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1 Bakgrund och syfte
Avsikten var att ansluta Stationsvägen i Fagersta tätortscentrum till Rv 68. Ett 
skäl till detta var tillkomsten av ett större varuhus i centrum. Anslutningen av 
Stationsvägen skulle göra det lättare att som bilist ta sig till och från centrum från
riksvägen – se figur 1. En cirkulationsplats skulle anläggas på riksväg 68 vid 
Stationsvägen liksom en gång-/cykelbana längs Stationsvägen och ett obevakat 
övergångsställe över riksvägen i anslutning till cirkulationsplatsen vid dess södra 
del.

Figur 1 Riksväg 68 genom Fagersta tätort med den plats inringad som skulle 
åtgärdas.
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Figur 2 Riksväg 68 genom Fagersta tätort med planerad åtgärd. 

Figur 3 visar den utförda anslutningen av Stationsvägen till Rv 68. Bilden visar 
också den gång- och cykelbana som samtidigt anlades längs Stationsvägen.

Figur 3 Stationsvägen efter åtgärd med anslutningen till Rv 68 i förgrunden. 
Foto: VTI. 
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Figur 4 visar den anlagda cirkulationsplatsen i korsningen mellan Rv 68 och 
Stationsvägen. Samtidigt anlades ett obevakat övergångsställe över Rv 68 i 
korsningens södra del. 

Figur 4 Rv 68 med den anlagda cirkulationsplatsen i korsningen med 
Stationsvägen. Bilden visar Rv 68 norrut med Stationsvägens anslutning till höger 
i bilden. Foto: VTI. 

Öppnandet av Stationsvägen för motorfordonstrafik kan förväntas påverka trafik-
situationen i centrum. En del av den trafik som tar sig till och från centrum via
Blomstervägen och Sveavägen kommer i stället att utnyttja Stationsvägen. Det 
innebär ökning av trafiken på riksvägen mellan Blomstervägens anslutning och 
Sveavägens anslutning och minskning av trafiken på dessa anslutande gator och 
också minskning på Centrumgatan och Brinellvägen. Dessa två gator går genom 
centrum och ansluter förutom till Sveavägen och Blomstervägen även till 
Stationsvägen.

Syftet med undersökningen är att klarlägga förändringen av motorfordonsflödet
på aktuella gator. Vidare är syftet att undersöka trafiksäkerhetssituationen och 
bedöma hur denna påverkas av genomförda åtgärder. Slutligen är syftet att 
bedöma miljöeffekten av åtgärden, här begränsad till effekten på motorfordonens
gas- och partikelemission.

Undersökningen har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Mälardalen. 

2 Genomförande 
För att få underlag för bedömning av förändring i trafik- och 
trafiksäkerhetssituationen och miljösituationen gjordes mätningar av trafikflöde
och hastigheter. Vidare genomfördes observationsstudier på platsen. Dessa låg till 
grund för bedömningen av säkerhetseffekten. Modell användes också för att skatta 
säkerhetseffekten och modell utnyttjades även för att beräkna åtgärdernas effekt
på bilarnas emissioner.

Mätning via slang användes för att komma åt trafikflöde och punkthastigheter. 
Mätningarna genomfördes under ett dygn före respektive efter det att åtgärden 
vidtagits. Föremätningen genomfördes 30/9–1/10 år 2002 och eftermätningen

VTI notat 35-2004 5



1/10–2/10 år 2003. Mätsnitt lades på Sveavägen, Centrumvägen, Brinellvägen, 
Blomstervägen och Rv 68. Vid eftermätningen mättes också flöde och hastigheter 
i ett snitt på Stationsvägen, se figur 5. Av tekniska skäl kunde inte föremätningen
på Sveavägen användas varför denna mätpunkt slopades. 

Figur 5 Platser där motorfordonens antal och hastigheter mättes före och efter 
åtgärd (plats 5 enbart efter åtgärd).

Registrering av kör- eller hastighetsförlopp gjordes på riksväg 68, på ett avsnitt 
som innefattade den aktuella sträckan mellan Blomstervägen och Sveavägen. 
Resultatet av mätningen visar hur motorfordonens hastigheter (uttryckt som
medelhastighet) varierar över sträckan och vilken nivå som gäller på den 
åtgärdade delen av riksvägen. Resultatet används för att bedöma förändringen i 
hastighetsnivån till följd av åtgärden. Vidare används resultatet vid beräkningen 
av bilarnas emissioner. Vid körförloppsregistreringen användes VTI:s för 
ändamålet speciellt utrustade bil (Audi 100). Registrering skedde genom 
”förföljelse” av slumpmässigt vald bil som passerade på riksvägen. Mätningar 
gjordes under en dag, efter det att åtgärden vidtagits. Mätningen genomfördes 
18/9 år 2003. Registrering av körförloppet skedde under dagtid mellan 8.00 och 
16.00.

