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Förord 
Under år 2003 påbörjades installationen av ett så kallat MCS (Motorway Control 
System) på Essingeleden mellan Bredäng och Eugenia, med början norrifrån från 
Eugeniatunneln och söderut. I en första etapp klar februari 2003 finns MCS-
skyltar på delen Lilla Essingen–Eugenia och under första halvåret 2004 blev delen 
Nyboda–Lilla Essingen färdigställd. Under hösten 2004 inför öppnandet av Södra 
Länken blev sista etappen Bredäng–Nyboda öppnad och driftsatt. 

Dessutom har förändringar gjorts på Essingeleden i anslutning till färdigställ-
andet av Södra Länken. Sträckan Nyboda–Fredhäll har blivit fyrfältig i nordlig 
riktning med öppnande november 2001 och i sydlig riktning med öppnande i 
november 2002. Dessutom har tillkommit ett ytterligare körfält på delen Fredhäll–
Tomteboda i båda riktningarna. 

Väghållare och ansvarig för dessa åtgärder är Vägverket Region Stockholm 
(VST). VTI har av VST fått i uppdrag att uppskatta effekterna av de åtgärder som 
genomförts på Essingeleden. 

För att kunna utföra detta uppdrag har trafikmätningar i form av floating car-
studier genomförts under 1998–2004 och denna typ av mätningar planeras fort-
sätta kommande år. Dessa mätningar kompletteras av hastighets- och flödesmät-
ningar i fyra olika snitt på Essingeleden samt från radardetektorer till MCS-
systemet. Tillsammans ger dessa data en mycket god tillståndsbeskrivning av 
trafiken på Essingeleden under nämnda år. 

Projektansvarig och kontaktman vid VST är Owe Jansson, som har medverkat 
vid planering och uppläggning av projektet. Arne Carlsson är projektledare vid 
VTI. 

Detta notat är en sammanfattande dokumentation av utförda mätningar under 
2004. Det har i sin helhet författats av Arne Carlsson, VTI. Henrik Edwards 
(tidigare anställd vid VTI) har utarbetat metoden för bearbetning av mätdata 
medan Mohammad-Reza Yahya, VTI, har svarat för all bearbetning av mätdata 
och sammanställningar i tabeller och diagram. 

Floating car-mätningarna har utförts av Mikael Bladlund, VTI. 
Insamling av hastighets- och flödesdata från de fasta mätstationerna har gjorts 

av Allogg AB medan bearbetningen gjorts av Mohammad-Reza Yahya, VTI. Data 
från radardetektorer till MCS-systemet har insamlats av Joakim Barkman, VST. 
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Sammanfattning 
Under 2003 påbörjades installation av ett nytt MCS på Essingeleden mellan 
Bredäng och Eugeniatunneln (Haga Södra), med början norrifrån från 
Eugeniatunneln och söderut. I en första etapp klar februari 2003 finns MCS-
skyltar på delen Lilla Essingen–Eugenia och under första halvåret 2004 blev delen 
Nyboda–Lilla Essingen färdigställd. Under hösten 2004 inför öppnandet av Södra 
Länken blev sista etappen Bredäng-Nyboda öppnad och driftsatt. 

Dessutom har förändringar på Essingeleden gjorts i anslutning till färdig-
ställandet av Södra Länken. Sträckan Nyboda–Fredhäll har blivit fyrfältig i 
nordlig riktning med öppnande november 2001 och i sydlig riktning med 
öppnande i november 2002. Dessutom har tillkommit ett ytterligare körfält på 
delen Fredhäll–Tomteboda i båda riktningarna. 

Sedan 1998 har VTI i uppdrag att genomföra kontinuerliga mätningar för att 
uppskatta effekterna på framkomligheten och även till viss del miljön av de 
åtgärder som vidtas på Essingeleden. 

En typ av mätningar som genomförts under åren 1998–2003 är så kallade 
floating car-studier. En instrumenterad bil framförs enligt ett förutbestämt kör-
schema ett lämpligt antal gånger längs sträckan Bredäng–Eugeniatunneln. Res-
tiden för hela sträckan för varje rutt mäts tillsammans med bensinförbrukningen. 
Den totala sträckan Bredäng–Eugeniatunneln har vid datainsamlingen delats i tre 
delsträckor enligt nedanstående uppställning, jämför med karta på sidan 14: 

1. Bredäng–Nyboda 
2. Nyboda–Fredhäll 
3. Fredhäll–Eugenia. 

 
Mätningar med floating car-fordon har för 2004 genomförts under två mätom-
gångar, juni respektive december, på en måndag och en tisdag för varje omgång. 
Under morgnar och eftermiddagar råder i allmänhet hög trafikträngsel, som 
medför längre restider och högre bränsleförbrukning. De omfattande vägarbeten 
som pågått under tidigare år mellan Nyboda och Fredhäll är avslutade hösten 
2002. Men vid mätningarna under 2003 pågick ett mindre vägarbete i och genom 
trafikplats Västberga, som dock höll på att avslutas vid mätningen i december 
2003. Vid mätningarna 2004 fanns inga störande vägarbeten. MCS-systemet var 
aktivt på sträckan Nyboda–Lilla Essingen–Eugenia under junimätningen 2004. 
Vid mätningen i december fanns aktivt system i gång från Bredäng till Eugenia, 
hela den studerade sträckan. Det skall påpekas att i oktober 2004 öppnades Södra 
Länken för trafik, varför det i december 2004 var den första mätningen efter 
öppnandet. 

För att uppskatta trafikförhållandena under lågtrafiktid utan nämnvärd trafik-
trängsel har mätningar gjorts varje mätdag mellan kl. 10–12. Under dessa tider var 
trafikförhållandena i stort sett stabila och mätfordonet framfördes utan störningar. 
För varje mätomgång beräknades medelvärdet av restid, bränsleförbrukning samt 
utsläpp av koldioxid och kväveoxider under lågtrafiktid. 

Dessa resultat från lågtrafiktid kan jämföras med motsvarande data från 
högtrafiktid under morgnar och eftermiddagar. Reshastigheten för varje körd rutt 
under dessa tider har jämförts med den som uppmätts under lågtrafiken för aktuell 
mätomgång. På så sätt har tidpunkter med trafikträngsel kunnat bestämmas. 

För alla rutter som körts under tidpunkter med trafikträngsel (se definition i 
kapitel 5) har medelvärdet av restid, bränsleförbrukning och emissioner beräknats. 
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Denna beräkning är gjord per delsträcka och riktning och resultatet har jämförts 
med motsvarande data från lågtrafiktiden. Med dessa framräknade skillnader i 
restid och bränsleförbrukning har trängseleffekter i form av restidsförlängning, 
merförbrukning av bränsle samt merutsläpp av koldioxid och kväveoxid kunnat 
beräknas. Denna beräkning är gjord för varje mätperiod, delsträcka, riktning samt 
tid på dagen. 

Till exempel kan nämnas att på delen Bredäng–Nyboda (3,9 km) i riktning 
norrut fanns trafikträngsel enbart under en dag i junimätningen med reshastig-
het på 21 km/h. I december efter öppnandet av Södra Länken finns kraftig 
trängsel under båda morgnar med en reshastighet på 19 km/h, vilket ger en res-
tidsförlängning på 9,6 minuter över knappt 4 km. Även på delen Nyboda–Fredhäll 
har trafikförhållandena försämrats i december 2004 när Södra Länken öppnats. 
Men utformningen med fyra körfält mellan Nyboda och Fredhäll synes ha 
betydelse eftersom reshastigheten ligger på 32 km/h (ger en restidsförlängning på 
4,5 minuter). Detta är väsentligt bättre värden än söder om Nyboda. 

I riktning söderut är restidsförlängningen för mätbilen 2,3 minuter på delen 
Nyboda–Bredäng (4,4 km) under eftermiddagen i juni vid en reshastighet på 
47 km/h. I december observeras en försämring till 3,0 minuter och 42 km/h. Men 
övriga delar av Essingeleden söderut har samma eller något bättre trafikav-
veckling i december jämfört med juni. Detta kan förklaras av att MCS-systemet 
har positiva effekter som kompenserar trafikökningen på dessa avsnitt. 

På Essingeleden finns dessutom mätutrustning för mätning av hastighet och 
flöde i fyra olika snitt per riktning, utplacerade på de tre delsträckorna. Mätutrust-
ningen utgörs av nedfrästa slingor (ett par per körfält), vilket ger möjlighet att 
mäta passagetid, hastighet och fordonstyp för varje passerande fordon. Denna 
utrustning var i bruk till oktober 2004, då den demonterades i alla fyra mätsnitt. 
Efter detta användes i stället de radardetektorer som tillhör MCS-systemet för 
mätning av fordonsflöden och hastigheter längs Essingeleden. 

Mätningar har skett samtidigt som floating car-mätningarna ägt rum i juni och 
december 2003. Uppmätta trafikflöden har använts till att beräkna timflöden för 
de tider som mätningar med floating car har ägt rum och speciellt för de tid-
punkter 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 delsträcka och riktning. Som redovisats ovan 
observeras markanta försämringar vid decembermätningen när Södra Länken 
öppnats. Vid tidigare års mätningar har framkomligheten i december varit bättre 
jämfört med juni respektive år. Det är därför intressant att jämföra resultatet från 
december 2004 med föregående år. 

Generellt sett var framkomligheten i riktning norrut klart sämre för alla del-
sträckor i högtrafiktid under år 2004 jämfört med i år 2003. Detta visar sig som 
lägre reshastighet och längre perioder med trängsel. Reshastigheten i december 
2004 har i riktning norrut minskat på alla delsträckor med ca 15–20 km/h. Totalt 
norrut för hela Essingeleden har reshastigheten minskat med 15 km/h. 
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På eftermiddagen i riktning söderut är skillnaderna mindre, det är i stort sett 
oförändrade förhållandena nu år 2004 norr om Nyboda, men en klar försämring 
kan noteras på delen Nyboda–Bredäng. Totalt sett i sydlig riktning för hela 
Essingeleden är dock reshastigheten oförändrad eftersom det är en viss förbättring 
på delsträcka 3. De relativt sett positiva effekterna på delsträcka 2 och 3 kan 
förklaras av MCS-systemet som har positiva effekter vid måttlig överbelastning. 

Men förutom ovan beskrivna effekter har tider med trafikträngsel blivit längre 
för båda mätdagarna. Detta innebär att högre antal störda fordon och att fördröj-
ningar och merutsläpp totalt sett över en hel dag blir högre. Följande resultat 
gällande för december 2004 kan nämnas: 

• Restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) i riktning norrut 
har jämfört med 2003 ökat med ca 2 380 timmar (315 %) och är dessutom 
ca 40 % högre än i december 2002. Drygt hälften av ökningen ligger då 
söder om Nyboda med ca 1 220 timmar. Den andra halvan av restids-
förlängningen är ganska jämt fördelad på de två delsträckorna 

• Merförbrukning av bränsle per dag norrut har relativt sett ökat lika 
mycket, med ca 4,3 m3. Merparten av ökningen ligger söder om Nyboda 
med 2,1 m3 

• Restidsförlängningen per dag söderut har jämfört med 2003 ökat något 
med 30 % eller ca 175 timmar och ligger ca 15 % över nivån från 
december 2002. På delsträcka 1 söder om Nyboda finns dock en tydlig 
ökning med ca 230 timmar. Norr om Nyboda har restiden i trafikträngsel 
tvärtom minskat med ca 55 timmar 

• Merförbrukning av bränsle per dag har ökat marginellt med ca 330 liter. 
Precis som för restiden finns en ökning söder om Nyboda, en ökning med 
290 liter. Sålunda har bränsleförbrukningen ökat marginellt norr om 
Nyboda med 40 liter. 

 
För jämförelse över ett helt år har ett medelvärde för båda mätomgångarna 
beräknats. Detta medelvärde kan sägas motsvara de totala effekterna för ett 
medelvardagsdygn under ett år. Men för år 2004 representerar medelvärdet en 
tänkt situation där Södra Länken varit öppen under ca sex månader. För år 2004 
var MCS-systemet aktivt i juni norr om Nyboda och aktivt för hela sträckan från 
Bredäng till Eugenia i december. 

På delen Bredäng–Nyboda i riktning norrut är restidsförlängningen ca 
1 120 timmar i genomsnitt per morgon med en merförbrukning av bränsle på ca 
2 000 liter och med merutsläpp av CO2 på knappt 4 800 kg. Detta är väsentligt 
högre värden än för år 2003 men det är stor skillnad mellan respektive mätom-
gång. På delen Nyboda–Fredhäll är restidsförlängningen ca 610 timmar norrut på 
morgonen, vilket innebär en marginell förbättring. 

I riktning söderut på delen Nyboda–Bredäng erhölls en restidsförlängning med 
totalt 360 timmar, merförbrukning bränsle med 570 liter samt meremissioner på 
1 380 kg CO2. Detta är en reduktion jämfört med 2003 med en markant minskning 
i juni på eftermiddagen men en ökning i december. 

På detta sätt har effekterna för ett medelvardagsdygn beräknats. Man kan 
uppskatta att det blir ca 215 dagar under ett år med trafikträngsel, vilket motsvarar 
5 vardagsdygn under 43 veckor. För att erhålla de totala effekterna under ett helt 
år bör därför de beräknade medelvärdena multipliceras med 215. Tabellen nedan 
redovisar dessa totala effekter för ett helt år per riktning och totalt för hela 
Essingeleden. Data för både 2004 och 2003 redovisas. 
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Tabell I  Totala trafikeffekter per år i form av merförbrukning vid trafikträngsel, 
uppdelat på riktningar och totalt för hela Essingeleden. 

Riktning 
Restid 

kilotimmar 
Bränsle 

m3 
CO2 

ton 
NOx 

ton 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1 564 585 1 129 1 112 2 734 2 691 0,93 0,90 
2 230 199 507 375 1 217 901 0,16 0,16 

1+2 793 784 1 636 1 486 3 950 3 592 1,08 1,07 
 

Totalt på hela Essingeleden i båda riktningarna uppgår restidsförlängningen år 
2004 till ca 784 tusen timmar på ett år, vilket är en marginell minskning från 
2003 (förbättringen i juni och försämringen i december väger jämnt). Det finns en 
markant ökning på delsträcka 1 i nordlig riktning med 110 tusen timmar men en 
nästan lika stor minskning på delsträcka 3 norrut med 80 tusen timmar. 

Merförbrukningen av bränsle och koldioxid har samma tendens som restidsför-
längningen med en kraftig ökning på delsträcka 1 (riktning norrut) och mindre 
reduktioner på delsträcka 1 och 2. Totalt för alla delsträckor har merförbrukningen 
av bränsle och koldioxid minskat med ca 10 %. Det finns således en tendens till 
mer jämna körförlopp i topptrafik vilket resulterar i en reduktion av bränsle me-
dan restiden är oförändrad. Detta kan mycket väl vara en effekt av MCS-systemet. 

Resultatet i tabellen ovan kan tas som utgångspunkt för en monetär värdering 
av effekterna vid trängsel. Därvid nyttjas de värderingar som VV tillämpar i lång-
tidsplanarbetet vid konsekvensbeskrivning av väginvesteringar (KAN/EVA). En 
beräkning med nu gällande värderingar (ASEK-värden) slutar totalt på 111,6 mil-
joner kr för 2004 för mereffekter av trafikträngsel, av vilket restiden svarar för 
absoluta merparten, 102,3 miljoner kr. Jämfört med 2002 har den totala summan 
för mereffekter minskat marginellt med 2 %. 

För att ställa uppmätta trängseleffekter i relation till normala färdtiden kan följ-
ande generella diskussion göras. I icke högtrafiktid tar det ca 10 minuter att färdas 
sträckan Bredäng–Eugenia. Restidsförlängningen under år 2004 på 785 kilo-
timmar motsvarar då tiden för ca 4,71 miljoner fordonsresor vid ostörda förhåll-
anden. Genomsnittligt trafikeras Essingeleden av ca 100 000 fordon per dygn. Så-
ledes motsvarar restidsförlängningen år 2004 den totala restiden för 47 dygns eller 
knappt 7 veckors trafik vid ostörda förhållanden. 

Görs samma beräkning för merförbrukning av bränsle på 1 490 m3 under år 
2004 motsvarar denna 1,86 miljoner personbilsresor vid ostörda förhållanden. 
Detta i sin tur motsvarar normal förbrukning av bränsle och utsläpp av koldioxid 
vid ostörda trafikförhållanden för 19 dygns trafik. 

