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Förord 
Utformning och drift av effektiva, säkra och miljövänliga vägtrafikanläggningar 
kräver ingående kunskap om sambanden mellan anläggningarnas utformning, 
trafikflöde, omgivning och resulterande effekter avseende framkomlighet, säker-
het och emissioner. 

Projektet EFFEKTMODELLER FÖR VÄGTRAFIKANLÄGGNINGAR 
(EMV) startades i november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning. 
Projektet genomförs i samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 
VTI och Lunds Tekniska Högskola (LTH), enligt en arbetsplan fastställd 1999-
11-29. Det övergripande syftet med projektet är att genom litteraturstudier, 
modellutveckling och fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya 
effektmodeller och åtgärds-effektsamband. Målsättningen är att de resulterande 
effektmodellerna skall kunna användas som underlag för handböcker och 
datorprogram för konsekvensbedömningar av åtgärder för Vägverkets produkter 
och tjänster. Särskilt finns en koppling till den planeringsomgång som Vägverket 
(VV) kommer att genomföra år 2006.  

EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för framkomlighet, 
trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av vägtrafikan-
läggningar. För effektberäkningar vid investeringsplanläggningen användes 
aktuell årsdygnstrafik (ÅDT) för ett objekt som mått på trafikens storlek. Därför 
behövs hastighets-flödessamband (v/d-funktioner) på ÅDT-basis, som för när-
varande beräknas utifrån en rangkurva för ett aktuellt objekt. Rangkurvan skall 
beskriva trafikflödets variation över året. Nu befintliga rangkurvor är dock gamla 
och grundar sig på äldre variationsmätningar från början av 1990-talet med en 
annan trafikvariation över året. Därför behöver nya indexserier och rangkurvor 
utvecklas. 

Inom ramen för EMV-projektet har det ansetts som mycket angeläget att utföra 
en bearbetning och analys av data från nyligen inmätta helårsräknade punkter i 
syfte att utveckla nya trafikindex och rangkurvor. I detta notat ges en samman-
fattande beskrivning av metod och framför allt resultat. 

Insamling och bearbetning av helårsräknade punkter från VV:s TMS-mätningar 
har gjorts av Urban Björketun. Dessutom har trafikdata erhållits från Göteborg 
och Malmö kommuner. Arne Carlsson har bidragit med planering av studien. 
Dokumentationen av resultaten är till största delen gjord av Arne Carlsson men 
med bidrag av Urban Björketun. 
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Sammanfattning 
Vid investeringsplanläggningen användes aktuell årsdygnstrafik (ÅDT) för ett 
objekt som mått på trafikens storlek. Därför behövs hastighets-flödessamband 
(v/d-funktioner) på ÅDT-basis. Enligt metod i KAN/EVA beräknas sådana v/d-
funktioner utifrån en rangkurva för ett aktuellt objekt, som beskriver trafikflödets 
variation över året. Nu befintliga rangkurvor är dock gamla och grundar sig på 
äldre variationsmätningar från början av 1990-talet av trafikflödet. Dessutom 
fångar dessa data inte in de mer extrema högtrafiktimmarna vid fredagsefter-
middagar. Det kan nämnas att index för veckodag inte finns som underlag i 
nuvarande rangkurvor. Därför behöver nya indexserier och rangkurvor utvecklas. 

Inom ramen för EMV-projektet har det ansetts som mycket angeläget att utföra 
en bearbetning och analys av nyligen inmätta helårsräknade punkter i syfte att 
utveckla nya trafikindex och rangkurvor. I denna rapport ges en sammanfattande 
beskrivning av metod och framför allt resultat. 

För att kunna ta fram v/d-funktioner på ÅDT-nivå måste hastigheten för en viss 
fordonstyp integreras över alla årets timflöden. Detta görs enklast genom 
trafikflödesindex för: 
• månad 
• veckodag 
• timme 
• dag och timme vid storhelger. 
 
Trafikflödesindex skall finnas för olika typer av trafik. För det statliga vägnätet 
användes följande trafikvariationstyper för personbilar: 
• turisttrafik 
• genomfartstrafik 
• närtrafik 
• genomsnitt för statlig väg. 
 
För tunga fordon har hittills bara ett index använts som gäller för alla vägar på 
landsbygd. För tätortsgator finns enbart en variationstyp per fordonsslag, kallad 
tätortsgata personbil och tätortsgata lastbil. 

För att ta fram nya trafikindex används data från VV:s trafikräknesystems 
(TMS) helårsräknade punkter. Som grunddata finns ca 80 punkter som ständigt 
räknas året runt (TU-punkter). Dessutom finns s.k. variationspunkter (VS-
punkter) som helårsräknas under ett visst kalenderår. Enbart mätpunkter på 
huvudvägnätet har använts, dvs. vägnummer mindre än 500. TU-punkter mätta år 
2003 och VS-punkter mätta 2002 eller 2003 beställdes från VV Konsult trafikdata 
(KT) som utför mätningarna. 

Från mätningarna har timindex, dvs. index för dygnets 24 timmar, beräknats 
genom att genomsnittsflödet (av 365 timmar) under året för var och en av de 
24 timmarna divideras med summan av dessa 24 genomsnittsflöden. Denna kvot 
multipliceras med 24 för att index 100 skall motsvara 1/24 av årsdygnsflödet. På 
motsvarande sätt beräknas veckodagsindex genom att genomsnittsflödet (av 
52 dagar) under året för varje veckodag divideras med summan av dessa 7 genom-
snittsflöden. Kvoten multipliceras med 7 för att index 100 skall motsvara års-
dygnsflödet. Slutligen beräknas ett månadsindex på motsvarande sätt genom att 
totala flödet för varje månad divideras med årsflödet (summa tolv månadsflöden). 
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Varje månadskvot multipliceras med 12 så att index 100 motsvarar årsdygnsflö-
det. 

Genom att beräkna ett sommardygnsflöde för personbil (summa flöde 
juni–augusti delat med 92) och bilda kvoten mellan detta och det genomsnittliga 
årsdygnsflödet för personbil erhålles en kvot som används för indelning av mät-
punkterna i närtrafik, genomfart och turistväg, trafikvariationstyp. Grundat på 
dessa kvoter och geografisk placering av respektive mätpunkt delades mät-
materialet i 19, 29 respektive 7 punkter. För varje index (timme, veckodag och 
månad) beräknades ett medelvärde per trafikvariationstyp och totalt för alla 
mätplatser. Data för alla mätplatser representerar statlig väg allmänt. 

De framtagna indexen för timme, veckodag och månad multipliceras för var 
och en av 2 016 (24*7*12) typtimmarna (produkten delas med 24 varvid ett flöde 
erhålles som procent av ÅDT). Varje värde representerar 8 760/2 016 = 4,35 tim-
mar under året. (Totala antalet timmar på ett år är 365*24=8 760). Detta görs för 
de tre trafiktyperna och totalt för alla mätpunkter samt separat för personbil och 
lastbil. Dessa flöden sorteras i storleksordning för varje trafiktyp. Genom lämpliga 
gränser för indexprodukten (andel av ÅDT) förs de 2 016 typtimmarna till olika 
ranger per trafiktyp (5 st. för turistvägar, 4 i övrigt). Dessa ranger benämns 
rangkurva för respektive trafiktyp. 

Ovanstående metodbeskrivning gäller för landsbygd. I VV:s trafikräknesystem 
finns en TU-punkt som ligger i tätort belägen på Roslagsvägen i Stockholm inte 
långt norrut från Roslagstull. Trafiken här bedöms vara representativ för en statlig 
väg i tätort på infart i ytterområde. Index har för denna mätplats beräknats på 
precis samma sätt som för mätplatserna på landsbygd. Men det ansågs att det var 
för litet med enbart en mätpunkt för att ta fram trafikvariationsdata för tätort. 
Därför har projektet fått tillgång till data från en mätplats i Göteborg och en 
mätplats i Malmö. Även dessa två mätplatser har bearbetats på samma sätt. 

Resultatet av beräkningarna presenteras i kapitel 3. Här finns tim-, veckodags- 
och månadsindex för personbil respektive lastbil redovisade för alla trafikvaria-
tionstyper på landsbygd. Jämförelse görs med nu befintliga index i Effektsamband 
2000. 

Även rangkurvor för personbil och lastbil beräknade från framtagna index för 
varje trafikvariationstyp redovisas i kap. 3. Exempel ges på hur timflödet i högsta 
rangen beräknas. 

För tätort redovisas ett generellt index av varje typ gällande för tätort. Detta har 
beräknats genom viktning av data från de tre olika mätsnitten i tätort. Utifrån 
dessa index har rangkurva för tätort beräknats. För mätpunkten i Stockholm har 
också en rangkurva beräknats gällande för statlig väg i ytterområde i tätort. 
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1 Bakgrund 
Vid investeringsplanläggningen användes aktuell årsdygnstrafik (ÅDT) för ett 
objekt som mått på trafikens storlek. Därför behövs hastighets-flödessamband 
(v/d-funktioner) på ÅDT-basis. Enligt metod i KAN/EVA beräknas sådana v/d-
funktioner utifrån en rangkurva för ett aktuellt objekt, som beskriver trafikflödets 
variation över året. Nu befintliga rangkurvor redovisas i Effektsamband 2000 
(VV, 2001). Dessa är dock gamla och grundar sig på äldre variationsmätningar 
från början av 1990-talet av trafikflödet. Dessutom fångar dessa data inte in de 
mer extrema högtrafiktimmarna vid fredagseftermiddagar och helger. Det kan 
nämnas att index för veckodag inte finns som underlag i nuvarande rangkurvor i 
Effektsamband 2000. Därför behöver nya indexserier och rangkurvor utvecklas. 