Videotekniken utnyttjades vid bedömningen av åtgärdens påverkan på 
säkerhetssituationen. Filmning skedde enbart i eftersituationen. Stationsvägen 
mellan riksvägen och Centrumgatan filmades liksom övergångsstället över
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riksvägen vid den anlagda cirkulationsplatsen. Filmning skedde under den dag 
17/9 2003 mellan 6.30 och 18.30. Det var då uppehållsväder med växlande 
molnighet.

Det filmade materialet ligger till grund för bestämning av gång- och 
cykelflödet, de gåendes och cyklisternas framkomlighet och deras säkerhet och 
samspel med biltrafiken. Bedömning av trafiksäkerheten görs på samma sätt som i 
de två "Demoprojekt" som VTI genomfört på uppdrag av Vägverket Region 
Mälardalen (se VTI meddelande 930 och 949). Det indirekta trafiksäkerhetsmåttet
separeringsgraden används för att bedöma risken för kollisionsolycka mellan
gående eller cyklister och motorfordon. Detta säkerhets- och samspelsmått har 
VTI använt i en mängd olika undersökningar som gällt de gåendes och 
cyklisternas trafiksäkerhet. I VTI meddelande 855 förklaras mer ingående hur 
begreppet separering används och hur separeringsgraden definieras. Med den 
definitionen anses separering föreligga då g/c-trafikant och motorfordonstrafikant 
inte samtidigt gör anspråk på samma utrymme i trafiken, det kan exempelvis gälla 
vid passage genom en korsning eller då den gående eller cyklisten passerar över 
gatan på sträcka. Samtidigt anspråk föreligger då någon av parterna eller båda 
måste agera för att inte sammanstötning skall ske.

Separeringsgraden anger andelen separerade g/c-trafikanter av totalantalet g/c-
trafikanter och antar värden mellan 0 och 1. Den är relaterad till risken för 
kollisionsolycka mellan g/c-trafikant och motorfordon – ju högre värde desto
mindre risk. Värdet 1 anger fullständig separering och obefintlig olycksrisk och
uppnås exempelvis med planskildhet (med förutsättningen att alla gående och 
cyklister använder planskildheten). Värden under 0,7 anger att risksituationen är
oacceptabel om inte bilarnas hastighetsnivå är säkrad. I annat fall bör åtgärder 
vidtas. Värden mellan 0,7 och 0,9 anger att risksituationen inte är riktigt
tillfredsställande. Åtgärder kan vara aktuellt att vidta. Värden över 0,9 anses 
acceptabla och åtgärder som ytterligare separerar är normalt inte aktuella.
Förändringen av separeringsgraden till följd av vidtagna åtgärder är ett mått på 
hur mycket dessa påverkat den faktiska olycksrisken eller då det är fråga om 
gående och cyklister deras risk att komma till skada. För att komma åt 
skadekonsekvensen, sannolikheten att inträffad olycka resulterar i dödsfall 
används ”krockvåldskurvan”. Input till denna är uppmätta motorfordons-
hastigheter. Risken att dödas och förändringen i denna erhålls som en produkt av 
separeringsgraden och ”krockvåldskurvan”. 

Skattning av förändring av antal olyckor och skadade till följd av de vidtagna 
åtgärderna görs också med VTI:s s.k. ”Lill Eva”-modell. Den kan ses som ett 
komplement till EVA-modellen. Den är begränsad till korsningar och till vissa
kategorier av trafikmiljöer. Den utnyttjar samma samband mellan olyckor, 
skadade och förklarande variabler som används i EVA-modellen. Den ger en 
totalbild av olycks- och skadesituationen dvs. inkluderar också olyckor med
enbart motorfordon.

För att beräkna bilarnas gas- och partikelemissioner användes VTI:s
emissionsprogram VETO. Resultat från körförloppsregistreringen och flödes- och 
punkthastighetsmätningarna användes som input. VETO har tidigare använts 
bland annat i de två nämnda ”Demoprojekten”, som VTI genomfört på uppdrag av 
Vägverket Region Mälardalen. Samma tillvägagångssätt och redovisning används 
i denna undersökning. En utförlig dokumentation av VETO finns publicerad i VTI 
meddelande 501 (Hammarström och Karlsson, 1987). Resultaten visar vilka 
förändringar som skett då det gäller utsläpp av kväveoxider, kolväte, koldioxid 
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och partiklar till följd av vidtagna åtgärder. Resultaten redovisas i kostnadstermer,
som gör det möjligt att jämföra med exempelvis olyckskostnaden.

