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Förord 
På uppdrag av Vägverket Region Stockholm har VTI genomfört denna studie av 
effekter av harmonisering av hastigheter. Alf Peterson har fungerat som kontakt-
person på Vägverket. Författare till rapporten är Johan Janson Olstam, VTI. Syn-
punkter och kommentarer på innehållet har givits av Arne Carlsson, VTI. 
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Sammanfattning 
I detta projekt har möjligheterna att harmonisera hastigheterna på en väg med 
hjälp av variabla hastighetsgränser undersökts. Tanken är att en minskning i 
hastighetsspridning minskar antalet upphinnandeolyckor och att hastighetsskillna-
den vid de olyckor som sker blir lägre. Om det går att få de förare som kör 
snabbare än medelhastigheten att sänka sitt hastighetsanspråk kan en jämnare 
trafikrytm uppnås med färre upphinnande- och omkörningsolyckor. De metoder 
som testats inom ramen för detta projekt bygger på att hastighetsgränsen justeras 
efter rådande medelhastighet. 

Ett antal simuleringar har genomförts på en sträcka av E4:an mellan trafik-
platserna Lindvreten och Salem. Simuleringarna verifierar att en sänkning av 
hastighetsgränsen ger en minskning i hastighetsspridning. Minskningen beror till 
viss del på att olika fordonstyper har olika hastighetsbegränsning på vägar med 
hastighetsbegränsning 90 km/h och 110 km/h. Skillnaden mellan fordonstypers 
högsta tillåtna hastighet minskar vid en lägre hastighetsgräns. Acceptansen för en 
hastighetssänkning är troligen lägre vid låga flöden. Detta gör att effekterna vid 
låga flöden blir väldigt små. Förutom att spridningen i hastighet i varje körfält 
minskar så minskar även skillnaden i medelhastighet mellan körfälten vid en 
sänkning av hastighetsgränsen.  

Variabla hastighetsgränser kan antingen vara rekommenderade eller före-
skrivna hastighetsgränser. En rekommenderad hastighetsgräns kan i princip aldrig 
ge en större minskning i spridning jämfört med en föreskriven. Om alla anpassar 
sin hastighet lite grann efter en rekommenderad hastighetsgräns motsvaras det av 
en föreskriven hastighetsgräns, vald på en lämplig nivå. Om acceptansen och an-
passningen till en hastighetsgräns varierar kraftigt mellan förare finns risk att 
sänkningen av hastighetsgränsen medför en ökning i hastighetsspridning. 
Effekterna av en rekommenderad hastighetsgräns beror således mycket på 
acceptansen hos förarna. 

En sänkning av hastighetsgränsen ger alltså effekter på den sträcka där sänk-
ningen sker. En sänkning på en sträcka får dock inga effekter på efterföljande 
sträcka, förutom möjligen de första hundra metrarna. På efterföljande sträcka för-
ändras varken medelhastighet eller hastighetsspridning. Om hastighetsgränsen 
sänks under en tidsperiod för att sedan ökas till sitt ursprungliga värde fås inga 
kvarvarande effekter under efterkommande tidsperioder. Vid en sänkning av 
hastighetsgränsen fås alltså endast en minskning i hastighetsspridning på den 
sträcka och under den tidsperiod som sänkningen sker. 

Effekterna av en sänkning av hastighetsgränsen är störst vid höga flöden. En 
sänkning av hastighetsgränsen under maxtimmen/maxtimmarna ger en betydande 
minskning i hastighetsspridning. En bra metod för att bestämma lämplig hastig-
hetsgräns bör endast sänka hastighetsgränsen vid höga flöden. Metoden kan 
baseras på den rådande medelhastigheten eller hastighetens standardavvikelse 
eller något annat. Det gäller att hitta en metod som ökar säkerheten men som 
samtidigt inte minskar acceptansen för hastighetsgränsen hos förarna. En metod 
som minskar förarnas acceptans riskerar snarare att medföra en ökning än en 
minskning i hastighetsspridning. Av de metoder som testats i detta projekt har den 
metod där hastighetsgräns sänks till 90 km/h vid medelhastigheter under 100 km/h 
och till 70 km/h vid medelhastigheter under 80 km/h etc., givit bäst resultat i det 
avseendet. 

VTI notat 42-2004 5 VTI notat 42-2004



6 VTI notat 42-2004 VTI notat 42-2004



1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
På sträckan mellan Södertälje och Hallunda förekommer det plötsliga köer vilka 
ibland medför allvarliga olyckor. En möjlighet att minska antalet olyckor och 
konsekvenserna av dessa kan vara att försöka minska hastighetsspridningen. 
Vägverket region Stockholm har gett VTI i uppdrag att utvärdera vilka effekter 
harmonisering av hastigheter med hjälp av variabla hastighetsgränser ger. 
Projektet syftar även till att ta fram beslutsunderlag för om sträckan kan ingå i det 
nationella projektet om variabla hastigheter. 