Som omtalats ovan har MCS-systemet varit igång under båda mätomgångarna 
2004. I juni observeras en klar förbättring av framkomlighet och trafikavveck-
ling jämfört med juni 2003. Största delen av denna förbättring kan troligtvis till-
skrivas MCS-systemet, men i riktning söderut pågick 2003 ett mindre vägarbete 
vid Västberga som påverkade trafiken i högtrafiktid. 

I december 2004 var MCS-systemet aktivt på hela sträckan Bredäng–Eugenia. 
Men trafikökningen efter att Södra Länken öppnat förtar helt effekten av MCS-
systemet som i riktning norrut inte kan sägas ha någon effekt. Däremot är förhåll-
andena oförändrade i december 2004 i riktning söderut jämfört med 2003. Detta 
gäller på avsnittet Eugenia–Nyboda och tyder på att MCS-systemet bidrar till 
oförändrad servicenivå trots trafikökningen. 

8 VTI notat 20-2005 



 

0 Definitioner och begrepp 
I framställningen i denna dokumentation användes följande definitioner och be-
grepp: 

 
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: 

 

duVuVuV )/()()(
0

22 Φ−= ∫
∞

ψ  

 
där Ψ är standardavvikelsen, u är punkthastigheten i en punkt, V är 
reshastigheten över sträckan och Φ(u/V) är täthetsfunktionen för 
punkthastigheten betingat att reshastigheten är V. Av mättekniska 
skäl beräknas Ψ som en summa enligt följande 

 

TV
n

iuV /5,02)
1

()(2 ∗−∑=ψ  

 
där ui är punkthastigheten i tidsintervall nr i och 0,5 är tiden i detta 
intervall. T är restiden över sträckan. Således representeras täthets-
funktionen 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 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. 
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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 

reduceras för samtliga eller nästan samtliga trafikanter. I 
denna dokumentation anses trafikträngsel råda när reshastig-
heten 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 mer-
utsläpp, mätt i kg eller g. 
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1 Bakgrund 
Under 2002 påbörjades installation av ett nytt MCS på Essingeleden mellan 
Bredäng och Eugeniatunneln (Haga Södra), med början norrifrån från Eugenia-
tunneln och söderut. I en första etapp klar februari 2003 finns MCS-skyltar på 
delen Lilla Essingen–Eugenia i båda riktningarna och under första halvåret 2004 
blev delen Nyboda–Lilla Essingen färdigställd. Under hösten 2004 inför öppnan-
det av Södra Länken blev sista etappen Bredäng–Nyboda öppnad och driftsatt. 

Dessutom har förändringar på Essingeleden gjorts i anslutning till färdig-
ställandet av Södra Länken. Sträckan Nyboda–Fredhäll har blivit fyrfältig i nord-
lig riktning med öppnande november 2001 och i sydlig riktning med öppnande i 
november 2002. Dessutom har tillkommit ett ytterligare körfält på delen 
Fredhäll–Tomteboda i båda riktningarna. Under våren 2001 ändrades nedfarten 
söderut till Klarastrandsleden från Norra Länken på så sätt att avfarten målades 
tvåfältig i Karlbergs trafikplats. 

Sedan 1998 har VTI i uppdrag att genomföra kontinuerliga mätningar för att 
uppskatta effekterna på framkomligheten och till viss del miljön av de åtgärder 
som vidtas på Essingeleden. 

En typ av mätningar som genomförts under åren 1998–2003 är så kallade 
floating car-studier. En instrumenterad bil framföres enligt ett förutbestämt kör-
schema ett lämpligt antal gånger längs sträckan Bredäng–Eugeniatunneln. Res-
tiden för hela sträckan för varje rutt mäts tillsammans med bensinförbrukningen. 
Från mätdata ur varje rutt beräknas följande effekter över körd (del)sträcka: 

• reshastighet (km/h) 
• bränsleförbrukning (l/mil) 
• standardavvikelse i reshastighet (km/h). 

 
Det sist angivna måttet anger variationen i hastighet längs rutten omkring den 
uppmätta 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). 

I [Carlsson & Yahya, 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004], finns en 
dokumentation av mätningarna från 1998 till och med 2003. Under år 2004 har 
två mätomgångar på Essingeleden genomförts, under vecka 25 respektive vecka 
50 (måndag–tisdag båda omgångarna men en vecka senare än normalt på grund av 
53 veckor under 2004). I Carlsson & Yahya [VTI PM daterade 2004-07-08 resp. 
2005-02-10] finns en sammanfattande redovisning av resultaten från dessa två 
mätomgångar under 2004. Dessa två PM redovisar resultat i form av restider och 
bränsleförbrukning för tre delsträckor på den ca 12 km långa mätsträckan mellan 
Bredäng och Eugeniatunneln. 

Ovan beskrivna mätningar med floating car har kompletterats med insamling 
av hastighet- och flödesdata i fyra olika snitt under de dagar floating car-studier 
ägt rum. Under 2004 har detta upplägg således genomförts vid två tillfällen, vecka 
25 respektive vecka 50, juni och december. Utöver dessa två mättillfällen har 
insamling gjorts av enbart hastighets- och flödesdata vid två tillfällen, i mars och 
i september. Dessa mätningar genomförs för att ha kontroll på variationen i trafik-
flöde under året. Dokumentation av dessa hastighets- och flödesmätningar finns i 
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fyra olika PM, en per mätomgång, [Carlsson & Yahya, PM daterade 2004-05-10, 
2004-07-14, 2004-10-07 resp. 2005-02-17]. 

I denna dokumentation görs en mer övergripande analys av de olika mätom-
gångarna och med tyngdpunkt på effekterna för de tre delsträckorna. Vid datain-
samlingen med floating car har nämligen början och slutet på tre delsträckor 
registrerats. Se vidare nästa avsnitt. Dessutom görs en uppräkning på årsbasis av 
de effekter trafikträngseln medför och en monetär värdering av dessa effekter. 
Beräknade effekter för 2004 jämföres med motsvarande data från 2003. 

MCS-systemet var aktivt på sträckan Nyboda–Lilla Essingen–Eugenia under 
junimätningen. Vid mätningen i december fanns aktivt system i gång från 
Bredäng till Eugenia, hela den studerade sträckan. Det skall påpekas att i oktober 
2004 öppnades Södra Länken för trafik, varför det i december 2004 var den 
första mätningen efter öppnandet. 
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2 Beskrivning av delsträckor 
Den totala sträckan Bredäng–Eugeniatunneln har vid datainsamlingen delats i tre 
delsträckor enligt nedanstående uppställning: 
1. Bredäng–Nyboda 
2. Nyboda–Fredhäll 
3. Fredhäll–Eugenia 

 
Nedan ges en kortfattad och sammanfattande beskrivning av de tre delsträckorna, 
jämför med kartan i figur 1 på sidan 14. 

 
2.1 Bredäng–Nyboda 
Denna delsträcka är en sexfältig motorväg med hastighetsbegränsning 90 km/h i 
den södra delen, ca 2,9 km i riktning norrut och 1,7 km i riktning söderut. Den 
norra delen fram till Nyboda har 70 km/h. 

Delsträckan börjar/slutar precis vid den norra på- respektive avfarten i 
Bredängs trafikplats (1083A119.17 och A119.18 i Vägverkets referenssystem). 
Riktning 1 norrut är 3,87 km och slutar vid avfarten norrut ner till Årstalänken i 
Nyboda trafikplats (1024A122.02). 

Riktning 1 söderut är 4,37 km och börjar vid avfarten söderut till Årstalänken i 
Nyboda trafikplats (1024A122.04). Genom trafikplatsen finns enbart två körfält 
på E4 på en sträcka av ca 540 m fram till påfarten upp från Årstalänken. 

Mellan Bredäng och Nyboda finns två fullständiga trafikplatser med både av- 
och påfarter i båda riktningarna, benämnda Västertorp och Västberga. 

 
2.2 Nyboda–Fredhäll 
Denna delsträcka har genomgående 70 km/h som hastighetsbegränsning och har 
till övervägande del haft tre körfält per riktning fram till mitten av november 
2002. Men därefter finns fyra genomgående körfält per riktning. Riktning 1 norrut 
börjar vid avfarten i Nyboda (se ovan) och har två körfält genom trafikplatsen på 
en sträcka av ca 700 m fram till påfarten upp från Årstalänken där fyra körfält 
börjar. Delsträckan slutar vid norra tunnelmynningen vid Fredhäll och är 4,19 km 
i nordlig riktning. Mellan trafikplatserna Gröndal och Stora Essingen finns ett 
femte körfält mellan påfarten i Gröndal och avfarten vid Stora Essingen, vilket 
således utgör additionsfält i en växlingssträcka ca 400 m lång.  

Riktning 2 söderut börjar vid norra tunnelmynningen vid Fredhäll och går fram 
till avfarten i Nyboda med fyra genomgående körfält längs hela denna sträcka. 
Avfarten i trafikplats Stora Essingen var tidigare ett fjärde körfält i form av ett 
additionsfält men är nu en vanlig kilavfart. Vidare finns ett femte fält i form av ett 
additionsfält mellan påfart vid Stora Essingen och avfart vid Gröndal, med en 
längd av ca 400 m. Den totala längden för delsträckan är 3,60 km. 
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Mellan Nyboda och Fredhäll finns fyra trafikplatser med skilda funktioner. De 
två första; Nybohov och Gröndal, har enbart en påfart norrut och en avfart 
söderut. Den tredje, Stora Essingen, har enbart avfart norrut men både av- och 
påfart söderut. Slutligen finns Lilla Essingen, som enbart har en påfart i nordlig 
riktning och inga anslutningar i sydlig riktning. 

 
2.3 Fredhäll–Eugenia 
Denna delsträcka har också 70 km/h som hastighetsbegränsning med fram till 
november 2001 omväxlande tre eller två körfält per riktning, dock övervägande 
två körfält. Båda riktningarna börjar respektive slutar i norra mynningen av dels 
tunneln vid Fredhäll och dels tunneln vid Eugenia. 

Riktning 1 norrut är 4,01 km lång. Första delen hade tidigare två körfält fram 
till påfarten i trafikplats Lindhagensgatan. Denna påfart fortsatte som ett tredje 
körfält upp till trafikplats Tomteboda och avfarten till Solna, ca 770 m. Från 
mitten av maj 2001 finns det tre genomgående körfält på avsnittet från Fredhäll 
upp till Tomteboda. Påfarten från Lindhagensgatan fortsätter nu som ett fjärde 
körfält upp till trafikplats Tomteboda och försvinner därefter vidare mot Norra 
Stationsgatan. Från Tomteboda är det två genomgående körfält fram till Karlbergs 
trafikplats och påfarten från Klarastrandsleden vid Solnabron. Där börjar ånyo ett 
tredje körfält som växlingssträcka fram till avfarten i nästa trafikplats Norrtull. 
Denna växlingssträcka är ca 450 m. Efter avfarten i Norrtull blir det därefter två 
körfält genom Eugeniatunneln fram till sträckans slut.  

Riktning 2 söderut är 4,10 km lång. Delsträckan börjar med två körfält genom 
Eugeniatunneln fram till Norrtulls trafikplats. Där börjar ett tredje och fjärde kör-
fält som växlingssträcka fram till avfarten till Klarastrandsleden i Karlbergs trafik-
plats, en sträcka på ca 450 m. Därefter är det två körfält fram till Tomteboda och 
påfarten från Solna. Denna påfart fortsatte innan november som ett tredje körfält 
ner till avfarten i trafikplats Lindhagensgatan, ca 1 020 m. Återstående del fram 
till Fredhällstunneln hade två körfält. Efter november 2001 finns det tre genom-
gående körfält på avsnittet från Tomteboda ner till Fredhällstunneln. 

Sträckan mellan Karlberg och Norrtull är mycket hårt belastad och ca 35 % av 
alla fordon på detta avsnitt kör av eller på Essingeleden (Norra Länken) och 
utnyttjar därvid additionsfälten i växlingssträckan. I sydlig riktning har därför 
under våren 2001 additionsfältet blivit tvåfältigt genom att vägrenen gjorts om till 
körfält. 

Förutom ovan nämnda trafikplatser finns även Fredhälls trafikplats precis norr 
om tunnelmynningen. Här finns två avfarter i nordlig riktning och en påfart i 
riktning söderut, som hade två körfält i påfarten. Ett av dessa fortsatte som 
växlingssträcka fram till Stora Essingen, jämför ovan i 2.2. Efter november 2001 
finns tre genomgående körfält genom trafikplatsen och enbart ett körfält i påfarten 
som fortsätter upp på Essingeleden som genomgående körfält. Detta innebär att 
trafiken på Drottningholmsvägen från väster och öster måste väva ihop före den 
enfältiga påfarten som leder ut på Essingeleden. 
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3 Hastighets- och flödesmätningar 
3.1 Mätplatser 
På Essingeleden har installerats mätutrustning för mätning av hastighet och flöde i 
fyra olika snitt per riktning. Denna utrustning utgöres av nedfrästa slingor (ett par 
per körfält), vilket ger möjlighet att mäta passagetid, hastighet och fordonstyp för 
varje passerande fordon. Uppmätta fordonsdata lagras i VV:s METOR-utrustning. 
Mätsnitten är belägna på följande platser: 
1. Västertorp, placerat ca 1 000 m syd bron i Västertorps trafikplats (och ca 

600 m norr påfart norrut i Bredängs trafikplats) på delsträcka 1 
2. Hägerstensvägen, placerad på bro över Hägerstensvägen och ca 500 m norr 

om påfart i Nyboda trafikplats på delsträcka 2 
3. Lilla Essingen, på ön 80 m norr om påfart från Essingeöarna i slutet på 

delsträcka 2 
4. Eugenia, placerad ca 200 m öster om Solnabron mitt på växlingssträckan 

mellan Karlbergs och Norrtulls trafikplatser. Högra körfältet i vardera rikt-
ningen utgöres av växlingsfält för trafik till/från Klarastrandsleden. Snittet 
ligger i slutet på delsträcka 3. 

 
I varje mätsnitt registreras för varje passerande fordon utnyttjat körfält, tidpunkt, 
hastighet och typ av fordon. Varje riktning kan betraktas som en oberoende 
mätplats. För varje mätdag insamlas data mellan kl. 6 och 19. 

Denna utrustning var i bruk till oktober 2004, då den demonterades i alla fyra 
mätsnitt. Mätningar skedde samtidigt som floating car-mätningar ägde rum i juni. 
Utöver detta mättillfälle har insamling av enbart hastighets- och flödesdata gjorts 
vid två tillfällen, i mars och i september. Tyvärr förekommer en hel del bortfall i 
mätningarna av olika orsaker. Vid mätningarna under 2004 kunde ingen komplett 
mätomgång erhållas med data för samtliga fyra snitt och båda riktningarna. I 
Hägersten erhölls kompletta data enbart i nordlig riktning för mars, under 
övriga mätomgångar var det bortfall i ett eller flera körfält både norrut och 
söderut. På Lilla Essingen erhölls kompletta data norrut i mars och söderut i 
juni. Övriga mätomgångar hade bortfall i ett eller två körfält både norrut och 
söderut. 

I mätsnitten Västertorp och Eugenia erhölls kompletta data i båda 
riktningarna för både mars och juni. I september var det bortfall i ett körfält 
per riktningen i Västertorp. I Eugenia var det då bortfall i två körfält norrut under 
andra dagen och bortfall i två körfält söderut båda dagarna. Generellt sett var 
septembermätningen mycket dålig och kan inte användas. 

Under decembermätningen användes i stället de radardetektorer som tillhör 
MCS-systemet för att mäta fordonsflöden och hastigheter längs Essingeleden. I en 
första etapp från 2003 finns ca 20 portaler med radardetektorer per riktning på 
sträckan mellan Lilla Essingen och Eugeniatunneln. Under 2004 har tillkommit 
23–24 detektorer per riktning mellan Bredäng och Lilla Essingen som nästan alla 
var i drift under mätningen. Från alla dessa detektorer går det nu att få trafikdata 
per körfält på samma sätt som för den nedmonterade METOR-utrustningen. 

För studie av flöde och hastighet användes fyra radardetektorer belägna i stort 
sett på samma platser som slingorna för METOR-utrustningen. Dessutom an-
vändes ytterligare två mätsnitt, se [Carlsson & Yahya, PM 2005-02-17]. 
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3.2 Databearbetning 
Två olika slag av databearbetning görs. Den första bearbetningen gäller värden på 
timnivå. För varje körfält beräknas flödet per hel timme och medelvärdet i 
hastighet under denna timme. Medelhastigheten beräknas i form av reshastighet 
vilket är detsamma som medelrestiden mellan de två slingorna omräknad till 
hastighet. För radardetektorerna är det medelrestiden genom ”radarloopen” 
omräknad till hastighet. För varje riktning beräknas det totala flödet 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 självklart inte göras för timmar med bortfall. I denna bearbetning 
har de så kallade pulsfordonen inräknats i flödet men de är ej med i beräkning av 
medelhastighet, eftersom de får en schablonhastighet på 1 km/h. 