3 Resultat
3.1 Hastigheter 
Figur 6 visar kör- eller hastighetsförloppet längs den drygt 3 kilometer långa
sträckan utmed Rv 68 som mättes och som innefattade korsningen med
Stationsvägen. Registrering av körförloppet gjordes enbart efter det att åtgärden 
vidtagits. Analysen grundas på totalt 72 körningar, ungefär lika många i vardera 
riktningen. Resultatet visar att tillkomsten av cirkulationsplatsen minskade
hastighetsnivån rejält. Över det obevakade övergångsstället var medelhastigheten
25 km/h och 90-percentilhastigheten 35 km/h. Detta kan jämföras med de resultat 
som erhölls vid den punkthastighetsmätning som genomfördes på Rv 68. Den 
mätpunkten låg mellan anslutningarna till Stationsvägen respektive 
Blomstervägen, se figur 6. Resultatet visar att hastighetsnivån var ungefär 
densamma vid före- och eftermätningen och sålunda knappast påverkad av den 
anlagda cirkulationsplatsens hastighetsreducerande verkan. Vid föremätningen var 
medelhastigheten (medianen) 64,4 km/h, vid föremätningen 62,8 km/h. Vid
föremätningen var 90-percentilhastigheten 75 km/h. Vid eftermätningen var den
74,5 km/h, se också figur 7 och tabell 1.
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Figur 6 Hastighetsförlopp längs en drygt 3 kilometer lång sträcka av Rv 68 
innefattande den aktuella korsningen mellan Rv 68 och Stationsvägen och 
uppmätt efter det att cirkulationsplatsen hade anlagts. Medelvärde av 72 
körningar totalt i båda riktningarna. 

Av figur 7 och tabell 1 framgår att medelhastigheten på Stationsvägen efter 
anslutningen till Rv 68 var 21,6 km/h och att hastigheten svarade mot 90-
percentilen 28,8 km/h, 6 % av bilarna framfördes med hastighet överstigande 
30 km/h. Bidragande orsak till den låga hastighetsnivån var den upphöjda 
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korsningen mellan Stationsvägen och Brinellvägen som låg cirka 150 meter från 
Rv 68. 
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Figur 7 Kumulativ hastighetsfördelning för bilar på Rv 68, i ett snitt cirka
350 meter söder om Stationsvägen samt på övergångsstället vid den anlagda 
cirkulationsplatsen i korsningen med Stationsvägen och i ett snitt på 
Stationsvägen mellan Rv 68 och Brinellvägen. Medianen anger den hastighet som 
överskrids av 50 % av bilarna och 90-percentilen den hastighet som överskrids av 
10 % av bilarna. 

Tabell 1 visar medelhastigheter (medianhastigheter) och 90-percentilhastigheter
vid före- och eftermätningar i de fem valda snitten – se figur 5. Tämligen låga
hastigheter uppmättes på Centrumvägen och Brinnellvägen. Längs båda dessa 
gator fanns gupp anlagda. Mätsnitten låg inte i anslutning till något gupp. Något 
lägre hastigheter uppmättes på Centrumvägen och Brinellvägen vid efter-
mätningen och något högre på Blomstervägen. 

Tabell 1 Resultat från punkthastighetsmätningar före och efter åtgärd. 
Medianhastigheten anger det värde som överskrids av 50 % av bilarna, 90-
percentilhastigheten anger det värde som överskrids av 10 % av bilarna. 

Medianhastigheten km /h 90-percentilhastigheten km/h 
Före (2002) Efter (2003) Före (2000) Efter (2003)