Tanken är att försöka minska hastighetsspridningen och på så sätt minska 
risken för olyckor vilket stöds bland annat av Frith och Patterson (2001)1. Frith 
och Patterson menar att det ur säkerhetssynpunkt inte är lämpligt att försöka få de 
långsamma förarna att öka sin hastighet. Detta eftersom de ofta valt att köra lång-
sammare på grund av att de känner sig osäkrare om de kör fortare. Harmonisering 
av hastigheter bör därför istället ske genom att försöka få de som kör fort att 
minska hastigheten. Ett av de styrmedel som finns för att åstadkomma detta är 
hastighetsgränsen. Hypotesen är att sätta hastighetsgränsen till ett värde lika med 
eller strax under den rådande medelhastigheten och på så sätt få förare som kör 
fortare än medelhastigheten att anpassa sig till densamma. Antingen kan före-
skrivna eller rekommenderade hastighetsgränser användas. Om rekommenderade 
hastigheter ska användas måste antaganden eller undersökningar göras vad det 
gäller acceptansen hos förarna. Hur många tar hänsyn till den rekommenderade 
hastigheten? Samt ”hur mycket” accepterar de som bryr sig, den rekommenderade 
hastigheten? 

Harmonisering av hastigheter med hjälp av variabla hastighetsgränser bör ge 
följande effekter: 
• Minskad medelhastighet 
• Minskad standardavvikelse för medelhastigheten 
• Ökad restid. 
 
1.2 Metod 
För att utvärdera vilka effekter harmonisering av hastigheter med hjälp av variabla 
hastighetsgränser får, har en simuleringsmodell över sträckan Lindvreten–Salem i 
södergående riktning använts. Modellen har skapats i mikrosimuleringsverktyget 
GETRAM/AIMSUN2. Föreskrivna samt rekommenderade variabla hastighets-
gränser har sedan testats i modellen.  

Föreskrivna variabla hastighetsgränser är relativt lätt att implementera i mikro-
simuleringsverktyget GETRAM/AIMSUN. Beroende på hur förare reagerar på 
rekommenderade hastighetsgränser kan det vara relativt lätt respektive 
svårt/omöjligt att modellera rekommenderade hastighetsgränser i AIMSUN. Att 
modellera att en viss andel av förarna som efterlever den rekommenderade hastig-
hetsgränsen är lätt medan det kan vara svårt att modellera hur mycket de anpassar 
sig till den. 

                                                 
1 Frith, W.J. and Patterson, T.L., Speed variation, absolute speed and their contribution to safety, 
with special reference to the work of Solomon, IPENZ transportation group – Technical conference 
papers 2001, http://www.ipenz.org.nz/test/ipenztg_cd/cd/2001.htm. 
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2 Områdesbeskrivning 
Det område som valts ut för att genomföra simulering av variabla föreskrivna och 
rekommenderade hastigheter ligger mellan Stockholm och Södertälje, närmare 
bestämt den sträcka av E4:an, i riktning söderut, som startar vid Lindvretens 
trafikplats och slutar vid Salems trafikplats. En karta över området finns i figur 1. 
Förklaring till punkterna i figuren finns i tabell 1. Försökssträckan har 90 km/h 
som hastighetsbegränsning på sexfältssträckan mellan Bredäng och Hallunda. På 
fyrfältssträckan mellan Hallunda–Södertälje är hastighetsbegränsningen 
110 km/h.  
 
Tabell 1  Trafikplatser längs 
med den studerade sträckan. 

Punkt Trafikplats 
1 Lindvreten 
2 Vårby 
3 Fittja 
4 Hallunda 
5 Salem 

 

 
Figur 1  Karta över den del av E4:an som har simulerats. 
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2.1 Indata 
Från Vägverket Region Stockholm och Vägverket Konsult har följande data 
erhållits: 
• Floating-Car mätningar mellan påfartsrampen vid Bredäng Trafikplats och 

Södertälje Syd. Mätningarna innehåller bland annat medelhastighet och restid 
• Punktmätningar från de fasta mätslingorna vid Salems kyrka. En för söder-

gående trafik och en för norrgående trafik. Mätningarna innehåller flöde och 
medelhastighet. 

 
De data som samlats in vid Salems kyrka har i huvudsak använts för att kalibrera 
modellen. Utifrån dessa mätningar och VV Effektsamband 2000 Nybyggnad och 
förbättring har följande fördelning mellan fordonstyper för maxtimmen antagits: 

 
• 94,4 % personbilar 
• 2,4 % lastbilar och bussar 
• 3,2 % lastbilar med släp. 
 
Trafikflödesindata har hämtats med hjälp av vägdatabanken. Utifrån de ÅDT-
flöden för axelpar som finns lagrade i vägdatabanken har maxtimmesflöden 
räknats ut. Flödet under maxtimmen har antagits vara 12 % av ÅDT i den 
studerade riktningen. Floating-car mätningarna har använts vid valideringen av 
modellen. Tabell 2 visar det totala trafikflödet vid vissa punkter längs med den 
studerade sträckan, samtliga punkter ligger precis efter påfarterna från en trafik-
plats. 
 
Tabell 2  Totalt trafikflöde för ett urval 
av punkter längs med försökssträckan. 
Efter trafikplats Totalflöde [fordon/h]
Lindvreten 4 950 
Vårby 4 900 
Fittja 4 250 
Hallunda 3 200 
Salem 3 450 
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2.2 Placering av VMS-skyltar 
För att testa om variabla hastigheter kan användas för harmonisering av 
hastigheter har det i modellen placerats 13 stycken VMS skyltar på sträckan. 
Avståndet mellan skyltarna varierar något men är i genomsnitt ungefär 1 km. Vid 
varje VMS-skylt har en detektor per körfält placerats. Totalt har det placerats 31 
stycken detektorer längs med sträckan. 