Inom ramen för EMV-projektet har det ansetts som mycket angeläget att utföra 
en bearbetning och analys av nyligen inmätta helårsräknade punkter i syfte att 
utveckla nya trafikindex och rangkurvor. I denna rapport ges en sammanfattande 
beskrivning av metod och framför allt resultat. Jämförelse görs med befintliga 
data i Effektsamband 2000 (VV, 2001). 
 
 
2 Metodbeskrivning 
2.1 Trafikindex 
För att kunna ta fram v/d-funktioner på ÅDT-nivå måste hastigheten för en viss 
fordonstyp integreras över alla årets timflöden. Detta görs enklast genom trafik-
flödesindex för: 
• månad 
• veckodag 
• timme 
• dag och timme vid storhelger. 
 
Trafikflödesindex skall finnas för olika typer av trafik. För det statliga vägnätet 
användes följande trafikvariationstyper för personbilar: 
• turisttrafik 
• genomfartstrafik 
• närtrafik 
• genomsnitt för statlig väg. 
 
För tunga fordon har hittills bara ett index använts som gäller för alla vägar på 
landsbygd. Uppdelningen i trafikvariationstyp grundar sig på kvoten mellan 
sommarmedeldygnstrafik och årsmedeldygnstrafik (SDT/ÅDT). 

För tätortsgator finns enbart en variationstyp per fordonsslag, kallad tätortsgata 
personbil och tätortsgata lastbil. 

Enligt kapitel 1 ovan är de trafikflödesindex som användes i dag av äldre 
datum och dessutom saknas index för veckodag och de speciella storhelgsindexen. 
Av denna anledning försvinner timmar med de absolut största flödena vid 
beräkning av en rangkurva. 

För att ta fram nya trafikindex används data från VV:s trafikräknesystems 
(TMS) helårsräknade punkter. Som grunddata finns ca 80 punkter som ständigt 
räknas året runt (TU-punkter). Dessutom finns s.k. variationspunkter (VS-
punkter) som helårsräknas under ett visst kalenderår. 
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2.2 Urval av mätpunkter och mätdata (landsbygd) 
Enbart mätpunkter på huvudvägnätet har använts, dvs. vägnummer mindre än 
500. TU-punkter mätta år 2003 och VS-punkter mätta 2002 eller 2003 beställdes 
från VV Konsult trafikdata (KT) som utför mätningarna. Slutligt urval av 55 mät-
punkter gjordes varav 8 består av vardera 2 mätplatser som slagits samman då 
trafiken endast mäts i en riktning på varje plats. Det gäller 4 punkter på motorväg 
och 4 på 13-metersväg. Urvalet grundade sig på en rekommendation för varje 
mätplats från KT, som plockade bort mätplatser med ett stort antal timmar med 
bortfallskomplettering av data. För två punkter fanns bara godkända data i en rikt-
ning och då måste dessa två punkter utgå. 

För varje timme erhålles en kvalitetsbeskrivning av inmätta data enligt nedan-
stående förteckning. 

 
Timkod Innebörd 

B Bortfall 
E Extremvärde 
K Kompletterat värde 
* Verkningsgrad = 100, pulsantal a=0 samt pulsantal B=0 
0 Verkningsgrad ≥ 95 procent 
1 Verkningsgrad ≥ 85 och < 95 procent 
2 Verkningsgrad ≥ 70 och < 85 procent 
3 Verkningsgrad ≥ 50 och < 70 procent 
4 Verkningsgrad < 50 procent 

 
Av de 55 mätpunkterna var nio inmätta med gummislang som sensor. Enbart 
dessa nio hade fullständig beskrivning av mätkvalitet med kod för verkningsgrad. 
Övriga 46 punkter var mätta med slinga och hade bara koderna B, K eller 4. Men 
en timme med kod 4 betyder för dessa punkter normalt inmätta data utan B eller 
K. Information om verkningsgrad kan ej erhållas för mätningar med slinga. 

I tabell 1 nedan finns en förteckning över de 55 mätpunkterna på landsbygd. 
Tabellen innehåller bland annat information om punktnr, mätår, namn, vägnr och 
län. Kolumnen för trafiktyp är KT:s beskrivning av trafikvariationen. Denna 
beskrivning kan jämföras med kvoten mellan SDT och ÅDT för personbil som 
beräknats för varje mätplats och redovisas i kolumnen Pbsom. Mätpunkterna är 
sorterade efter denna kvot så att punkter med lägst kvot är överst och hög kvot 
underst. Denna kvot användes för indelning i trafikvariationstyper, se avsnitt 2.5. 
Tjockt streck i tabellen innebär skifte till ny trafikvariationstyp. 
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Tabell 1  Förteckning över använda mätpunkter på landsbygd. 
Punktnr År Namn Typ Trafiktyp Punkttyp Pbsom vägnr län

9747 2003 S FALUN  SLINGA Pendeltrafik TU 0,998 5000 Dalarna
9221 2003 NV VÄRNAMO  SLINGA Pendeltrafik TU 1,003 15100 Jönköping
9000 2003 ROSERSBERG  SLINGA Pendel/fjärrtrafik TU 1,004 400 Stockholm
7310 2003 SKELLEFTEÅ  MULTI TOTAL Pendel/fjärrtrafik TU 1,016 400 Västerbotten
9587 2003 O UPPLANDS VÄSBY SLINGA Pendeltrafik TU 1,026 26800 Stockholm
9050 2003 SO UPPSALA  SLINGA Pendel/fjärrtrafik TU 1,044 400 Uppsala
9549 2003 S TÖREBODA  SLINGA Pendel/närtrafik TU 1,048 20000 Västra Götaland

423 2002 O ESLÖV Pendeltrafik VS 1,053 1700 Skåne
825 2003 MATFORS Pendel/fjärrtrafik TU 1,054 1400 Västernorrland

9010 2003 SO BÅLSTA  SLINGA Pendel/fjärrtrafik TU 1,055 1800 Stockholm
9599 2003 JÄRNA  SLINGA Pendel/fjärrtrafik TU 1,078 5700 Stockholm
9059 2003 V TIERP  SLINGA Närtrafik TU 1,094 29200 Uppsala

12 2003 NV SIGTUNA Pendel/fjärrtrafik TU 1,097 26300 Stockholm
7260 2003 S SALA  MULTI TOTAL Fjärr/pendeltrafik TU 1,108 6700 Västmanland
7290 2003 ULLNA  MULTI TOTAL Pendeltrafik TU 1,121 1800 Stockholm
9620 2003 V NÄSSJÖ  SLINGA Fjärr/pendeltrafik TU 1,124 3100 Jönköping
9604 2003 SKUTSKÄR  SLINGA När/pendeltrafik TU 1,125 7600 Uppsala
7230 2003 GLUMSLÖV  MULTI TOTAL Fjärr/pendeltrafik TU 1,125 600 Skåne

169 2002 O KLIPPAN Pendel/fjärrtrafik VS 1,131 2100 Skåne
7250 2003 NORSHOLM  MULTI TOTAL Pendel/fjärrtrafik TU 1,139 400 Östergötland
9398 2003 N HÖÖR  SLINGA Fjärr/fritidstrafik TU 1,143 2300 Skåne
9640 2003 V KARLSTAD  SLINGA Pendel/fjärrtrafik TU 1,145 1800 Värmland
7340 2003 GÖTEBORG  MULTI TOTAL Pendel/fjärrtrafik TU 1,149 600 Västra Götaland
9753 2003 ÄNGSBY  SLINGA Närtrafik TU 1,157 35200 Västernorrland
9544 2003 N BLIDSBERG  SLINGA När/fritidstrafik TU 1,160 4600 Västra Götaland
9902 2003 NV VÄNNÄS  SLINGA Fjärrtrafik TU 1,161 1200 Västerbotten
9545 2003 S ÖDEBORG  SLINGA Pendel/fjärrtrafik TU 1,162 17200 Västra Götaland

446 2003 V GÖDESTAD Närtrafik TU 1,168 15300 Halland
7280 2003 SÖRBERGA  MULTI TOTAL Fjärrtrafik TU 1,173 1800 Västmanland
9562 2003 N MOLKOM  SLINGA Närtrafik TU 1,182 24000 Värmland
9945 2003 VILHELMINA  SLINGA När/fjärrtrafik TU 1,189 4500 Västerbotten
9580 2003 SV LINDERÖD  SLINGA Fjärr/fritidstrafik TU 1,201 2200 Skåne
9600 2003 S ALMUNGE  SLINGA Närtrafik TU 1,218 27300 Uppsala
9563 2003 ARDALA  SLINGA Fjärrtrafik TU 1,218 2000 Västra Götaland
9579 2003 N FINJA  SLINGA Fjärr/pendeltrafik TU 1,228 2400 Skåne
7270 2003 SVÄRTA  MULTI TOTAL Fjärrtrafik TU 1,234 400 Södermanland
9654 2003 NO SÄFFLE  SLINGA Fjärr/fritidstrafik TU 1,240 4500 Värmland
9548 2003 STOREBRO  SLINGA Fjärr/närtrafik TU 1,256 3400 Kalmar

942 2003 N NORRFJÄRDEN Pendel/fjärrtrafik TU 1,270 400 Norrbotten
9539 2003 N HÖGANÄS SLINGA Pendel/turisttrafik TU 1,274 11100 Skåne
9403 2003 O HÖGANÄS  SLINGA Pendel/fritidstrafik TU 1,279 11200 Skåne
9101 2003 O STJÄRNHOV  SLINGA Fjärr/fritidstrafik TU 1,282 5700 Södermanland
9450 2003 KVIBILLE  SLINGA Fjärrtrafik TU 1,282 600 Halland
9949 2003 S BODEN  SLINGA Närtrafik TU 1,289 35600 Norrbotten