Riksväg 68 64,4 62,8 75,0 74,5
Stationsvägen – 21,6 – 28,8
Centrumvägen 32,1 27,1 40,6 40,0
Brinellvägen 38,2 37,0 47,1 46,6
Blomstervägen 41,5 45,4 58,2 59,2
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3.2 Trafikflödet
3.2.1 Bilflödet 
Som framgår av tabell 2 passerade 1 824 motorfordon per dygn mätsnittet på 
Stationsvägen, dvs. svängde av från eller ut på Rv 68 via den anlagda 
anslutningen. Vidare framgår det av tabellen att motorfordonsflödet ökade på 
Rv 68 med totalt 1 602 fordon per dygn, vilket motsvarade en ökning med 19 %. 
Mätsnittet låg på vägavsnittet mellan Stationsvägen och Blomstervägen.
Resultatet är begränsat till detta avsnitt. Minskning skedde med 1 027
fordon/dygn på Blomstervägen vilket var lika med en minskning på 18 %. Det är 
rimligt att anta att dessa bilar i stället svängde av från eller ut på riksvägen vid 
Stationsvägen. Minskning skedde också på Brinellvägen med 914 fordon/dygn 
motsvarande 29 % och på Centrumvägen med 136 fordon/dygn motsvarande 7 %. 
Resultatet tyder sålunda på att det skett en inte obetydlig omfördelning av 
trafiken, som uppskattningsvis kan vara av storleksordningen 12–19 % på den del 
av riksvägen som låg mellan Stationsvägen och Blomstervägen och förmodligen
något lägre på delen mellan Stationsvägen och Sveavägen. Den lägre gränsen som 
innebar ökning med 12 % erhålls då denna begränsas till det tillskott på 1 027 
fordon som antas utnyttja Stationsvägen istället för Blomstervägen. Den ökningen 
är förmodligen i underkant. Ökning med 19 % erhålls då hela den uppmätta
ökningen på 1 602 fordon på riksvägen tillskrivs tillkomsten av cirkulations-
platsen och Stationsvägens anslutning. Denna skattning av ökningen är 
förmodligen i överkant. En bedömning är att den faktiska ökningen är runt 15 %. 

Tabell 2 Motorfordonsflödet per dygn i de fem mätsnitten före (2002) och efter 
(2003) anslutningen av Stationsvägen till Rv 68. 

Från Rv 68, mot centr. Mot Rv 68, från 
centr.

TotaltSTATIONS-
VÄGEN

2002 2003 2002 2003 2002 2003
Flöde/dygn – 867 – 957 – 1 824

Norrut Söderut TotaltRIKSVÄG 68 
2002 2003 2002 2003 2002 2003

Flöde/dygn 4 109 4 884 4 192 5 019 8 301 9 903 
Differens, år 2003–2002 +775 (19 %) +827 (20 %) +1 602 (19 %)

Från Rv 68 Mot Rv 68 TotaltBLOMSTER-
VÄGEN 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Flöde/dygn 2 961 2 477 2 894 2 351 5 855 4 828 
Differens, år 2002–2003 -484 (16 %) -543 (19 %) -1027 (18 %) 

Mot centrum, norrut Från centrum,
söderut

TotaltBRINELL-
VÄGEN

2002 2003 2002 2003 2002 2003
Flöde/dygn 1 580 1 183 1 568 1 045 3 142 2 228 
Differens, år 2002–2003 -397 (25 %) -523 (33 %) -914 (29 %)

Från centrum, norrut Mot centrum, söderut TotaltCENTRUM-
VÄGEN 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Flöde/dygn 1 072 1 023 943 856 2 015 1 879 
Differens, år 2002–2003 -49 (5 %) -87 (9 %) -136 (7 %)
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3.2.2 Antal gående och cyklister 
Med hjälp av det videofilmade materialet räknades antalet gående och cyklister. 
Dels räknades antalet som passerade genom korsningen mellan Rv 68 och 
Stationsvägen, dels antalet som passerade över Stationsvägen mellan riksvägen 
och Brinellvägen en sträcka på cirka 150 meter. Resultaten finns redovisade i 
bilaga 1. De räknade antalen gäller tidsperioden 6.30–18.30. Under dessa 
12 timmar passerade 46 gående över riksvägen. Samtliga använde det obevakade
anlagda övergångsstället vid anslutningen till cirkulationsplatsen. Av de totalt 
29 cyklister som passerade genom korsningen använde 7 övergångsstället. Övriga 
cyklade i cirkulationen. 