 

 

VMS 13 

VMS 12 

VMS 11

VMS 10
VMS 9 

VMS 7 
VMS 8 

VMS 5 
VMS 6 

VMS 4 

VMS 3 

VMS 2 

VMS 1 

 
 
3 Harmoniseringsalgoritmer 
De algoritmer som har testats inom detta projekt bygger på att ett antal VMS-
skyltar med tillhörande detektorer som kopplas samman i grupper. I detta fall har 
de 6 detektorer som ligger på sträckan mellan Lindvretens trafikplats och 
Hallunda trafikplats, VMS 1–6, bildat en grupp och de 7 mellan Hallunda och 
Salem, VMS 7–13, en annan. Vid varje VMS-skylt mäts medelhastigheten i varje 
körfält med femminutersintervall. Algoritmen fungerar på så sätt att om den lägsta 
medelhastigheten vid alla VMS-skyltar i gruppen understiger ett gränsvärde så 
sänks hastighetsbegränsningen. Algoritmen kan sammanfattas i följande punkter: 

 
• För varje VMS-plats väljs medelhastigheten i det körfält med lägst medel-

hastighet, oftast höger körfält 
• Om denna medelhastighet för alla VMS-platser i gruppen underskrider gräns-

värdet sänks hastighetsgränsen. 
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I den första varianten av algoritmen användes följande gränsvärden för beräkning 
av ny hastighetsbegränsning. 
 
Tabell 3  Val av hastighetsbegränsning med algoritm 1, på sträckor med ur-
sprunglig begränsning 90 km/h. 
Dimensionerande medelhastighet 
för gruppen 

Resulterande hastighetsbegränsning 

V ≥ 90 90 
70 ≤ v < 90 70 
v < 70 50 
 
Tabell 4  Val av hastighetsbegränsning med algoritm 1, på sträckor med 
ursprunglig begränsning 110 km/h. 
Dimensionerande medelhastighet 
gruppen 

Resulterande hastighetsbegränsning 

v ≥ 90 110 
70 ≤ v < 90 70 
v < 70 50 
 
Vi har även testat en variant på algoritm 1 där andra gränsvärden använts. Denna 
variant benämns fortsättningsvis som algoritm 2. Skillnaden mot den första 
varianten är att kravet för att sänka hastighetsbegränsningen till 50 km/h ökat, nu 
krävs att den dimensionerande medelhastigheten underskrider 60 km/h. Algo-
ritm 2 finns beskriven i tabell 5 och tabell 6. 
 
Tabell 5  Val av hastighetsbegränsning med algoritm 2, på sträckor med 
ursprunglig begränsning 90 km/h. 
Dimensionerande medelhastighet 
för gruppen 

Resulterande hastighetsbegränsning 

v ≥ 90 90 
60 ≤ v < 90 70 
v < 60 50 
 
Tabell 6  Val av hastighetsbegränsning med algoritm 2, på sträckor med 
ursprunglig begränsning 110 km/h. 
Dimensionerande medelhastighet 
gruppen 

Resulterande hastighetsbegränsning 

v ≥ 90 110 
60 ≤ v < 90 70 
v < 60 50 
 
Mot slutet av projektet testades en tredje algoritmvariant, som vidare benämns 
algoritm 3. I denna variant användes de gränsvärden som finns i tabell 7 och 
tabell 8. Gränsvärdena i algoritm 3 valdes utifrån de medelhastigheter som obser-
verats under simulering av nuläget. 
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Tabell 7  Val av hastighetsbegränsning med algoritm 3, på sträckor med 
ursprunglig begränsning 90 km/h. 
Dimensionerande medelhastighet 
gruppen 

Resulterande hastighetsbegränsning 

v ≥ 80 90 
60 ≤ v < 80 70 
v < 60 50 
 
Tabell 8  Val av hastighetsbegränsning med algoritm 3, på sträckor med 
ursprunglig begränsning 110 km/h. 
Dimensionerande medelhastighet 
gruppen 

Resulterande hastighetsbegränsning 

v ≥ 100 110 
80 ≤ v < 100 90 
60 ≤ v < 80 70 
v < 60 50 
 
Denna algoritm sänker inte hastighetsgränsen direkt till 70 km/h från 110 km/h, 
vilket är fallet i de två tidigare algoritmerna. 
 
 
4 Simulering 
Den tidsperiod som i huvudsak har simulerats är vardagseftermiddagens max-
timme som inträffar ungefär mellan 16–17 på den aktuella sträckan. Simuleringar 
har även genomförts för tidsperioder med motsvarande 25 % och 50 % av flödet 
som råder under maxtimmen. För varje fall har 10 spel/upprepningar genomförts. 

Nätverket har kodats med en relativt låg noggrannhet. Det har antagits att inga 
kraftigare kurvor eller lutningar finns på sträckan, det vill säga att trafiken inte 
påverkas av motorvägens utformning mellan trafikplatserna. Trafikplatserna har 
endast kodats som på- och/eller avfarter. Alla påfartsramper har antagits vara 
ungefär 250 m. 