Den andra bearbetningen sker på tvåminutersnivå. För varje tvåminutersperiod 
beräknas flödet omräknat till fordon/h per körfält och totalt för en riktning. 
Motsvarande görs för hastigheten med reshastighet per körfält under två minuter 
och totalt för en riktning per två 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 inträffar, eftersom hastigheten i alla 
körfält sjunker mycket påtagligt under ett kort tidsintervall, se diagram i [Carlsson 
& Yayha, PM 2004-05-10, 2004-07-14, 2004-10-07 resp. 2005-02-17]. Precis 
som i timdata är pulsfordonen med i flödesberäkningen men ej i hastighets-
beräkningen. 
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4 Resultat för lågtrafiktid 
Mätningar med floating car-fordon har genomförts under två olika mätveckor 
under måndag–tisdag för varje vecka. Mätningar är gjorda från ca kl. 6.30 fram 
till kl. 18.30 varje mätdag. 

För att uppskatta trafikförhållandena under lågtrafiktid utan nämnvärd trafik-
trängsel har mätningar gjorts varje mätdag mellan ca kl. 10–12. Under dessa tider 
var trafikförhållandena i stort sett stabila och mätfordonet framfördes utan 
störningar. Resultaten från dessa rutter kan sägas motsvara det genomsnittliga 
fordonets hastighetsval utan att någon större hänsyn behöver tas till omgivande 
trafik och ger en uppfattning om trafikförhållandena under lågtrafiktid. 

För varje mätvecka har åtta rutter per riktning gjorts under de två dagarna. 
Medelvärdet för olika trafikeffekter för dessa rutter har beräknats. Nedan i tabell 1 
anges medelvärdet av uppmätta data för dessa rutter mitt på dagen för respektive 
delsträcka och riktning. Uppmätta data utgöres av reshastighet över sträckan 
(km/h), bensinförbrukning över sträckan (l/10 km) samt standardavvikelse i 
hastighet längs sträckan. Från bensinförbrukningen kan utsläpp av koldioxid 
(kg/km) beräknas. (1 liter bensin motsvarar 2,36 kg CO2 efter förbränning). I 
tabellen är riktning 1 norrut och riktning 2 söderut. 

Dessutom har varje körförlopp modellberäknats med VETO-programmet och 
härur har utsläpp av kväveoxider (NOx) beräknats. Dessa beräknade emissioner 
redovisas också i tabell 1 nedan. De beräknade utsläppen gäller för en bil av 
1990 års modell med katalysator. Men detta motsvarar i stort sett de värden som i 
genomsnitt erhålles från dagens fordonspark, där ca 90 % av trafikarbetet utförs 
av fordon med katalysator. 

De omfattande vägarbeten som pågått under tidigare år mellan Nyboda och 
Fredhäll med körfältsavstängning eller förskjutna körfält är avslutade hösten 
2002. Men vid mätningarna under 2003 pågick ett mindre vägarbete i och genom 
trafikplats Västberga som medförde förskjutna körfält i båda riktningarna. Detta 
vägarbete höll dock på att avslutas vid decembermätningen 2003. Vid mätning-
arna 2004 fanns inga störande vägarbeten, men som påpekats ovan i kapitel 1 
hade Södra Länken öppnats för trafik under decembermätningen. 

Väderbetingelserna under båda mätomgångarna var bra men med en del regn-
skurar båda dagarna under junimätningen. I december var vädret under måndagen 
mulet med uppehåll och frisk vind samt en temperatur på ca +3 grader. Under 
tisdagen var vädret likartat, mulet och disigt men med lätt regn på morgonen och 
frisk sydlig vind som avtog under dagen. Temperaturen var ca +8 grader på 
tisdagen. 
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Tabell 1  Resultat av körningar under lågtrafik, uppmätta medelvärden av åtta 
godkända rutter per riktning och delsträcka för två mättillfällen. 

Medel Bränsle Std.Av. CO2 NOx

hastighet förbrukning Hastighet
Delsträcka Riktning Månad km/h l/mil km/h kg/km g/km

1*Bredäng-Nyboda 1 jun-04 82,2 0,620 6,1 0,146 0,167
1*Bredäng-Nyboda 1 dec-04 82,3 0,657 5,7 0,155 0,168

1*Nyboda-Bredäng 2 jun-04 80,0 0,620 4,6 0,146 0,163
1*Nyboda-Bredäng 2 dec-04 80,2 0,679 4,3 0,160 0,165

2*Nyboda-Fredhäll 1 jun-04 76,1 0,519 4,4 0,122 0,152
2*Nyboda-Fredhäll 1 dec-04 74,5 0,568 4,5 0,134 0,149

2*Fredhäll-Nyboda 2 jun-04 76,9 0,684 4,8 0,161 0,154
2*Fredhäll-Nyboda 2 dec-04 75,2 0,734 5,0 0,173 0,154

3*Fredhäll-Eugenia 1 jun-04 74,8 0,583 6,5 0,138 0,151
3*Fredhäll-Eugenia 1 dec-04 74,6 0,634 5,8 0,150 0,154

3*Eugenia-Fredhäll 2 jun-04 70,4 0,641 6,4 0,151 0,150
3*Eugenia-Fredhäll 2 dec-04 70,4 0,675 5,8 0,159 0,149  

 
Av tabellen framgår att delsträcka 1 Bredäng–Nyboda har den högsta medelres-
hastigheten med ca 82 km/h i riktning norrut, främst beroende på att här finns ett 
2–3 km långt avsnitt med 90 km/h. Detta 90-avsnitt är drygt en km längre i 
riktning 1, vilket ger något lägre reshastigheter på ca 80 km/h i riktning 2 söderut 
på denna delsträcka. På de två andra delsträckorna ligger medelhastigheten mellan 
74 och 77 km/h med undantag av delsträcka 3 söderut som ligger på en lägre nivå 
med ca 70 km/h. Skillnaderna mellan juni- och decembermätningen är marginella 
för alla delsträckor och båda riktningarna. 

Värdet för standardavvikelsen ligger på ca 5–9 % av reshastigheten vilket är 
normalt och ett tecken på små trafikstörningar. Delsträcka 1 söderut har den 
minsta standardavvikelsen på ca 5,5 % av reshastigheten. 

De uppmätta medelhastigheterna är illustrerade i diagram i bilaga 1, där för 
varje riktning medelhastigheten per mätperiod är inlagd som ett vågrätt streck för 
varje delsträcka och riktning. Den mycket marginella skillnaden mellan juni- och 
decembermätningen framgår i diagrammet. 

Uppmätt bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp varierar mellan 
delsträckor och riktningar, vilket förklaras av skillnader i vertikal linjeföring och 
till viss del av hastighetsnivån. Det kan observeras att det är en systematisk 
skillnad i bränsleförbrukning mellan juni- och decembermätningen för alla 
delsträckor. Detta beror på skilda väderbetingelser. 

Data för kväveoxider är som nämnts beräknat med VETO-programmet med 
uppmätt hastighetsprofil som indata. Detta innebär att erhållna resultat gäller för 
normaliserade förhållanden med en plan väg och vindstilla. Skillnaderna mellan 
juni och december är marginella. Dessutom blir skillnaden mellan delsträckor 
liten eftersom förhållandena är normaliserade. 
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Hastighetsvariationen under färd uttryckt som standardavvikelse i reshastighet 
längs varje sträcka ligger normalt på nivån 5–10 % av reshastigheten enligt ovan. 
Detta innebär att den genomsnittlige bilisten vid lågtrafiktid under minst 70 % av 
restiden ligger i hastighetsintervallet +/- 5–10 % av sin reshastighet. Resterande 
30 % av restiden är variationen högre än 5–10 %. Detta mått är utgångspunkt för 
att bedöma körkomforten längs en sträcka. 
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5 Tider med trafikträngsel 
Varje körd rutt per mätdag är bearbetad på följande sätt. Reshastigheten per 
delsträcka har beräknats och plottats som funktion av starttiden (avgångstiden) för 
varje delsträcka. Se bilaga 2, som redovisar samtliga diagram för båda mätom-
gångarna. Det finns ett diagram per mätdag och riktning och således tillsammans 
åtta diagram för två mätomgångar. Ur dessa diagram kan man för varje delsträcka 
relativt enkelt urskilja tider med trafikträngsel. Detta har gjorts genom att jämföra 
reshastigheten för varje enskild rutt med den som uppmätts under lågtrafiktid mitt 
på dagen för aktuell mätperiod. Dessa lågtrafikhastigheter är redovisade i tabell 1. 

På detta sätt har tidsintervall med trafikträngsel kunnat bestämmas per 
delsträcka. Dessutom har storleken på störningarna grovt klassificerats i en 
tregradig skala, beroende på hur mycket reshastigheten reduceras jämfört med 
lågtrafiktiden kl. 10–12, enligt följande kriterier: 

1. Reshastigheten reduceras med 5–10 km/h 
2. Reshastigheten reduceras med 10–20 km/h 
3. Reshastigheten reduceras med mer än 20 km/h. 

 
Således har små störningar med reduktion av hastigheten med mindre än 5 km/h 
inte beaktats utan betraktats som slumpmässiga avvikelser. Dessutom finns i både 
juni och december några rutter med bokförda incidenter, där hastighetsreduk-
tionen är föranledd av dessa incidenter och därför ej har beaktats. Nedan redovisas 
för varje delsträcka ett tidsintervall för och omfattningen av trafikträngsel. 

Dessutom kan jämförelse göras med data från hastighet- flödesmätningar i fyra 
snitt längs Essingeleden. Vid plottning av hastighet och flöde per körfält i diagram 
framgår tydligt tidpunkter när trafikträngsel startar och upphör. Men dessa tid-
punkter gäller enbart i ett snitt, ej för en sträcka som i floating car-mätningar. 

 
5.1 Bredäng–Nyboda 
Tabell 2a nedan redovisar de tider som trafikträngsel förekommer på delsträckan 
Bredäng–Nyboda samt omfattningen av störningarna enligt ovanstående klassi-
fikation. 

 
Tabell 2a  Trafikträngsel på delsträcka 1 Bredäng–Nyboda. 
   Måndag Tisdag 
Delsträcka Riktning Månad Klockan Omfattn. Klockan Omfattn.
1*Bredäng–Nyboda 1 Jun-04 6.50–9.20 3 –     – 
1*Bredäng–Nyboda 1 Dec-04 6.30–9.15 3 7–9 3 

1*Nyboda–Bredäng 2 Jun-04      16–17.35 2–3 15.45–17.50 3 
1*Nyboda–Bredäng 2 Dec-04 16.05–16.50 2 15.30–17.30 3 

 
Som framgår av tabellen så är det kraftig trafikträngsel under morgonen för båda 
mätdagarna i riktning norrut i december. I juni är varaktigheten något kortare på 
måndagen och på tisdagen finns ingen observerbar trängsel. Orsaken till den 
tydliga försämringen på morgonen är öppnandet av Södra Länken med en tydlig 
trafikökning nedströms från Nyboda och norrut. Köerna här sprider sig uppströms 
söderut på Essingeleden. 
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I riktning 2 söderut finns trafikträngsel på eftermiddagen i 1,5–2 timmar under 
båda mätomgångarna. I december är tiden med trängsel dock mindre än en timme 
på måndagen och omfattningen är mindre.  

Det kan vara intressant att jämföra data från floating car-mätningarna med de 
tider som kan avläsas ur hastighet- flödesmätningarna. Trafikträngseln kan avläsas 
som en plötslig reduktion av hastigheten med mer än 5–10 km/h i alla körfält. 
Dessa registreringar gäller dock enbart i det aktuella mätsnittet medan mätbilen 
för floating car registrerar trängsel över en sträcka. 

I tabell 2b nedan sammanfattas för varje mätdag under året tidsperioder med 
trafikträngsel i mätsnitt Västertorp ca 600 m in på delsträcka 1. Detta innebär att 
en påtaglig sänkning med över 5 km/h i punkthastighet kan observeras under de 
tidpunkter trafikträngsel finns. 
 
Tabell 2b  Uppmätt trafikträngsel i mätsnitt Västertorp. 

Tidpunkt Månad Riktning 
Måndag Tisdag 

Mars–04 1 8.10–9.20 – 
Juni–04 1 7–9 – 
Sept–04 1 6.45–8.30 6.45–9.15 
Dec–04 1 7–9 7.15–8.45 

    
Mars–04 2 – – 
Juni–04 2      (16–17.35)     (15.45–17.50) 
Sept–04 2      (16–17.30) (16.40–17) 
Dec–04 2 16.05–16.50      15.30–17.30 

 
Som framgår av tabellen kan trafikträngsel observeras på morgonen för alla mät-
dagar i riktning norrut med undantag av två tisdagar (i mars och juni). Start-
tidpunkten ligger kring kl. 7 från juni och framåt men efter kl. 8 i mars. Den klart 
minsta varaktigheten finns i mars och för tisdagen kan ingen trängsel observeras 
denna månad. I tabell 2a är sluttidpunkten genomgående något senare än i tabell 
2b men detta beror på att trafikträngseln är koncentrerad till avsnitt längre norrut 
på delsträckan. 

I riktning söderut observeras trängsel i princip enbart under december. I mars 
finns ingen trängsel och i juni och september ligger trafiken på gränsen för 
trängsel. Det finns en hastighetsreduktion men inga störningar. Det är en mer 
mjuk och harmonisk hastighetsreduktion som observeras. Hastigheten ligger 
under trängselperioden på ca 65–70 km/h och flödet för tre körfält hålls uppe på 
nivån 5 500–6 000 f/h. Men under december finns tydliga och branta hastighets-
reduktioner ner till ca 50 km/h. 

 
5.2 Nyboda–Fredhäll 
Tabell 3a redovisar de tider som trafikträngsel förekommer på delsträckan 
Nyboda–Fredhäll samt omfattningen av dessa störningar enligt klassifikation 
redovisad ovan. 
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Tabell 3a  Trafikträngsel på delsträcka 2 Nyboda–Fredhäll. 
   Måndag Tisdag 
Delsträcka Riktning Månad Klockan Omfattn. Klockan Omfattn.
2*Nyboda–Fredhäll 1 Jun-04 7.45–9.30 3 7.40–8.45 2 
2*Nyboda–Fredhäll 1 Dec-04 7.30–9.20 3 7.30–9.15 3 

2*Fredhäll–Nyboda 2 Jun-04      16–17.15 1 16.05–17.35 3 
2*Fredhäll–Nyboda 2 Dec-04 17.10–17.40 1  16.15–17 2 

 
Denna delsträcka visar samma tendens som föregående. Det är kraftiga störningar 
båda morgnarna i december i riktning 1 med en varaktighet på nästan två timmar. 
Juni är något bättre med lägre omfattning och kortare varaktighet. Införandet av 
fyra körfält tycks ha haft god effekt under mätningen i juni men i december är 
förhållandena sämre på grund av en markant trafikökning från Nyboda och norrut. 

I riktning 2 finns trafikträngsel under eftermiddagen men omfattningen och 
varaktigheten är mindre än i riktning norrut på morgonen. Juni har något sämre 
trafikavveckling än i december.  

På denna delsträcka finns två mätsnitt för hastighets- och flödesmätning, 
Hägerstensvägen och Lilla Essingen. Det förstnämnda ligger i början på del-
sträckan och det sistnämnda i slutet. För båda snitten finns bortfall i ett eller flera 
körfält för mätningarna i mars–september. Men i december finns kompletta data 
från alla körfält i båda snitten (från radardetektorer). I tabell 3b nedan samman-
fattas för varje mätdag under året tidsperioder med trafikträngsel i dessa båda 
mätsnitt. 

 
Tabell 3b  Uppmätt trafikträngsel i mätsnitt Hägerstensvägen och Lilla Essingen. 