793 2003 BJURÅKER När/fritidstrafik TU 1,295 30500 Gävleborg
7240 2003 STRÖMSFORS  MULTI TOTAL Pendel/fjärrtrafik TU 1,308 400 Östergötland
9826 2003 N INDAL  SLINGA Närtrafik TU 1,317 8600 Västernorrland
9490 2003 NO RÖNNÄNG  SLINGA Pendel/fritidstrafik TU 1,319 16900 Västra Götaland

421 2002 V SVARTE Turism/närtrafik VS 1,396 900 Skåne
9570 2003 S BRANDSTORP SLINGA Fjärr/turisttrafik TU 1,401 19500 Jönköping
9011 2003 O HANDEN  SLINGA Pendel/fritidstrafik TU 1,445 22700 Stockholm
9752 2003 TORRFLONÄS  SLINGA Närtrafik TU 1,465 31400 Västernorrland
9282 2003 V VIMMERBY  SLINGA Fjärr/turisttrafik TU 1,468 3300 Kalmar

168 2002 SO DEGEBERGA Turism/närtrafik VS 1,485 1900 Skåne
9632 2003 GAMLEBY  SLINGA Fjärr/turisttrafik TU 1,581 2200 Kalmar  

 
Som framgår av tabellen varierar kvoten SDT/ÅDT från 1,00 upp till 1,58 som 
högst. Medianvärdet ligger på 1,17. Således är spridningen i kvot större för 
mätpunkter över medianvärdet än för de som ligger under medianen. Antalet 
punkter med värde under 1,30 är 45 stycken (82 %) mot enbart 10 med kvot över 
1,30. 

 
2.3 Storhelger 
Högtrafikerade dagar i samband med storhelger behandlas separat. Tabellen nedan 
anger valda dagar vid de stora helgerna. Notera att jul och nyår ej är med bland 
dessa storhelger, eftersom trafiken då är utspridd på många dagar och dagar med 
markant högtrafik ej förekommer. 
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Helg Utresedag Hemresedag 
Påsk Skärtorsdag Annandag Påsk 
Kristi himmelsfärd Onsdag före Kristi 

himmelsfärd 
Söndag efter Kristi 
himmelsfärd 

Pingst Fredag före Pingst Annandag Pingst 
Midsommar Torsdag före Midsommar Söndag efter Midsommar 
 
Det är totaltrafiken respektive timme mellan kl. 14 och 20 utrese- och hemresedag 
som specialstuderas. Den ställs i relation till trafiken den genomsnittliga års-
timmen (inkl. storhelgerna). Efter medelvärdesberäkning för respektive timme och 
trafiktyperna närtrafik, genomfart och turisttrafik beslöts att bara skilja på utresa 
och hemresa och inte på de fyra olika helgtillfällena. Således finns bara ett index 
per timme för utresa och ett för hemresa för sex timmar per dag, totalt 12 index. 
Dessa 12 index redovisas i nästa kapitel. 
 
2.4 Indexvärden 
Vid indexberäkningen godkändes endast timkod 0, 1 och K för slangmätpunkter, 
dvs. verkningsgraden skall vara över 85 % under en timme. För övriga mätpunkter 
med slinga godkändes endast timkod 4 och K (för storhelger accepterades dock 
inte timkod K). För timmar med icke godkänd timkod gjordes kompletteringar, i 
första hand med medelvärdet av flödena timmen före respektive efter den 
aktuella timmen om dessa två timmar har godkänd timkod. I andra hand gjordes 
komplettering med mätpunktens medelvärde under månaden för den aktuella 
veckodagstimmen. Totalt finns 7*24=168 veckodagstimmar per månad med 
4 eller 5 observationer av varje veckodagstimme per månad. Alla index har 
beräknats separat för personbil och lastbil. 

Timindex, dvs. index för dygnets 24 timmar, beräknas genom att genom-
snittsflödet (av 365 timmar) under året för var och en av de 24 timmarna divideras 
med summan av dessa 24 genomsnittsflöden. Denna kvot multipliceras med 24 
för att index 100 skall motsvara 1/24 av årsdygnsflödet. På motsvarande sätt 
beräknas veckodagsindex genom att genomsnittsflödet (av 52 dagar) under året 
för varje veckodag divideras med summan av dessa 7 genomsnittsflöden. Kvoten 
multipliceras med 7 för att index 100 skall motsvara årsdygnsflödet. Slutligen 
beräknas ett månadsindex på motsvarande sätt genom att totala flödet för varje 
månad divideras med årsflödet (summa tolv månadsflöden). Varje månadskvot 
multipliceras med 12 så att index 100 motsvarar årsdygnsflödet. 

Storhelgsindex beräknas för varje mätpunkt genom att flödet var och en av de 
aktuella timmarna divideras med den genomsnittliga årstimmen (inklusive 
storhelgerna). 
 
2.5 Trafikvariationstyp 
Genom att beräkna ett sommardygnsflöde för personbil (summa flöde juni–
augusti delat med 92) och bilda kvoten mellan detta och det genomsnittliga års-
dygnsflödet för personbil erhålles en kvot som används för indelning av mät-
punkterna i närtrafik, genomfart och turistväg. Kvoten för varje mätplats redovisas 
i tabell 1 ovan. Grundat på dessa kvoter och geografisk placering av respektive 
mätpunkt delades materialet i 19, 29 respektive 7 punkter. Gränsen mellan när-
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trafik och genomfart valdes till sommardygnskvoten 1,135, beroende på att 
mätplats E4 Norsholm bör karakteriseras som genomfartstrafik. Gränsen mellan 
genomfart och turisttrafik valdes till 1,39 beroende på ett tydligt ”gap” i 
sommardygnskvoten mellan mätplatserna Lv 169 Rönnäng och Rv 9 Svarte. För-
delningen av sommardygnskvot (för personbil) och indelning i trafikvariationstyp 
framgår av figur 1 nedan. 
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Figur 1  Fördelning på sommardygnskvot för de 55 mätplatserna. 
 
Som framgår av figur 1 ligger de sju platserna med turisttrafik väl åtskilda från 
övriga punkter. Övriga 48 platser ligger tätt ihop utan något markerat intervall 
mellan några mätplatser. Maxvärdet för närtrafik på 1,135 ligger strax under 
medianvärdet på 1,17. 80-percentilen ligger på 1,29, vilket är hälften av max-
kvoten på 1,58 för E22 Gamleby (räknat från 1,0). Vidare skall noteras att varia-
tionen för genomfartstrafik och turisttrafik är lika stora, ca 0,19 enheter i sommar-
dygnskvoten. För närtrafik är variationen ca 0,13 enheter i kvot, ca 70 % av varia-
tionen för övriga två trafiktyper. 

För varje index (timme, veckodag och månad) beräknades ett medelvärde per 
trafikvariationstyp och totalt för alla mätplatser. Således är varje index för när-
trafik ett medelvärde från 19 mätpunkter, för genomfart ett medelvärde från 
29 mätplatser osv. Medelindex från alla 55 mätplatser får representera statlig väg 
allmänt. Index för storhelger beräknas på samma sätt som ett medelvärde från alla 
mätplatser per trafiktyp. 
 
2.6 Riktningsfördelning 
Totalflödet (personbil+lastbil) summeras per timma på dygnet (1–24), veckodag 
(och månad). För varje årsdygnstimme och veckodag beräknas en riktnings-
fördelning som max(r1,r2)/(r1+r2) där de två flödesvärdena, ett per riktning, 
divideras med respektive antal timmar per dygnstimme Detta är nödvändigt då 
olika timkoder för en och samma timme förekommer i de åtta mätplatser med 
sammanslagna riktningar, se avsnitt 2.2. För var och en av dessa 24+7 riktnings-
fördelningar beräknas ett medelvärde för mätpunkterna, dels totalt, dels separat 
för närtrafik, genomfart respektive turistväg. På detta sätt erhålles ett index för 
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riktningsfördelning dels per timme, dels per veckodag för de olika trafikvaria-
tionstyperna. Index 0,5 anger lika fördelning av trafik i de två riktningarna, medan 
ett värde större än 0,5 anger snedbelastning för någon av riktningarna. 

Observera att riktningsandelen gäller för personbil+lastbil tillsammans. 
Separata riktningsandelar för personbil eller lastbil har ej beräknats. 

 
2.7 Rangkurvor 
De framtagna indexen för timme, veckodag och månad multipliceras för var och 
en av 2 016 (24*7*12) typtimmarna (produkten delas med 24 varvid ett flöde 
erhålles som procent av ÅDT). Varje värde representerar 8 760/2 016 = 4,35 tim-
mar under året. (Totala antalet timmar på ett år är 365*24=8 760.) Detta görs för 
de tre trafiktyperna och totalt för alla mätpunkter samt separat för personbil och 
lastbil. Dessa flöden sorteras i storleksordning för varje trafiktyp. Genom lämpliga 
gränser för indexprodukten (andel av ÅDT) förs de 2 016 typtimmarna till olika 
ranger per trafiktyp (5 st. för turistvägar, 4 i övrigt). Dessa ranger benämns för 
rangkurva för respektive trafiktyp. De valda gränserna gäller för personbil, last-
bilsuppgifterna för samma typtimma följer bara med vid indelningen i ranger. För 
varje rang beräknas dels en genomsnittlig indexprodukt viktad med trafikarbetet 
(andel av ÅDT), dels andel fordon av totalen för de 2 016 typtimmarna (andel av 
trafikarbetet). Detta görs separat för personbil och lastbil. 