 
 

5 Resultat 
5.1 Nuläge 
Nulägessimuleringar med nuvarande fasta hastighetsgränser har genomförts för 
tre olika flöden: maxtimmesflöde, halva maxtimmesflödet samt en fjärdedel av 
maxtimmesflödet. Vid halva maxtimmesflödet har lastbilsandelen varit densamma 
som för maxtimmesflödet medan den har justerats upp till 10 % (4,3 % lastbilar 
och 5,7 % lastbilar med släp) för trafikmängden motsvarande en fjärdedel av max-
timmen. Alla lastbilsandelar har skattats utifrån mätningarna vid Salems kyrka 
och VV Effekt samband 2000 Nybyggnad och förbättring. 

I tabell 9–11 finns genomsnittlig medelhastighet, standardavvikelse för hastig-
heten samt restid över alla fordonstyper för de 13 olika VMS-skylt placeringarna 
vid maxtimmesflödet. 
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Tabell 9   Medelhastighet över alla fordonstyper i km/h vid maxtimmesflödet. 
 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 

Detektor 1 88,1 92,0 95,2 
Detektor 2 85,0 89,2 95,5 
Detektor 3 84,3 89,4 95,2 
Detektor 4 80,9 86,9 94,0 
Detektor 5 83,1 90,1 96,7 
Detektor 6 82,1  96,2 
Detektor 7 87,5  95,3 
Detektor 8 94,5  101,9 
Detektor 9 92,0  101,1 
Detektor 10 90,5  100,7 
Detektor 11 89,7  101,0 
Detektor 12 88,8  100,7 
Detektor 13 82,1  94,2 
 
Tabell 10  Standardavvikelse över alla fordonstyper i km/h vid maxtimmesflödet. 

 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 
Detektor 1 5,9 6,5 7,0 
Detektor 2 7,1 5,8 6,4 
Detektor 3 4,7 6,0 6,7 
Detektor 4 5,9 7,4 7,7 
Detektor 5 6,9 5,8 6,7 
Detektor 6 5,8  6,6 
Detektor 7 6,6  6,1 
Detektor 8 8,4  9,0 
Detektor 9 7,9  8,9 
Detektor 10 7,9  9,4 
Detektor 11 8,0  9,4 
Detektor 12 8,1  9,8 
Detektor 13 10,7  8,4 
 
Spridningen i hastighet är betydligt högre på sträckan söder om Hallunda, VMS 
7–13, där hastighetsbegränsningen är 110 km/h jämfört med sträckan norr om 
Hallunda, VMS 1–6, där ordinarie begränsning är 90 km/h. Spridningen är 
generellt sätt större i vänster respektive mittkörfältet jämfört med höger körfält. 
 
Tabell 11  Genomsnittlig restid, alla 
fordonstyper, vid maxtimmesflödet. 

 Restid [s] 
Hela sträckan 454 
Norr om Hallunda 224 
Söder om Hallunda 230 
 
5.2 Föreskrivna hastighetsbegränsningar 
Oavsett om algoritm 1 eller 2 används sker ingen ändring av hastighetsgränsen 
söder om Hallunda. På sträckan norr om Hallunda sänks hastigheten omgående till 
70 i båda fallen. Om algoritm 1 används sänks hastighetsbegränsningen ytterligare 
till 50 efter en mätperiod efter sänkningen till 70 km/h. Nedan presenteras resultat 
för de olika algoritmerna vid olika trafikflöden. 
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5.2.1 Algoritm 1 
Maxtimmesflöde 
Vid simulering av algoritm 1 blir variationen i hastighetsbegränsning identisk för 
alla upprepningar. Efter fem minuter sänks hastighetsgränsen till 70 km/h på 
sträckan norr om Hallunda. Detta beror på att den dimensionerande medelhastig-
heten för samtliga VMS-platser norr om Hallunda sjunker under 90 km/h, vilket 
är kriteriet för att sänka hastighetsgränsen på denna sträcka, se tabell 3. Efter 
ytterligare fem minuter sänks den sedan till 50 km/h. Söder om Hallunda sker 
ingen sänkning av hastighetsgränsen. Sänkningen till 50 km/h beror på att medel-
hastigheten, vid den nya hastighetsgränsen på 70 km/h, i höger körfält sjunker 
under 70 km/h för samtliga detektorer norr om Hallunda. Frågan är om detta 
skulle ske i verkligheten. Det är möjligt att efterlevnadsgraden i simulerings-
modellen vad det gäller hastighetsgränser är för hög. AIMSUN har en något 
kantig modell för val av hastighetsanspråk vid olika hastighetsgränser.  

I tabell 12 och tabell 13 redovisas hur standardavvikelse respektive restid för-
ändras när algoritm 1 används. Standardavvikelsen minskar vid varje detektor 
norr om Hallunda. Söder om Hallunda fås endast en signifikant minskning vid 
detektorplats 7 som ligger precis efter Hallunda, i övrigt är spridningen oföränd-
rad. Anledningen till att förändringarna söder om Hallunda är så små beror på att 
hastighetsbegränsningen aldrig sänks på denna sträcka. Sänkningen på sträckan 
norr om Hallunda ger alltså ingen märkbar effekt på sträckan söder om Hallunda. 
Restiden för att resa från Lindvretens trafikplats till Hallunda ökar drastiskt med 
ungefär 2,5 minuter, vilket är en ökning med 69 %. 

