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Förord 
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Sammanfattning 
I detta projekt har effekterna av dedicerade körfält för tung trafik på infarts- och 
genomfartsleder undersökts. Med dedicerade körfält för tung trafik avses ett eller 
flera körfält i vilka tunga fordon måste färdas i. I dessa körfält får även övriga 
fordonstyper färdas. Simuleringar har genomförts på E4:an, sträckan mellan 
trafikplats Järva krog och Linvävartorpet, i södergående riktning. Lämpliga 
andelar för tung trafik har skattats utifrån mätningar på liknande sträckor i 
Stockholmsområdet. 

Dedicerade körfält har positiva effekter på vägsträckor utan höga påfartsflöden. 
På sådana sträckor ökar kapaciteten på länken. Både den totala medelhastigheten 
och medelhastigheten för personbilar ökar, medan medelhastigheten för lastbilar 
minskar. Sett över alla fordonstyper fås alltså både en ökning i kapacitet samt en 
ökad reshastighet. Totalt sett går det således att avveckla fler fordon om dedicer-
ade körfält för tung trafik används. 

Vad det gäller sträckor med höga flöden från påfartsramper, upp mot 
1 500 fordon/h, är dedicerade körfält troligen inte att föredra. Dedicerade körfält 
innebär visserligen en minskning i densitet i höger körfält men andelen lastbilar 
och lastbilar med släp ökar kraftigt. De betydligt längre lastbilarna gör det svårare 
att hitta luckor för fordonen från påfartsrampen. Följden av detta blir att färre 
fordon kan matas på från påfarten. Dedicerade körfält ger i och för sig en liten 
restidsvinst för personbilstrafik som färdas på motorvägen. Totalt sett fås dock en 
kapacitetsminskning när dedicerade körfält används i närheten av en påfartsramp 
med högt påfartsflöde. 

Ett alternativ till dedicerade körfält kan vara att införa omkörningsförbud för 
tung trafik. På väg utan trafikplatser kan detta dock inte ge bättre effekter än 
dedicerade körfält eftersom om ett tungt fordon ligger kvar i sitt körfält istället för 
att byta till höger när det kommer ikapp ett annat fordon så blockeras två körfält 
istället för ett. Om det istället byter körfält till höger fås samma effekter som om 
dedicerade körfält används. 

Dedicerade körfält för tung trafik kan med fördel användas på länk men bör 
inte användas i samband med starkt trafikerade påfarter. På länk ökar både res-
hastigheten och kapaciteten vid införande av dedicerade körfält för tung trafik. 
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1 Bakgrund och metod 
Dedicerade körfält för tung trafik används i ett antal länder i Centraleuropa. Med 
dedicerade körfält avses ett eller flera körfält i vilket/vilka en viss fordonsgrupp 
måste färdas i. Övrig trafik får om så önskas även de färdas i dessa körfält. 
Dedicerade körfält handlar på så sätt om att genomföra restriktioner för i vilka 
körfält en viss fordonskategori får färdas i. Dedicerade körfält markeras lämpligen 
med skyltar ovanför vägbanan med symboler som talar om vilka fordonstyper 
som får färdas i varje körfält. En variant av dedicerade körfält är att använda sig 
av omkörningsförbud för tung trafik. Skillnaden mot dedicerade körfält är att 
tunga fordon inte får passera andra fordon, oavsett fordonstyp. Detta markeras 
lämpligen med skyltar som talar om att omkörningsförbud råder för tunga fordon. 
För att utröna effekterna av dessa åtgärder har en simuleringsmodell skapad med 
mikrosimuleringsverktyget GETRAM/AIMSUN2 använts. Dedicerade körfält är 
lätt att implementera i AIMSUN. Det finns däremot ingen möjlighet att modellera 
omkörningsförbud direkt i AIMSUN. De effekter som presenteras i denna rapport, 
vad det gäller omkörningsförbud, är därför relaterade till teoretiska resonemang. 