3.3 Trafiksäkerhetseffekten 
Skattning av förändring av antal olyckor och skadade som de vidtagna åtgärderna 
genererar görs med VTI:s s.k. ”Lill Eva”-modellen. Den skattning som görs skall 
ses som schablonmässig, inte mer anpassad till de lokala betingelserna än vad som
erhålls genom att ta hänsyn till typ av korsning (i det här fallet cirkulationsplats), 
den lokala flödessituationen (antal motorfordon på primär- och sekundärväg samt
antal gående och cyklister som passerar genom korsningen), skyltad hastighet och 
i några grova kategorier typ av trafikmiljö. Med modellen är det dock möjligt att
få en täckande uppfattning om olycks- och skadebilden och olyckskostnaden. 
Totalt motorfordonsflöde i korsningen mellan Rv 68 och Stationsvägen anges till 
11 000/dygn, antal gående och cyklister till 90/dygn. Skyltad hastighet är 70 km/h
och cirkulationsplatsen anges ligga i tätortens ytterområde. Vägverkets
prissättning av olycka och döds- och skadefall används i modellen. Kostnaden för 
ett dödsfall är 14,3 miljoner kronor, ett svårt skadefall (registrerat av polisen)
6,2 miljoner kronor och ett lindrigt skadefall (registrerat av polisen) 0,36 miljoner
kronor, en egendomsskadeolycka värderas till 0,09 miljoner kronor (Vägverket 
1999: 170). 

Av tabell 3 framgår att ett skade- eller dödsfall förväntas inträffa i den anlagda 
cirkulationsplatsen i genomsnitt vart 4:e år. Merparten av skadefallen är lindriga.
Ett svårt skadefall förväntas inträffa i snitt vart 20:e år och ett dödsfall i 
storleksordningen vart 300:e år. Den totala årliga olyckskostnaden skattas till 
499 tkr. Dödsfall och svåra skadefall står för 340 tkr eller för cirka 2/3 av 
totalkostnaden.

Kostnaden för skadade gående och cyklister skattas till 117 tkr per år med
”Lill-Eva”-modellen. Det är en kostnad som är högre än den på 50 tkr som erhålls 
då beräkningen görs baserat på antal passerande gående och cyklister, 
separeringsgraden plus ”krockvåldskurvan” med motorfordonens faktiska 
hastigheter som input. Det är rimligt att denna mer ”lokalt” anpassade metod i det 
här fallet ger en lägre olyckskostnad, bland annat beroende på låg hastighetsnivå 
för biltrafiken och relativt sett liten exponeringssträcka för de gående och 
cyklisterna vid passage över riksvägen. En mer rimlig total kostnad är 430 tkr per
år. Hade man kompletterat åtgärden med att ändra den skyltade hastigheten till 
50 km/h från gällande 70 km/h är bedömningen att den totala olyckskostnaden i 
stället blivit 285 tkr dvs. reducerats med ca 1/3.

Utan vidtagna åtgärder är bedömningen att den årliga olyckskostnaden för 
olyckor med gående och cyklister som passerade över Rv 68 på den aktuella 
platsen skulle ha varit omkring 90 tkr. Det vill säga åtgärderna reducerade
kostnaden för g/c-olyckor med 40 tkr. Det är också rimligt att tro att den
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förändrade trafiksituationen som skedde i korsningarna mellan riksvägen och 
Blomstervägen respektive Sveavägen till följd av de vidtagna åtgärderna skulle ge 
ett minskat antal olyckor i dessa två platser. Beräkningar med ”Lill-Eva”-
modellen visar att den årliga olyckskostnaden minskade med 15 tkr i korsningen 
med Sveavägen men att den var i det närmaste oförändrad i korsningen med
Blomstervägen. Anslutningen av Stationsvägen till Rv 68 förväntas i nuläget 
enbart marginellt påverka olycks- och skadesituationen i centrum. Bilarnas
hastigheter längs Stationsvägen mellan Brinellvägen och riksvägen var låga och 
kan anses som hastighetssäkrade. De gående och cyklisterna passerade endast
undantagsvis över denna sträcka. Passagerna skedde i korsningen mellan
Stationsvägen och Brinellvägen eller i anslutning till denna. Denna korsning var 
upphöjd.

Man kan sammanfattningsvis säga att den faktiska ökningen av 
olyckskostnaden till följd av tillkomsten av cirkulationsplatsen och Stationsvägens
anslutning till Rv 68 uppskattas till 375 tkr per år. Av den kostnaden svarar 
dödsfall och svåra skadefall för cirka 250 tkr. 

Tabell 3 Förväntat antal skadade och dödade och olyckskostnad per år i 
cirkulationsplatsen på Rv 68 vid Stationsvägens anslutning. Resultatet baseras på 
beräkningar med olycksmodellen ”Lill-Eva”. 