Tidpunkt Hägersten Tidpunkt Lilla Essingen Månad Riktning 
Måndag Tisdag Måndag Tisdag 

Mars–04 1 7.45–9 – 7.30–9.15     6.55–7 
Juni–04 1 7.55–9 – 7.45–9.30 7.40–8.45 
Sept–04 1 8.25–8.35 8.00–9.05 8.10–8.55 7.45–9.30 
Dec–04 1 7.30–9      7.30–9 7.30–9.25 7.35–9.15 

      
Mars–04 2 16.50–17.15 – 16.10–16.30 – 
Juni–04 2             – 16.05–17.35 – 16.30-17.15 
Sept–04 2             – 2*20 min – – 
Dec–04 2             – 16.20–16.45 17.10–17.40 17.10–17.25 

 
Som framgår av tabellen är det på morgonen norrut generellt större trängsel på 
Lilla Essingen än i Hägersten. För alla mätomgångar observeras trafikträngsel 
varje morgon i riktning norrut vid Lilla Essingen på 1 till nästan 2 timmar, längsta 
tiden finns i december. Hägersten har kortare tid med störningar och det finns 
mornar utan observerad trängsel. Men i december råder trängsel under 1,5 timme 
under båda morgnarna. De tider med trafikträngsel som erhållits från mätbilen, se 
tabell 3a, är i regel samma som observerade tider på Lilla Essingen 

I riktning söderut är förhållandena omvända med något större trängsel i 
Hägersten men i december är det ungefär likvärdiga förhållanden i de två snitten. 
Data från Hägersten pekar på trafikträngsel under högst 1,5 timme på 
eftermiddagen tisdag i juni. Övriga dagar har kortare perioder. Här syns nu 
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effekten av de fyra körfälten. I detta mätsnitt överensstämmer i stort sett obser-
verade tider på eftermiddagen med de som erhålles från mätbilen, se tabell 3a. 

 
5.3 Fredhäll–Eugenia 
På samma sätt som ovan redovisas i tabell 4a nedan trafikträngsel för delsträcka 3. 

 
Tabell 4a  Trafikträngsel på delsträcka 3 Fredhäll–Eugenia. 
   Måndag Tisdag 

Delsträcka Riktning Månad Klockan Omfattn. Klockan Omfattn.

3* Fredhäll–Eugenia 1 Jun-04 
7.30–9.30 

15.40–17.40
3 
3 

7.45–9.30 
16.00–18.10 

3 
3 

3*Fredhäll–Eugenia 1 Dec-04 
7.30–9.30 

16.00–16.40
3 
1 

7.15–9.15 
16.00–17.40 

3 
2 

3*Eugenia–Fredhäll 2 Jun-04 
6.30–8.30 

 15.30–18 
1 
3 

– 
15.30–18.20 

– 
3 

3*Fredhäll–Nyboda 2 Dec-04 
– 

15.30–16.45
– 
2 

– 
15.30–17.45 

– 
3 

 
I riktning 1 finns på denna delsträcka trafikträngsel på både morgon och efter-
middag. Största störningarna noteras i juni på eftermiddagarna men även 
morgnarna i juni och december har lång period med trängsel. Denna är 
koncentrerad till avsnittet Tomteboda–Eugenia med störst problem kring påfarten 
från Solnabron. I december observeras generellt mindre störningarna på 
eftermiddagen än i juni. Dessa är också koncentrerade till avsnittet före 
Eugeniatunneln. 

I riktning söderut finns bara marginell trafikträngsel under en morgon i juni 
och i övrigt inga störningar. Men eftermiddagarna har mer omfattande trängsel än 
på morgonen. Stora och långvariga störningar registreras under eftermiddagen för 
alla mätdagarna men med något mindre omfattning på måndag eftermiddag i 
december. Även här är trängseln koncentrerad till avsnittet mellan Eugeniatunneln 
och Solnabron, men det finns även mindre trängsel längre söderut nära Fredhäll. 

I det mest belastade avsnittet mellan Solnabron och Eugeniatunneln finns ett 
mätsnitt för mätning av hastighet och flöde, se kapitel 3.1. Nedan i tabell 4b 
sammanfattas för varje mätdag under året tidsperioder med trafikträngsel i detta 
mätsnitt, placerat i slutet av delsträcka 3. I september var det bortfall i två körfält i 
riktning söderut. I stället användes data från radardetektorn placerad vid slutet av 
påfarten från Norrtull. Detta gäller även för decembermätningen. 
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Tabell 4b  Uppmätt trafikträngsel i mätsnitt Eugenia. 
Tidpunkt Månad Riktning 

Måndag Tisdag 

Mars–04 fm 1            6–9.45 7.15–8.45 
em  – – 

Juni–04 fm 1 7.30–9.30 7.15–9.30 
em  15.40–17.40 16.00–18.10 

Sept–04 fm 1       7.30–8 7.15–9.45 
em  – 16.15–17.40 

Dec–04 fm 1 7.15–9.30            7–9.15 
em  16.00–16.40 16.00–17.40 

 ,   
Mars–04 2 7.30–7.45 – 

  – – 
Juni–04 2 – – 

      15.30–18 15.30–18.15 
Sept–04 2 – – 

  15.30–16.30          15–18.30 
Dec–04 2 – – 

  15.30–16.45 15.30–17.45 
 
I riktning 1 norrut är observerade tidpunkter för trafikträngsel generellt sett 
relativt långa på morgnarna (2 timmar eller mer) med ett undantag (måndagen i 
september). Eftermiddagarna har i regel kortare perioder med trafikträngsel med 
undantag av juni då trängseln varar ca två timmar. Notera att vid körning med 
mätbilen erhålles ungefär samma tider med störningar mätt över hela delsträckan, 
vilket visar att avsnittet vid Eugenia utgör flaskhalsen på denna delsträcka. 

I riktning 2 söderut finns observerbara störningar bara under en morgon i mars 
(på 15 minuter) av alla fyra mätningar. Detta är förmodligen en effekt av att addi-
tionsfältet ner till Klarastrandsleden gjorts tvåfältig. För eftermiddagarna däremot 
noteras mer långvariga störningar på ca två timmar eller mer för alla mätdagar 
utom i mars. Tidpunkterna är ungefär samma som observeras vid körning med 
mätbilen i juni och december.  

Sammanfattningsvis kan för alla tre delsträckor sägas att tiderna för och om-
fattningen av trafikträngsel är ganska regelbundna och trafiken har i stort sett 
samma karaktär samtliga mätdagar under tiden mars–september. Detta visar sig 
speciellt i data vid mätning med floating car fordonet. I december har en tydlig 
försämring inträffat för delsträcka 1 och 2 söder om Fredhäll. Denna försämring 
beror på en markant trafikökning i samband med att Södra Länken öppnats för 
trafik. 
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6 Trafikeffekter under högtrafik 
I ovanstående avsnitt redovisas tider då fördröjning och en reduktion av 
reshastigheten har kunnat konstateras i körda rutter. Resultatet av varje rutt 
användes för en skattning av de effekter som erhålles i högtrafiktid. De effekter 
som studeras är följande: 
• förlängning av restiden 
• merförbrukning av bränsle 
• ökning av hastighetsvariation längs sträckan 
• merutsläpp av koldioxid (CO2) 
• merutsläpp av kväveoxider (NOx). 

 
Dessa effekter har beräknats på följande sätt: För alla rutter med trafikträngsel 
inom de tidsintervall som är angivna i kapitel ovan har medelvärdet i reshastighet, 
bränsleförbrukning m.m. beräknats. Medelvärdesberäkningen är gjord för berörda 
rutter på måndagen och tisdagen per mätomgång, delsträcka och riktning. Dessa 
medelvärden har för varje mätomgång jämförts med de trafikeffekter som 
uppmätts under lågtrafiktid och som är redovisade i tabell 1 i kapitel 4. 

Med dessa skillnader i reshastighet, bränsleförbrukning osv. mellan hög- och 
lågtrafiktid kan en merförbrukning per fordon av ovanstående effekter beräknas 
utifrån längden av varje delsträcka. Detta har gjorts för mätningarna både i juni 
och december. Nedan redovisas för varje delsträcka och riktning resultatet av 
dessa beräkningar. Som information anges dessutom genomsnittlig reshastighet 
för tider med trafikträngsel. Jämförelse görs också med motsvarande resultat från 
mätningarna år 2003. 

 
6.1 Bredäng–Nyboda 
I tabell 5 redovisas uppmätta effekter i form av restidsförlängning, merförbruk-
ning av bränsle och avgaser samt ökning av hastighetsvariationen längs sträckan 
under högtrafiktid jämfört med lågtrafiken kl. 10–12. Dessutom anges för rutter 
med trafikträngsel den genomsnittliga reshastigheten för dessa. I tabellen redo-
visas också motsvarande data från mätningarna 2003, varför en jämförelse mellan 
de båda åren kan göras. För riktning 1 norrut gäller data för morgonen om inte 
annat anges och för riktning 2 söderut gäller data för eftermiddagen. För varje 
mätperiod är det medelvärdet av data för motsvarande tidsintervall som anges i 
tabell 2a. Dessa tidsintervall varierar dock mellan mätomgångarna. Delsträckans 
längd är 3,87 km i riktning 1 och 4,37 km i riktning 2. 
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Tabell 5  Effekter i form av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel på del-
sträcka 1 Bredäng–Nyboda, juni och december, 2003 och 2004. 
   Res-

hastig-  
het 

Restid Bränsle-
förbruk-
ning 

Std.av. 
Hastigh. 

CO2 NOx 

Delsträcka Rikt-
ning 

Månad km/h min L % ökning kg g 

1*Bredäng–Nyboda 1 Jun-04* 20,7 8,5 0,211 100 0,498 0,037

1*Bredäng–Nyboda 1 Jun-03 29,6 4,9 0,132 30 0,311 – 

1*Bredäng–Nyboda 1 Dec-04 18,8 9,6 0,236 190 0,556 0,106

1*Bredäng–Nyboda 1 Dec-03 33,9 4,0 0,098 175 0,231 – 

1*Nyboda–Bredäng 2 Jun-04 46,9 2,3 0,060 300 0,143 – 

1*Nyboda–Bredäng 2 Jun-03 40,1 3,0 0,119 130 0,282 – 

1*Nyboda–Bredäng 2 Dec-04 41,8 3,0 0,065 310 0,154 – 

1*Nyboda–Bredäng 2 Dec-03 55,4 1,47 0,041 210 0,097 – 

 *enbart måndag fm 
 
Som framgår av tabellen ovan är det mycket låg reshastighet och därmed stora 
restidsförlängningar i riktning 1 på morgonen under 2004. Men i juni gäller det 
dock bara för en av morgnarna. Trafikträngseln är exceptionellt stor med en 
reshastighet på ca 20 km/h. Orsaken i december är den stora trafikökningen från 
Södra Länken nedströms som ger köer söderut mot Västberga. 

På grund av stor trafikträngsel erhålles då också mycket stora ökningar i hastig-
hetsvariation, vilket ger motsvarande försämring av körkomforten. Bränsleför-
brukning och utsläpp av CO2 och NOx följer samma mönster. 

För år 2004 observeras således en markant försämring, speciellt för december, 
med reshastighet under 20 km/h vid trängselförhållanden och väsentligt högre 
merutsläpp. Detta gäller även för måndagen i juni. 

I bilaga 3 finns exempel på uppmätta rutter från 2004, dels en rutt från juni och 
dels en från december. Båda rutterna gäller mätning norrut på morgonen 
ca kl. 8–8.45 och med stor trafikträngsel på delsträcka 1 under båda mätom-
gångarna. Som framgår av diagrammen är det låg hastighet på hela delsträckan 
från Bredäng till Nyboda, men figurerna speglar sämsta förhållandet under 
respektive morgon. Notera igen att på tisdag morgon i juni 2004 fanns ingen 
trängsel. 

I riktning 2 på eftermiddagen är effekterna relativt marginella med restidsför-
längningar på som mest 3 minuter. Men december 2004 har en märkbar försäm-
ring jämfört med december året innan.  

 
6.2 Nyboda–Fredhäll 
På samma sätt som ovan redovisas i tabell 6 uppmätta effekter för delsträcka 2 
Nyboda–Fredhäll. Riktning 1 gäller för morgonen om inte annat anges och för 
riktning 2 gäller data för eftermiddagen och för de tidsintervall som anges i tabell 
3a gällande år 2004. Delsträckans längd är 4,19 km i riktning 1 norrut och 
3,60 km i riktning 2 söderut. 

Observera att vid mätningen i december 2004 hade Södra Länken öppnat med 
en markant trafikökning på Essingeleden norr om Nyboda på morgnarna norrut.  
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Tabell 6  Effekter i form av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel på del-
sträcka 2 Nyboda–Fredhäll, juni och december, 2003 och 2004. 
   Res-

hastig-  
het 

Restid Bränsle-
förbruk-
ning 

Std.av. 
Hastigh. 

CO2 NOx 

Delsträcka Rikt-
ning 

Månad km/h min l % ökning Kg g 

2*Nyboda–Fredhäll 1 Jun-04 36,5 3,5 0,113 320 0,267 – 

2*Nyboda–Fredhäll 1 Jun-03 28,2 5,5 0,153 180 0,361 0,029 

2*Nyboda–Fredhäll 1 Dec-04 31,9 4,5 0,117 215 0,277 – 

2*Nyboda–Fredhäll 1 Dec-03 54,5 1,27 0,035 150 0,083 – 

2*Fredhäll–Nyboda 2 Jun-04 45,7 1,90 0,031 125 0,073 – 

2*Fredhäll–Nyboda 2 Jun-03 43,6 2,10 0,064 360 0,152 – 

2*Fredhäll–Nyboda 2 Dec-04 50,0 1,45 0,037 350 0,088 – 

2*Fedhäll–Nyboda 2 Dec-03 54,6 1,19 0,013 270 0,031 – 

 
I riktning 1 norrut noteras här påtagliga restidsförlängningar på morgonen vid alla 
mättillfällen utom i december 2003. För år 2004 är reshastigheten högre och 
mereffekterna mindre än på delsträcka 1, jämför med tabell 5 ovan. Detta tyder på 
en bättre trafikavveckling på denna delsträcka med fyra körfält jämfört med del-
sträcka 1 söder om Nyboda. Men för december framgår den markanta försäm-
ringen från 2003 till 2004, beroende på trafikökningen. 

I bilaga 3 finns två uppmätta rutter norrut från 2004, som illustrerar trafik-
trängsel och störningar på både delsträcka 1 och 2 under morgonen. Av figuren 
framgår den tydliga försämringen i december 2004. 

I riktning 2 söderut på eftermiddagen är effekterna lägre än för riktning 1 
norrut med mindre fördröjningar. Jämfört med delsträcka 1 söderut är stör-
ningarna ungefär likvärdiga under 2003 och juni 2004 men något bättre i 
december 2004. Men denna månad har fått en sämre trafikavveckling på del-
sträcka 1 söderut, se tabell 5. 

I bilaga 3 finns två rutter söderut på eftermiddagen, en från juni och en från 
december 2004 med start ca kl. 16.15, som illustrerar trafikförhållanden och stör-
ningar. I diagrammet från december observeras försämringen på delsträcka 1 
söderut med köer från Nyboda och fram till 2 km söder om Västberga. 

 
6.3 Fredhäll–Eugenia 
Slutligen redovisas i tabell 7 nedan uppmätta effekter för delsträcka 3. På denna 
delsträcka finns med några undantag trafikträngsel både på för- och eftermiddag i 
båda riktningarna, vilket framgår av tabellen. Som tidigare nämnts är störningarna 
till största delen koncentrerade till avsnittet mellan Solnabron och Eugenia. 
Aktuella tidsintervall för år 2004 redovisas i tabell 4a. Delsträckans längd är 
4,01 km i riktning 1 och 4,10 km i riktning 2. 
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Tabell 7  Effekter i form av merförbrukning per fordon vid trafikträngsel på del-
sträcka 3 Fredhäll–Eugenia, juni och december, 2003 och 2004. 
   Res-

hastig-  
het 

Restid Bränsle-
förbruk-
ning 

Std.av. 
Hastigh. 