Det område som har studerats är ett avsnitt av E4:an, från trafikplats Järva krog 
till trafikplats Linvävartorpet. Denna sträcka är en södergående infart/genom-
fartsled till Stockholm. På sträckan finns det 3 körfält. På vissa delar är påfarts-
rampen från en påfart förlängd till nästkommande avfart vilket innebär kortare 
delsträckor med 4 körfält, så kallade additionsfält.  

 
 

2 Indata 
De trafikflödesindata som används är baserade på mätningar från det Motorway 
Control System (MCS-system) som finns på sträckan. Strax norr om påfarten vid 
Järva krog ligger det totala trafikflödet kring 4 500 fordon/h, med viss variation 
över tiden. Påfartsflödet från Järva Krog ligger kring 1 300 fordon/h, även här 
med viss variation över tiden. Vi har inte haft några mätdata angående lastbils-
andel på denna sträcka, varför lastbilsandelen skattats utifrån mätningar på 
liknande sträckor. Lastbilsandelen har varierats mellan 7 och 10 %. Andelen av de 
tunga fordon som är av typen lastbilar med släp har varierats mellan 40 och 50 %. 
Vid 10 % lastbilsandel och 40 % lastbilar med släp är således andelen lastbilar 
med släp 4 % av det totala flödet medan andelen av övriga lastbilar är 6 %. De 
olika fordonstypernas hastighetsanspråk har skattats utifrån tidigare mätningar på 
liknande vägsträckor. 

 
 

3 Resultat 
Det visade sig att det var mycket svårt att kalibrera vävningsbeteendet i simuler-
ingsmodellen, speciellt vävningsbeteendet vid påfartsrampen vid Järva krog. 
Påfartsflödet vid denna påfart är relativt stort mellan 1 200 och 1 600 fordon/h 
under morgonens maxtimmar. Både i verkligheten och i simuleringsmodellen fås 
en flaskhals vid påfarten från Järva krog. Flaskhalsen får dock betydligt större 
konsekvenser i modellen, medelhastigheten sjunker mer än vad den gör i 
verkligheten. Vilket leder till extremt låga reshastigheter i modellen. Efter studier 
av vävningsbeteende i simuleringsmodellen konstaterades att fordonen i modellen 
ofta måste stanna i slutet av påfartsrampen innan de tvingar sig ut på huvudvägen. 
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När de tvingar sig ut medför detta att fordon på huvudvägen måste sakta ner 
kraftigt. Även vid så pass låga påfartsflöden som 100 fordon/h så händer det att 
fordon blir stående någon sekund i slutet av rampen innan de lyckas väva in sig på 
huvudvägen. Hur mycket detta påverkar resultaten från simuleringarna är svårt att 
avgöra. 

För varje fall har 20 spel/upprepningar genomförts. Detta för att säkerställa 
statistisk signifikans i utdata. 
 
3.1 Dedicerade körfält 
3.1.1. Simulering med påfartsflöde 
Vid ett dedicerat körfält för tung trafik fås en relativt stor ökning i reshastighet 
hos personbilar som färdas från Järva krog till Linvävartorpet. Medelhastigheten 
för lastbilar och lastbilar med släp minskar dock ännu kraftigare. Figur 1 redovisar 
förändring i reshastighet under 3 efterföljande halvtimmar för 3 fordonstyper.  
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Figur 1  Förändring i reshastighet på sträckan Järva krog–Linvävartorpet vid 
införande av ett dedicerat körfält för tung trafik, vid 5 % lastbilar och 5 % last-
bilar med släp. 
 
Dessa förändringar i medelhastighet medför naturligtvis kraftiga förändringar i 
restid. Restiden för personbilar mellan Järva krog och Linvävartorpet minskar 
något medan restiden för lastbilar och lastbilar med släp ökar dramatiskt, se 
figur 2. Det bör noteras att restiden för tunga fordon fördubblas. Detta beror på att 
medelhastigheten för tunga fordon i modellen innan förändring ligger kring 
40 km/h och kring 20 km/h efter förändring. Medelhastigheten innan förändring 
ligger i verkligheten högre. Skillnaden hänger ihop med svårigheterna att kalibr-
era rampbeteendet vid Järva Krog rampen. 
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Figur 2  Förändring i restid för sträckan Järva krog–Linvävartorpet vid in-
förande av ett dedicerat körfält för tung trafik, vid 5 % lastbilar och 5 % lastbilar 
med släp. 
 