Dödade Svårt
skadade

Lindrigt
skadade

Skadade
Dödade
totalt

Olyckskostnad
Kronor i 1 000-
tal

Motorfordonstrafikanter 0,000 0,037 0,208 0,245 382
Gående och cyklister 0,003 0,011 0,018 0,032 117
Totalt 0,003 0,048 0,226 0,277 499

3.4 Miljöeffekten 
Tillkomsten av cirkulationsplatsen i korsningen mellan Rv 68 och Stationsvägen 
förväntas medföra en ökning av bilarnas avgasemissioner. Om man utgår från 
alternativet oförändrad trafikmängd, som i det här fallet måste ses som det mest
verklighetsnära alternativet, visar beräkningen att miljökostnaden ökar med 27 %, 
vilket på årsbasis motsvarar 135 tkr – se tabell 4, se också bilaga 2 för en närmare
beskrivning av beräkningsgång och bakgrundsinformation.

Tabell 4 Miljökostnader på årsbasis före och efter anläggandet av cirkulations-
platsen och anslutningen av Stationsvägen. 

Före Efter
Givet oförändrad

trafikmängd
Givet den uppmätta
ökningen av trafiken

med 19 % 
498 tkr 634 tkr (+27 %) 736 tkr (+48 %) 
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Bilaga 2 
Sid 1 

Miljökostnader  Fagersta Rv 68. 

Fordonsbeskrivning
Liksom i Vägverkets EVA-modell delas trafiken in i: lätta fordon (= personbilar 
och lätta lastbilar); tunga bilar utan släp och tunga bilar med släp. 
¶ Dessa fordon har indelats i 5 årsmodellkategorier: A1, A2, B, C och D. 

Kategorierna motsvarar de definitioner som används av Vägverket.

De olika kategorierna har fått motsvaras av följande årsmodellklasser:
¶ A1,  –1986 
¶ A2, 1987–1992 
¶ B, 1993–1995 
¶ C, 1996–1999 
¶ D, 2000 – 

Trafikdata
Denna typ av data avser både total trafik per fordonstyp och fördelning på 
kategorier per fordonstyp. I följande tabell redovisas fördelning på kategorier per 
fordonstyp:

Procentuell fördelning på kategorier*
Kategori Lätta Tunga utan släp Tunga med släp
A1 15 8 5
A2 0 32 26
B 34 15 9
C 44 41 58
D 7 4 2
*Enligt [Sjödin,2001]

Övriga beräkningsförutsättningar
I beräkningarna ingår inte avdunstningar och kallstartsemissioner. Beräkningarna 
baseras på den sträcka, cirka 400 meter, som omfattar bilarnas retardation och 
acceleration vid passerandet av cirkulationsplatsen.

Följande värderingar har använts baserat på (Vägverket, 1999), 
(Hammarström, 2000): 
¶ NOx  73 kr/kg 
¶ HC    51 kr/kg 
¶ CO2 1,50 kr/kg 
¶ Partiklar 3726 kr/kg 
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Detaljerade resultat per delsträcka före och efter åtgärder. 

Fagersta Rv 68.
Fagersta före V

(km/h) 
Brä

(l/km)
HC

(g/km)
CO

(g/km)
Nox 

(g/km)
Part

(g/km) 
CO2

(kg/km)
Pb 58,73 0,064 0,292 1,846 0,346 0,003 0,15
Lb 58,73 0,156 0,375 0,784 4,312 0,172 0,41

Lbs 58,73 0,295 0,564 1,349 10,355 0,210 0,77

Fagersta efter V
(km(h) 

Brä
(l/km)

HC
(g/km)

CO
(g/km)

NOx 
(g/km)

Part
(g/km) 

CO2
(kg/km)

Pb 40,76 0,073 0,286 1,693 0,177 0,002 0,17
Lb 40,76 0,230 0,401 1,358 7,625 0,282 0,60

Lbs 40,49 0,534 0,487 1,901 17,052 0,228 1,39

Miljökostnader
Nedanstående tabeller visar hur miljökostnaderna uttryckt i timmar och per 
kilometer har förändrats på grund av de genomförda åtgärderna. Med den 
uppmätta trafikökningen inkluderad ökade miljökostnaden med 47,6 %, givet 
oförändrad trafik blev ökningen 27,4 %. 

Miljökostnader med hänsyn tagen till eventuella trafikförändringar på grund av 
åtgärderna. Kr per timme och km. 
Plats Före Efter Förändring % 
Fagersta   142 210 47,6

 Miljökostnader utan hänsyn tagen till trafikförändringar på grund av åtgärderna. 
Detta innebär samma trafikmängd före och efter åtgärder. Kr per timme och km. 

Före Efter Förändring % 
Fagersta   142 181 27,4
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