CO2 NOx 

Delsträcka Rikt-
ning 

Månad km/h min l % ökning kg g 

3*Fredhäll–Eugenia 1 
Jun-04 fm 

Jun-04 em 

27,4 

35,8 

5,6 

3,5 

0,154 

0,100 

120 

250 

0,363 

0,237 

0,002 

– 

3*Fredhäll–Eugenia 1 
Jun-03 fm 

Jun-03 em 

24,1 

23,1 

6,8 

7,2 

0,196 

0,208 

200 

250 

0,462 

0,492 

0,033 

0,060 

3*Fredhäll–Eugenia 1 
Dec-04 fm 

Dec-04 em 

27,9 

50,1 

5,4 

1,58 

0,147 

0,041 

150 

215 

0,346 

0,098 

0,018 

– 

3*Fredhäll–Eugenia 1 
Dec-03 fm 

Dec-03 em 

41,5 

56,1 

2,70 

1,19 

0,079 

0,024 

195 

240 

0,186 

0,056 

– 

– 

3*Eugenia–Fredhäll 2 
Jun-04 fm* 

Jun-04 em 

60,5 

38,4 

0,57 

2,9 

0,042 

0,101 

140 

185 

0,100 

0,237 

0,009 

0,027 

3*Eugenia–Fredhäll 2 
Jun-03 fm 

Jun-03 em 

63,3 

34,8 

0,39 

3,6 

0,001 

0,127 

30 

250 

0,002 

0,299 

– 

0,040 

3*Fredhäll–Eugenia 2 
Dec-04 fm 

Dec-04 em 

– 

42,0 

– 

2,37 

– 

0,073 

– 

200 

– 

0,171 

– 

– 

3*Fredhäll–Eugenia 2 
Dec-03 fm** 

Dec-03 em 

59,9 

38,8 
0,66 

2,89 

0,024 

0,082 

95 

170 

0,056 

0,194 

– 

– 
 *enbart måndag fm 
 **enbart tisdag fm 
 
För riktning 1 norrut observeras påtagliga restidsförlängningar på förmiddagarna 
med en reshastighet på 24–28 km/h. I december 2003 var dock förhållandena 
bättre och även på denna delsträcka observeras en klar försämring i december 
2004. På eftermiddagarna i riktning norrut ligger reshastigheten högre, kring 
35 km/h i juni 2004 och på eller över 50 km/h i decembermätningarna. Men juni 
2003 har dålig framkomlighet med markant trängsel precis som på förmiddagen. 
Normalt sett är alla fördröjningar och trafikstörningar koncentrerade till växlings-
sträckan mellan Solnabron och Norrtulls trafikplats. 

I riktning 2 söderut har störningarna generellt sett varit mer markanta med de 
klart största effekterna på eftermiddagen. Men en förändring har inträffat så att det 
under de senaste åren är riktning norrut på morgonen som har den sämre trafikav-
vecklingen. Reshastigheten söderut ligger på 35–40 km/h med de högsta värdena i 
december. Det synes som om MCS-systemet har haft den mest påtagliga 
effekten i riktning söderut på eftermiddagen mellan Eugenia och Fredhäll med 
ökad reshastighet som följd. 

På förmiddagarna ligger reshastigheten generellt i intervallet 60–65 km/h och 
trängseleffekterna är lägre, vilket gäller alla mätomgångar. Också i denna riktning 
är störningarna koncentrerade till avsnittet Norrtulls trafikplats–Solnabron, men 
det finns på eftermiddagen även rutter med påtagliga störningar mellan 
Tomteboda och Fredhäll. I bilaga 3 finns två exempel på uppmätta rutter i riktning 
söderut från juni respektive december 2004 under eftermiddagen. Här framgår den 
markanta trängseln på första delen av delsträcka 3 söderut. 
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7 Uppmätta trafikflöden 
Som redovisats i kapitel 3 har hastighet och flöden mätts i fyra olika mätsnitt 
samma dagar som floating car-mätningar ägt rum. Dessutom har insamling av 
enbart trafikdata av detta slag gjorts även i mars och september. Dessa mätningar 
utgör underlag för att beräkna totala antalet fordon som trafikerat de olika del-
sträckorna under de tider som trafikträngsel kunnat observeras. En fullständig 
redovisning av trafikdata finns i [Carlsson & Yahya, PM daterade 2004-05-10, 
2004-07-14, 2004-10-07 resp. 2005-02-17]. 

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 
måndagen och tisdagen för varje timme och mätomgång beräknats. Dessutom har 
andelen tunga fordon också beräknats. En viss översiktlig jämförelse med data 
från 2003 görs också där så är möjligt. 
 
7.1 Västertorp (delsträcka 1) 
I mätsnitt Västertorp har kompletta data för båda riktningarna kunnat erhållas 
under mätomgångarna i mars och juni 2004. I september 2004 var det bortfall i ett 
körfält per riktning men i december erhölls kompletta data från radardetektorerna. 
Under 2003 erhölls kompletta mätningar enbart i september och december. En 
mer generell jämförelse av trafikens storlek mellan de båda åren kan således bara 
göras för december men för mars kan jämförelse göras i sydlig riktning. Nedan 
lämnas en redovisning över flödesmätningarna från år 2003: 
• Mars; alla sex körfält har fungerat utan anmärkning. Någon jämförelse med 

mätningen i mars 2003 i nordlig riktning kan ej göras på grund av bortfall i ett 
körfält 2003. Söderut finns data för alla tre körfält 2003. Trafiken har på 
eftermiddagen i denna riktning minskat med 2,2 % jämfört med mars 2003 

• Juni; alla sex körfält har fungerat utan anmärkning. Någon jämförelse med 
mätningen i juni 2003 kan ej göras för någon riktning på grund av bortfall i ett 
körfält per riktning 2003 

• September; bortfall i ett körfält norrut och ett körfält söderut. Någon 
jämförelse med mätningen i september 2003 kan ej göras för någon riktning 
på grund av dessa bortfall 

• December; kompletta data från alla sex körfält finns från radardetektor. 
Fullständiga data från december 2003 finns från METOR-utrustningen. En 
jämförelse med 2003 i riktning norrut visar en trafikminskning med 3,0 % 
på morgonen. I sydlig riktning noteras en minskning med 2,5 % på efter-
middagen. Men jämförelserna är gjorda mellan slingdata och radar, vilket 
innebär felkällor. 

 
Således kan inte någon trafikökning i högtrafiktid fastställas för någon riktning i 
Västertorp. I december 2004 finns en trafikökning sett över hela dagen kl. 6-19 
med ca 1 % men en minskning i högtrafik enligt ovan (jämförelse slingdata-
radar). Om jämförelse görs för enbart två körfält för septembermätningarna finns 
en ökning med drygt 3 % på morgonen norrut. Söderut på eftermiddagen är 
volymen oförändrad. 
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I tabell 8 nedan redovisas uppmätta timflöden för mätsnitt nr 1 Västertorp, 
beläget på delsträcka 1, för mätomgångarna juni och december 2004 som underlag 
för fortsatta beräkningar. För december 2004 är det radardata som inte ger 
information om andel tunga fordon. Denna andel har i stället tagits från 
mätningen i december 2003. 

 
Tabell 8  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Västertorp på 
delsträcka 1, medelvärde för två dagar 2004. 

Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
6–7 4 790 7,3 15–16 5 275 6,4 
7–8 4 750 6,6 16–17 5 270 5,2 
8–9 3 745 8,2 17–18 4 930 4,5 

Juni 2004 

 9–10 3 500 9,7 18–19 3 905 5,8 
6–7 4 705 7,9 15–16 5 110 5,8 
7–8 4 310 6,5 16–17 5 225 3,7 
8–9 3 520 7,9 17–18 4 665 3,6 

Dec 2004 
(Andel tunga 

dec 2003) 
 9–10 3 390 10,0 18–19 3 595 4,1 

 
Som framgår av tabellen är det en systematisk skillnad i trafikflöde under samma 
timma mellan juni och december. Sett över hela förmiddagen i riktning norrut är 
trafiken ca 5 % lägre i december. I riktning söderut är trafiken under efter-
middagen ca 4 % lägre i december. Detta är icke sannolikt med hänsyn till 
öppnandet av Södra Länken utan måste bero på mätbortfall i radarutrustningen. 
 
7.2 Hägerstensvägen och Lilla Essingen (delsträcka 2) 
I mätsnitt Hägerstensvägen har kompletta data i riktning norrut under 2004 er-
hållits enbart för mars och juni på morgonen. I september är det bortfall i tre 
körfält norrut. I riktning söderut finns inte några kompletta data för någon 
mätomgång. I stort sett finns data bara för två eller tre körfält söderut för mars–
september. I december 2004 erhölls kompletta data från radardetektorerna. Under 
år 2003 erhölls kompletta data norrut för juni–december men söderut finns inte 
kompletta data för någon mätomgång. Nedan lämnas en redovisning över flödes-
mätningarna från år 2004 i mätsnitt Hägerstensvägen och jämförelse görs med 
2003 där så är möjligt: 
• Mars; kompletta mätdata finns för riktning norrut men söderut finns data för 

enbart tre körfält. En jämförelse med mätningen i mars 2003 visar en 
trafikökning norrut på morgonen på tisdagen med 2,8 % 

• Juni; data från fyra körfält i nordlig riktning finns men söderut enbart för två 
körfält. En jämförelse med juni 2003 i riktning norrut på morgonen visar en 
trafikökning på knappt 2 % 

• September; enbart data från ett körfält norrut och två körfält söderut erhölls. 
Men kompletta data från alla åtta körfält finns från radardetektor för 
tisdagen. I september 2003 erhölls data i riktning norrut men söderut var det 
bortfall i ett körfält. En jämförelse för tisdagen visar oförändrad trafik 
norrut på morgonen. I riktning söderut finns ej några data 2003 för jämförelse 
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• December; kompletta data från alla åtta körfält finns från radardetektor för 
måndagen men norrut för båda dagarna. I december 2003 erhölls data i rikt-
ning norrut men söderut var det bortfall i ett körfält. En jämförelse visar en 
trafikökning 2004 på 2,6 % norrut på morgonen. Sett över hela dagen har 
trafiken ökat med 6,5 %. I riktning söderut finns ej några data 2003 för 
jämförelse. 

 
Allt pekar på en påtaglig trafikökning i riktning norrut 2004. Ökningen är 
ca 2–2,5 % under första halvåret i högtrafiktid. Efter oktober är ökningen minst 
2,5 % i topptrafik och 6,5 % över hela dagen kl. 6–19 (jämförelse slingdata-
radar). För riktning söderut kan inget sägas. 

För de fortsatta beräkningarna användes data från juni och december 2004 i 
båda riktningarna. I tabell 9 nedan redovisas uppmätta timflöden för mätsnitt nr 2 
Hägersten, beläget på delsträcka 2, för mätomgångarna juni och december 2004 
som underlag för fortsatta beräkningar. Det är bara för juni i nordlig riktning som 
det finns data från slingutrustningen. I sydlig riktning redovisas data från radar-
detektorerna båda månaderna, men för december gäller data enbart för måndagen. 
För riktning söderut och för december 2004 nyttjas alltså radardata som inte ger 
information om andel tunga fordon. Denna andel har i stället tagits från mät-
ningen i juni och december 2003. 

 
Tabell 9  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Hägersten på 
delsträcka 2, medelvärde för två dagar 2004. 

Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
6–7 4 730 8,6 15–16 5 475 6,7 
7–8 6 030 8,5 16–17 5 930 5,8 
8–9 4 700 9,0 17–18 5 380 6,0 

Juni 2004 

 9–10 4 080 9,2 18–19 3 600 4,7 
6–7 5 110 9,0 15–16 5 590 6,4 
7–8 5 990 6,8 16–17 6 150 4,3 
8–9 5 170 7,6 17–18 5 695 3,4 

Dec 2004 
(Andel tunga 
dec 2003) 

 9–10 3 850 11,2 18–19 3 885 4,2 
 
Enligt tabellen ovan är totala trafiken norrut under morgonen ca 3 % högre i 
december än i juni, men ökningen är inte jämnt spridd över morgonen. I riktning 
söderut är trafiken under eftermiddagen ca 4,5 % högre i december, vilket synes 
vara något högt, eftersom det enbart är data från måndagen söderut i december. 
Men allt talar för en påtaglig trafikökning på denna del av Essingeleden efter 
öppnandet av Södra Länken. 

Vid Lilla Essingen är årsdygnstrafiken generellt något större. I riktning norrut 
finns kompletta data enbart för mars 2004. Söderut finns kompletta data enbart för 
juni. I övrigt är det bortfall i ett eller två körfält per riktning. Men i december 
2004 finns kompletta data för båda riktningarna från radardetektorerna. Jäm-
förelse med år 2003 kan enbart göras för december eftersom det var stora bortfall 
under alla mätomgångar år 2003. 

Nedan lämnas en redovisning över flödesmätningarna från år 2004 i mätsnitt 
Lilla Essingen och jämförelse görs med 2003 där så är möjligt: 
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• Mars; kompletta data finns för riktning norrut men söderut är det bortfall i ett 
körält. Någon jämförelse med mätningen i mars 2003 kan ej göras 

• Juni; kompletta data finns för riktning söderut men norrut finns bortfall i två 
körfält. Någon jämförelse med mätningen i juni 2003 kan ej göras 

• September; data finns enbart för två körfält norrut och tre körfält söderut. 
Någon jämförelse med mätningen i september 2003 kan ej göras 

• December; kompletta data för alla åtta körfält finns från radardetektorerna. I 
december 2003 erhölls data i riktning norrut men söderut var det bortfall i ett 
körfält. En jämförelse med radardata från december 2003 visar en trafikök-
ning på morgonen norrut med 6,8 %. Sett över hela dagen har trafiken ökat 
med 10,0 %. Söderut kan jämförelse göras för tre körfält, vilket pekar på en 
trafikökning med 3,9 % söderut på eftermiddagen. 

 
Även här på Lilla Essingen pekar allt på en påtaglig trafikökning i riktning 
norrut 2004 i slutet på året. Ökningen är 6,8 % på morgonen och 10,0 % över 
hela dagen kl. 6–19 (jämförelse mellan radardetektorer). I riktning söderut på 
eftermiddagen tycks ökningen vara något mindre markant. 

Tabell 10 nedan redovisar flöden från mätsnitt Lilla Essingen på delsträcka 2 
för juni- och decembermätningen. Det är enbart i riktning söderut i juni som data 
finns från slingutrustningen och övriga data kommer från radardetektorerna. 
Andel tunga fordon i december är från december 2003. 
 
Tabell 10  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Lilla 
Essingen på delsträcka 2, medelvärde för två dagar 2004. 

Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
6–7 5 090 – 15–16 6 405 7,0 
7–8 7 005 – 16–17 6 425 4,5 
8–9 5 905 – 17–18 6 260 3,6 

Juni 2004 

 9–10 4 905 – 18–19 4 460 4,7 
6–7 5 470 8,6 15–16 6 380 7,0 
7–8 6 935 6,3 16–17 6 730 4,4 
8–9 6 395 6,8 17–18 6 200 4,1 

Dec 2004 
(Andel tunga 
dec 2003) 

 9–10 4 835 10,3 18–19 4 290 4,3 
 
Data i tabell 10 ovan kan jämföras med timflödena från Hägersten, tabell 9. Då 
framgår att flödena i Lilla Essingen är ca 17 % högre för morgonens topptrafik 
norrut för båda mätomgångarna, vilket är något högre jämfört med observationer 
under tidigare år. I riktning söderut är motsvarande skillnad 15,5 % i juni men 
bara 10,7 % i december, vilket synes vara lågt och beror på att det enbart är 
måndagsdata i Hägersten. 

Om december 2004 jämföres med juni 2004 erhålles en trafikökning norrut 
med 3,2 % i december men söderut är volymen oförändrad (jämförelse slinga-
radar). Vid jämförelse radar-radar finns en ökning med 2,4 % söderut på efter-
middagen. Således är trafikökningen juni-december av samma storleksordning 
som vid Hägersten. 
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7.3 Eugenia (delsträcka 3) 
För mätsnitt Eugenia finns fullständiga data i båda riktningarna för mätom-
gångarna i mars och juni. I september är det bortfall för två körfält söderut. På 
eftermiddagen noteras ibland bortfall under mycket högt belastade tidpunkter med 
hög täthet. Detta gäller i princip båda riktningarna. I december 2004 erhölls 
kompletta data från radardetektorerna. Jämförelse med år 2003 kan göras för båda 
riktningarna i mars med data från alla körfält. Dessutom kan riktning norrut 
jämföras för juni-december. Nedan lämnas en redovisning över flödesmätningarna 
från år 2004 i mätsnitt Eugenia och en jämförelse med år 2003: 
• Mars; data finns för båda riktningarna men med bortfall på måndag morgon 

på grund av en incident. Vid mätningen i mars 2003 var det bortfall två 
timmar på måndag morgon. En jämförelse med tisdag förmiddag visar att 
trafiken ökat med ca 3 % norrut på morgonen. Men på eftermiddagen har 
trafiken minskat i riktning norrut. I riktning söderut på morgonen har 
trafikmängden minskat med ca 1,5 %. Men på eftermiddagen noteras en 
ökning med ca 1 % 

• Juni; data finns för riktning norrut men med bortfall på måndag eftermiddag. 
För riktning söderut finns kompletta data. I riktning norrut är jämfört med i 
juni 2003 trafiken på morgonen ca 4 % högre och på eftermiddagen 3,6 % 
högre. För riktning söderut kan ingen jämförelse göras på grund av bortfall i 
ett körfält i juni 2003 

• September; kompletta data finns för riktning norrut på förmiddagen men 
söderut finns totalt bortfall i två körfält. Jämfört med morgonen norrut i 
september 2003 har trafiken ökat med 2,9 %. Sett över hela måndagen kl. 
6–19 är ökningen 4 %. För riktning söderut kan ingen jämförelse göras på 
grund av bortfall i körfält båda åren 

• December; kompletta data för alla sju körfält finns från radardetektorerna. I 
december 2003 erhölls data i riktning norrut men söderut var det bortfall i ett 
körfält. En jämförelse med slingdata från december 2003 visar att trafik-
volymen minskat med 1,6 % norrut på morgonen men ökat med 2,1 % på 
eftermiddagen. Men jämförelserna är gjorda mellan slingdata och radar, 
vilket innebär felkällor. I riktning söderut är det en systematisk skillnad i antal 
fordon, vilket måste bero på kvalitetsskillnader mellan de två mätutrust-
ningarna. Någon jämförelse kan därför ej göras. 