 
Tabell 12  Förändring i standardavvikelse, alla fordon, i km/h för algoritm 1 vid 
maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 
Detektor 1 -2,4 -2,4 -2,4 
Detektor 2 -3,7 -2,2 -1,8 
Detektor 3 -2,1 -2,5 -2,0 
Detektor 4 -2,6 -3,5 -2,4 
Detektor 5 -3,1 -2,0 -2,2 
Detektor 6 -2,9  -2,4 
Detektor 7 -2,3  -2,0 
Detektor 8 -0,2  0,2 
Detektor 9 -0,1  0,5 
Detektor 10 -0,2  0,3 
Detektor 11 -0,3  0,6 
Detektor 12 -0,4  0,5 
Detektor 13 0,1  0,3 
 
Tabell 13  Förändring av restid, alla fordon, för algoritm 1 
vid maxtimmesflöde. 

 Restid [s] Relativ förändring
Hela sträckan 153 34 % 
Norr om Hallunda 154 69 % 
Söder om Hallunda -1 0 % 

 
Minskningarna i hastighetsspridning kan även styrkas med hjälp av ett t-test. T-
testet har genomförts genom att differensen i standardavvikelse bildas och att 
testets nollhypotes är att medelvärdet är noll, det vill säga att det inte finns någon 
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skillnad mellan standardavvikelsen i nulägesfallet och harmoniseringsfallet. Testet 
har utförts på signifikansnivån 0,05. För samtliga detektorer norr om Hallunda 
samt detektorerna vid VMS-skylt 7 måste nollhypotesen förkastas. Ett 95 % kon-
fidensintervall innesluter inte nollan och ligger under densamma för alla detek-
torerna norr om Hallunda. Det sanna medelvärdet ligger således under noll, det 
vill säga att standardavvikelsen är lägre vid användandet av algoritm 1 än i nu-
lägessimuleringen. 

Minskningen i standardavvikelse syns även tydligt om den studeras grafiskt. I 
figur 2–6 finns medelhastighet och standardavvikelse för detektorerna vid VMS-
skylt 4. Den hastighetsbegränsning som finns inlagd i figurerna är den som råder 
när harmoniseringsalgoritmen används. I graferna för standardavvikelsen är 
hastighetsbegränsningen nerskalad med en faktor 10, detta för att göra grafen mer 
lättläst. I samtliga körfält sjunker både medelhastighet och standardavvikelse efter 
sänkningen av hastighetsbegränsningen till 70 km/h, vilken sker efter 5 minuter, 
och efter sänkning till 50 km/h, som sker efter 10 minuter.  

Standardavvikelsen för detektorerna 4-1 till 4-3 ligger mellan 7 och 9 % av 
medelhastigheten vid desamma. Detta gäller både i nuläget och vid sänkningen av 
hastighetsgränsen, vilket är logiskt. Minskningen i standardavvikelse är således 
ungefär 7–9 % av minskningen i medelhastighet. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 2  Medelhastighet för detektor 4-1 Figur 3  Standardavvikelse för de- 
(höger körfält). tektor 4-1 (höger körfält). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4  Medelhastighet för detektor 4-2 Figur 5  Standardavvikelse för de- 
(mittkörfältet).  tektor 4-2 (mittkörfältet). 
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Figur 6  Medelhastighet för detek- Figur 7  Standardavvikelse för de- 
tor 4-3 (vänster körfält). tektor 4-3 (vänster körfält). 
 
Halva maxtimmesflödet 
Vid flöden motsvarande halva maxtimmesflödet sänks hastighetsbegränsningen 
aldrig mer än till 70 km/h. Det lägre flödet gör att det sker färre interaktioner 
mellan fordon och att fordonen i större utsträckning kan hålla sin önskade 
hastighet. Medelhastigheten sjunker därför aldrig till under 70 km/h vilket är 
kravet för sänkning till 50 km/h i algoritm 1. 

Trafikmängder motsvarande halva maxtimmesflödet ger samma tendenser vad 
det gäller förändring av medelhastighet, standardavvikelse och restid som vid 
maxtimmesflödet. Minskningen i spridning är dock betydligt mindre men i princip 
är minskningen signifikant för alla detektorer norr om Hallunda. 
 
Fjärdedel av maxtimmesflödet 
Vid simulering av algoritm 1 vid en trafikmängd motsvarande en fjärdedel av 
maxtimmen sänks hastighetsbegränsningen till 70 km/h norr om Hallunda i 2 av 
upprepningarna. I ena upprepningen sker sänkningen efter 5 minuter och i den 
andra upprepningen efter 45 minuter. Ingen sänkning sker söder om Hallunda. I 
de flesta fall sjunker alltså inte medelhastigheten under 90 km/h som är kriteriet 
för sänkning till 70 km/h. Algoritmen får således inga märkbara effekter på 
varken medelhastighet, spridning eller restid. 

 
5.2.2 Algoritm 2 
Maxtimmesflöde 
Vid simulering med algoritm 2 sänks hastighetsgränsen i samtliga upprepningar 
till 70 km/h efter 5 minuter på sträckan norr om Hallunda, av samma anledning 
som för algoritm 1. På sträckan söder om Hallunda sker ingen sänkning. 

