Delsträcka 2 har lägsta reshastigheten beroende på att hastighetsgränsen är 

70 km/h och även 50 km/h över en knapp km i maj. Variationen i reshastighet 
mätt som standardavvikelse är hög i maj på grund av växlande hastighetsgräns 
och pågående vägarbeten 
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• Delsträcka 3 har normal hastighetsnivå men stor hastighetsvariation över 
sträckan. Detta beror på växlande hastighetsgräns från 70 till 90 km/h samt i 
maj pågående vägarbeten 

• Generellt sett är det mycket liten skillnad mellan mätningen i december och 
mätningen i v. 22 i maj. Vecka 20 i maj ligger dock genomgående ca 4 km/h 
lägre för alla delsträckor 

 
För riktning 2 norrut 
• Högst normala hastigheter för alla delsträckor med liten variation mellan de 

olika mättillfällena 
• Stor variation i reshastighet på delsträcka 2 och 3 på grund av vägarbeten och 

växlande hastighetsgräns 
• Jämfört med riktning 1 är reshastigheten högre på delsträcka 1 men lägre på 

delsträcka 3. Detta innebär att hastigheten är högre vid körning ut från 
centrum jämfört med in mot centrum. På samma sätt synes det som om hastig-
hetsvariationen över sträckan är lägre ut från centrum men högre in mot 
centrum 

 
Vid varje körning med mätbilen registrerades också bränsleförbrukningen över 
varje delsträcka. Dessutom har varje körförlopp modellberäknats med VTIs 
VETO-program och härur har utsläpp av kväveoxider (NOx) beräknats. 

Uppmätt bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp samt beräknade ut-
släpp av kväveoxider får betecknas som helt normala på denna typ av väg. Skill-
naden mellan mätomgångar och delsträckor är generellt liten och förklaras helt av 
nivån på medelhastigheten. 
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5 Tider med trafikträngsel 
Varje körd rutt per mätdag är bearbetad på följande sätt. Genomsnittshastigheten 
över sträckan och standardavvikelsen i reshastighet har beräknats och plottats som 
funktion av starttiden för varje delsträcka. I referenserna 1–3 redovisas dessa dia-
gram för varje enskild mätdag. Ur dessa diagram kan man väldigt lätt urskilja 
tider med trafikträngsel och köer. Detta har gjorts genom att jämföra reshastig-
heten för varje enskild rutt med den som uppmätts under lågtrafiktid mitt på 
dagen. Dessa lågtrafikhastigheter är redovisade ovan i tabell 1. 

På detta sätt har tidsintervall med trafikträngsel kunnat bestämmas. Dessutom 
har storleken på störningarna grovt klassificerats i en tregradig skala, beroende på 
hur mycket reshastigheten reduceras jämfört med lågtrafiktid, se referens 1–3. 
Därvid har små störningar med reduktion av hastigheten med mindre än 5 km/h 
inte beaktats utan betraktats som slumpmässiga avvikelser. Nedan redovisas för 
varje riktning och delsträcka tider för och omfattningen av trafikträngsel och den 
förändring som skett mellan före- och eftermätning. 
 
5.1 Riktning söderut 
Delsträcka 1 Bäckebol–Ringömotet 
Detta utgör försökssträckan och här noteras en markant förändring mellan före-
mätningen i maj och eftermätningen i december enligt följande sammanfattning: 

 
• På förmiddagarna i december förekommer trafikträngsel enbart under 30 

minuter på tisdagen av begränsad omfattning. I maj var det lång och om-
fattande trängsel på måndag morgon under 2,5 timme och tisdag morgon 
under 80 minuter. Rutter med reshastigheter på 10–30 km/h kunde noteras. 
Övriga mornar var fria från trafikträngsel 

• På eftermiddagarna (måndag–torsdag) i december förekommer trafikträngsel 
under 30 minuter på tisdagen och 40 minuter på torsdagen av mycket be-
gränsad omfattning. I maj var det enbart torsdagen som var berörd men med 
mycket omfattande trängsel under 2,25 timme. För två rutter observerades res-
hastigheter på 10–20 km/h 

• På fredag eftermiddag noteras markanta trafikstörningar både i december och 
maj men under kortare tid i december, 2,5 timmar mot knappt 3 timmar i maj. 
Lägsta reshastigheten i december är 45 km/h mot 14 km/h i maj 

 
Sammantaget är servicenivån för delsträcka 1 klart bättre i december än i maj. 
Tiderna med trafikträngsel är kortare och omfattningen är klart mindre. Vid 
studier av uppmätta körförlopp syns också en tendens till mjukare inbromsningar 
före köslut, se vidare kapitel 9. 

Vid jämförelse med mätningen i mars 2001, vecka 12, är även resultaten i 
december bättre. Då observerades en rutt på måndag förmiddag med reshastighet 
61 km/h och två rutter på tisdag morgon med hastigheter kring 40 km/h. Det var 
på tisdagen ca 30 minuter med trafikstörningar på morgonen. 
 
Delsträcka 2 Ringömotet–Örgryte 
Denna delsträcka hade vid eftermätningen i december fått tre genomgående kör-
fält mellan Ullevi och Kallebäck. Förändringar i trafikträngsel och servicenivå 
sammanfattas nedan. 
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• På förmiddagarna i december förekommer trafikträngsel enbart på måndag 

och tisdag under 30–70 minuter och av begränsad omfattning. I maj var det 
lång och omfattande trängsel varje morgon under 1–2,5 timme. Måndagen och 
tisdagen var sämst med 2,5 timmes trängsel och rutter med reshastigheter på 
10–15 km/h 

• På eftermiddagarna (måndag–torsdag) i december förekommer trafikträngsel 
varje dag under 1,5–2 timmar och med reshastighet som lägst på 25–30 km/h. 
I maj observerades likaså störningarna varje dag men under 2,5–3,5 timme 
och med reshastigheter som lägst på 10–15 km/h 

• Fredag eftermiddag har veckans svåraste trafiksituation, precis som på del-
sträcka 1. I december noteras trafikträngsel under nästan 3 timmar med rutter 
på ca 25 km/h. I maj var situationen värre med 4 timmars störningar och res-
hastigheter på 10 km/h 

 
Det skall tilläggas att i december finns inga störningar på delen Olskroken–
Örgryte. Det tredje körfältet avvecklar alla köbildning på detta avsnitt., vilket syns 
särskilt tydligt på fredag eftermiddag. Det är främst två flaskhalsar som orsakar 
störningar och trängsel. Dels avsnittet söder om Ringömotet före tunneln och dels 
avsnittet söder om Tingstadstunneln upp mot Olskroken. Köerna löses upp ca 
500 m före Olskroken. 

Sammantaget är servicenivån även för delsträcka 2 klart bättre i december än i 
maj. Tiderna med trafikträngsel är markant kortare och omfattningen är mindre. 
På förmiddagarna finns inte någon eller enbart mindre påtaglig trafikträngsel. All 
fördröjning och trängsel ligger på den icke åtgärdade delen mellan Ringömotet 
och hitom Olskroken. 

 
Delsträcka 3 Örgryte–Lackarebäck 
I majmätningarna kunde inga tecken till trafikträngsel observeras på denna del-
sträcka i riktning söderut. Rimligtvis borde situationen vara densamma i 
december. Men under måndag–torsdag observeras flera rutter med större eller 
mindre störningar. Alla dessa kan dock förklaras med onormala händelser som 
tappad gruslast av en lastbil, mindre vägarbeten och mindre kollisioner söder om 
delsträckan och där köerna spridit sig uppströms in på mätsträckan. 