 
Data från Eugenia är inte helt entydiga och är svårtolkade. Men norrut finns en 
påtaglig trafikökning från juni 2004 och framåt jämfört med föregående år. Detta 
gäller även i december men jämförelsen försvåras av data från olika utrustningar. 
Men i Tomteboda längre söderut är ökningen i december 2004 ca 8,5 % både 
norrut på morgonen och söderut på eftermiddagen (jämförelse radar-radar). I 
Karlberg före Solnabron är motsvarande ökning 5,5–6,5 % (jämförelse radar-
radar). 

För de fortsatta beräkningarna användes data i båda riktningarna från år 2004. I 
tabell 11 nedan redovisas flöden från mätplats Eugenia för mätomgångarna juni 
och december 2004 som underlag för fortsatta beräkningar. Timflöden redovisas 
både för morgonen och eftermiddagen tillsammans med uppmätta lastbilsandelar. 
För december 2004 är det radardata som inte ger information om andel tunga 
fordon. Denna andel har i stället tagits från mätningen i december 2003. 
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Tabell 11  Uppmätta timflöden (f/h) och andel tunga fordon (%) vid Eugenia på 
delsträcka 3, medelvärde för två dagar 2004. 

Riktning 1 norrut Riktning 2 söderut Mätomgång 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 
Tid Timflöde 

f/h 
Andel 

tunga % 

6–7 3 550 9,6 6–7 3 760 8,8 
7–8 4 540 6,7 7–8 4 375 6,3 
8–9 4 170 6,9 8–9 4 065 6,9 

 9–10 3 985 10,5  9–10 3 865 9,3 
      

15–16 4 275 7,4 15–16 4 350 6,6 
16–17 3 685 6,8 16–17 3 495 5,4 
17–18 2 915 4,8 17–18 3 455 5,0 

Juni 2004 
 

18–19 3 225 4,7 18–19 3 640 4,6 
6–7 3 480 10,0 6–7 3 370 7,6 
7–8 4 235 7,0 7–8 3 875 5,6 
8–9 4 035 7,0 8–9 3 640 6,1 

 9–10 3 820 10,2  9–10 3 395 8,9 
      

15–16 4 100 8,2 15–16 4 230 5,9 
16–17 4 095 6,0 16–17 3 790 5,0 
17–18 3 660 4,9 17–18 3 835 3,7 

Dec 2004 
(Andel tunga 

dec 2003) 

18–19 2 885 5,1 18–19 3 240 3,6 
 
Timflödena i riktning 1 norrut är sett över hela morgonen ca 4 % lägre i december 
än i juni. På eftermiddagen är förhållandena tvärtom med 4,5 % högre trafik i 
december jämfört med juni. Men här kan befaras visst bortfall i juni på efter-
middagen. I riktning 2 söderut framgår att trafiken är markant högre i juni än i 
december på morgonen men ca 1 % mindre på eftermiddagen. Men detta beror till 
största delen på bortfall i radarutrustningen i december. Det borde vara högre 
trafiksiffror i december. 

Sett över hela Essingeleden och hela år 2004 torde det finnas en markant 
trafikökning norrut på delen Nyboda–Fredhäll–Eugenia under hösten efter 
öppnandet av Södra Länken. Denna ökning uppskattas till 6–8 % i topptrafik på 
morgonen. För södra delen vid Västertorp kan dock inte någon ökning beläggas. 
För riktning söderut kan en ökning observeras vid Lilla Essingen på knappt 4 % 
och vid Tomteboda på drygt 8 %. Detta gäller för eftermiddagens topptrafik. 

 

VTI notat 20-2005 35 



8 Totala trafikeffekter för hela flödet 
Med data på uppmätta trafikeffekter vid trängsel redovisade i kapitel 6 och tim-
flöden enligt ovan i kapitel 7, kan en total trafikeffekt per dag beräknas för samt-
liga störda fordon. Antal störda fordon erhålles från timflödestabellerna ovan och 
de 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 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. 

Nedan redovisas för varje delsträcka och riktning resultatet av dessa beräk-
ningar. Dessutom beräknas ett medelvärde av båda mätomgångarna. Jämförelse 
görs dessutom med motsvarande resultat och mätomgångar från mätningarna år 
2003. Under båda åren 2003–04 har Essingeleden i stort sett varit oförändrad i 
utformning och standard. Men under 2004 har MCS-systemet införts på hela 
sträckan Bredäng–Eugenia, men framför allt har Södra Länken öppnats i oktober 
2004. Ett medelvärde för 2004 kommer således inte att representera de genom-
snittliga effekterna under hela året. 

Men för att följa upp effekten av vidtagna åtgärder kan man bilda ett medel-
värde för jämförelse med tidigare år. Trängseleffekterna år 2004 med den utform-
ning med fyra körfält och Södra Länken som nu råder kan jämföras med tidigare 
år utan fyra körfält på mittdelen och utan Södra Länken. 

 
8.1 Bredäng–Nyboda 
I tabell 12 nedan redovisas beräknade totala effekter i form av restidsförlängning, 
merförbrukning av bränsle och merutsläpp avgaser för delsträckan per mätom-
gång. För riktning 1 norrut gäller att största effekten uppstår på morgonen och för 
riktning 2 söderut gäller det eftermiddagen. 

I tabellen anges först antalet fordon som kört delsträckan under de tider som 
det råder trafikträngsel enligt tabell 2, tillsammans med andelen tunga fordon för 
motsvarande tider. För år 2003 gäller att data i juni är hämtade från september-
mätningen 2003 i Västertorp, medan data för december 2003 har tagits från 
samma mätdagar. För år 2004 är trafikdata hämtade från Västertorp samma mät-
dagar som floating-car mätningen, men för december är andelen tunga fordon från 
december 2003, se tabell 8. Detta eftersom radardetektorerna ej ger andel tunga 
fordon. Notera att i juni 2004 fanns ej någon trängsel på delsträcka 1 på tisdagen. 

För båda åren beräknas medelvärdet för de två mätomgångarna i juni och 
december vardera året enligt redovisningen ovan. 
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Tabell 12  Totala trafikeffekter per mätomgång i form av merförbrukning vid 
trafikträngsel på delsträcka 1 Bredäng–Nyboda, juni och december, 2003 och 
2004. 
  Antal 

fordon 
Andel 
tunga 

Restid Bränsle-
förbruk-
ning 

CO2 NOx 

Rikt-
ning 

Månad  % tim l kg kg 

1 Juni-04 5 055 7,5 716 1 275 3 086 1,18 
1 Juni-03 11 145 7,1 910 1 743 4 214 – 
1 Dec-04 9 460 7,3 1 518 2 656 6 427 6,20 
1 Dec-03 4 500 7,5 299 527 1 276 – 

mv-04 fm – – 1 117 1 965 4 757 3,69 
1 

mv-03 fm – – 604 1 135 2 745 – 

2 Jun-04  9 425 5,1 361 640 1540 – 
2 Jun-03 13 650 4,5 683 1 814 4 353 – 
2 Dec-04 7 025 4,2 351 506 1 214 – 
2 Dec-03 4 830 3,7 118 217 519 – 

mv-04 em – – 356 573 1 377 – 
2 

mv-03 em – – 400 1 016 2 436 – 
 
Som synes av tabellen har fördröjning i trafikträngsel och merförbrukning i 
riktning 1 norrut på morgonen i juni reducerats för 2004, vilket beror på att 
tisdagen 2004 saknade trängsel och störningar. Detta i sin tur kan bero på det 
utbyggda MCS-systemet nedströms norr om Nyboda som kan förhindra samman-
brott vid hög belastning. Restidsförlängningen totalt för två dagar har minskat 
med ca 20 % och merförbrukning av bränsle med ca 25 % men antalet berörda 
fordon i trängsel är mindre än hälften. För mätningarna i december kan dock 
stor försämring noteras för 2004. Restidsförlängningen per dag och bränsleför-
brukningen har ökat markant jämfört med december 2003 (fem gånger så stora). 
Detta är ett resultat av trafikökningen efter öppnandet av Södra Länken. Sett som 
medelvärde över hela året har restidsförlängning och merförbrukning nästan 
fördubblats för 2004. Men det är stor skillnad mellan respektive mätomgång. 

Effekterna i riktning 2 söderut är mer måttliga med mindre restidsförlängningar 
än norrut. Precis som norrut finns en tydlig förbättring i juni 2004 jämfört med 
juni 2003. Men vid mätningen i juni 2003 pågick ett mindre vägarbete vid 
Västberga som påverkade trafikavvecklingen i högtrafik. Vidare observeras en 
klar försämring i december 2004, tredubbling av restidsförlängning, jämfört med 
2003. Detta är samma tendens som norrut men effekterna är klart lägre söderut. 
Det är den ökade trängseln mellan Nyboda och Västberga som slår igenom, se 
bilaga 3. Sett som medelvärde över hela året är restidsförlängning och 
merförbrukning dock lägre för 2004 beroende på förbättringen i juni. 

Det skall påpekas att ovanstående beräkningar är en underskattning av totala 
effekten på delsträckan. Fördröjningar och merförbrukning för köande fordon i 
trafikplatser är ej beaktade. Men detta kompenseras av att trafikflödet är lägre i 
slutet på delsträckan vid Nyboda jämfört med uppmätta trafikflöden vid 
Västertorp eftersom många fordon kör av i trafikplats Västberga. Enligt data från 
radardetektorerna är trafiken norrut ca 15 % mindre vid Nyboda jämfört med 
Västertorp. 
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8.2 Nyboda–Fredhäll 
På samma sätt som ovan har effekter i trafikträngsel beräknats för delsträcka 2 
Nyboda–Fredhäll. Riktning 1 gäller i sin helhet för morgonen. För riktning 2 
gäller beräknade data för eftermiddagen. 

För beräkningen av antalet störda fordon finns data från Hägerstensvägen och 
Lilla Essingen. Dessa snitt är belägna i början respektive slutet av delsträckan och 
ger tillsammans en bra beskrivning av trafikflödena.  

För år 2003 har använts data i Hägersten i juni och december uppräknade med 
faktorn 1,075. Dessutom har data från Lilla Essingen norrut i december 2003 
använts reducerade med 7,5 %. 

För år 2004 har data från både Hägersten och Lilla Essingen använts enligt 
tabell 9 och 10 i avsnitt 7.2. Trafikflödena i Hägersten har räknats upp med 7,5 % 
och flödena på Lilla Essingen reducerats med 7,5 %. Medelvärdet av dessa båda 
beräkningar har nyttjats. Andelen tunga fordon i december är dock plockade från 
december 2003. 

Precis som för delsträcka 1 är medelvärdet för båda åren beräknat på de två 
mätomgångarna i juni och december för att få fram en genomsnittlig effekt över 
ett år. Resultatet per mätomgång och medelvärde för året redovisas i tabell 13. 

 
Tabell 13  Totala trafikeffekter per mätdag i form av merförbrukning vid trafik-
trängsel på delsträcka 2 Nyboda–Fredhäll, juni och december, 2003 och 2004. 
  Antal 

fordon 
Andel 
tunga 

Restid Bränsle-
förbruk-
ning 

CO2 NOx 

Rikt-
ning 

Månad  % tim l kg kg 

1 Jun-04 7 740 8,5 452 1 086 2 593 – 
 Jun-03 13 200 8,1 1 210 2 445 5 929 2,58 

1 Dec-04 10 225 7,4 763 1 426 3 453 – 
1 Dec-03 4 425 7,0 94 183 443 – 

mv-04 fm – – 607 1 247 3 023 – 
1 

mv-03 fm   652 1 314 3 186 1,29 

2 Jun-04 8 260 4,8 262 288 692 – 
2 Jun-03 9 160 5,9 321 676 1 629 – 
2 Dec-04 3 855 3,8 93 157 375 – 
2 Dec-03 5 585 4,7 111 81 196 – 

mv-04 em – – 177 222 533 – 
2 

mv-03 em – – 216 379 912 – 
 
Precis som för delsträcka 1 söder om Nyboda observeras här på delsträcka 2 en 
markant förbättring i riktning 1 norrut på morgonen i juni 2004, vilket kan bero 
på det utbyggda MCS-systemet som kan förbättra trafikavvecklingen vid hög 
belastning. Restidsförlängningen totalt för två dagar har minskat med ca 60 % och 
merförbrukning av bränsle med ca 55 %. Men för mätningarna i december kan 
stor försämring noteras för 2004, samma tendens som på delsträcka 1. Restids-
förlängningen per dag och bränsleförbrukningen har ökat mycket markant jämfört 
med december 2003, vilket måste bero på Södra Länken. Om delsträcka 1 och 2 
jämförs i december 2004, tabell 12 och 13, framgår att antalet störda fordon är 
ungefär desamma men mereffekterna är mindre (ungefär hälften) på delsträcka 2. 
Det fjärde körfältet har betydelse genom att trängsel och störningar blir lägre. Sett 
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som medelvärde över hela året är restidsförlängning och merförbrukning i stort 
sett oförändrade mellan 2003 och 2004. Men det är en stor skillnad mellan 
mätomgångarna, förbättringen i juni försvinner i december. 

I riktning 2 är effekterna lägre än i riktning 1. Det finns en viss förbättring både 
i juni och i december 2004 jämfört med 2003, vilket kan bero på MCS-systemet. 
Jämfört med delsträcka 1 söderut är effekterna tydligt lägre för båda åren, vilket 
rimligtvis bör bero på det fjärde körfältet som förbättrar trafikavvecklingen. 
Således har öppnandet av Södra Länken inte försämrat förhållandena i riktning 
söderut. Fyra körfält och MCS-systemet medför lägre trängsel och störningar. 
Medelvärdet för båda mätomgångarna har söderut minskat något 2004. 

Varje år görs separata mätningar på Årstalänken i juni månad, för mätningen 
2004 [se Carlsson & Yahya, PM 2004-07-26]. Mätdata 2004 visar att någon 
restidsfördröjning på morgonen i juni inte kan observeras för de fordon som 
kommer från Årstalänken och kör på Essingeleden norrut. Detta är en väsentlig 
förbättring jämfört med 2002 och tidigare som beror på att fordonen från 
Årstalänken kommer in på Essingeleden i två egna körfält. 

För december finns ingen motsvarande mätning. Men hastighets- och flödes-
data kan studeras från radardetektorerna. Klockan 8 till 9 är hastigheten norrut 
27–40 km/h för ett timflöde på ca 2 400 fordon. Detta gäller för de två körfälten 
på rampen precis innan anslutningen till Essingeleden. Detta är något högre 
hastighet än för fordonen i de två fälten på Essingeleden. 

 
8.3 Fredhäll–Eugenia 
Slutligen redovisas i tabell 14 nedan beräknade totala effekter för delsträcka 3. På 
denna delsträcka finns trafikträngsel både på för- och eftermiddagen i båda 
riktningarna. 

Antalet störda fordon grundar sig på data från mätplats Eugenia, se ovan i 
tabell 11. Denna mätplats ligger i slutet på delsträckan (eller i början av rikt-
ning 2). För båda riktningarna finns kompletta data från både juni och december 
bägge åren med undantag av juni 2003 söderut. Data för denna riktning är 
hämtade från mars 2003.  

Precis som för övriga delsträckor är medelvärdet för 2003 och 2004 beräknat 
på de två mätomgångarna i juni och december vardera året. 
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Tabell 14  Totala trafikeffekter per mätdag i form av merförbrukning vid trafik-
trängsel på delsträcka 3 Fredhäll–Eugenia, juni och december, 2003 och 2004. 
 