Algoritm 2 ger även den en minskning av hastighetsspridning för detektorer 
vid VMS-skylt 1–7, dock är minskningen mindre jämfört med algoritm 1. I 
tabell 14 och tabell 15 redovisas förändring i standardavvikelse respektive restid 
för algoritm 2 jämfört med nuläget. Eftersom hastighetsgränsen som mest sänks 
till 70 km/h i algoritm 2 ökar restiden mindre jämfört med algoritm 1.  
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Tabell 14  Förändring i standardavvikelse, alla fordon, i km/h för algoritm 2 vid 
maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 
Detektor 1 -1,5 -1,2 -1,2 
Detektor 2 -2,1 -1,1 -0,8 
Detektor 3 -1,2 -1,4 -1,2 
Detektor 4 -1,2 -1,4 -1,0 
Detektor 5 -1,8 -1,0 -1,0 
Detektor 6 -2,1  -1,2 
Detektor 7 -1,5  -1,2 
Detektor 8 -0,4  0,1 
Detektor 9 -0,4  0,4 
Detektor 10 -0,5  0,1 
Detektor 11 -0,5  0,4 
Detektor 12 -0,5  0,3 
Detektor 13 -0,4  0,0 

 
Minskningen i standardavvikelse är för de flesta detektorer lite mer än hälften så 
stor som vid användandet av algoritm 1. Restiden ökar dock bara med 25 % för 
algoritm 2 vilket kan jämföras med en ökning på 69 % för algoritm 1. 
 
Tabell 15  Förändring av restid, alla fordon, för algoritm 2. 

 Restid [s] Relativ förändring
Hela sträckan 58 13 % 
Norr om Hallunda 57 25 % 
Söder om Hallunda 1 0 % 
 
I figur 8–13 finns medelhastighet och standardavvikelse för detektorerna vid 
VMS-skylt 4. Återigen är hastighetsbegränsning som finns inlagd i figurerna den 
som råder när harmoniseringsalgoritmen används. Även här är hastighetsbegräns-
ningen i graferna för standardavvikelsen nerskalad med en faktor 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8  Medelhastighet för detektor 4-1 Figur 9  Standardavvikelse för de- 
(höger körfält). tektor 4-1 (höger körfält). 
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Figur 10  Medelhastighet för detektor 4-2 Figur 11  Standardavvikelse för de- 
(mittkörfältet).  tektor 4-2 (mittkörfältet). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 12  Medelhastighet för detektor 4-3 Figur 13  Standardavvikelse för de- 
(vänster körfält). tektor 4-3 (vänster körfält). 
 
Halva maxtimmesflödet 
För halva maxtimmesflödet ger algoritm 1 och algoritm 2 samma resultat. Detta 
beror på att kriteriet för sänkning till 50 km/h i algoritm 1 aldrig uppfylls. Efter-
som det motsvarande kriteriet för algoritm 2 ligger lägre kan detta aldrig uppfyllas 
om inte kriteriet i algoritm 1 är uppfyllt. Kriteriet för sänkning till 70 km/h är lika 
i de båda algoritmerna och förändringarna i medelhastighet, hastighetsspridning 
samt restid blir därför lika i de båda fallen. 

 
Algoritm 2 – Fjärdedel av maxtimmesflödet 
Vid simulering av algoritm 2 vid en trafikmängd motsvarande en fjärdedel av 
maxtimmen fås samma resultat som för algoritm 1 av samma anledning som vid 
halva maxflödet. 

 

18 VTI notat 42-2004 VTI notat 42-2004



5.2.3 Hastighetsbegränsning 70 km/h 
Maxtimmesflöde 
Varken algoritm 1 eller 2 ger några förändringar av hastighetsgränsen på den 
tvåfältiga sträckan söder om Hallunda. Den ursprungliga hastighetsgränsen ligger 
på 110 km/h. För att se vilka effekter en sänkning får på denna sträcka genom-
fördes en simulering där hastighetsgränsen sänktes till 70 km/h både norr och 
söder om Hallunda. Vid alla detektorer fås en minskad hastighetsspridning. 
Minskningen är något större i höger körfält än i vänster, se tabell 16. 
 
Tabell 16  Förändring i standardavvikelse, alla fordon, i km/h vid en sänkning till 
70 km/h vid maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 
Detektor 1 -1,7 -1,4 -1,4 
Detektor 2 -2,4 -1,3 -0,8 
Detektor 3 -1,5 -1,6 -1,1 
Detektor 4 -1,5 -1,4 -1,0 
Detektor 5 -2,1 -1,2 -1,1 
Detektor 6 -2,5  -1,3 
Detektor 7 -2,1  -1,2 
Detektor 8 -4,5  -3,9 
Detektor 9 -4,5  -3,7 
Detektor 10 -4,8  -4,1 
Detektor 11 -5,1  -4,1 
Detektor 12 -5,3  -4,3 
Detektor 13 -5,4  -3,6 
 
Även skillnaden i medelhastighet mellan körfälten minskar, detta då medelhastig-
heten minskar mer i mittkörfältet och i vänster körfält än i höger körfält, se 
tabell 17. 
 