På fredag eftermiddag med stor trängsel på både delsträcka 1 och 2 kan inga 
störningar noteras på delsträcka 3. Alla köer är upplösta före Örgryte. Om man 
bortser från ovanstående incidenter finns inga tider med trängsel eller störningar 
på delsträcka 3 i riktning söderut under decembermätningen. 

 
5.2 Riktning norrut 
I riktning norrut redovisas delsträckorna från söder till norr, alltså i körriktningen. 
 
Delsträcka 3 Lackarebäck–Örgryte 
Denna delsträcka har de sämsta trafikförhållandena i riktning norrut. Nedan 
sammanfattas tillståndet vid de två mätomgångarna. 

 
• För måndag–onsdag morgon är situationen likartad i december och maj. 

Trafikträngsel råder under 2–2,5 timme från ca 06.30 på morgonen men ej 
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alltför omfattande. I december ligger de lägsta reshastigheterna på 40–50 km/h 
medan motsvarande värden i maj är 30–40 km/h 

• För torsdag och fredag morgon observeras något försämrad servicenivå i 
december. Störningarna är mer omfattande och varar längre tid, mer än 
2 timmar. Lägsta reshastigheten ligger på 20–30 km/h (flera rutter) mot 
35–40 km/h i maj 

• För eftermiddagarna måndag–onsdag är det också likartade förhållanden 
mellan de båda mättillfällena. Trafikträngsel observeras under ca 2 timmar 
från omkring kl. 15.30. I december noteras 35 km/h som lägsta reshastighet 
medan motsvarande värde i maj är 40 km/h 

• Torsdag och fredag eftermiddag är i stort sett likvärdig mellan december och 
maj med trafikträngsel under 2–2,5 timme, men med genomsnittlig längre 
period i december. Lägsta reshastigheten ligger på 35 km/h vid båda mät-
tillfällena 

 
Det är uppenbart att all trängsel och köbildning uppstår i Kallebäcksmotet före på-
farten från Rv 40 och växlingssträckan fram till Örgryte. Detta är flaskhalsen 
norrut. Efter Örgryte förbättras servicenivån avsevärt. 

Sammanfattningsvis är förhållandena i stort sett likartade för delsträcka 3 i rikt-
ning norrut mellan maj och december under måndag till onsdag. I slutet på 
veckan, torsdag–fredag morgon, är servicenivån dock sämre i december med mer 
utdragen trafikträngsel. All fördröjning och trängsel ligger på avsnittet från 
Kallebäcksmotet fram till Örgryte. 
 
Delsträcka 2 Örgryte–Ringömotet 
På denna delsträcka pågick i december fortfarande vägarbeten mellan Kallebäck 
och Ullevi. Det tredje genomgående körfältet var ej öppnat för trafik. Följande 
sammanfattning kan göras dag för dag: 
 
• På morgnarna alla dagar förekommer marginella störningar med kort varaktig-

het, 30–80 minuter. Trafikförhållandena är likartade mellan de båda mättill-
fällena. Lägsta reshastigheten ligger på nivån 45–50 km/h både i december 
och maj 

• På eftermiddagarna alla dagar är störningarna också marginella men mer 
utdragna, 100–150 minuter. Data från december är ungefär som i maj men då 
var det kortare perioder på torsdag–fredag men med mer omfattande stör-
ningar. Lägsta reshastigheten under eftermiddagen i december ligger på nivån 
50 km/h jämfört med 35–40 km/h i maj 

 
Sammanfattningsvis är förhållandena likartade för delsträcka 2 i riktning norrut 
mellan maj och december under hela veckan. All fördröjning och trängsel ligger 
på avsnittet från Olskroken till Tingstadstunneln. Vid några enstaka rutter upp-
träder korta störningar mellan Ullevi och Olskroken. 
 
Delsträcka 1 Ringömotet–Bäckebol 
På denna delsträcka förekommer i riktning norrut enbart mindre och mer kort-
variga störningar under eftermiddagarna. Detta är fallet både i december och maj. 
Följande sammanfattning kan göras dag för dag: 
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• På morgonen finns mindre störningar enbart på torsdagen i december. Det 
gäller en rutt med reshastighet 70 km/h. I maj noteras inga störningar på 
morgonen 

• På eftermiddagen finns i december mindre störningar under 30 minuter alla 
dagar utom onsdag–torsdag. Lägsta reshastigheten ligger på ca 65 km/h. I maj 
är situationen likartad med störningar på tre av fem eftermiddagar men lägsta 
reshastigheten var då 45 km/h på fredagen 

 
Sammanfattningsvis är förhållandena likartade för delsträcka 1 i riktning norrut 
mellan maj och december under hela veckan. Enbart enstaka rutter med mindre 
störningar förekommer. 
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6 Trafikeffekter under högtrafik 
I ovanstående avsnitt redovisas tider då fördröjningar och en reduktion av res-
hastigheten har kunnat konstateras i körda rutter. I detta avsnitt redovisas 
kvantifierade effekter i trafikstörda rutter. Resultatet av varje rutt användes för en 
skattning av de effekter som erhålles i högtrafiktid. De effekter som studeras är 
följande: 
 
• förlängning av restiden 
• merförbrukning av bränsle 
• hastighetsvariation längs sträckan i form av standardavvikelse i hastighet 
• merutsläpp av emissioner, koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) 
 
Dessa effekter har beräknats på följande sätt. För alla rutter som skett i tids-
perioder med trafikträngsel har medelvärdet i reshastighet, bränsleförbrukning 
m.m. beräknats. Medelvärdesberäkningen är gjord för berörda rutter per mätom-
gång. Dessa medelvärden har därefter jämförts med de trafikeffekter som upp-
mätts under lågtrafiktid och vilka är redovisade i tabell 1 ovan i kapitel 4. 

Med dessa skillnader mellan hög- och lågtrafiktid kan en merförbrukning per 
fordon av ovanstående effekter beräknas utifrån längden av varje delsträcka. 
Nedan redovisas resultatet av dessa beräkningar uppdelat på riktning och del av 
dagen. Dessutom anges genomsnittlig reshastighet för tider med trafikträngsel. 
 
6.1 Riktning söderut 
I tabell 2 redovisas uppmätta effekter i form av restidsförlängning, merförbruk-
ning av bränsle och avgaser samt hastighetsvariationen längs sträckan. Redovis-
ningen görs per mätomgång uppdelat på för- och eftermiddag. Dessutom anges 
antalet rutter med trafikträngsel under hela mätveckan och genomsnittlig res-
hastighet för dessa rutter. Fredag eftermiddag på delsträcka 1 i december har sär-
redovisats eftersom trafikträngseln då var markant större än övriga dagar i mät-
veckan. Inga data för delsträcka 3 Örgryte–Lackarebäcken redovisas eftersom 
ingen trafikträngsel har observerats på denna delsträcka i sydlig riktning. 
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Tabell 2  Effekter i form av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel under 
varje mätomgång 2001, riktning 1 söderut. 
Delsträcka Mätom-

gång 
Antal 
rutter 

Res-
hast. 
km/h 

Restid 
min 

Bränsle  
l 

CO2 
kg 

NOx  
g 

Standard-
avvikelse 

km/h 
1 fm. mars  3 46,6 1,67 0,050 0,117 0,017 29,6 

 maj  5 16,6 8,9 0,201 0,474 0,210 18,2 
 dec  2 67,6 0,40 – – – 13,5 

2 fm. maj  15 27,3 4,7 0,145 0,342 0,134 15,2 
 dec  3 44,3 1,60 0,046 0,108 – 16,6 
         

1 em. maj  6 20,4 6,7 0,190 0,448 0,333 27,8 
1 em., må–to dec  2 68,6 0,37 – – – 8,5 