För riktningsfördelning finns 24*7 produkter (av timme och veckodag) per 
trafiktyp. Dessa riktningsfördelningar multiplicerat med 4 förs in som riktnings-
andel i respektive rangkurva. Ett index per timme multiplicerat med ett per 
veckodag ger nämligen värdet 0,25 om lika fördelning i båda, varför normering 
med faktorn 4 görs. Riktningsandelen anger då graden av snedbelastning i flödet 
där värdet 1 står för 50/50-fördelad trafik. För varje rang beräknas en trafikarbets-
viktad genomsnittlig riktningsfördelning. 

 
2.8 Mätpunkter och data för tätort 
Ovanstående metodbeskrivning i avsnitt 2.1–2.7 gäller för landsbygd. I VV:s 
trafikräknesystem finns en TU-punkt som ligger i tätort. Det är E18 Cosmonova 
belägen på Roslagsvägen i Stockholm inte långt norrut från Roslagstull. Trafiken 
här bedöms vara representativ för en statlig väg i tätort på infart i ytterområde. 
Kvoten för sommardygnstrafiken är 0,94, således klart under lägsta värdet för 
närtrafik, se tabell 1. 

Index och riktningsfördelning har för denna mätplats beräknats på precis 
samma sätt som för mätplatserna på landsbygd enligt beskrivningen i avsnitt 
2.3–2.7 ovan. Men det ansågs att det var för litet med enbart en mätpunkt för att ta 
fram trafikvariationsdata för tätort. Därför har projektet fått tillgång till data från 
en mätplats i Göteborg och en mätplats i Malmö. 

I Göteborg benämns mätplatsen Vasavägen men den ligger på Raul 
Wallenbergs gata i Kungsparken mellan Nya Allén och kanalen. Detta är en 
typisk lokalgata mitt i Göteborgs cityområde. Trafiken här är representativ för en 
citygata i centrumområde. Data erhölls för årets alla timmar 2003 men utan upp-
delning på personbil och lastbil. Data behandlades på samma sätt som för statliga 
vägar men utan uppdelning på personbil och lastbil. Vidare gjordes inte någon 
indexberäkning för riktning enligt avsnitt 2.6. 

I Malmö ligger mätplatsen på Trelleborgsvägen söder om Dalaplan. Detta är en 
huvudgata i mellanområde. Trafiken är således representativ för en tangent i 
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mellanområde. För denna mätplats erhölls dygnsdata för hela året 2002 komp-
letterat med timdata för fyra torsdagar under oktober 2002. Detta innebär att 
månads- och veckodagsindex kunde beräknas på samma sätt som för övriga 
mätplatser men timindex grundades enbart på fyra torsdagar. Det skall dock sägas 
att trafiken i oktober anses ligga nära genomsnittet för året. Uppdelning på 
personbil och lastbil kunde ej göras och vidare gjordes inte någon indexberäkning 
för riktning. 
 
 
3 Resultat landsbygd 
3.1 Indexvärden pb och lb 
Timindex 
Figur 2 nedan visar timindex för respektive trafikvariationstyp samt för alla mät-
punkter tillsammans, som får representera statlig väg allmänt. För lastbil anges 
enbart statlig väg utan uppdelning på trafiktyp. Index 100 svarar alltså mot års-
dygnstrafiken dividerat med 24. Summan av alla 24 index är 2 400. 
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Figur 2  Timindex för respektive trafiktyp för pb och statlig väg för lb. 

 
Notera den markanta flödestoppen på eftermiddagen kl. 15–18 för personbil 
(timme 16–18 i diagrammet). På morgonen finns bara en markerad topp, nämligen 
för närtrafik kl. 7–8. För lastbilar, enbart för statlig väg allmänt, observeras en i 
stort sett jämn nivå på index 150–165 mellan kl. 8 och 17.  

Beräknade timindex visas även i nedanstående tabell 2a och 2b. Där finns även 
nuvarande index i Effektsamband 2000 för jämförelse. I Effektsamband 2000 är 
det samma timindex för genomfart och turisttrafik. Först redovisas tabell 2a 
gällande för personbil. 
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Tabell 2a  Timindex för personbil och jämförelse med Effektsamband 2000. 
1N 2G 3T Totalt

Timme Närtrafik Genomfarter Turistvägar Statliga Statliga_jfr När_jfr Gen/Tur_jfr
1 17,0 16,2 14,0 16,2 16 16 14
2 11,0 10,2 9,2 10,3 10 11 9
3 7,8 7,1 5,7 7,2 7 8 6
4 6,2 6,5 4,9 6,2 7 8 7
5 10,6 10,6 9,4 10,5 15 11 15
6 37,7 30,6 22,8 32,1 34 63 30
7 105,9 83,6 65,3 89,0 120 159 110
8 143,8 115,5 96,3 122,8 137 182 122
9 125,6 113,7 102,9 116,4 129 158 125

10 113,9 120,6 119,2 118,1 120 127 118
11 127,1 137,8 149,3 135,6 127 117 128
12 139,6 151,8 167,7 149,6 133 111 138
13 152,2 160,6 175,6 159,6 139 120 146
14 159,5 168,3 183,4 167,2 144 130 156
15 167,3 176,4 189,3 174,9 153 145 167
16 189,2 192,6 198,6 192,2 174 166 183
17 231,9 222,8 219,0 225,5 230 218 232
18 195,6 194,2 197,0 195,0 188 178 188
19 144,1 152,9 155,9 150,3 154 150 151
20 98,8 109,3 105,9 105,3 110 112 110
21 78,3 83,6 80,4 81,4 88 72 88
22 64,0 65,6 61,8 64,5 76 63 76
23 45,2 43,6 43,8 44,2 57 45 49
24 27,7 25,9 22,6 26,1 32 30 32

summa: 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,00 2400,00 2400,00

Effsamband 2000, s56

 
 

Beträffande statlig väg allmänt observeras att de nya indexen ger en mer utjämnad 
trafik över dygnet. Flödestoppen på morgonen kl. 6–9 (timme 7–9) är lägre men 
istället är det mer trafik på dagen kl. 11–15. Eftermiddagstoppen är mer utspridd 
över alla tre timmar kl. 15–18. Detta framgår av nedanstående diagram, som visar 
skillnaden mellan nya och gamla timindex för statlig väg allmänt. 
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Tendensen med en mindre topp på morgonen och mer trafik mitt på dagen finns 
även för närtrafik samt genomfart/turisttrafik. De nya indexen med uppdelning för 
de två sistnämnda trafiktyperna skiljer sig främst på morgonen och mellan 
kl. 10–15, se figur 2. Efter kl. 15 är skillnaderna små mellan genomfart och turist-
trafik. 
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Tabell 2b redovisar timindex för lastbil. I denna redovisas även lastbil upp-
delad på de tre trafikvariationstyperna. Skillnaderna i timindex mellan de tre 
trafiktyperna är dock mindre än för personbil. Jämförelse med nuvarande index i 
Effektsamband 2000 kan enbart göras för statlig väg allmänt. 
 
Tabell 2b  Timindex för lastbil och jämförelse med Effektsamband 2000. 
Medel av index Lbh_ind* Effsamband

1N 2G 3T Totalt 2000, s56
Timme Närtrafik Genomfarter Turistvägar Lb_Statliga Lb_landsbygd_jfr

1 25,9 31,0 29,8 29,1 55
2 20,7 25,0 23,5 23,3 40
3 18,4 20,9 15,0 19,3 30
4 18,5 20,5 15,5 19,2 25
5 27,4 32,5 24,4 29,7 45
6 65,5 59,3 55,2 60,9 70
7 126,3 100,9 105,3 110,2 105
8 150,1 129,4 134,9 137,2 130
9 164,0 144,9 146,7 151,7 145

10 161,0 145,8 139,7 150,3 155
11 165,0 153,4 164,1 158,8 160
12 163,7 162,1 166,8 163,2 160
13 161,2 156,9 167,5 159,7 155
14 163,3 165,5 166,6 164,9 150
15 168,1 166,3 166,8 167,0 145
16 162,5 163,2 161,4 162,7 135
17 149,2 149,4 144,1 148,7 120
18 118,5 130,8 126,3 126,0 110
19 97,3 110,9 114,1 106,6 100
20 79,5 94,8 91,7 89,1 90
21 66,7 79,2 75,9 74,5 80
22 52,0 66,1 65,3 61,1 70
23 43,4 50,9 55,6 48,9 65
24 32,0 40,3 44,1 37,9 60

summa: 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,00  
 
Jämfört med de gamla indexen observeras att nya index för statlig väg har 
markant högre värden på eftermiddagen mellan kl. 13 och 18 men lägre värden på 
kvällen och natten. Således har en överflyttning av tung trafik skett från kvälls- 
och nattid till dagtid. Detta framgår av nedanstående diagram, som visar skillna-
den mellan nya och gamla timindex för lastbilar statlig väg allmänt. 