Samtidigt som personbilar som passerar Järva krog på E4:an får en restids-
minskning så ökar restiden kraftigt för lastbilar och lastbilar med släp. Utöver 
detta ökar restiden kraftigt för alla fordonstyper för fordon som åker på E4:an via 
påfartsrampen vid Järva krog. Dessa fordon får det alltså svårare att ta sig in på 
motorvägen. Det konstiga vävningsbeteendet i AIMSUN verkar dock bidra till 
effekterna. 
 
3.1.2 Simulering utan påfartsflöde 
Då det visat sig vara svårt att avgöra huruvida resultat vid simulering med det 
höga påfartsflödet vid Järva krog är giltigt eller inte har ett antal simuleringar 
genomförts där detta påfartsflöde reducerats till noll samtidigt som flödet på 
huvudvägen ökats med motsvarande mängd som minskningen på rampen. Det 
totala flödet på huvudvägen uppgår efter denna förändring till ungefär 
5 800 fordon/h. Detta har genomförts för att utreda vilka effekter dedicerade 
körfält har på sträckor utan kraftiga påfartsflöden.  

Vid en ökning av flödet på huvudvägen med en mängd motsvarande minsk-
ningen på påfartsrampen vid Järva krog förändras restiden för genomfartstrafiken 
från Järva krog till Linvävartorpet enligt figur 3. Lastbilsandelen har här antagits 
vara 10 %, jämt fördelad mellan lastbilar och lastbilar med släp, det vill säga 5 % 
lastbilar och 5 % lastbilar med släp. 

VTI notat 41-2004 9 



 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

07:00 - 07:30 07:30 - 08:00 08:00 - 08:30

Tid

Fö
rä

nd
rin

g 
i r

es
tid

 [s
]

Personbil
Lastbil
Lastbil med släp

 

Figur 3  Förändring i restid för sträckan Järva krog–Linvävartorpet vid in-
förande av ett dedicerat körfält för tung trafik, vid 5 % lastbilar och 5 % lastbilar 
med släp. 
 
En liten minskning i restid för personbilar uppnås, mellan 1–2 s, men restiden för 
lastbilar och lastbilar med släp ökar mer, ca 12–15 s (8–10 %). I figur 4  redovisas 
hur reshastigheten förändras. Som synes i figuren fås en liten ökning i person-
bilarnas reshastighet, under 1 km/h, medan medelhastigheten för lastbilar och 
lastbilar med släp minskar relativt kraftigt, 6–7 km/h. 
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Figur 4  Förändring i reshastighet på sträckan Järva krog–Linvävartorpet vid in-
förande av ett dedicerat körfält för tung trafik, vid 5 % lastbilar och 5 % lastbilar 
med släp. 
 
Vid en lägre lastbilsandel, men med oförändrat totalflöde, såsom 8 %, 4 % last-
bilar och 4 % lastbilar med släp fås samma tendenser som vid en lastbilsandel på 
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10 %, se figur 5. Restidsvinsten för personbilar och restidsförlusten för lastbilar 
och lastbilar med släp är dock lägre vid den lägre lastbilsandelen. Detta beror 
sannolikt på att färre personbilar är hindrade av lastbilar vid en lägre lastbilsandel 
och därmed har färre personbilar något att vinna på att lastbilarna försvinner från 
deras körfält. 
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Figur 5  Relativ förändring i restid för sträckan Järva krog–Linvävartorpet vid 
införande av ett dedicerat körfält för tung trafik, vid 4 % lastbilar och 4 % last-
bilar med släp. 
 