1 em., fr   4 59,1 0,80 0,005 0,011 – 24,7 
2 em. maj  25 19,5 8,0 0,246 0,579 0,240 15,3 

 dec  20 34,9 3,0 0,107 0,252 0,081 20,3 
 
Följande generella kommentarer kan göras till tabell 1 ovan: 

 
• På försökssträckan med kövarning (delsträcka 1) har reshastigheten mer än 

tredubblats vid trafikstörningar från 17–20 km/h till 60 km/h eller mer mellan 
maj och december. Därtill har körkomforten ökat väsentligt 

• På denna delsträcka finns i december enbart ett fåtal rutter på förmiddagarna, 
enbart 2 av 28 under hela veckan, med mycket måttlig trängsel och små 
effekter. Detsamma gäller på eftermiddagarna måndag–torsdag 

• På fredag eftermiddag i december noteras dock mer påtagliga effekter på för-
sökssträckan för 4 rutter med en reshatighet på 59 km/h och med 0,8 minuters 
restidsförlängning. Detta är dock väsentligt bättre än i maj 

• Jämfört med mars 2001 har reshastigheten på försökssträckan på förmiddagen 
i december ökat med ca 20 km/h och med en väsentlig förbättring av körkom-
forten 

• På delsträcka 2 (åtgärdad med ett extra körfält) har reshastigheten ökat med 
15–17 km/h vid trafikträngsel i högtrafiktid. Körkomforten har även nu blivit 
bättre eftersom standardavvikelsen skall ställas i relation till reshastigheten. I 
december är hastighetsvariationen 35–60 % av medelreshastigheten medan 
motsvarande värde i maj är 55–80 %, således 20 %-enheter större 

• På denna delsträcka finns i december enbart 3 rutter på förmiddagarna med 
relativ måttlig trafikträngsel av totalt 28 under veckan. Men på eftermid-
dagarna förekommer störningar varje dag men som störst på fredagen. För 20 
rutter med trafikträngsel ligger reshastigheten i genomsnitt på 35 km/h med ca 
3 minuters fördröjning i restid. Detta är dock väsentligt bättre än i maj med 
reshastighet på ca 20 km/h och 8 minuters fördröjning 

• Merutsläpp av avgaser har i december i praktiken upphört på försökssträckan. 
På delsträcka 2 är reduktionen av merutsläpp avgaser i storleksordningen 60–
70 % 

 
Den markanta förbättringen kan illustreras av utseendet på körförloppen. I bilaga 
1 finns diagram med ett körförlopp från vardera mätomgången redovisade. I dessa 
diagram redovisas också läget för vissa trafikplatser och andra referenspunkter 
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jämte skyltad hastighet. Dessutom anges för den aktuella rutten reshastigheten och 
bränsleförbrukning per delsträcka. I bilaga 1 visas körförlopp från fredag efter-
middag (sämsta tiden under vardera veckan) med nästan samma starttid, ca kl. 
16.10. Här framgår tydligt den stora förbättringen på båda delsträckorna. I maj 
sker en mycket snabb inbromsning före köslut norr om Tingstad och därpå mycket 
påtaglig stop-and-go körning fram till Olskroken. Därefter blir det ny köbildning 
mellan Ullevi och Örgryte. I december, då kövarningssystemet var aktivt, obser-
veras en mer mjuk inbromsning norr om Tingstad och därefter påtagliga stör-
ningar fram till Olskroken men kön rör sig dock med 10–20 km/h. Efter 
Olskroken noteras inga störningar. 

Dessutom skall, förutom inbesparad restid, påpekas den markanta reduktionen i 
bränsleförbrukning. I maj ligger förbrukningen på 2,0–2,3 liter per mil för 
sträckan fram till Örgryte. I december har förbrukningen i stort sett halverats till 
0,8–1,15 liter per mil. Avgasutsläppen har reducerats i motsvarande grad. 
 
6.2 Riktning norrut 
I tabell 3 redovisas uppmätta effekter i form av restidsförlängning, merförbruk-
ning av bränsle och avgaser samt ökning av hastighetsvariationen längs sträckan 
precis på samma sätt som för riktning 1 ovan. Dessutom anges antalet rutter med 
trafikträngsel under mätveckan och genomsnittlig reshastighet för dessa rutter. 
Data för delsträcka 1 Ringö–Bäckebol redovisas inte eftersom bara mycket mått-
lig och sällsynt trafikträngsel har observerats på denna delsträcka i nordlig rikt-
ning. 

 
Tabell 3  Effekter i form av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel under 
varje mätomgång 2001, riktning 2 norrut. 
Delsträcka Mätom-

gång 
Antal 
rutter 

Reshast.
km/h 

Restid 
min 

Bränsle  
l 

CO2 
Kg 

NOx  
g 

Standard-
avvikelse

km/h 
2 fm. maj  9 51,1 0,84 0,046 0,110 0,033 20,2 

 dec  10 54,7 0,66 0,029 0,068 – 13,6 
         

3 fm. maj  20 43,4 2,01 0,059 0,138 0,030 25,4 
 dec  24 45,2 1,94 0,044 0,104 – 19,5 
         

2 em. maj  11 46,5 1,27 0,043 0,103 0,004 17,3 
 dec  22 57,1 0,49 0,024 0,056 – 11,7 
         

3 em. maj  11 46,6 1,67 0,059 0,139 0,003 23,1 
 dec  23 50,2 1,46 0,029 0,068 – 18,5 

 
Följande generella kommentarer kan göras till tabell 1 ovan: 
 
• Relativt sett är det på morgnarna mindre trängseleffekter. För delsträcka 2 

noteras både i maj och december små störningar för totalt 9–10 av 28 rutter 
med reshastighet på 51–55 km/h. I maj noteras större merutsläpp av avgaser 
vilket beror på mer omfattande vägarbeten med större hastighetsvariation som 
följd 
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• Delsträcka 3 har större trängseleffekter än delsträcka 2 på morgnarna för 
20–24 av 28 rutter med reshastighet på ca 45 km/h. Det råder i stort sett 
samma förhållanden både i maj och december men merutsläpp av avgaser är 
något högre i maj av samma orsak som i ovanstående punkt 

• Delsträcka 2 på eftermiddagen har ungefär samma trängseleffekter som på 
morgonen men under fler rutter. I december finns störningar under längre tid 
men av mindre omfattning än i maj 

• Delsträcka 3 har marginellt bättre trafikförhållanden på eftermiddagen än på 
morgonen. Precis som för delsträcka 2 finns i december störningar under 
längre tid men av mindre omfattning än i maj 

 
Sammanfattningsvis kan inga mer markanta skillnader i servicenivå observeras 
mellan maj och december. Detta var inte heller att förvänta eftersom det tredje 
genomgående körfältet ej hade öppnats vid eftermätningen och vägutformningen 
alltså i stort sett var densamma vid de båda mätomgångarna. Detta körfält öpp-
nades i januari 2002. Nu kan förväntas betydligt mindre trängsel och fördröjningar 
på delsträcka 3 eftersom köer i Kallebäcksmotet och fram till Örgryte kommer att 
avvecklas betydligt fortare. På delsträcka 2 förväntas bara en marginell förbättring 
eftersom trängseln på denna delsträcka är koncentrerad till avsnittet från 
Olskroken till Tingstadstunneln, se kapitel 5 ovan. 