Skillnaden för lastbil mellan de olika trafiktyperna är marginell. Den enda 
noterbara differensen gäller på morgonen kl. 6-10 (timme 7–10), då närtrafik har 
en topp i trafiken som övriga två trafiktyper ej har. Detta är samma tendens som 
för närtrafik personbil, se figur 2. 
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Veckodagsindex 
Figur 3 nedan visar veckodagsindex, måndag (1)–söndag (7), för respektive trafik-
variationstyp samt för alla mätpunkter tillsammans, på motsvarande sätt som i 
figur 2. För lastbil anges enbart statlig väg utan uppdelning på trafiktyp. 
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Figur 3  Veckodagsindex för respektive trafiktyp för pb och statlig väg för lb. 
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Notera index för fredag för personbil som ligger på ca 113 för alla trafikvaria-
tionstyper. Torsdag har högre index än måndag–onsdag. Närtrafik har högre index 
än övriga två på måndag till torsdag men ligger lägre på helgen. Lördag och 
söndag skiljer mycket mellan de olika trafiktyperna för personbil och för dessa 
dagar har turisttrafik index över 100. För lastbil observeras låga index på 40–50 
för helgen samt lägre index fredagar jämfört med måndag–torsdag. Därav följer 
att dessa fyra vardagar ligger markant högt med index över 120. 

Data visas även i tabellform nedan i tabell 3. För veckodag finns inga index i 
Effektsamband 2000 varför jämförelse inte kan göras. 
 
Tabell 3  Veckodagsindex för personbil (överst) och lastbil (underst). 
Medel av index Pbd_ind*

1N 2G 3T Totalt
Veckodag Närtrafik Genomfarter Turistvägar Statliga

Måndag 102,3 97,6 94,3 98,8
Tisdag 103,0 96,3 92,2 98,1
Onsdag 104,0 97,6 94,0 99,4
Torsdag 107,2 103,6 100,3 104,5
Fredag 112,4 113,5 112,1 112,9
Lördag 85,5 93,2 100,2 91,4
Söndag 85,5 98,2 106,8 94,9
summa: 700,0 700,0 700,0 700,0  

 
Medel av index Lbd_ind*

1N 2G 3T Totalt
Veckodag Närtrafik Genomfarter Turistvägar Lb_Statliga

Måndag 121,0 119,2 118,5 119,7
Tisdag 128,5 126,9 125,5 127,2
Onsdag 125,6 123,6 123,4 124,3
Torsdag 127,3 125,9 124,9 126,3
Fredag 116,5 112,2 111,4 113,6
Lördag 39,1 42,9 44,7 41,8
Söndag 42,0 49,3 51,6 47,1
summa: 700,0 700,0 700,0 700,0  

 
För lastbilar är skillnaden mellan trafiktyperna mycket marginell. Närtrafik har 
genomgående något högre index varje vardag men lägre under helgen. 

 
Månadsindex 
Slutligen redovisas i figur 4 månadsindex, januari (1)–december (12), för respek-
tive trafikvariationstyp samt för alla mätpunkter tillsammans, på motsvarande sätt 
som i figur 2 och 3. För lastbil anges enbart statlig väg utan uppdelning på 
trafiktyp. 
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Figur 4  Månadsindex för respektive trafiktyp för pb och statlig väg för lb. 
 
Turistvägar har en mycket hög topp i juli på nästan 180. Månadsindex ligger kring 
eller över 100 för samtliga månader april–oktober med undantag av turistvägar 
som har index över 100 för maj–september. Observera att lastbilar ligger över 100 
på sommarmånaderna. Index för lastbilar är nästan identisk med närtrafik 
personbil. Det är i princip bara augusti–september och december som skiljer.  

Nedan i tabell 4a visas data i tabellform för personbilar och med jämförelse 
med Effektsamband 2000. 
 
Tabell 4a  Månadsindex för personbil och jämförelse med Effektsamband 2000. 
Medel av index Pbm_ind*

1N 2G 3T Totalt
Månad Närtrafik GenomfarteTuristvägarStatliga Statliga_jfr När_jfr Gen_jfr Tur_jfr

Januari 88,5 77,8 65,2 79,9 74 76 76 67
Februari 84,3 76,8 62,5 77,5 77 83 87 74

Mars 98,1 91,2 83,2 92,6 89 88 95 84
April 98,3 97,4 91,4 96,9 96 101 100 93
Maj 106,8 105,0 107,4 106,0 110 116 104 106
Juni 107,5 115,2 124,4 113,7 118 116 116 126
Juli 104,7 131,5 177,7 128,1 137 109 131 164

Augusti 111,0 123,0 140,6 121,1 123 118 116 127
September 106,3 105,1 102,4 105,2 103 113 105 98

Oktober 106,4 102,3 93,5 102,6 100 104 99 95
November 96,4 89,3 77,4 90,3 91 92 89 87
December 91,6 85,5 74,5 86,2 82 84 82 79
summa: 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Effsamband 2000, s55

 
 
Beträffande statlig väg allmänt observeras att de nya indexen ger en mer utjämnad 
trafik över året. Trafiken på sommarmånaderna maj–augusti är lägre men istället 
är det mer trafik på vintern december–mars, allt vid jämförelse med gamla index. 
Detta gäller även för närtrafiken medan skillnaderna för genomfart är små. Men 
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för turisttrafik är tendensen den motsatta. Här har index ökat under månaderna 
juli–september men har minskat eller är oförändrat under årets övriga månader. 

Tabell 4b nedan visar månadsindex för lastbil med uppdelning på de tre trafik-
variationstyperna. Skillnaderna i månadsindex mellan trafiktyper är genomgående 
mindre än för personbil. Jämförelse med nuvarande index kan enbart göras för 
statlig väg allmänt. 

 
Tabell 4b  Månadsindex för lastbil och jämförelse med Effektsamband 2000. 
Medel av index Lbm_ind* Effsamband

1N 2G 3T Totalt 2000, s55
Månad Närtrafik GenomfarteTuristvägar Lb_Statliga Lb_landsbygd_jfr

Januari 90,0 86,2 78,2 86,5 85
Februari 87,6 88,0 75,6 86,3 100

Mars 98,0 99,2 93,2 98,0 110
April 100,1 101,9 96,0 100,6 100
Maj 107,5 107,3 112,5 108,0 105
Juni 106,4 110,6 115,7 109,8 110
Juli 99,1 107,1 121,8 106,2 75

Augusti 106,3 104,7 111,6 106,2 105
September 111,0 109,9 107,7 110,0 110

Oktober 112,0 108,8 110,1 110,1 110
November 97,8 93,7 97,3 95,5 105
December 84,2 82,5 80,4 82,8 85
summa: 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0  

 
Jämfört med de gamla indexen observeras att nya index för statlig väg har 
markant högre index för juli som i den nya serien har samma värde som augusti 
och ligger enbart 2–4 enheter under maj–juni. I stället ligger nu februari–mars 
lägre. En utjämning över året har således skett. Detta framgår av nedanstående 
diagram, där gamla index för lastbil statlig väg redovisas tillsammans med de nya 
indexserierna för lastbil. 
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Notera i diagrammet ovan (och i tabell 4b) att turisttrafik lastbil avviker från 
övriga trafiktyper men differensen mot dessa är inte lika stor som för personbil 
turisttrafik, jämför med figur 4. Vidare kan observeras att närtrafik ligger precis 
under 100 för juli månad. 
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Storhelgsindex 
Enligt avsnitt 2.3 har fyra helger under första halvåret behandlats separat. 
Timindex har beräknats kl. 14 till 20 (sex timmar) för utresa före helgen och 
hemresa sista helgdagen, se tabell i avsnitt 2.3. Det visade sig att skillnaderna för 
en och samma timme var relativt små mellan de fyra olika utrese- och hem-
resedagarna. Därför har de fyra dagarna av varje typ slagits samman till ett 
gemensamt timindex för de fyra dagarna. Men det skall noteras att det kan vara 
stora skillnader i timindex mellan olika mätplatser. 

Figur 5 redovisar timindex för personbil för respektive trafikvariationstyp samt 
alla mätpunkter tillsammans för utresedagen vid storhelger. Observera att i 
diagrammet anges nu tid på dagen, ej timnummer som i figur 2. Klockan 16–17 är 
alltså timme nr 17 i figur 2 men tid kl. 16 i figur 5. Index 100 svarar mot 
årsdygnstrafiken dividerat med 24. 
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Figur 5  Timindex för respektive trafiktyp för pb vid utresa storhelger. 

 
Max trafikflöde finns kl. 16–17 med index mellan ca 270 och 310 beroende på 
trafiktyp. Men redan kl. 14–15 ligger index kring 250. Närtrafik ligger inte 
markant under övriga trafiktyper mellan kl. 14 och 17. Detta beror på att den 
vanliga pendlingstrafiken vid närtrafik till stor del finns med eftersom dessa dagar 
är vardagar. Men efter kl. 17 ökar skillnaden mot övriga trafiktyper. Vidare 
sjunker index för alla trafiktyper. 

I nästa figur 6 redovisas motsvarande timindex för hemresa. Index för närtrafik 
ligger genomgående högre än vid utresa, genomfart ungefär på samma nivå 
medan index för närtrafik ligger lägre än vid utresa. 
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Figur 6  Timindex för respektive trafiktyp för pb vid hemresa storhelger. 
 

Som framgår av figur 6 är det en jämn och hög trafiktopp från kl. 14 till 18 med 
max kl. 15 eller 16 beroende på trafiktyp. Turisttrafik ligger klart högst kring 350 
med markant differens till genomfart, som i sin tur är markant högre än närtrafik. 
Toppvärdet på ca 350 för turisttrafik motsvarar 14,6 % av ÅDT. 

Tabell 5 redovisar beräknade timindex för storhelger gällande personbil. Inga 
data finns i Effektsamband 2000 för jämförelse. 
 
Tabell 5  Timindex för respektive trafiktyp för pb vid utresa och hemresa 
storhelger. 