Tabell 17  Förändring i medelhastighet, alla fordon, i km/h vid en sänkning till 
70 km/h vid maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 
Detektor 1 -19,6 -19,9 -20,2 
Detektor 2 -17,3 -18,6 -20,1 
Detektor 3 -18,8 -19,9 -20,2 
Detektor 4 -17,7 -19,1 -20,0 
Detektor 5 -15,4 -17,7 -19,6 
Detektor 6 -17,1  -20,2 
Detektor 7 -18,7  -19,0 
Detektor 8 -27,5  -29,8 
Detektor 9 -26,3  -29,9 
Detektor 10 -25,4  -30,0 
Detektor 11 -25,0  -30,5 
Detektor 12 -24,4  -30,3 
Detektor 13 -16,1  -22,7 
 
Fjärdedel av maxtimmesflödet 
Varken algoritm 1 eller 2 gav någon betydande sänkning av hastighetsspridning 
för en fjärdedel av maxflödet. För att utreda vilka effekter en hastighetssänkning 
får vid detta flöde simulerades en konstant sänkning till 70 km/h. En sänkning av 
hastighetsgränsen till 70 km/h ger en signifikant minskning av hastighetens 
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standardavvikelse både söder och norr om Hallunda. Söder om Hallunda är 
minskningen betydligt högre i höger körfält jämfört med vänster, se tabell 18. 

 
Tabell 18  Förändring i standardavvikelse, alla fordon i km/h vid en sänkning till 
70 km/h vid en fjärdedel av maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Mittkörfält Vänster körfält 
Detektor 1 -1,5 -1,7 -1,5 
Detektor 2 -1,3 -1,6 -1,1 
Detektor 3 -1,2 -1,4 -1,1 
Detektor 4 -1,4 -1,5 -0,7 
Detektor 5 -1,2 -2,0 -0,6 
Detektor 6 -1,6  -1,1 
Detektor 7 -1,6  -1,3 
Detektor 8 -3,5  -2,3 
Detektor 9 -3,9  -2,0 
Detektor 10 -4,2  -1,6 
Detektor 11 -4,2  -1,5 
Detektor 12 -4,4  -0,6 
Detektor 13 -3,5  -5,2 
 
Minskningen i standardavvikelse är för de flesta detektorer söder om Hallunda 
mindre än minskningen vid motsvarande sänkning av hastighetsgränsen vid max-
timmesflödet, jämför med tabell 16. Skillnaderna är dock relativt små. 

 
5.2.4 Hastighetsbegränsning 110/90–70–110/90 
För att undersöka om en sänkning av hastighetsgränsen ger någon kvarvarande 
effekt efter en höjning av gränsen så testades ett fall där hastighetsbegränsningen 
sänks norr om Hallunda efter 5 minuter till 70 km/h för att efter 30 minuter höjas 
igen till 90 respektive 110 km/h. Varken norr om Hallunda eller söder om 
Hallunda fås någon kvarvarande effekt efter höjningen tillbaka till ursprunglig 
gräns. I samtliga fall ökar standardavvikelsen igen till nivån som råder i nuläget, 
se figur 14–17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14  Standardavvikelse för de- Figur 15   Standardavvikelse för de- 
tektor 2-1 (höger körfält) tektor 2-2 (mittkörfältet). 
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Figur 16  Standardavvikelse för de- Figur 17  Standardavvikelse för de- 
tektor 11-1 (höger körfält) tektor 11-2 (vänster körfält). 
 
 
5.2.5 Algoritm 3 
Maxtimmesflöde 
Vid användande av algoritm 3 sänks endast hastighetsbegräsningen på sträckan 
söder om Hallunda. Detta beror på att gränsen för sänkning på sträckan norr om 
Hallunda minskats till 80 km/h. Medelhastigheten i höger körfält på denna sträcka 
ligger kring 85 km/h. På sträckan söder om Hallunda ligger medelhastigheten i 
höger körfält kring 90 km/h vilket ligger under den nya gränsen för sänkning, 
vilken är 100 km/h. Efter fem minuter sänks hastighetsgränser därför från 
110 km/h till 90 km/h på denna del. Detta medför en rejäl minskning i spridning 
på sträckan söder om Hallunda, se tabell 19. Efter det att hastighetsgränsen sänkts 
söder om Hallunda, understiger inte den dimensionerande medelhastigheten, på 
denna del, 80 km/h vilket är kravet för en ytterligare sänkning. 
 
Tabell 19  Förändring i standardavvikelse, alla fordon, i km/h 
för algoritm 3 vid maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Vänster körfält 
Detektor 7 -0,1 0,0 
Detektor 8 -2,7 -2,3 
Detektor 9 -2,8 -2,3 
Detektor 10 -3,2 -2,5 
Detektor 11 -3,4 -2,4 
Detektor 12 -3,6 -2,4 
Detektor 13 -2,2 -2,0 
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Skillnaden i medelhastighet mellan körfälten minskar även den kraftigt. Detta 
syns i tabell 20 genom att medelhastigheten minskar mer i vänster körfält än i 
höger. 
 
Tabell 20  Förändring i medelhastighet, alla fordon, i km/h 
för algoritm 3 vid maxtimmesflöde. 

 Höger körfält Vänster körfält 
Detektor 7 -0,8 -0,5 
Detektor 8 -8,2 -8,8 
Detektor 9 -7,5 -9,2 
Detektor 10 -7,1 -9,5 
Detektor 11 -6,8 -10,1 
Detektor 12 -6,5 -10,3 
Detektor 13 -4,7 -7,1 

 
Algoritm 3 är den av algoritmerna som anpassar hastighetsgränsen bäst till den 
rådande medelhastigheten och borde således vara den algoritm som möter högst 
acceptans hos förarna. 
 