Ovanstående redovisning kan illustreras av utseendet på körförloppen. I bilaga 
2 finns ett körförlopp från vardera mätomgången redovisade på samma sätt som 
för riktning söderut. Det gäller en morgon med starttid, ca kl. 07.00–08.00. I maj 
var det tisdag morgon och i december fredag morgon (sämsta rutten respektive 
vecka). Vid dessa rutter finns köer redan vid starten i Lackarebäck (en knapp km 
från start i maj). Överbelastning råder sedan hela vägen fram till Örgryte med 
hastigheter kring 15–20 km/h. Efter Örgryte löses köerna upp igen men nu finns 
mindre störningar vid Olskroken, som dock avvecklas fram till Tingstadstunneln. 
Efter Ringömotet kan inga störningar observeras. 
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7 Uppmätta trafikflöden 
Som redovisats i kapitel 3 har hastighet och flöden mätts i olika mätsnitt samma 
dagar som floating car-mätningar ägt rum. Dessa mätningar utgör underlag för att 
beräkna totala antalet fordon som trafikerat de olika delsträckorna under de tider 
som trafikträngsel kunnat observeras. En fullständig redovisning av trafikdata 
finns i referenserna 4–6. 

På grund av bortfall under alla mätomgångar erhålles inget komplett underlag 
för alla delsträckor och båda mätomgångar med floating car. Nedan redovisas för 
varje mätsnitt de data för timflöden som kunnat erhållas och vilka skattningar av 
flödet som gjorts. Därvid har ett medelvärde för hela mätveckan (alternativt enbart 
för dagar med trafikträngsel) för varje timme och mätomgång beräknats utifrån 
tillgängliga data. Dessutom har andelen tunga fordon också beräknats för mätom-
gången i maj. I december finns bara ett genomsnittsvärde för hela dagen. 

 
7.1 Kungälvsleden (delsträcka 1) 
I tabell 4 nedan redovisas uppmätta timflöden för mätsnitt nr 1 Kungälvsleden, 
beläget på delsträcka 1 ca 900 m norr om bron i Tingstadsmotet, för mätom-
gångarna i maj och december 2001 som underlag för fortsatta beräkningar. I mars 
var det bortfall i mätdata under båda morgnarna. 

 
Tabell 4  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Kungälvsleden 
på delsträcka 1, medelvärde per mätomgång 2001. 

Riktning 1 söderut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Maj 2001 06–07 2 700 11,0 

 07–08 2 410 11,7 
 08–09 1 950 15,2 
    
 14–15 2 105 15,2 
 15–16 1 990 11,8 
 16–17 1 450 7,1 
 17–18 1 500 7,4 
    

Dec 2001 06–07 2 630  
 07–08 2 640  
 08–09 2 180  
    
 14–15 2 110  
 15–16 2 025  
 16–17 1 590  
 17–18 1 675  

 
I december var andelen tunga fordon 12,9 % räknat över hela dagen kl. 06.00–
19.00 i riktning söderut. 

I Tingstadsmotet längre söderut mättes tillfälligt vid mätningarna med slang. I 
detta snitt tillkommer ca 500 f/h i påfarten. Men samtidigt försvinner något fler 
fordon ut mot Hisingen vid avfarten i Ringömotet. Ner mot Tingstadstunneln, där 
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största trafikträngseln finns är trafikflödet därför något lägre än de flöden som 
redovisas ovan i tabell 4. Detta framgår vid studie av data från den radardetektor 
som är belägen vid ingången till tunneln. Men för att beräkna antalet störda fordon 
vid trängsel synes det rimligt att använda observerat antal vid mätsnitt Kungälvs-
leden, eftersom de fordon som svänger av mot Hisingen blir störda på växlings-
sträckan mellan Tingstads- och Ringömoten. 

 
7.2 Tingstadstunneln och Gårda (delsträcka 2) 
Mätsnitt nr 2 Tingstadstunneln är belägen i södra mynningen av Tingstadstunneln. 
I riktning söderut är det dock totalt bortfall i mittkörfältet under båda mätom-
gångarna. Således finns kompletta data enbart i riktning norrut. 

Tabell 5 nedan redovisar uppmätta timflöden i denna riktning för de båda mät-
omgångarna. 

 
Tabell 5  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Tingstads-
tunneln på delsträcka 2, medelvärde per mätomgång 2001. 

Riktning 2 norrut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Maj 2001 06–07 3 500 8,6 

 07–08 4 210 9,2 
 08–09 3 690 10,8 
    
 14–15 3 575 12,7 
 15–16 3 950 9,7 
 16–17 3 770 7,0 
 17–18 3 375 7,0 
    

Dec 2001 06–07 3 465  
 07–08 4 170  
 08–09 3 630  
    
 14–15 3 660  
 15–16 3 910  
 16–17 3 790  
 17–18 3 375  

 
I december var andelen tunga fordon 8,8 % räknat över hela dagen kl. 06.00–
19.00 i riktning norrut. Som framgår av tabellen är timflödena i maj marginellt 
högre än i december på morgonen, ca 1–2 %, men samma på eftermiddagen. 

Mätsnitt nr 3 Gårda är placerat ca 250 m söder om Ullevimotet. I december 
erhölls inga data från detta mätsnitt eftersom detta höll på att uppgraderas för tre 
körfält. Därför kan bara data från maj redovisas men kompletta data finns då för 
båda riktningarna. Det skall dock observeras att i riktning söderut mäts inte 
trafiken i det additionsfält som ligger längst till höger. 

Tabell 6 nedan redovisar uppmätta timflöden i båda riktningarna för mätom-
gången i maj. 
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Tabell 6  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Gårda på del-
sträcka 2, medelvärde för maj 2001. 

Riktning 1 söderut Riktning 2 norrut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Tid Timflöde 

F/h 
Andel 

tunga % 
Maj 2001 06–07 2 885 7,0 06–07 2 500 7,6 

 07–08 3 300 6,2 07–08 2 990 6,8 
 08–09 3 075 8,5 08–09 2 605 8,8 
       
 14–15 2 825 11,1 14–15 2 210 11,4 
 15–16 2 950 9,0 15–16 2 620 9,4 
 16–17 2 690 7,3 16–17 3 010 6,5 
 17–18 2 775 6,6 17–18 2 650 6,8 

 
Vid jämförelse av timflöden i Gårda med dem i Tingstadstunneln i riktning norrut, 
tabell 5, framgår att i det senare mätsnittet är timflödet 1 000–1 200 f/h högre på 
morgonen. På eftermiddagen är differensen ca 1 350 f/h kl. 14.00–16.00 men 
enbart ca 800 f/h efter kl. 16.00. För att beräkna antal störda fordon på delsträcka 
2 användes ett medelvärde av Tingstadstunneln och Gårda i nordlig riktning. I 
riktning söderut användes data från Gårda uppräknat med ovan nämnda diffe-
renser. 

 
7.3 Kungsbackaleden (delsträcka 3) 
För delsträcka 3 användes mätsnitt nr 4 Kungsbackaleden beläget i södra delen av 
Kallebäcksmotet. Enligt kapitel 5 är det enbart i riktning norrut som trafikträngsel 
kan observeras. I denna riktning mäts trafiken i de två genomgående körfälten 
samt på avfarten norrut mot Mölndal och Rv 40.  

Tabell 7 nedan redovisar uppmätta timflöden i denna riktning för de båda mät-
omgångarna. 
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Tabell 7  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Kungsbacka-
leden på delsträcka 2, medelvärde per mätomgång 2001. 