1N 2G 3T Totalt 1N 2G 3T Totalt
Klockan Närtrafik GenomfarteTuristvägar Statliga Närtrafik GenomfarteTuristvägar Statliga

14 240,3 252,1 259,8 249,1 191,1 259,5 342,8 246,6
15 255,2 273,4 278,4 267,9 199,1 276,7 350,4 259,5
16 272,2 295,4 308,2 289,2 205,6 280,9 339,7 262,7
17 231,3 275,0 281,4 261,1 201,3 276,3 327,2 257,2
18 186,0 235,6 252,1 220,9 180,0 249,4 274,7 229,2
19 136,7 189,6 184,3 171,2 151,5 205,9 209,0 188,0

Utresa Hemresa

 
 

Vid utresa ligger trafiktoppen som nämnts kl. 16–17. Andel av ÅDT varierar 
denna timme från 11,3 % för närtrafik upp till 12,8 % för turisttrafik. För närtrafik 
innebär detta maxvärde för året medan turisttrafik har högre andel av ÅDT på 
fredagar i juli. Vid hemresa är trafiktoppen utbredd med maxvärde kl. 15 eller 16. 
Andel av ÅDT varierar från 8,6 % för närtrafik upp till 14,6 % för turisttrafik med 
10,9 % i snitt för statlig väg. Enligt nästa avsnitt så har dock turisttrafik ännu 
högre andel på fredagar och söndagar i juli. 

Storhelgerna ligger utspridda från början av april (påsken i mars ibland) till 
slutet på juni (midsommar). Det kan vara intressant att jämföra storhelgsindex 
med den ”vanliga topptrafiken” i april–juni på fredagar eller söndagar. Enligt 
tabell 4a ligger medelvärdet av månadsindex dessa tre månader från 105 till 108. 
För fredagar ligger veckodagsindex på ca 113 för alla trafiktyper medan söndagar 
varierar från 85,5 till 107, se tabell 3. Genom att multiplicera månadsindex och 
veckodagsindex enligt ovan med timindex för timme 17 (kl. 16–17) erhålles max-
trafiken för personbil en genomsnittlig fredag eller söndag i april–juni. Tabell 6 
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nedan redovisar en jämförelse mellan ”vanlig topptrafik” och topptrafik under 
storhelg. 

 
Tabell 6  Jämförelse av timindex för storhelg med topptrafik april–juni. 

 Närtrafik Genomfart Turisttrafik Statlig väg 
Utresa storhelg  272,2 295,4 308,2 289,2 
Fredag kl. 16 273,6 267,4 265,0 270,6 
     
Hemresa storhelg 205,6 280,9 350,4 262,7 
Söndag kl. 16 208,7 231,7 251,9 225,5 
 
Av tabell 6 framgår att det är marginell skillnad mellan storhelg och vanlig topp-
trafik för närtrafik. Helgtrafiken har inget genomslag. Men övriga två trafiktyper 
har högre index vid utresa och markant högre vid hemresa. Skillnaden mot topp-
trafik fredag vid utresa är ca 30–40 enheter, vilket motsvarar 1,2–1,7 % av ÅDT. 
Vid hemresa ligger skillnaden mot vanlig söndag på 50–100 enheter, vilket 
motsvarar 2,1–4,1 % av ÅDT. Dessutom skall noteras den jämna och höga toppen 
vid hemresa under hela eftermiddagen kl. 14–18. 

 
Index riktningsfördelning 
Index för riktningsfördelning har beräknats för timme och veckodag, se avsnitt 
2.6. I tabell 7 nedan redovisas riktningsindex för timme. Index gäller för totala 
flödet, personbil och lastbil tillsammans. 

 
Tabell 7  Index för riktningsfördelning på timnivå för personbil plus lastbil. 

1N 2G 3T Totalt
Timme Närtrafik Genomfarter Turistvägar Statliga

1 0,570 0,576 0,559 0,572
2 0,556 0,579 0,559 0,569
3 0,565 0,577 0,545 0,569
4 0,539 0,578 0,552 0,561
5 0,634 0,622 0,569 0,619
6 0,668 0,647 0,591 0,647
7 0,658 0,639 0,572 0,637
8 0,602 0,564 0,580 0,579
9 0,565 0,542 0,535 0,549
10 0,541 0,539 0,550 0,541
11 0,539 0,536 0,552 0,539
12 0,533 0,532 0,536 0,533
13 0,520 0,522 0,515 0,520
14 0,518 0,512 0,510 0,513
15 0,525 0,514 0,522 0,519
16 0,546 0,523 0,536 0,533
17 0,578 0,545 0,533 0,555
18 0,559 0,539 0,528 0,545
19 0,549 0,540 0,528 0,542
20 0,539 0,537 0,537 0,538
21 0,529 0,535 0,547 0,535
22 0,541 0,541 0,550 0,542
23 0,555 0,549 0,552 0,551
24 0,562 0,562 0,529 0,557  
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Som framgår av tabellen är trafikflödet mest snedfördelat för närtrafik med värden 
på 0,65–0,67 på morgonen kl. 5–7 (timme 6 och 7). Graden av snedfördelning är 
lägre på eftermiddagen med värdet 0,58 kl. 16–17. Generellt sett ligger riktnings-
fördelningen under 0,55 på dagen kl. 9–20 för alla trafiktyper. 

För veckodag redovisas motsvarande index i tabell 8. 
 

Tabell 8  Index för riktningsfördelning för veckodag för personbil plus lastbil. 
1N 2G 3T Totalt

Veckodag Närtrafik Genomfarter Turistvägar Statliga
Måndag 0,511 0,512 0,505 0,511
Tisdag 0,509 0,506 0,505 0,507
Onsdag 0,509 0,506 0,505 0,507
Torsdag 0,513 0,510 0,509 0,511
Fredag 0,518 0,522 0,517 0,520
Lördag 0,510 0,511 0,512 0,511
Söndag 0,530 0,542 0,531 0,536  

 
Tabell 8 visar att riktningsfördelningen ligger i intervallet 0,505–0,515 för 
måndag–torsdag plus lördag. Fredag har värden kring 0,52 för alla trafiktyper och 
söndagar har störst snedfördelning på 0,53–0,54. 

Några riktningsindex för månad har ej beräknats eftersom dessa bör vara 0,50. 
Någon riktningsvariation över 30–31 dagar kan ej förväntas. 

 
3.2 Rangkurvor 
I avsnitt 2.7 beskrivs hur en rangkurva för varje trafiktyp beräknas. Inledningsvis 
redovisas nedan i tabell 9 data för statlig väg allmänt. Timflödet för varje rang 
anges som andel av ÅDT, dels för personbil och dels för lastbil. Trafikarbetet för 
varje rang anges som andel fordon av ÅDT. Överst i tabellen redovisas även andel 
ÅDT för sex timmar vid storhelg (medelvärde för fyra dagar). Detta är samma 
data som i tabell 5 ovan, men index har dividerats med 24 för att erhålla andel av 
ÅDT. För att kunna beräkna totala timflödet vid storhelg anges även flödet för 
lastbilar. 
 
Tabell 9  Rangkurva för statlig väg allmänt, fyra steg, samt flöden vid storhelg. 

STORHELGER
Utresa Hemresa Utresa Hemresa

PB PB LB LB
Timme Statliga Statliga Statliga Statliga

14 0,104 0,103 0,100 0,046
15 0,112 0,108 0,094 0,047
16 0,120 0,109 0,086 0,047
17 0,109 0,107 0,073 0,047
18 0,092 0,095 0,064 0,047
19 0,071 0,078 0,050 0,042

PB PB LB LB
Gränser Perioder Timmar Timflöde Andel fordon Timflöde Andel fordon Riktn.andel

0,12 4 17,4 0,1279 0,0061 0,0776 0,0037 1,1494
0,08 206 895,1 0,0930 0,2256 0,0778 0,1740 1,1097
0,04 862 3745,6 0,0606 0,6013 0,0686 0,6031 1,1108

< 0,04 944 4101,9 0,0248 0,1670 0,0295 0,2192 1,1730

2016 8760 0,06237 1,0000 0,06165 1,0000  
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Underst i tabellen redovisas rangkurvan i fyra steg indelad efter jämna 4 % av 
ÅDT för personbil. Varje rad motsvarar en rang i kurvan. Översta raden anger att 
det finns 4 perioder eller 17,4 timmar med flöde på 12 % eller mer av pb-ÅDT 
men med bara 0,6 % av årets trafikarbete. Vid jämförelse med storhelger finns det 
bara fyra timmar (en per fyra dagar) som har motsvarande värde och ingår bland 
de 17 timmarna. Övriga storhelgstimmar ingår i rang 2 (8–12 %) förutom kl. 19 
som ingår i rang 3 (4–8 %). Rang 1 och 2 med över 8 % av ÅDT under ca 
910 timmar av året har tillsammans bara drygt 23 % av trafikarbetet för personbil. 

Nedersta raden i tabellen är ett genomsnitt av årets alla 8 760 timmar (2 016 
perioder med index). Det innebär att genomsnittsflödet för pb är 6,24 % av pb-
ÅDT och för lastbil 6,17 % av lb-ÅDT. Notera att lb har en mycket jämn fördel-
ning med 6,9–7,8 % i de tre högsta rangstegen som innehåller ca 78 % av 
trafikarbetet för lb. 

Om man vill beräkna flödet för mest belastad riktning användes halva ÅDT-
värdet (för alla fordon) som ingångsvärde och timflödet multipliceras med värdet 
för riktningsandel i rangen. Se exempel nedan. 
 