 

 Antal 
fordon 

Andel 
tunga 

Restid Bränsle-
förbruk-
ning 

CO2 NOx 

Rikt-
ning 

Månad  % tim l kg Kg 

1 
Jun-04 fm 
Jun-04 em 

7 845 
7 085 

7,7 
6,2 

732 
413 

1 450 
823 

3 512 
1 984 

0,10 
– 

1 
Jun-03 fm 
Jun-03 em 

9 180 
11 080 

8,5 
6,9 

1 040 
1 330 

2 179 
2 718 

5 333 
6 569 

2,13 
3,92 

1 
Dec-04 fm 
Dec-04 em 

8 120 
4 605 

7,5 
5,7 

728 
121 

1 426 
217 

3 483 
522 

0,92 
      – 

1 
Dec-03 fm 
Dec-03 em 

5 860 
4 900 

7,1 
7,2 

264 
97 

548 
140 

1 326 
338 

– 
– 

1 
mv-04 fm 
mv-04 em 

–
–

– 
– 

730 
267 

1 438 
520 

3 483 
1 253 

0,51 
      – 

1 
mv-03 fm 
mv-03 em 

–
–

– 
– 

652 
713 

1 373 
1 429 

3 330 
3 454 

1,07 
1,96 

2 
Jun-04 fm 
Jun-04 em 

4 055 
9 775 

7,1 
5,5 

39 
472 

202 
1 128 

488 
2 716 

0,22 
1,29 

2 
Jun-03 fm 
Jun-03 em 

4 725 
9 410 

7,0 
4,0 

31 
565 

6 
1 319 

14 
3 160 

– 
1,45 

2 
Dec-04 fm 
Dec-04 em 

– 
6 840 

– 
5,0 

– 
270 

– 
564 

– 
1 356 

– 
– 

2 
Dec-03 fm 
Dec-03 em 

1 045 
6 180 

6,0 
5,0 

11 
298 

29 
573 

70 
1 376 

– 
– 

2 
mv-04 fm 
mv-04 em 

–
–

– 
– 

19 
371 

101 
846 

244 
2 036 

0,11 
0,65 

2 
mv-03 fm 
mv-03 em 

–
–

– 
– 

21 
431 

17 
946 

42 
2 268 

– 
0,72 

 
Precis som för övriga två delsträckor finns i riktning norrut en klar förbättring 
i juni 2004. Detta gäller speciellt på eftermiddagen då restidsförlängning och mer-
förbrukning reducerats med ca 70 %. Enda förklaringen är MCS-systemet som 
fungerade avsevärt bättre nu 2004 än 2003, då det ej var korrekt installerat. Men i 
december 2004 försämras trafikavvecklingen precis söder om Fredhäll. Detta 
gäller framför allt på morgonen då fördröjningar och merförbrukning är ungefär 
lika stora som på delsträcka 2. Medelvärdena för ett år är ungefär samma på 
morgonen men klart lägre för år 2004 på eftermiddagen, beroende på förbätt-
ringen i juni 2004. Totalt för en hel dag har restidsförlängningen minskat med 
370 timmar och bränsleförbrukningen med 840 liter. 

I riktning 2 är förhållandena i stort sett oförändrade båda mätomgångarna men 
med en viss förbättring i juni 2004 på eftermiddagen. Precis som för delsträcka 2 
finns inte någon försämring söderut i december. Förmiddagarna söderut har små 
mereffekter året runt och i stort sett ingen skillnad mellan åren. Totalt sett har 
restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) minskat under 2004 
med ca 60 timmar (nästan allt på eftermiddagen) men bränsleförbrukningen är 
oförändrad. Totalt sett tycks MCS-systemet ha bäst effekt på delsträcka 3 söderut, 
vilket förmodligen förklaras av att överbelastningen är minst på denna delsträcka. 
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Trafikflödena vid Eugenia som ligger till grund för beräkningarna är ca 20 % 
större än för avsnittet Tomteboda–Eugenia. Men vid Tomteboda är trafikvolymen 
lika stor som vid Eugenia. Således är av- och påkörande till/från Solna vid 
Tomteboda lika många som av- och påkörande till/från Klarastrandsleden vid 
Eugenia. Detta innebär att data i tabell 14 ovan är representativa. I riktning 1 
norrut finns nästan all fördröjning på detta avsnitt där flödesmätningarna gjorts. 

I riktning 2 finns dock vissa fördröjningar även på övriga delar av delsträckan, 
men där är trafiken lika stor som vid Eugenia. 
 
8.4 Inverkan av Södra länken och övriga åtgärder 
Vid tidigare års mätningar har framkomligheten varit bättre i decembermät-
ningarna jämfört med juni vardera året efter det att fyra körfält introducerats på 
avsnittet Nyboda–Fredhäll och tre genomgående körfält införts 2001 i båda rikt-
ningarna på delen Fredhäll–Tomteboda. För detaljer om vägutformningen se 
kapitel 2. Men i december 2004 är det markanta försämringar i riktning norrut och 
söderut på delsträcka 1. 

För att uppskatta effekten av Södra Länken görs jämförelse med mätningen i 
december 2004 med föregående år 2002 och 2003. Under båda föregående år 
gjordes mätningar en vecka tidigare (v. 49) men på måndag och tisdag. Vädret var 
2002 sämre än för de två följande åren. Detta gäller speciellt måndagen med 
mycket blöta vägbanor medan det på tisdagen var mer likvärdigt med år 2003. 
Under mätningen 2003 var det mycket bra väder båda dagarna med mulen väder-
lek men uppehåll och måttliga vindar samt temperatur över 5 grader. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att väderförhållandena var i stort sett likvärdiga under fem av 
mätdagarna men markant sämre under måndagen 2002. 

Beträffande trafikens storlek är det något vanskligt att få fram data för 
jämförelse med december 2003 på grund av byte av mätutrustning och bortfall av 
olika orsaker, se kapitel 7. I december 2004 fanns enbart radardetektorerna till 
MCS-systemet tillgängligt för mätning av trafiken men de hade en del bortfall på 
måndag eftermiddag. På tisdagen fungerade radardetektorerna med något undan-
tag hela dagen. I december 2003 fanns slingdata att tillgå men med bortfall i en 
del snitt. Dessutom fanns radardata för delen Lilla Essingen–Eugenia men med 
dålig kvalitet och bortfall i många snitt. 

Följande observationer kan göras beträffande trafikförändring från december 
2003 till december 2004 i riktning norrut: 

• I Västertorp har trafiken sett över hela tisdagen kl. 6–19 ökat med 1,5 %. 
Däremot observeras inte någon ökning i högtrafiktid kl. 6–10. Jämförelsen 
är gjord mellan slingdata och radar, vilket innebär felkällor 

• I Hägersten har trafiken sett över hela tisdagen kl. 6–19 ökat med 6,5 %. 
För morgonens topptrafik kl. 6–10 är ökningen ca 2,5 % (genomsnitt två 
morgnar). Jämförelsen är gjord mellan slingdata och radar, vilket innebär 
felkällor 

• På Lilla Essingen har trafiken sett över hela tisdagen kl. 6–19 ökat med 
10 %. För morgonens topptrafik kl. 6–10 är ökningen 6,8 % (genomsnitt 
två morgnar). Jämförelsen är gjord mellan radardata båda åren och är 
därmed mer trovärdiga än värdena i ovanstående punkter 

• Vid Tomteboda innan Solnaavfarten har trafiken sett över hela tisdagen kl. 
6–19 ökat med 9,5 %. I topptrafik är ökningen 8,3 %. Jämförelsen är gjord 
mellan radardata båda åren 
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• För mätsnitt Eugenia är jämförelserna mycket osäkra. Radardata för 2004 
visar inte någon trafikökning jämfört med slingdata 2003, utan helt 
oförändrad trafik sett över hela tisdagen. Kvaliteten på radardata är sämre 
än för övriga radarsnitt. 

 
En rimlig slutsats av ovanstående är att trafiken på delen Nyboda–Tomteboda 
under ett år ökat med ca 9–10 %. För morgonens topptrafik kl. 6–10 är ökningen 
ca 6–8 %. Delen söder om Nyboda har en ökning med 0–5 % (osäkerhetsinter-
vall) men ingen ökning i topptrafiken. För delen Tomteboda–Eugenia kan inget 
sägas. 

För riktning söderut blir jämförelserna mer osäkra på grund av bortfall i mät-
ningarna. Följande observationer (enbart tre snitt) kan göras beträffande trafikför-
ändring från december 2003 till december 2004 i riktning söderut: 

• Vid Tomteboda efter Solnapåfarten har trafiken sett över hela tisdagen kl. 
6–19 ökat med 7,2 %. I topptrafik är ökningen 8,5 %. Jämförelsen är gjord 
mellan radardata båda åren 

• För tre körfält på Lilla Essingen har trafiken sett över hela tisdagen 
kl. 6–19 ökat med 3,7 %. För eftermiddagens topptrafik kl. 15–19 är 
ökningen 3,9 % (genomsnitt två eftermiddagar). Jämförelsen är gjord 
mellan slingdata och radar, vilket innebär felkällor 

• I Västertorp har trafiken sett över hela tisdagen kl. 6–19 ökat med 0,6 %. 
Däremot observeras inte någon trafikökning i högtrafiktid kl. 15–19. 
Jämförelsen är gjord mellan slingdata och radar, vilket innebär felkällor. 

 
Det enda som kan sägas är att det finns en trafikökning norr om Nyboda med som 
högst 7 % samt en klart mindre ökning söder om Nyboda.  

Generellt sett var framkomligheten i riktning norrut klart sämre för alla 
delsträckor i högtrafiktid under år 2004 jämfört med år 2003. Detta visar sig 
som lägre reshastighet och längre perioder med trängsel. Reshastigheten i 
december 2004 har i riktning norrut minskat på alla delsträckor med ca 
15–20 km/h. Totalt norrut för hela Essingeleden har reshastigheten minskat med 
15 km/h. Även jämfört med december 2002 finns en försämring på alla del-
sträckor och totalt en minskad reshastighet med ca 7 km/h. 

På eftermiddagen i riktning söderut är skillnaderna mindre, det är i stort sett 
oförändrade förhållandena nu år 2004 norr om Nyboda, men en klar försämring 
kan noteras på delen Nyboda–Bredäng, trots att någon påtaglig trafikökning 
inte kan beläggas. Totalt sett i sydlig riktning för hela Essingeleden är dock res-
hastigheten oförändrad eftersom det är en viss förbättring på delsträcka 3. De 
relativt sett positiva effekterna på delsträcka 2 och 3 kan förklaras av MCS-
systemet som har positiva effekter vid måttlig överbelastning. 

Men förutom ovan beskrivna effekter har tider med trafikträngsel blivit längre 
för båda mätdagarna, se ovan i tabell 2a–4a. Detta innebär att antalet störda fordon 
ökar och att fördröjningar och merutsläpp totalt sett över en hel dag blir högre. 
Nedan i tabell 15 redovisas för varje delsträcka och riktning beräknade totala 
effekter per mätdag i december 2004 i form av merförbrukningar. Jämförelse görs 
dessutom med motsvarande resultat från mätningarna i december år 2003 och 
2002. För delsträcka 3 Fredhäll–Eugenia är morgon och eftermiddag hopslagna. 
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Tabell 15  Totala trafikeffekter per mätdag i form av merförbrukning vid trafik-
trängsel per delsträcka och riktning samt totalt år 2002–2004. 

Förlängn. Restid tim Merbränsle l Mer NOx kg Riktning Del-

sträcka Dec 04 Dec 03 Dec 02 Dec 04 Dec 03 Dec 02 Dec 04 Dec 03 Dec 02

Norrut 1 1 518 299 944 2 656 527 1 508 6,20 – 0,99 
 2 763 94 644 1 426 183 1 362 – – – 
 3 849 361 606 1 643 688 1 483 0,92 – 1,19 
          
 1+2+3 3 130 754 2 194 5 725 1 398 4 353 7,12 – 2,18 

Söderut 1 351 118 251 506 217 474 – – – 
 2 93 111 328 157 81 498 – – 0,54 
 3 270 309 53 564 602 87 – – – 
          
 1+2+3 714 538 632 1 227 900 1 059 – – 0,54 
 
Följande intressanta observationer kan göras i tabell 15: 
 
Riktning norrut: 
• Restidsförlängningen per dag (fördröjning i trafikträngsel) har jämfört med 

2003 ökat med ca 2 380 timmar (315 %) och är dessutom ca 40 % högre än i 
december 2002. Drygt hälften av ökningen ligger då söder om Nyboda med ca 
1 220 timmar. Den andra halvan av restidsförlängningen är ganska jämt 
fördelad på de två delsträckorna 

• Merförbrukning av bränsle per dag har relativt sett ökat lika mycket, med ca 
4,3 m3. Merparten av ökningen ligger söder om Nyboda med 2,1 m3 

• Merutsläppen av kväveoxider är normalt sett måttliga eller obefintliga vid 
mätningarna i december. Men 2004 fanns merutsläpp på 7 kg mot inga mer-
utsläpp år 2003 

 
Riktning söderut: 
• Restidsförlängningen per dag har jämfört med 2003 ökat något med 30 % eller 

ca 175 timmar och ligger ca 15 % över nivån från december 2002. På del-
sträcka 1 söder om Nyboda finns dock en tydlig ökning med ca 230 timmar. 
Norr om Nyboda har restiden i trafikträngsel tvärtom minskat med ca 
55 timmar 

• Merförbrukning av bränsle per dag har ökat marginellt med ca 330 liter. Precis 
som för restiden finns en ökning söder om Nyboda, en ökning med 290 liter. 
Sålunda har bränsleförbrukningen ökat marginellt norr om Nyboda med 
40 liter 

• Det finns i riktning 2 inga merutsläpp av kväveoxider. År 2002 noterades 
merutsläpp på delsträcka 2 med 0,54 kg. 

 
I nedanstående figurer 2 och 3 illustreras restidsförlängning och merförbrukning 
av bränsle vid trafikträngsel på Essingeleden i genomsnitt per dag i december 
under åren 1998–2004. Varje delsträcka och totalt redovisas med båda 
riktningarna hopslagna. Från år 2001 finns fyra körfält på delsträcka 2 norrut och 
från 2002 i båda riktningarna. 
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Figur 2  Restidsförlängning (tim) per dag vid trafikträngsel på tre delsträckor och 
totalt för hela Essingeleden år 1998–2004. 
 
Figuren visar tydligt den markanta ökningen i restid vid trafikträngsel jämfört 
med år 2003 (och även 2001–2002) på alla delsträckor. Fördröjningarna är större 
än alla tidigare år i december på delsträcka 1 och 3 och i nivå med tidigare år 
på delsträcka 2. De höga talen för 1999 beror på dåligt väder med frisk vind och 
snöfall under en mätdag, vilket främst drabbade delsträcka 1. Vädermässigt på-
minner denna mätning om den 2002. År 1998 rådde lätt snöfall med något 
moddiga vägbanor. Dessutom pågick en del mindre vägarbeten, framför allt i rikt-
ning norrut vid Fredhäll. 

Enligt ovan ligger förlängningen i restid, jämfört med 2003, främst i riktning 1 
norrut (på alla delsträckor) medan försämringen söderut är mindre och finns söder 
om Nyboda, se tabell 15. Totalt för hela Essingeleden i båda riktningarna är res-
tidsförlängningen 3 840 timmar per dag jämfört med 1 290 timmar i december 
2003. Slutsatsen är att trafikökningen på grund av Södra Länken förtar effekten av 
det fjärde körfältet och andra förbättringar. Notera dock att både 2003 och 2004 
har delsträcka 2 med fyra körfält den minsta restidsförlängningen av de tre 
delsträckorna trots att trafikflödet är störst på denna delsträcka. Det är påfarterna 
vid Nyboda och Västberga norrut som utgör de största flaskhalsarna och som ger 
köer söderut på Essingeleden. 

På samma sätt visas i figur 3 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. 
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Figur 3  Merförbrukning av bränsle (l) per dag vid trafikträngsel på tre del-
sträckor och totalt för hela Essingeleden år 1998–2004. 
 
Merförbrukning av bränsle är markant högre än år 2003 (och 2001–2002) för alla 
delsträckor. Precis som för restiden är merförbrukningen större än alla tidigare 
år i december på delsträcka 1 och 3 och i nivå med tidigare år på delsträcka 2. 
Jämfört med år 2002 (med dåligt väder) är det enbart delsträcka 2 som har lägre 
merförbrukning. Men precis som för restiden ligger merparten av merförbrukning 
i bränsle i riktning 1 norrut på alla delsträckor. Försämringen i riktning söderut är 
koncentrerad till delsträcka 1 söder om Nyboda, se tabell 15. Totalt för hela 
Essingeleden i båda riktningarna har merförbrukningen jämfört med december 
2003 ökat från 2,3 m3 per dag till 6,95 m3. För koldioxid är den relativa ökningen 
densamma, vilket motsvarar en ökning med 11,2 ton per dag. 
 