Riktning 2 norrut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Maj 2001 06–07 2 520 13,5 

 07–08 3 460 12,5 
 08–09 3 060 15,0 
    
 14–15 2 320 17,4 
 15–16 2 800 14,3 
 16–17 3 630 11,0 
 17–18 3 010 10,5 
    

Dec 2001 06–07 2 300  
 07–08 3 225  
 08–09 3 110  
    
 14–15 2 400  
 15–16 2 870  
 16–17 3 490  
 17–18 2 920  

 
I december var andelen tunga fordon 10,0 % räknat över hela dagen kl. 06.00–
19.00 i riktning norrut. Det är en lägre andel än vad som anges ovan i tabell 7 för 
maj. Data i maj är förmodligen felaktiga på grund av stor andel pulsfordon. 
Vidare framgår av tabellen att timflödena i maj är något högre än i december på 
morgonen men ungefär samma på eftermiddagen. Av totalflödet redovisat i 
tabellen ovan försvinner ca 650–800 f/h ned på avfarten till Rv 40. Men man kan 
räkna med att minst samma antal fordon kör på E6 från Rv 40 i norra delen av 
Kallebäcksmotet. 

För riktning 1 söderut kan nämnas att på morgonen ligger det högsta timflödet 
för två körfält på nivån 2 200–2 300 f/h kl. 07.00–08.00. I december fungerade 
inte mätslingan på påfarten. Men under mätningen i maj var flödet på påfarten 
drygt 800 f/h, vilket skulle innebära ca 3 100 f/h efter påfarten i riktning söderut. 
Detta innebär inte några kapacitets- eller trängselproblem för två körfält på en 
typisk utfartsled. 

Största timflödena under eftermiddagen är ca 2 350 f/h kl. 16.00–17.00 med ca 
1 000 f/h i höger körfält under denna maxtimme. Under denna timme var det i maj 
maximalt 1 100 f/h på påfarten från Mölndal. Efter påfarten söderut innebär detta 
ca 3 400–3 500 f/h, vilket kan avvecklas utan några trängselproblem när det inte 
finns någon flaskhals nedströms. Men en mycket liten incident kan medföra 
markanta trängselproblem. 
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8 Totala trafikeffekter för hela flödet 
Med data på uppmätta trafikeffekter vid trängsel redovisade i tabell 2 och 3 i 
kapitel 6 och timflöden enligt ovan i kapitel 7 kan en total trafikeffekt per dag 
beräknas för samtliga störda fordon. Antal störda fordon erhålles från timflödes-
tabellerna ovan och för tidsintervall med trafikträngsel som redovisas i kapitel 5. 
Effekten för varje fordon under tid med trafikträngsel representeras av mätbilen 
med data redovisade i kapitel 6. Därmed kan följande totala effekter för dagar 
med trafikträngsel beräknas: 
 
• total förlängning av restid per dag och mätomgång 
• total merförbrukning av bränsle per dag och mätomgång 
• totalt merutsläpp av koldioxid (CO2) 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 avgas-
emissioner. Bränsleförbrukningen uppräknas med en faktor 3,6 och vid omräk-
ning 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 för tunga fordon. 

Tidsperiod för trängsel beräknas som ett medelvärde av varje mätomgång. 
Nedan i tabell 8 redovisas genomsnittlig tidsperiod för dagar med trafikträngsel i 
riktning söderut för de två mätomgångarna i maj och juni. Dessutom anges start- 
och sluttid för trängsel. I anmärkningskolumnen anges för hur många dagar 
trafikträngsel kunnat observeras. Fredag eftermiddag på delsträcka 1 i december 
har särredovisats eftersom trafikträngseln då var markant större än övriga dagar i 
denna mätvecka. 

 
Tabell 8  Genomsnittlig tid för trafikträngsel under respektive mätomgång 2001, 
riktning söderut. 

Delsträcka Mätomgång Trängseltid 
 Min 

Klockan Anmärkning 

1 fm. maj  115 07.00–08.55 2 dagar av 5 
 dec  30 07.30–08.00 1 dag av 5 
     

2 fm. maj  105 07.00–08.45 Alla 5 dagar 
 dec  50 07.15–08.05 2 dagar av 5 
     

1 em. maj  155 15.00–17.35 2 dagar av 5 
1 em., må–to dec  30 16.00–16.30 2 dagar av 4 

1 em., fr   150 14.40–17.10 1 eftermiddag 
     

2 em. maj  210 14.50–18.20 Alla 5 dagar 
 dec  115 15.15–17.10 Alla 5 dagar 

 
Som framgår av tabellen har tiden för trafikträngsel minskat väsentligt på del-
sträcka 1. Det är enbart fredag eftermiddag som har trängsel i samma utsträckning 
som i maj, se kapitel 5. För delsträcka 2 har tiden för trafikträngsel i stort sett 
halverats och på förmiddagen finns trängsel enbart under två dagar. 
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På samma sätt redovisas i tabell 9 nedan tider för trafikträngsel i riktning 
norrut. 

 
Tabell 9  Genomsnittlig tid för trafikträngsel under respektive mätomgång 2001, 
riktning norrut. 

Delsträcka Mätom-
gång 

Trängsel-
tid 

 Min 

Klockan Anmärkning 

2 fm. maj  70 07.30–08.40 4 dagar av 5 
 dec  60 07.15–08.15 Alla 5 dagar 
     

3 fm. maj  135 06.35–08.50 Alla 5 dagar 
 dec  140 06.40–09.00 Alla 5 dagar 
     

2 em. maj  90 15.45–17.15 Alla 5 dagar 
 dec  130 15.15–17.45 Alla 5 dagar 
     

3 em. maj  110 15.40–17.30 Alla 5 dagar 
 dec  140 15.15–17.35 Alla 5 dagar 

 
Som framgår av tabellen är tiden för trafikträngsel generellt oförändrad på för-
middagarna. Men på eftermiddagen har tiden ökat väsentligt i december för båda 
delsträckorna men enligt kapitel 6.2 är omfattningen av trafikträngsel i stället 
något lägre med mindre mereffekter. När det nya tredje körfältet öppnats för-
väntas betydligt kortare perioder med trafikträngsel eftersom köer i Kallebäcks-
motet och fram till Örgryte kommer att avvecklas betydligt fortare. 

Nedan redovisas för varje delsträcka och riktning resultatet av beräkningar för 
den totala fördröjningen per dag med trafikträngsel. Resultatet redovisas uppdelat 
på förmiddag och eftermiddag samt totalt för en hel dag. 

 
8.1 Bäckebol–Ringömotet 
För delsträcka 1 redovisas bara data för riktning söderut. I tabell 10 nedan redo-
visas beräknade totala effekter i form av restidsförlängning, merförbrukning av 
bränsle och merutsläpp av avgaser för delsträckan per dag och mätomgång. För 
december 2001 är fredag eftermiddag särredovisad för att illustrera den markanta 
skillnaden i trafikeffekter mellan denna eftermiddag och övriga dagar veckan, 
jämför även med tabell 2 och 8 ovan. 

I tabellen anges först antalet fordon som kört delsträckan under de tider som 
det råder trafikträngsel enligt tabell 8, tillsammans med andelen tunga fordon för 
motsvarande tider. Antalet störda fordon erhålles från tabell 4. Längst ner i 
tabellen finns en beräkning av mereffekter totalt för en dag med genomsnittlig 
trafikträngsel. 
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Tabell 10  Totala trafikeffekter per dag och mätomgång i form av merförbrukning 
vid trafikträngsel på delsträcka 1 Bäckebol–Ringömotet, maj och december 2001, 
enbart riktning söderut. 