För att undersöka om dedicerade körfält påverkar en länks kapacitet simulerades 
ett hastighet/flödesdiagram, se figur 6. Diagrammet gäller för en rak länk utan av- 
och påfarter, vid totalt 10 % lastbilsandel, 5 % lastbilar och 5 % lastbilar med 
släp. I diagrammet syns tydligt att såväl reshastighet som kapacitet ökar på länken 
vid införande av 1 dedicerat körfält. Vinsten i reshastighet ökar dessutom med 
trafikflödet, reshastigheten ökar alltså mer vid ett högre flöde än vid ett lägre 
flöde. Det bör noteras att detta ”nätverk”, bestående av en enda länk, inte inne-
håller några störningar såsom trafikplatser eller korsningar. Detta medför att 
kapaciteten är högre i simuleringsmodellen jämfört med mer realistiska nätverk, 
där det normalt sett inte går att få igenom mer än ungefär 2 100 fordon/h och 
körfält. I denna simulering går det att få igenom över 2 200 fordon/h och körfält i 
nuläget. Vid användning av dedicerade körfält ökar kapaciteten till ungefär 
2 300 fordon/h och körfält. Detta ger en total ökning i kapacitet med 300 fordon/h 
på en väg med tre körfält. 
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Figur 6  Hastighet/flödesdiagram för alla fordonstyper för trefältig motorvägs-
länk med och utan dedicerat körfält för tung trafik, 5 % lastbilar och 5 % lastbilar 
med släp. 
 
Motsvarande hastighet/flödesdiagram skapades för en trafiksituation med 7 % 
lastbilsandel, fortfarande jämt fördelad mellan lastbilar och lastbilar med släp. I 
diagrammet, som återfinns i figur 7, syns att reshastighetsvinsten är mindre vid 
denna lägre lastbilsandel men att kapaciteten ökar, jämför med figur 6. Detta är 
rimligt eftersom färre personbilar är hindrade vid den lägre lastbilsandelen och 
reshastigheten för personbilar kan således inte förbättras lika mycket eftersom 
nuläget är bättre. Kapaciteten är högre vid denna lägre lastbilsandel, vilket är 
rimligt eftersom lastbilar upptar större yta än personbilar. Kapaciteten i modellen 
ökar till ungefär 7 050 fordon/h vid 1 dedicerat körfält för tung trafik. Vilket kan 
jämföras med ungefär 6 900 fordon/h vid 10 % lastbilsandel. 
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Figur 7  Hastighet/flödesdiagram för alla fordonstyper för trefältig motorvägs-
länk med och utan dedicerat körfält för tung trafik, 3,5 % lastbilar och 3,5 % last-
bilar med släp. 
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3.1.3 Teoretiska resonemang 
Den hastighetsvinst som fås för personbilar kan även verifieras med hjälp av 
teoretiska resonemang. Givet en viss lastbilsandel α  så är det vid höga flöden, 
flöden varvid trängsel råder, rimligt att anta att andelen av personbilarna som 
ligger bakom en lastbil är lika med lastbilsandelenα . Vid till exempel en lastbils-
andel på 10 % så ligger ungefär 10 % av personbilarna bakom en lastbil och måste 
därmed anpassa sin hastighet efter den framförvarande lastbilen. Detta kan ut-
nyttjas för att uppskatta den framkomlighetsvinst som kan fås med dedicerade 
körfält. Om vi antar att en personbils hastighet bestäms enligt: 

 
om lastbil framför 
 annars

lb

pb

v
v

v
⎧⎪= ⎨
⎪⎩

, där 

 
 och lb pbv v  är medelhastighet för lastbilar respektive för personbilar som ej är 

hindrade av lastbilar. Medelhastigheten för personbilar i normal fallet kan då ut-
tryckas som 

 
( )ˆ 1pb pb lbv vα α v= − + ⋅ . 

 
Vid införande av dedicerade körfält för tung trafik fås den maximala 

framkomlighetsvinsten för personbilar om ingen personbil ligger bakom någon 
lastbil. Den ökning i medelhastighet som fås om detta inträffar kan uttryckas som 

 
( ) ( )ˆpb pb pb pb pb pb lb pb lbv v v v v v v v vα α α∆ = − = − − + = − . 