En väg har ÅDT-värde 8 500 fordon för pb och 1 500 fordon för lb, totalt 10 000 
fordon. Timflödet i rang 1 (17,4 timmar) blir: 
 
För pb 0,1279*8 500 = 1 090 pb/h.    För lb 0,0776*1 500 = 115 lb/h 
 Totalt 1 090+115 = 1 205 fordon/h med lb-andel 9,5 %. 
 Mest belastad riktning Totalt 1 205/2*1,149 = 692 fordon/h 
 
Eftersom riktningsandelen är beräknad för pb+lb tillsammans antages schablon-
mässigt att riktningsindex är samma för både pb och lb. 

Största variationen under året finns naturligtvis för turisttrafik enligt månads-
index i tabell 4a. Tabell 10 nedan visar rangkurvan för turisttrafik på samma sätt 
som enligt ovan för statlig väg allmänt. 
 
Tabell 10  Rangkurva för turisttrafik, fem steg, samt flöden vid storhelg. 

STORHELGER
Utresa Hemresa Utresa Hemresa

PB PB LB LB
Timme Turistvägar Turistvägar Turistvägar Turistvägar

14 0,108 0,143 0,103 0,056
15 0,116 0,146 0,090 0,051
16 0,128 0,142 0,085 0,057
17 0,117 0,136 0,079 0,049
18 0,105 0,114 0,079 0,071
19 0,077 0,087 0,058 0,052

PB PB LB LB
Gränser Perioder Timmar Timflöde Andel fordon Timflöde Andel fordonRiktningsandel

0,15 12 52,1 0,1618 0,0231 0,0794 0,0101 1,0975
0,120 50 217,3 0,1335 0,0792 0,0848 0,0443 1,0814
0,080 210 912,5 0,0961 0,2370 0,0790 0,1725 1,0878
0,040 681 2959,1 0,0602 0,4713 0,0681 0,4759 1,0940
< 0,04 1063 4619,0 0,0250 0,1895 0,0376 0,2972 1,1348

2016 8760 0,07019 1,0000 0,0618 1,0000  
 
För turistvägar har rangkurvan fem steg. Det har införts en gräns vid 15 % av 
ÅDT med 52 timmar under året, alla under juli och främst fredagar och söndagar. 
De högsta 270 timmarna (62 perioder) har markant högre flöden än för statlig väg 
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i tabell 9 och bär drygt 10 % av trafikarbetet för personbilar. Storhelgerna i 
april–juni har inte lika hög trafik som juli för turistvägar. Hemresedagarna finns i 
allmänhet i rang 2 med 12–15 % av ÅDT medan utresedagarna har lägre trafik-
flöden. 

Genomsnittsflödet för personbil för årets alla 8 760 timmar (nedersta raden i 
tabell 10) är 7,02 % av pb-ÅDT och för lastbil 6,18 % av lb-ÅDT. Notera att lb 
precis som för statlig väg har en mycket jämn fördelning med 6,8–8,5 % i de fyra 
högsta rangstegen som innehåller ca 70 % av trafikarbetet för lb. 

Generellt sett är riktningsandelen lägre än för statlig väg allmänt. Med samma 
exempel som ovan med ÅDT 10 000 fordon med 15 % lb erhålles följande topp-
flöden för rang 1 (52 timmar). 
 
För pb 0,1618*8 500 = 1 375 pb/h.    För lb 0,0794*1 500 = 120 lb/h 
 Totalt 1 375+120 = 1 495 fordon/h med lb-andel 8,0 %. 
 Mest belastad riktning Totalt 1 495/2*1,0975 = 820 fordon/h 
 
I tabell 11 redovisas rangkurvan för genomfartstrafik. Skillnaderna mot statlig 
väg allmänt i tabell 9 är generellt små. Kurvan har fyra ranger med 12 % som 
gräns för högsta rangen. 

 
Tabell 11  Rangkurva för genomfartstrafik, fyra steg, samt flöden vid storhelg. 

STORHELGER
Utresa Hemresa Utresa Hemresa

PB PB LB LB
Timme GenomfarterGenomfarterGenomfarter Genomfarter

14 0,105 0,108 0,101 0,050
15 0,114 0,115 0,097 0,052
16 0,123 0,117 0,089 0,051
17 0,115 0,115 0,078 0,053
18 0,098 0,104 0,067 0,050
19 0,079 0,086 0,053 0,048

PB PB LB LB
Gränser Perioder Timmar Timflöde Andel fordon Timflöde Andel fordon Rikt.andel

0,12 5 21,7 0,1277 0,0076 0,0754 0,0045 1,1305
0,08 221 960,3 0,0927 0,2410 0,0769 0,1840 1,0977
0,04 835 3628,3 0,0605 0,5811 0,0671 0,5766 1,1030

< 0,04 955 4149,7 0,0250 0,1703 0,0304 0,2349 1,1769

2016 8760 0,0627 1,0000 0,0603 1,0000  
 

Det finns här 5 perioder eller 21,7 timmar med flöde på 12 % eller mer av pb-
ÅDT men med bara 0,8 % av årets trafikarbete. Vid jämförelse med storhelger 
finns det bara fyra timmar (en per fyra dagar) som har motsvarande värde och 
ingår bland de 22 timmarna. Övriga storhelgstimmar ingår i rang 2 eller rang 3 
(enbart utresa kl. 19). Rang 1 och 2 med över 8 % av ÅDT under ca 980 timmar 
av året har tillsammans bara knappt 25 % av trafikarbetet för personbil. 

Genomsnittsflödet för pb under året (nedersta raden) är 6,27 % av pb-ÅDT och 
för lastbil 6,03 % av lb-ÅDT, nästan samma värden som statlig väg allmänt. 
Notera att lb har en mycket jämn fördelning med 6,7–7,7 % i de tre högsta rang-
stegen som innehåller ca 76,5 % av trafikarbetet för lb. 

Med samma exempel som ovan med ÅDT 10 000 fordon med 15 % lb erhålles 
följande toppflöden för rang 1 (22 timmar). 
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För pb 0,1277*8 500 = 1 085 pb/h.    För lb 0,0754*1 500 = 115 lb/h 
 Totalt 1 085+115 = 1 200 fordon/h med lb-andel 9,6 %. 
 Mest belastad riktning Totalt 1 200/2*1,131 = 680 fordon/h 
 
Minsta variationen över året och lägsta topptrafiken finns naturligtvis för 
närtrafiken. Tabell 12 redovisar rangkurvan för närtrafik i fyra steg. Här används 
steg om 3 % i ÅDT från 4 % och uppåt på grund av den lägre variationen. 

 
Tabell 12  Rangkurva för närtrafik, fyra steg, samt flöden vid storhelg. 

STORHELGER
Utresa Hemresa Utresa Hemresa

PB PB LB LB
Timme Närtrafik Närtrafik Närtrafik Närtrafik

14 0,100 0,080 0,098 0,038
15 0,106 0,083 0,090 0,036
16 0,113 0,086 0,081 0,038
17 0,096 0,084 0,064 0,037
18 0,077 0,075 0,054 0,034
19 0,057 0,063 0,041 0,029

Gränser för PB PB LB LB
rangkurvor: Perioder Timmar Timflöde Andel fordon Timflöde Andel fordonRiktn.andel

1 0,10 36 156,4 0,1088 0,0465 0,0811 0,034571 1,1849
2 0,07 300 1303,6 0,0818 0,2891 0,0779 0,25137 1,1270
3 0,04 768 3337,1 0,0565 0,5057 0,0703 0,538994 1,1392
4 < 0,04 912 3962,9 0,0240 0,1587 0,0228 0,175065 1,1642
5

Summa: 2016 8760 0,06109 1,0000 0,06429 1,0000  
 

Observera att för närtrafik i tabell 12 är första rang flöden över enbart 10 % av 
ÅDT för pb. Men denna topp är stor och har 156 timmar med 4,65 % av trafik-
arbetet för personbil. Vid jämförelse med storhelg ingår nu 12 timmar i högsta 
rangen (3 timmar gånger fyra dagar) vid utresa. Hemresedagarna ligger i allmän-
het i rang 2. Rang 1 och 2 omfattar nu mer än 7 % av pb-ÅDT men under 
1 460 timmar av året och har tillsammans hela 33,5 % av trafikarbetet för person-
bil. Flödena för lb i rang 1 och 2 är högre än för övriga trafiktyper med 7,8–8,1 % 
av lb-ÅDT. Lägsta rangen under 4 % har bara 17,5 % av lb-trafiken, markant 
lägre än övriga trafiktyper. 

Genomsnittsflödet för pb under året (nedersta raden) är 6,11 % av pb-ÅDT och 
för lastbil 6,43 % av lb-ÅDT, lägre värde för pb än för statlig väg allmänt men 
högre värde för lb. Riktningsandelen är generellt högre för närtrafik än för statlig 
väg allmänt (rang 4 är dock ungefär samma). 

Med samma exempel som ovan med ÅDT 10 000 fordon med 15 % lb erhålles 
följande toppflöden i närtrafik för rang 1 (156 timmar under året eller ca en timme 
per vardag kl. 16–17 under april-oktober). 
 
För pb 0,1088*8 500 = 925 pb/h.    För lb 0,0811*1 500 = 122 lb/h 
 Totalt 925+122 = 1 047 fordon/h med lb-andel 11,7 %. 
 Mest belastad riktning Totalt 1 047/2*1,1849 = 620 fordon/h 
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4 Resultat tätort 
Enligt avsnitt 2.8 grundar sig resultatet för tätort enbart på tre mätpunkter, som 
representerar olika områden och gatutyper. Enbart för en av mätplatserna, E18 
Cosmonova, har index för lastbil kunnat beräknats. Denna mätplats ligger på en 
statlig väg i ytterområde (infart). För övriga två mätplatser får totaltrafiken 
representera index för personbil. 