Antal Andel Res- Bränsle CO2 NOx

fordon tunga tid förbrukn.
Riktning Månad % tim l kg kg

1 maj fm 4 200 13,2 623 1 134 2 784 9,15
1 dec fm 1 320 11,7 9 0 0 0,00
1 maj em 4 315 9,3 482 1 018 2 477 10,92
1 dec em 795 7,1 5 0 0 0,00

dec em fred. 4 595 10,4 61 29 71 0,00
1 Tot maj - - 1 105 2 152 5 261 20,1
1 Tot dec - - 51 19 47 0  

 
Tabell 10 visar tydligt den stora reduktionen i mereffekter som inträffat i 
december efter att kövarningssystemet installerats. Fördröjningen i restid för 
dagar med trafikträngsel har minskat från 1 100 timmar ner till 50 timmar. Detta 
är en reduktion med ca 95 %. Motsvarande gäller för bränsleförbrukningen där en 
merförbrukning på 2 150 liter nästan helt försvunnit. Merutsläpp av koldioxid har 
nästan helt upphört och merutsläpp av kväveoxider på grund av trafikträngsel har 
upphört. 

Det skall påpekas att ovanstående beräkningar kan vara en underskattning av 
totala effekten på delsträckan. Fördröjningar och merförbrukning för köande 
fordon på påfarten i Tingstadsmotet är ej beaktade. Men mereffekten för dessa 
fordon är högre i maj än i december eftersom köerna i december spred sig upp-
ströms till Tingstadsmotet enbart på fredag eftermiddag. 

 
8.2 Ringömotet–Örgryte 
På samma sätt som ovan redovisas i tabell 11 på nästa sida beräknade effekter för 
delsträcka 2, Ringömotet–Örgryte för dagar med trafikträngsel. På denna del-
sträcka finns trafikträngsel i båda riktningarna. Antalet trafikstörda fordon har be-
räknats från tabell 5 och 6 enligt följande metod: 

 
• Norrut i maj; medelvärdet av uppmätta timflöden i Gårda och Tingstads-

tunneln 
• Norrut i december; uppmätta timflöden i Tingstadstunneln minskade med 

halva differensen mellan de båda mätsnitten i maj 
• Söderut i maj; uppmätta timflöden i Gårda uppräknade med halva procentuella 

differensen i riktning norrut 
• Söderut i december; inga uppmätta data finns därför användes samma data och 

metod som för maj 
 

Detta innebär att i riktning söderut användes samma timflöden för båda mätom-
gångarna. Antalet störda fordon skiljer enbart efter tider med trängsel enligt tabell 
8 ovan. 
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Tabell 11  Totala trafikeffekter per dag och mätomgång i form av merförbrukning 
vid trafikträngsel på delsträcka 2 Ringömotet–Örgryte, maj och december 2001, 
båda riktningarna. 

Antal Andel Res- Bränsle CO2 NOx

fordon tunga tid förbrukn.
Riktning Månad % tim l kg kg

1 maj fm 6 730 8,3 527 1 186 2 879 6,22
1 dec fm 3 280 7,7 87 181 439 0,00
1 maj em 11 490 8,0 1 532 3 414 8 278 18,42
1 dec em 6 315 8,2 316 820 1 989 3,49
1 Tot maj - - 2 059 4 601 11 157 24,6
1 Tot dec - - 403 1 001 2 427 3,5

2 maj fm 3 900 9,0 55 221 538 0,95
2 dec fm 3 455 8,4 38 122 296 0,00
2 maj em 4 960 7,3 105 254 614 0,12
2 dec em 8 115 7,6 66 233 565 0,00
2 Tot maj - - 160 475 1 152 1,1
2 Tot dec - - 104 355 861 0,0  

 
I riktning 1 söderut framgår klart den stora reduktionen i mereffekter som finns i 
december efter det att ett tredje körfält tillkommit på delen Ullevi–Kallebäck. 
Fördröjningen i restid för dagar med trafikträngsel har minskat från 2 060 timmar 
ner till 400 timmar. Detta är en reduktion med ca 80 %. Motsvarande gäller för 
bränsleförbrukningen där en merförbrukning på 4 600 liter reducerats till 
1 000 liter per dag, en reduktion med 78 %. Motsvarande reduktion gäller för 
merutsläpp av koldioxid. Merutsläppen av kväveoxider har reducerats med 85 %. 

Som tidigare nämnts uppstår mereffekter på delsträcka 2 i december helt och 
hållet i två flaskhalsar på norra delen av sträckan, dels avsnittet söder om 
Ringömotet före tunneln och dels avsnittet söder om Tingstadstunneln upp mot 
Olskroken. 

I riktning norrut noteras en viss förbättring i december. Mereffekter i form av 
restidsfördröjning har minskat med ca 35 % och för merförbrukning av bränsle 
observeras en reduktion med 25 %. Små merutsläpp av kväveoxider har upphört. 

Denna förbättring beror mest på att det i maj var stora vägarbeten som störde 
trafiken. Reshastigheten i december vid trafikträngsel är något högre, se tabell 3. 
Förmodligen har en viss förbättring inträffat när det tredje körfältet nu har 
öppnats. Men observera att nästan all fördröjning och trängsel ligger på avsnittet 
från Olskroken till Tingstadstunneln. Vid några enstaka rutter uppträder korta 
störningar mellan Ullevi och Olskroken. 

I riktning söderut kan ovanstående beräkningar vara en liten underskattning av 
totala effekten på delsträckan. Fördröjningar och merförbrukning för fordon i 
additionsfältet mellan Ullevi och Gårda är ej beaktade. I december torde det dock 
inte vara några fördröjningar utan enbart i maj. 
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8.3 Örgryte–Lackarebäck 
Slutligen redovisas i tabell 12 nedan beräknade totala effekter för delsträcka 3. 
För denna delsträcka redovisas enbart riktning 2 norrut eftersom ingen trängsel 
kan observeras i sydlig riktning. Antalet trafikstörda fordon erhålles från tabell 7 
för de tider som anges i tabell 9. Därvid har andelen tunga fordon skönsmässigt 
reducerats för att bättre stämma överens med det medelvärde som uppmättes i 
december. 

 
Tabell 12  Totala trafikeffekter per dag och mätomgång i form av merförbrukning 
vid trafikträngsel på delsträcka 3 Örgryte–Lackarebäck, maj och december 2001, 
enbart riktning norrut. 

Antal Andel Res- Bränsle CO2 NOx

fordon tunga tid förbrukn.
Riktning Månad % tim l kg kg

2 maj fm 7 060 10,1 237 526 1 282 1,73
2 dec fm 7 100 10,2 230 395 964 0,00
2 maj em 6 070 7,8 169 431 1 044 0,12
2 dec em 7 345 8,3 179 259 628 0,00
2 Tot maj - - 405 957 2 326 1,8
2 Tot dec - - 408 654 1 592 0,0  

 
Som synes är det små skillnader mellan de två mätomgångarna. Restids-
förlängning per dag ligger oförändrat på ca 400 timmar. Merutsläppen av bränsle 
har dock reducerats med ca 300 liter eller 30 %. Små merutsläpp av kväveoxider 
har upphört. Denna förbättring i bränsle och avgaser beror på ett jämnare körsätt i 
december eftersom vägarbetena till större delen upphört. Standardavvikelsen i 
hastighet har minskat i december, se tabell 3. 

All fördröjning och trängsel på denna delsträcka ligger på avsnittet från 
Kallebäcksmotet fram till Örgryte. Öppnandet av ett tredje körfält medför 
rimligen stora förbättringar. Nu kan förväntas betydligt mindre trängsel och för-
dröjningar på delsträckan eftersom köer i Kallebäcksmotet och fram till Örgryte 
kommer att avvecklas betydligt fortare. 