8.5 Effekter på årsbasis 
Beräknade data ovan i tabellerna 12–14 gäller per mätdag i varje mätomgång och 
det framräknade medelvärdet kan sägas svara mot ett genomsnittligt vardagsdygn 
för ett år. För år 2004 representerar medelvärdet en tänkt situation där Södra 
Länken varit öppen under ca sex månader. För år 2003 var MCS-systemet aktivt i 
juni på delsträcka 3 men stängt under december. År 2004 var systemet aktivt från 
Nyboda till Eugenia (delsträcka 2+3) i juni och aktivt för hela sträckan från 
Bredäng och norrut i december. 

Man kan uppskatta att det blir ca 215 dagar under ett år med trafikträngsel, 
vilket motsvarar 5 vardagsdygn under 43 veckor. Erfarenhetsmässigt och med 
kännedom om trafikens årsvariation antages att trafiken under 9 veckor är så 
begränsad att ingen eller obetydlig trängsel uppstår dessa veckor, vilka främst 
ligger på sommaren. 

För att erhålla de totala effekterna i form av restidsförlängning och merförbruk-
ning under ett helt år bör därför medelvärdena i tabell 12–14 multipliceras med 
215. Tabell 16 nedan redovisar dessa totala värden för ett helt år, per delsträcka 
och totalt för hela Essingeleden, i form av uppräknade medelvärden med ovan 
angivna antal dagar. Data för både 2004 och 2003 redovisas. 
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Tabell 16  Totala trafikeffekter per år i form av merförbrukning vid trafikträngsel, 
uppdelat på delsträckor och totalt för hela Essingeleden. 

Del-
sträcka 

Rikt-
ning 

Restid 
kilotimmar 

Bränsle 
m3 

CO2 

ton 
NOx 

ton 
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
1 1 130 240 244 423 590 1 023 – 0,79 
 2 86 77 218 123 524 296 – – 
 1+2 216 317 462 546 1 114 1 319 – 0,79 
          
2 1 140 131 283 268 685 650 0,28 – 
 2 46 38 81 48 196 115 – – 
 1+2 186 169 364 316 881 765 0,28 – 
          
3 1 294 214 602 421 1 458 1 018 0,65 0,11 
 2 97 84 207 204 497 490 0,16 0,16 
 1+2 391 298 809 625 1 955 1 508 0,81 0,27 
          
1+2+3 1 564 585 1 129 1 112 2 734 2 691 0,93 0,90 
 2 230 199 507 375 1 217 901 0,16 0,16 
 1+2 793 784 1 636 1 486 3 950 3 592 1,08 1,07 
 
Den största restidsförlängningen under 2004 observeras på delsträcka 1 med ca 
320 tusen timmar, varav ca 240 tusen timmar norrut. Det är en markant ökning av 
restidsförlängningen med nästan 50 % på denna delsträcka jämfört med 2003, 
varav allt ligger i riktning norrut. Övriga två delsträckor har en reduktion av res-
tidsförlängning med 10 % på delsträcka 2 och 25 % på delsträcka 3. Men denna 
reduktion beror helt på att förbättringen i juni (i båda riktningarna) är större 
än försämringen i december i riktning norrut. Totalt på hela Essingeleden i 
båda riktningarna uppgår restidsförlängningen år 2004 till ca 784 tusen timmar på 
ett år, vilket i praktiken är oförändrat från 2003 (förbättringen i juni och för-
sämringen i december väger jämnt). Det finns en markant ökning på delsträcka 1 i 
nordlig riktning med 110 tusen timmar men en nästan lika stor minskning på 
delsträcka 3 norrut med 80 tusen timmar. Denna minskning finns till största delen 
på eftermiddagen. 

Merförbrukning av bränsle och koldioxid har samma tendens som restidsför-
längningen med en kraftig ökning på delsträcka 1 (riktning norrut) och mindre 
reduktioner på delsträcka 2 och 3. Totalt för alla delsträckor har merförbrukningen 
av bränsle minskat med 150 m3 och utsläppen av koldioxid med 360 ton, vilket i 
båda fallen är en minskning med ca 10 %. Det finns således en tendens till mer 
jämna körförlopp i topptrafik vilket resulterar i en reduktion av bränsle medan 
restiden är oförändrad. Detta kan mycket väl vara en effekt av MCS-systemet. 
Utsläppen av kväveoxider är oförändrade, försämringen på delsträcka 1 norrut 
vägs upp av förbättring på delsträcka 2 och 3. 

Data för restidsförlängningen (båda riktningarna) i tabell 16 är illustrerad i 
figur 4 nedan för varje delsträcka och totalt över Essingeleden för de sex år 
mätningar genomförts, år 1998 till och med 2003. 
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Figur 4  Restidsförlängning i tusentals timmar per år vid trafikträngsel på tre 
delsträckor och totalt för hela Essingeleden år 1998–2004. 
 
Av figuren framgår att restidsförlängningen totalt i stort sett är oförändrad åren 
2002–2004. Men det är förändringar på enskilda delsträckor. På delsträcka 1 har 
restiden ökat markant 2004. Observera att enligt ovan ligger all denna försämring 
i riktning norrut. Delsträcka2 har minskad restid både 2003 och 2004 medan del-
sträcka 3 hade en kraftig ökning 2003 som har reducerats år 2004. Nästan all 
reduktion i restid finns i riktning 1 norrut. Under tidigare år har delsträcka 1 haft 
störst trafikträngsel medan delsträckorna 2 och 3 varit ungefär likvärdiga. Men 
från år 2003 har delsträcka 3 fått ökade fördröjningar. För alla delsträckor totalt, 
kolumnen längst till höger, framgår en stor minskning 2001 (med 40 %) följt av 
en ökning med 20 % åren 2002–2004. Värdena för år 2002–2004 är således klart 
bättre än för 2000 och på ungefär samma nivå som för år 1998–1999. 

Men notera den drastiska försämringen i december 2004 efter öppnandet av 
Södra Länken, se figur 2. I december 2004 är restidsförlängningen större än alla 
tidigare år, både totalt samt på delsträcka 1 och 3. 

På samma sätt som figur 4 ovan är merförbrukningen av bränsle illustrerad 
nedan i figur 5 för åren 1998–2004. 
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Figur 5  Merförbrukning av bränsle i m3 per år vid trafikträngsel på olika del-
sträckor och totalt för hela Essingeleden år 1998–2004. 
 
Figuren visar att bränsleförbrukningen jämfört med 2003 ökat något på del-
sträcka 1 men minskat på de andra två delsträckorna. Förändringarna ligger helt 
och hållet i riktning norrut precis som för restidsförlängningen. Söderut finns dock 
en minskning på delsträcka 1. Totalt för hela Essingeleden är merförbrukningen 
av bränsle 1 490 m3 under 2004, vilket i sin tur medför ett utsläpp av ca 3 600 ton 
extra koldioxid. Detta innebär som nämnts ovan en minskning med ca 10 % från 
2003, men nivån för 2002–2004 är ungefär samma som för 1998–1999, precis 
samma tendens som för restiden. 

För att ställa uppmätta trängseleffekter i relation till normala färdtiden kan 
följande generella diskussion göras. I icke högtrafiktid tar det ca 10 minuter att 
färdas sträckan Bredäng–Eugenia. Restidsförlängningen under år 2004 på 
785 kilotimmar motsvarar då tiden för ca 4,71 miljoner fordonsresor vid ostörda 
förhållanden. Genomsnittligt trafikeras Essingeleden av ca 100 000 fordon per 
dygn. Således motsvarar restidsförlängningen år 2004 den totala restiden för 
47 dygn eller knappt 7 veckors trafik vid ostörda förhållanden. Under år 2003 var 
restidsförlängningen marginellt högre på 790 kilotimmar vilket också motsvarar 
total restid för knappt 7 veckor.  

Görs samma beräkning för merförbrukning av bränsle på 1 490 m3 under år 
2004 motsvarar denna 1,86 miljoner personbilsresor vid ostörda förhållanden. 
Detta i sin tur motsvarar normal förbrukning av bränsle och utsläpp av koldioxid 
vid ostörda trafikförhållanden för 19 dygns trafik. För år 2003 var merförbruk-
ningen 1 640 m3, vilket motsvarar förbrukningen för 20,5 dygn.  

 
8.6 Värdering av uppmätt trafikträngsel 
Resultatet i tabell 16 kan tas som utgångspunkt för en monetär värdering av de 
uppmätta effekterna vid trafikträngsel. Därvid är det naturligt att använda de 
värderingar som VV tillämpar vid konsekvensbeskrivning av väginvesteringar 
(KAN/EVA). Nedan redovisas de värderingar som är aktuella för 2002–2011 och 
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som använts i samband med långtidsplanarbetet 2004–2015 [Vägverket, 1999]. 
Dessa värderingar brukar benämnas ASEK-värden. 

Tidsvärderingen är beroende av trafikens sammansättning samt andel tjänste-
resor och privatresor. Enligt kapitel 7 kan sägas att den genomsnittliga andelen 
lastbilar är ca 8 % under de timmar som trafikträngsel råder. Enligt [Vägverket, 
1999] finns i allmänhet inte uppgifter om vilken typ av resor som företas på en 
aktuell väglänk. Därför användes ett genomsnittligt personresetidsvärde. Detta har 
fastställts till 120 kr per timme. För en lastbil är tidsvärdet 251 kr per timme, 
varav godsvärde 35 kr. Med en lastbilsandel på 8 % erhålles därvid ett genom-
snittligt fordonstidvärde på 130,50 kr per timme. 

Drivmedel värderas med 2,80 kr/l för bensin och 1,88 kr/l för diesel. Med 8 % 
lastbilar, som har 3,6 gånger större förbrukning än personbilar, erhålles ett genom-
snittsvärde av 2,58 kr/l drivmedel. Observera att detta är ett värde som användes 
för samhällsekonomiska värderingar i investeringsplanering. Kostnaden för den 
enskilde trafikanten är ju väsentligt högre, ca 9,50 kr per liter. 

Miljövärderingen för emissioner utgöres av 1,50 kr per kilo CO2 och 60 kr per 
kilo NOx. 

Med ovan nämnda värderingar kan de totala effekterna vid trafikträngsel 
prissättas. I tabell 17 redovisas dessa värden för år 2004 per riktning och totalt för 
hela Essingeleden. 

 
Tabell 17  Värdering (ASEK-värden) av de totala trafikeffekterna 2004 i form av 
merförbrukning vid trafikträngsel, uppdelat på riktningar för hela Essingeleden. 
Alla priser i miljoner kr. 

Riktning 
 

Restid 
milj. kr 

Bränsle 
milj. kr 

CO2 

milj. kr 
NOx 

milj. kr 
Summa 
milj. kr 

1 76,38 2,87 4,04 0,05 83,33 
2 25,93 0,97 1,35 0,01 28,26 

1+2 102,31 3,84 5,39 0,06 111,59 
 
Som framgår av tabellen så svarar restidsförlusten för den överlägset största delen 
av värderingen med ca 92 % av det totala värdet. Därnäst kommer merförbrukning 
av koldioxid. Jämfört med 2003 har totala summan för båda riktningarna 
tillsammans minskat marginellt med 2 %. 

I föregående års rapporter har värderingarna för planeringsomgången 1998–
2007 använts, se [Vägverket, 1996]. Dessa värderingar är genomgående något 
lägre utom för bränsle och kväveoxid, som i stort sett är oförändrade. En beräk-
ning enligt dessa värden slutar på 87,8 miljoner kr per år varav restidsförlusten 
svarar för 82,3 miljoner kr. Värdet av koldioxiden är 1,4 miljoner, väsentligt lägre 
än 5,39 miljoner enligt tabell 17 ovan. 

 

VTI notat 20-2005 49 



9 Effekter av MCS 
Som omtalas i kapitel 1 påbörjades installationen av ett nytt MCS på den aktuella 
sträckan med början år 2003. Den första etappen har färdigställts mellan Lilla 
Essingen och Eugeniatunneln (Haga Södra) under början på 2003. Vid mätningen 
i juni 2003 var systemet igång. Några effekter av MCS-systemet kunde ej avläsas. 
Tvärtom noterades en försämring på delsträcka 3 norr om Fredhäll. Men enligt 
uppgift var systemet ej intrimmat och överföringen av data från radardetektorerna 
till beräkningsmodulerna fungerade ej. Vid mätningen i december 2003 låg 
systemet nere för revidering och översyn. 

Under 2004 har systemet varit igång under båda mätomgångarna. I juni obser-
veras en klar förbättring av framkomlighet och trafikavveckling jämfört med 
juni 2003. Största delen av denna förbättring kan troligtvis tillskrivas MCS-
systemet, men i riktning söderut pågick ett mindre vägarbete vid Västberga som 
påverkade trafiken i högtrafiktid, se avsnitt 8.1. Räknat på delsträcka 2+3 där 
systemet var aktivt erhålles följande reduktion i restid och merförbrukning per dag 
i juni 2004 jämfört med juni 2003, se tabell 13–14. 

• restidsminskning ca 2 130 timmar, varav 1 980 timmar norrut 
• minskad bränsleförbrukning med ca 4,37 m3, varav 3,98 m3norrut 
• minskade emissioner av koldioxid med ca 10,5 ton, varav 9,5 ton norrut 
• minskade emissioner av kväveoxider med ca 8,5 kg, allt norrut. 

 
Värdet av dessa inbesparingar skulle enligt föregående avsnitt uppgå till ca 
305 tusen kr per dag, räknat med ASEK-värderingar. Det är troligtvis enbart under 
topptrafik under sommarhalvåret som man erhåller effekter av denna storleksord-
ning. Om man antar att effekter i denna storleksordning erhålles under 100 dagar 
på året skulle inbesparingen bli ca 30 miljoner kr räknat på årsbasis. 

I december 2004 var MCS-systemet aktivt på hela sträckan Bredäng–Eugenia. 
Men trafikökningen efter att Södra Länken öppnat förtar helt effekten av MCS-
systemet som i riktning norrut inte kan sägas ha någon effekt. Däremot är förhåll-
andena oförändrade i december 2004 i riktning söderut jämfört med 2003. Detta 
gäller på avsnittet Eugenia–Nyboda och tyder på att MCS-systemet bidrar till 
oförändrad servicenivå trots trafikökningen. 
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 Bilaga 1 
 Sid 1 (1) 

Medelreshastighet i lågtrafiktid vid två mättillfällen 2004. 
Riktning 1 norrut (överst) och riktning 2 söderut (underst). 

 
 

50

60

70

80

90

100

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

Avstånd    m

H
as

tig
he

t  
km

/h

Reshastighet norrut, lågtrafik Skyltad hastighet jun-04 dec-04

Bred-
äng

Väst-
berga

Ny-
boda

Stora
Essingen

Fred-
häll

Tomte-
boda

Solna-
bron

Eugenia

 
 
 

50

60

70

80

90

100

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

Avstånd    m

H
as

tig
he

t  
km

/h

Reshastighet söderut, lågtrafik Skyltad hastighet jun-04 dec-04

Bred-
äng

Väst-
berga

Ny-
boda

Stora
Essingen

Fred-
häll

Tomte-
boda

Solna-
bron

Eugenia

 
 

VTI notat 20-2005 



 
 
 

 VTI notat 20-2005 



 Bilaga 2 
 Sid 1 (4) 

Reshastighet per rutt för tre delsträckor i riktning norrut som funktion av 
starttid under dagen. Mätomgång juni 2004. 
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 Bilaga 2 
 Sid 2 (4) 

Reshastighet per rutt för tre delsträckor i riktning söderut som funktion av 
starttid under dagen. Mätomgång juni 2004. 
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 Bilaga 2 
 Sid 3 (4) 

Reshastighet per rutt för tre delsträckor i riktning norrut som funktion av 
starttid under dagen. Mätomgång december 2004. 
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 Bilaga 2 
 Sid 4 (4) 

Reshastighet per rutt för tre delsträckor i riktning söderut som funktion av 
starttid under dagen. Mätomgång december 2004. 
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 Bilaga 3 
 Sid 1 (2) 

Uppmätta körförlopp (hastighetsprofil) i riktning norrut, ett vardera från 
juni och december 2004 på morgonen. 
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 Bilaga 3 
 Sid 2 (2) 

Uppmätta körförlopp (hastighetsprofil) i riktning söderut, ett vardera från 
juni och december 2004 på eftermiddagen. 
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