 
Den hastighetsvinst som fås för personbilar kan alltså uppskattas som 

produkten av lastbilsandel och skillnad i medelhastighet mellan personbilar och 
lastbilar. Vid hastighetsbegränsningar på 70 respektive 90 km/h är skillnaden 
mellan lastbilar och personbilars medelhastighet relativt liten.  

Beroende på hur stor skillnaden i medelhastighet är mellan lastbilar som inte är 
hindrade av lastbilar, erhålles olika stor relativ restidsförändring. Den relativa res-
tidsförändringen beror naturligtvis också på hur stor medelhastigheten är. I figur 8 
redovisas hur restidsvinsten för personbilar beror på medelhastighet samt 
skillnaden i medelhastighet mellan personbilar och lastbilar. 
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Figur 8  Teoretisk relativ vinst i restid för personbilar vid olika skillnader i 
medelhastighet mellan personbilar som inte är hindrade av lastbilar och lastbilar, 
lastbilsandel 10 %. 

 
Vid till exempel en skillnad i medelhastighet på 10 km/h fås en ökning av person-
bilars hastighet med 1 km/h vilket vid en medelhastighet på 70 km/h ger en res-
tidsvinst på ungefär 1,5 %. 

 
3.2 Omkörningsförbud 
Omkörningsförbud för tunga fordon innebär, som tidigare nämnts, att tunga 
fordon inte får passera några andra fordon. Om ett tungt fordon kommer ifatt ett 
fordon som ligger i ett körfält till höger kan det antingen ligga kvar i sitt 
nuvarande körfält och anpassa sin hastighet till det upphunna fordonet eller byta 
till det upphunna fordonets körfält och lägga sig bakom. Om det tunga fordonet 
inte byter körfält utan följer det upphunna fordonet från ett annat körfält blockerar 
den nyskapade kolonnen 2 körfält medan om det lägger sig bakom det upphunna 
fordonet så blockerar kolonnen endast ett körfält. Omkörningsförbud bör således 
inte kunna ge bättre effekter än dedicerade körfält vid färd på rak väg.  
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4 Diskussion och slutsatser 
De resultat som erhållits vid simuleringarna antyder att dedicerade körfält för tung 
trafik ger en liten restidsvinst samt en ökning i kapacitet på länkar. Resultaten från 
simuleringarna kan även valideras utifrån teoretiska resonemang. När dedicerade 
körfält används blir personbilar inte hindrade i samma utsträckning och behöver 
därför byta körfält mer sällan. Personbilarnas reshastighet ökar således något 
medan reshastigheten för lastbilar minskar något. 

Om dedicerade körfält används vid påfarter med relativt höga påfartsflöden, 
kring 1 200–1 500 fordon/h, antyder simuleringarna att fordon på påfarten får det 
svårare att väva in på huvudvägen och att kapaciteten minskar. De längre last-
bilarna gör att antalet tillgängliga luckor minskar vilket gör det svårare att väva in. 
Det kan således vara olämpligt att använda dedicerade körfält i närheten av 
trafikplatser med stora påfartsflöden. 

Dedicerade körfält används med fördel vid hög belastning eftersom förarnas 
efterföljandegrad troligen avtar med minskat flöde. Lastbilsförare accepterar 
troligen restriktionen betydligt bättre vid höga flöden än vid låga. Vinsterna med 
dedicerade körfält tenderar även till att minska med minskat flöde. 

 
 

VTI notat 41-2004 15 


	VTI notat 41-2004
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	1 Bakgrund och metod
	2 Indata
	3 Resultat
	3.1 Dedicerade körfält
	3.1.1. Simulering med påfartsflöde
	3.1.2 Simulering utan påfartsflöde
	3.1.3 Teoretiska resonemang

	3.2 Omkörningsförbud

	4 Diskussion och slutsatser