Det skall påpekas att de trafiksiffror från mätsnitt Kungsbackaleden som 
använts även innefattar de fordon som kör ner på avfarten till Mölndal. Men lika 
stora mängder kan antas köra in på E6 från Rv 40 i norra delen av Kallebäcks-
motet och hamna i köer fram till Örgryte. Denna förenkling torde bara medföra 
mindre felaktigheter, som dessutom är lika stora för båda mätomgångarna. 
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9 Analys och diskussion 
9.1 Trafikeffekter 
Ovan i kapitel 8 har påpekats att det i december är klart bättre förhållanden jäm-
fört med mätningarna i maj för riktning söderut, som visar sig i mindre restids-
fördröjningar, lägre bensinförbrukning och lägre merutsläpp av avgaser. För 
riktning norrut är förhållandena i stort sett oförändrade eller så observeras en liten 
förbättring. Riktning söderut har förbättrats med införandet av kövarning på 
delsträcka 1 och ett extra genomgående körfält för stora delar av delsträcka 2. I 
riktning norrut är utformningen i stort sett oförändrad. 

Men effekterna redovisade i kapitel 8 gäller för dagar med trafikträngsel. På 
vissa delsträckor och riktningar finns mätdagar utan observerad trafikträngsel. 
Detta gäller framför allt delsträcka 1 (försökssträckan) i riktning söderut. Trafik-
systemet vid Tingstad–Ringö opererar ofta på gränsen till sammanbrott och när 
detta sker tenderar trafikträngseln att bli långvarig. En liten förbättring kan därför 
ha stor inverkan på servicenivån i trafiken genom att överbelastning förhindras. 
Detta visar sig genom att det både i maj och december finns dagar eller del av dag 
utan någon trängsel, se tabell 8. 

För att rättvist kunna jämföra effekter mellan olika delsträckor och riktning har 
därför data i tabellerna 10–12 normerats till ett genomsnittsvärde per vardag. 
Effekterna har normerats med andelen dagar med trängsel (2 dagar av 5 ger 
andelen 0,4). Nedan i tabell 13 redovisas för varje delsträcka och riktning 
beräknade totala genomsnittseffekter per mätdag i maj och december i form av 
merförbrukningar. För alla delsträckor är morgon och eftermiddag hopslagna. 
Data i tabellen kan multipliceras med 5 för att få en genomsnittlig veckoeffekt 
eller 20,5 för att få en genomsnittlig månadseffekt. 

 
Tabell 13  Totala trafikeffekter per mätdag i form av merförbrukning per 
delsträcka och riktning samt totalt. 

Förl. restid tim Merf. bränsle l Merf. CO2 kg Merf. NOx kg Riktning Del-
sträcka Dec  Maj Dec Maj Dec  Maj Dec Maj 

Söderut 1  16    442  5,8    861   14,2   2 105 0 8,0 
 2  351 2 059    892 4 601 2 164 11 157 3,5 24,6 
          
 1+2  367 2 501    898 5 462 2 178 13 261 3,5 32,6 

Norrut 2  104    149    355     431     861   1 045 0 0,9 
 3  408    405    654     957 1 592   2 326 0 1,8 
          
 2+3  513    554 1 009 1 388 2 453   3 370 0 2,7 

 
Följande intressanta observationer och kommentarer kan göras till tabell 9: 

 
Riktning söderut 
• Restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) har minskat med ca 

85 % eller ca 2 130 timmar. Merparten ligger då söder om Ringö med 
1 700 timmar (330 timmar norr om Ringömotet på försökssträckan) 

• Merförbrukning av bränsle per dag har också minskat med 85 % eller ca 
4,55 m3. Merparten av detta inbesparas söder om Ringömotet med 3,7 m3 (ca 
0,85 m3 norr om Ringö på försökssträckan) 
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• Motsvarande procentuella reduktion erhålles i merutsläpp av CO2 eller drygt 
11 ton per dag. Merparten inbesparas söder om Ringö med 9 ton 

• Merutsläppen av kväveoxider har minskat med 90 % eller ca 29 kg per dag. 
Merparten av detta inbesparas söder om Ringömotet med 21 kg (ca 8 kg norr 
om Ringö på försökssträckan där merutsläppen upphört) 

 
Riktning norrut 
• Restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) är i stort sett oför-

ändrad på nivån 500–550 timmar. Men en liten minskning kan observeras på 
delsträcka 2 

• Merförbrukning av bränsle per dag har dock minskat med ca 25 % eller ca 
380 liter. Merparten av detta inbesparas söder om Örgryte med 300 liter. 
Minskningen beror på ett jämnare körförlopp i frånvaro av omfattande vägar-
beten 

• Motsvarande procentuella reduktion erhålles i merutsläpp av CO2 eller drygt 
900 kg per dag. Merparten inbesparas söder om Örgryte med 730 kg 

• Merutsläppen av kväveoxider har upphört från en låg nivå på knappt 3 kg per 
dag 

• Vid införandet av ett tredje körfält norrut förväntas nästan alla mereffekter på 
delsträcka 3 upphöra 

 
I nedanstående figurer 1 och 2 illustreras restidsförlängning och merförbrukning 
av bränsle vid trafikträngsel på E6 i genomsnitt per dag i maj och december. Varje 
delsträcka och totala sträckan redovisas i figurerna med båda riktningarna hop-
slagna. Men det är enbart delsträcka 2 som har mereffekter i båda riktningarna. 
 

Restidsförlängning (tim) båda riktningarna, delsträckor och totalt per dag, maj och dec 
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Figur 1  Restidsförlängning (tim.) i genomsnitt per dag vid trafikträngsel på tre 
delsträckor och totalt för E6 maj och december. 
 
Figuren illustrerar tydligt den stora reduktionen i restid vid trafikträngsel på del-
sträcka 1 och 2. På delsträcka 1 finns all inbesparing i riktning söderut. På del-
sträcka 2 finns en liten minskning i riktning norrut med 50 timmar men merparten, 
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ca 1 700 timmar, inbesparas i riktning söderut med tre genomgående körfält. Res-
tidsförlängningen på delsträcka 3 med 400 timmar gäller helt riktning norrut. 
Totalt för hela E6 är minskningen i restid ca 2 170 timmar varav nästan allt är i 
riktning söderut. Enbart ca 40 timmar inbesparas norrut. 

På samma sätt visas i figur 2 merförbrukning av bränsle på grund av trafik-
trängsel. Då skall noteras att denna figur också kan gälla för utsläpp av koldioxid. 
I så fall bör skalan för y-axeln multipliceras med ca 2,4. Som tidigare nämnts har 
merutsläppen av kväveoxider nästan helt försvunnit i december. 
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Figur 2  Merförbrukning av bränsle (l) i genomsnitt per dag vid trafikträngsel på 
tre delsträckor och totalt för E6 maj och december. 
 
Figur 2 pekar på en stor inbesparing i bränsle för delsträcka 1 och 2 precis som för 
restiden. Nästan all reduktion på dessa delsträckor finns i riktning söderut. Det är 
enbart på delsträcka 2 som det finns en liten inbesparing norrut med ca 80 liter. På 
delsträcka 3 har förbrukningen minskat med ca 300 liter, vilket helt ligger i rikt-
ning norrut. Totalt för hela E6 är minskningen i bränsle ca 4,95 m3 varav nästan 
allt är i riktning söderut. Enbart ca 380 liter inbesparas norrut. 

 
9.2 Trafikantbeteende 
I en speciell attitydundersökning har trafikanternas inställning till kövarnings-
systemet undersökts, se referens 7. Därvid har också frågor ställts om 
trafikanterna ändrar sitt beteende när kövarningsskyltarna är tända. En fråga 
gällde om den egna körningen påverkades av tända skyltar. På denna fråga svarar 
ca 20 % att den egna körningen hade varit något lugnare eller mer försiktig. Detta 
påstående styrks av en undersökning som gjorts av inmätta körförlopp på försöks-
sträckan med kövarning. 