5.3 Rekommenderade hastighetsgränser 
Ett par tester har även genomförts med rekommenderade hastighetsbegränsningar 
istället för föreskrivna. AIMSUN klarar endast av att modellera att en viss andel 
följer den rekommenderade hastighetsgränsen. Det är troligt att alla fordon an-
passar sin hastighet lite grann efter den rekommenderade hastigheten men att an-
passningens storlek varierar mellan förare. En rekommenderad hastighet medför 
dock generellt sett alltid en högre hastighetsspridning jämfört med en föreskriven 
hastighetsgräns. Detta eftersom en del fordon följer den rekommenderade hastig-
heten i princip som en föreskriven hastighetsbegränsning medan andra tar liten 
hänsyn till den rekommenderade hastigheten. Om alla anpassar sig lika mycket till 
den rekommenderade hastigheten fås samma effekt som med en föreskriven 
hastighetsgräns, vald på en lämplig nivå. En rekommenderad hastighet kan 
således generellt sett inte medföra en större minskning av spridning i hastighet än 
en föreskriven och kan i värsta fall orsaka en större spridning än med en statisk 
hastighetsgräns. Vid ett antagande om att 75 % av förarna ser den rekommend-
erade hastighetsgränsen som en föreskriven medan 25 % ignorerar den totalt fås 
resultat som i figur 18 och 19. Trots att medelhastigheten minskar så ökar sprid-
ningen jämfört med nuläget. 
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Figur 18  Medelhastighet för detektor Figur 19  Standardavvikelse för de- 
4-2 (mittkörfältet). tektor 4-2 (mittkörfältet). 
 
För att minska hastighetsspridningen så är troligtvis föreskrivna hastighetsgränser 
att föredra. Detta då rekommenderade hastigheter i vissa fall kan ge större sprid-
ning än vid en fast hastighetsgräns. 

De effekter som rekommenderade hastighetsgränser kan medföra kan även fås 
vid föreskrivna hastighetsbegränsningar om acceptansen hos förarna för före-
skrivna hastighetsgränser på VMS-skyltar är låg eller varierar kraftigt. De simule-
ringar som genomförts med föreskrivna hastigheter utgår ifrån att förarna har 
samma beteende vid vanliga hastighetsskyltar som vid VMS-skyltar med före-
skriven hastighetsbegränsning. 
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6 Diskussion och slutsatser 
En sänkning av hastighetsgränsen ger en minskning av hastighetsspridningen i 
absoluta tal. Förutom att spridningen minskar så minskar även skillnaden i medel-
hastighet mellan körfälten. Även vid lägre flöden än vid maxtimmesflödet fås 
minskningar, dock inte lika stora. Förarnas acceptans för hastighetsgränsen är 
troligtvis lägre vid låga flöden jämfört med vid höga flöden. En sänkning av 
hastighetsgränsen vid låga flöden kan därför vara svårare att få accepterad vilket 
kan göra det svårt att använda hastighetsgränsen som ett medel för att minska 
hastighetsspridningen.  

Sänkningar av hastighetsgränsen ger förstås även betydande ökningar av res-
tiden. En av anledningarna till den minskade spridningen är att alla fordonstyper 
inte alltid har samma hastighetsbegränsning. Lastbilar får till exempel inte åka 
fortare än 90 km/h på motorväg och lastbilar med släp får endast köra 80 km/h.  

En sänkning av hastighetsbegränsningen på en delsträcka av en väg påverkar 
den efterkommande delsträckan väldigt lite. Den första delen av den efter-
kommande delsträckan påverkas givetvis, men ganska snabbt ökar medelhastig-
heten och även spridningen. 

Om hastighetsbegränsningen sänks under en tidsperiod och sedan höjs igen 
ökar medelhastigheten och dess standardavvikelse igen efter höjningen till en nivå 
motsvarande den som råder för nuläget för motsvarande tidsperiod. En sänkning 
under en tidsperiod ger alltså inga kvarvarande effekter på nästkommande tids-
perioder. 

Föreskrivna hastighetsbegränsningar kan användas för att minska hastig-
hetsspridningen både i ett körfält och mellan olika körfält. Beroende på hur förare 
tolkar rekommenderade hastighetsgränser kan även dessa användas för detta syfte. 
En rekommenderad hastighetsgräns kan dock i princip aldrig ge bättre resultat än 
en motsvarande föreskriven och kan i värsta fall ge högre spridning än vid en 
vanlig fast hastighetsgräns. De kriterier för sänkning av hastighetsgränsen som 
testats i detta projekt bygger på den rådande medelhastigheten. De tre varianterna 
som testats genererar aldrig någon höjning av hastighetsgränsen, oavsett trafik-
flöde. Om inte hastighetsgränsen ska sänkas permanent på sträckan behövs 
kriterier för när hastighetsgränsen ska höjas igen. De betydligt lägre effekterna av 
hastighetssänkning vid låga flöden kan vara ett skäl till att höja hastighetsgränsen 
när trafikflödet minskat till en lämplig nivå. En variant kan vara att sänka hastig-
hetsgränsen under maxtimmen/maxtimmarna för att sedan höja gränsen till 
ursprungsvärdet när flödet minskat till en viss nivå. 
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