En särskild analys har nämligen gjorts av de körförlopp då kövarningen varit 
aktivt samt låga hastigheter och markant köbildning funnits i Ringömotet eller 
norr därom. Väglängden för inbromsning från 70 km/h ner till 20 km/h har obser-
verats för dessa rutter och om möjligt jämförts med motsvarande förlopp i maj 
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och mars utan kövarning. Vid mätningen i december finns 10 rutter där hastig-
heten går ner till under 20 km/h för mätbilen och kövarningen är aktiv. Uppställ-
ningen nedan redovisar sammanfattande data och jämförelse görs med föremät-
ningarna. Det kan tilläggas att vid ren motorbromsning med uppsläppt gaspedal 
blir bromssträckan ca 400 m. Vid sträckor under detta värde har således 
bromspedalen aktivt använts, helt eller delvis. 

 
• Medelvärdet i bromssträcka (inbromsning före köslut) har ökat från 260 m 

till 420 m när kövarningen är aktiv 
• Andelen inbromsningar med längden 300 m eller kortare (då bromspedalen 

aktivt användes) har minskat från 75 % till 40 % 
• Ovanstående tyder på att aktiverad kövarning medför ett lugnare körsätt 

bakom köslut med längre inbromsningar 
 
I bilaga 1 finns ett exempel på körförlopp med skillnad i beteende före köslut. I 
maj sker en mycket snabb inbromsning på 150 m före köslut norr om Tingstads-
motet. I december, då kövarningssystemet var aktivt, observeras en mer mjuk in-
bromsning norr om Tingstad som sträcker sig över 650 m från hastigheten 70 ner 
till 20 km/h. 

I ovan nämnda attitydundersökning svarade även ca 5 % av de tillfrågade att de 
ökade avståndet till framförvarande fordon vid tänd kövarning. Detta påstående 
stöds dock inte av resultatet på en fråga om avståndshållning i trafiken. När det 
gäller avstånd till framförvarande fordon erhölls en tendens till kortare avstånd 
vid svaren i eftermätningen. 

En särskild analys har därför gjorts av tidsavstånden i kö vid tidsperioder med 
aktiv kövarning för jämförelse med tidsavstånd i föremätningarna, se referens 3. I 
mätsnittet Tingstadsmotet har två längre perioder då kövarningen varit aktiv 
plockats ut och tidsavstånden för fordon i kö per körfält har studerats och jämförts 
med data från föremätningarna i mars och maj. Kö har då definierats som tidsav-
stånd på högst 4 sekunder. Tyvärr förekommer en hel del bortfall av fordon i kö-
situation vilket innebär att data för tidsavstånd ej är helt korrekta. Säkraste data 
finns för en period med halvhögt timflöde kl. 17.45–19.00 då trafiken flyter fram i 
70–80 km/h vid både före- och eftermätningen. För den andra tidsperioden kan på 
grund av bortfall jämförelse enbart göras för höger körfält. 

För den första perioden på sen eftermiddag kl. 17.45 till 19.00 har i december 
tidsavstånden ökat med 0,1–0,2 sekunder för medianen och 85-percentilen i för-
delningen av tidsavstånd (medianvärdet är 1,8–2,0 sekunder och 85-percentilen 
3,2–3,4 sekunder). För den andra perioden med lite högre flöden har dock tids-
avstånden i höger körfält minskat med 0,1 sekund (vid ungefär samma värden på 
median och 85-percentil som ovan). Men då skall sägas att i föremätningen den 
20/3 var det mer köbildning och lägre hastighet (på grund av olycka nedströms). 
Hastigheten var 45–50 km/h mot 75–85 km/h i december. 

Sammanfattningsvis kan inte någon säker förändring av tidsavstånden i kö 
fastställas vid aktivt kölarm. Men observera att detta inte motsäger ovanstående 
resultat om en längre inbromsning vid kölarm. Fordonen ligger på oförändrade 
tidsavstånd men har ett mjukare körsätt. 

Slutsatsen av samtliga ovanstående resultat redovisade i kapitel 9.1–2 talar för 
att kövarningssystemet bidrar till ett lugnare körsätt på delen Tingstadmotet–
Ringö, vilket skulle kunna bidraga till att överbelastning och trängsel minkar på 
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detta avsnitt. Vidare har det extra körfältet mellan Ullevi och Örgryte löst upp en 
påtaglig flaskhals på detta avsnitt. Detta i sin tur kan medföra att köerna vid 
Ringömotet–Tingstadstunneln avvecklas något lättare och snabbare på grund av 
lägre täthet nedströms och därmed byggs det inte upp lika långa köer vid denna 
flaskhals. Åtgärderna har tillsammans påtagligt förbättrat servicenivån på delen 
Tingstadsmotet–Örgryte. 

Vad som ytterligare talar för att kövarningssystemet har en god effekt är att 
trafiksystemet vid Tingstad–Ringö ofta opererar på gränsen till sammanbrott och 
när detta sker tenderar trafikträngseln att bli långvarig. En liten förbättring kan 
därför ha stor inverkan på servicenivån i trafiken genom att överbelastning för-
hindras. Men en trafikökning under kommande år kan utradera denna förbättring 
och i sin tur leda till markant försämring med långdragen trafikträngsel. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 
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Uppmätta körförlopp (hastighetsprofil) från maj 2001 (överst) respektive 
december 2001 (underst), i riktning söderut eftermiddag fredag med start ca kl. 
16.10. 
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Söderut efterm_R1_2 Starttid:  16:10:41 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka

Bäckebol Olskroken

Medelhast            13.3          km/h
Bränsleförbrukn     2.00    liter/mil

Medelhast            9.7          km/h
Bränsleförbrukn    2.28    liter/mil

Medelhast             70.1          km/h
Bränsleförbrukn      0.63    liter/mil

ÖrgryteTingstad Ringö Kallebäck Lackarebäck
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Söderut efterm_R1_4 Starttid:  16:11:10 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka

Bäckebol Olskroken

Medelhast            45.3          km/h
Bränsleförbrukn     0.78    liter/mil

Medelhast            25.5          km/h
Bränsleförbrukn     1.17    liter/mil

Medelhast             66.4          km/h
Bränsleförbrukn      0.69    liter/mil

ÖrgryteTingstad Ringö Kallebäck Lackarebäck
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 
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Uppmätta körförlopp (hastighetsprofil) från maj 2001 (överst) respektive 
december 2001 (underst), i riktning norrut morgon tisdag respektive fredag 
med start kl. 7.00–8.00. 
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Norrut Förm_R2_2 Starttid:  07:03:11 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka

BäckebolOlskroken

Medelhast            25.2          km/h
Bränsleförbrukn     1.08    liter/mil

Medelhast            54.2          km/h
Bränsleförbrukn     0.80    liter/mil

Medelhast             80.2          km/h
Bränsleförbrukn      0.63    liter/mil

Örgryte TingstadRingöKallebäckLackarebäck
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Norrut morgon_R2_4 Starttid:  08:02:55 Hastighetsgräns Hastighetsprofil Reshastighet för delsträcka

BäckebolOlskroken

Medelhast            22.1          km/h
Bränsleförbrukn     1.24    liter/mil

Medelhast            60.4          km/h
Bränsleförbrukn     0.86    liter/mil

Medelhast             84.0          km/h
Bränsleförbrukn      0.69    liter/mil

Örgryte TingstadRingöKallebäckLackarebäck
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