Ett generellt index av varje typ gällande för tätort har beräknats genom 
viktning av data från de tre mätsnitten. Därvid har E18 Cosmonova och 
Trelleborgsvägen fått vikten 2 medan Vasavägen Göteborg fått vikten 1. Trafik på 
infart och huvudgata i mellan- och ytterområde viktas alltså dubbelt mot en 
lokalgata i centrumområde. 

 
4.1 Indexvärden tätort 
Personbil 
Figur 7 visar timindex för personbil för de tre olika mätplatserna samt det viktade 
medelvärdet för tätort enligt ovan. 
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Figur 7  Timindex personbil för tre olika mätsnitt i tätort och viktat medelvärde. 
 
Efter kl. 18 (timme 19–24) är det små skillnader mellan de tre indexen från 
respektive mätsnitt. Trelleborgsvägen (mellanområde) har en markant topp både 
på morgonen och eftermiddagen. Vasavägen (centrumområde) däremot har en 
lång utdragen topp från kl. 12 till 18 (timme 13–18) men får ett lägre indexvärde 
kl. 15–18 jämfört med E18 Cosmonova. 

Figur 8 redovisar på samma sätt index för veckodag för personbil. 
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Figur 8  Veckodagsindex personbil för tre olika mätsnitt i tätort och viktat 
medelvärde. 

 
Skillnaden mellan de olika mätplatserna finns främst på fredag–söndag. 
Vasavägen som är typiskt centrumområde har större index fredag–lördag men 
lägre på söndag än övriga två platser. E18 Cosmonova och Trelleborgsvägen 
skiljer sig något på lördag och söndag.  

Slutligen redovisas i figur 9 månadsindex. 
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Figur 9  Månadsindex personbil för tre olika mätsnitt i tätort och viktat 
medelvärde. 

 
Månadsindexen visar markant större skillnader än ovan redovisade veckodags-
index. Det finns stora skillnader under sommarmånaderna juni–augusti med 
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Trelleborgsvägen som högst under både juli och augusti. E18 Cosmonova ligger 
högst under vår och försommar, april–juni, men under hösten, september–
november, är skillnaderna små. Notera att alla områden har en topp i index under 
oktober. 

I tabell 13 nedan redovisas alla index för den viktade genomsnittliga trafiken 
för tätort. I tabellen redovisas också nuvarande index för tätort personbilar från 
Effektsamband 2000. Variationen mellan enskilda mätplatser och differensen mot 
viktat medelvärde framgår ovan i figur 7–9. 

 
Tabell 13  Tim-, veckodags- och månadsindex för personbil tätort och jämförelse 
med Effektsamband 2000. 

Timme Tätort_medel Eff2000 s56 Veckodag Tätort_medel Månad Tätort_medel Eff2000 s55
1 25,2 7 Måndag 104,7 1 96,3 96
2 17,5 4 Tisdag 107,2 2 89,6 99
3 13,3 4 Onsdag 107,3 3 101,0 102
4 11,0 3 Torsdag 110,4 4 101,4 104
5 10,1 6 Fredag 111,6 5 105,7 104
6 18,8 23 Lördag 83,6 6 98,0 101
7 72,2 103 Söndag 75,2 7 87,1 92
8 140,0 156 Summa 700,0 8 108,4 100
9 149,3 130 9 104,5 104

10 122,0 115 10 108,9 102
11 125,2 124 11 101,3 100
12 138,4 138 12 97,8 96
13 154,0 167 Summa 1200,0 1200
14 150,6 157
15 156,1 154
16 178,2 176
17 206,2 228
18 200,3 201
19 157,0 175
20 104,5 114
21 84,4 87
22 71,3 75
23 53,9 37
24 40,3 16

Summa 2400,0 2400  
 

Skillnaden mot nuvarande index för personbil är relativt måttliga. För timindex 
noteras att de nya värdena har lägre toppar på morgon och eftermiddag men mer 
trafik kvälls- och nattetid. Detta framgår av figuren nedan som visar skillnaden i 
timindex. Med i figuren är även index för E18 Cosmonova som exempel på 
ytterområde. Jämförelse med ytterområde är relevant eftersom nuvarande index i 
Effektsamband 2000 till stor del bygger på mätdata från ytterområde. 
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Beträffande månadsindex ligger förändringen i juli–augusti som nu har fått en 
större differens mellan dessa två månader än i befintliga månadsindex. Vidare 
finns en uppgång i oktober, som enligt ovan i figur 9 finns i alla tre områdestyper. 
Detta framgår av figuren nedan som visar skillnaden i månadsindex på samma sätt 
som för timindex i föregående figur. 
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För veckodagsindex kan inte någon jämförelse göras eftersom det inte finns 
sådana i Effektsamband 2000. 
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Lastbil 
För lastbil finns enbart data från E18 Cosmonova, infart i ytterområde. I tabell 14 
redovisas alla index för denna mätplats för lastbil. I tabellen redovisas också 
nuvarande index för tätort lastbilar från Effektsamband 2000. 

 
Tabell 14  Tim-, veckodags- och månadsindex för lastbil tätort ytterområde och 
jämförelse med Effektsamband 2000. 

Timme Ytterområde Eff2000 s56 Veckodag Ytterområde Månad Ytterområde Eff2000 s55
1 22 30 Måndag 117 1 93 85
2 15 20 Tisdag 127 2 89 100
3 8 15 Onsdag 125 3 98 110
4 12 15 Torsdag 128 4 98 100
5 16 30 Fredag 116 5 114 105
6 47 60 Lördag 45 6 105 105
7 113 100 Söndag 42 7 87 85
8 152 140 Summa 700 8 99 105
9 182 160 9 110 105

10 184 170 10 114 110
11 184 180 11 101 105
12 180 180 12 92 85
13 172 175 Summa 1200 1200
14 168 170
15 176 160
16 173 145
17 168 130
18 125 115
19 87 100
20 62 85
21 49 70
22 43 60
23 36 50
24 26 40

Summa 2400 2400  
 

De nya indexen för lastbil skiljer sig avsevärt mer mot de nu befintliga än vad 
fallet är för personbil. De nya timindexen är högre under morgon och eftermiddag 
men lägre under kvällar och nätter. Under eftermiddagen är skillnaden mycket 
markant. Detta framgår av figuren nedan som visar skillnaden i timindex. I 
figuren finns även de nya timindexen för lastbil statlig väg landsbygd för 
jämförelse. Notera skillnaden mitt på dagen mellan tätort och landsbygd. 
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Beträffande månadsindex har de nya indexen oftast mindre variation mellan två på 
varandra följande månader och är mer utjämnade. Figuren nedan visar skillnaden i 
månadsindex. Minimivärdet för juli är dock ungefär detsamma men index för maj 
samt september–oktober är högre i nya serien. För lastbil statlig väg landsbygd 
noteras avsevärt högre indexvärden under sommaren juni–augusti än i tätort. 
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4.2 Rangkurvor tätort 
För tätort generellt har en rangkurva beräknats med de viktade index som 
redovisas i tabell 13. Observera att denna rangkurva enbart avser personbilar. För 
att kunna beräkna flödet från lastbilar användes data från E18 Cosmonova som 
alltså är ytterområde. Rangkurva tätort personbil, kompletterad med lastbil 
ytterområde, redovisas nedan i tabell 15. Precis som för närtrafik på landsbygd 
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används steg om 3 % i ÅDT från 4 % och uppåt på grund av den lägre 
variationen. 

 
Tabell 15  Rangkurva för tätortstrafik, fyra steg. 

Tätort_Medel Ytterområde
PB PB LB LB

Gränser Perioder Timmar Timflöde Andel fordon Timflöde Andel fordon
0,100 12 52,1 0,1016 0,0145 0,0898 0,0125
0,07 329 1429,6 0,0812 0,3144 0,0833 0,3037
0,04 714 3102,5 0,0579 0,4817 0,0752 0,5143

< 0,04 961 4175,8 0,0249 0,1894 0,0273 0,1695
2016 8760 0,05963 1,0000 0,06970 1,0000  

 
För tätortstrafik i tabell 15 är första rang flöden över 10 % av ÅDT för pb. Denna 
topp har enbart 52 timmar med 1,45 % av trafikarbetet för personbil. Detta är 
avsevärt mindre än för närtrafik (ca en tredjedel av värdena för närtrafik). Jämför 
med tabell 12. Rang 1 och 2 har mer än 7 % av pb-ÅDT under ca 1 480 timmar av 
året och har tillsammans ca 33 % av trafikarbetet för personbil. Dessa två ranger 
tillsammans får ungefär samma data som närtrafik landsbygd enligt tabell 12, men 
enligt ovan finns det mindre trafik i rang 1 i tätort och mer i rang 2. 

Genomsnittsflödet för pb under året (nedersta raden) är 5,96 % av pb-ÅDT och 
för lastbil 6,97 % av lb-ÅDT, lägre värde för pb än för närtrafik men högre värde 
för lb. 

Slutligen redovisas i tabell 16 rangkurvan för ytterområde tätort (statlig väg 
tätort). Denna rangkurva bygger helt på data från E18 Cosmonova och har också 
steg om 3 % från 4 % av pb-ÅDT. 

 
Tabell 16  Rangkurva för ytterområde tätort, fyra steg. 

E18 Cosmonova, ytterområde
PB PB LB LB

Gränser Perioder Timmar Timflöde Andel fordon Timflöde Andel fordon
0,10 60 260,7 0,1050 0,0749 0,0841 0,0587
0,07 275 1194,9 0,0821 0,2653 0,0803 0,2360
0,04 722 3137,3 0,0562 0,4719 0,0771 0,5495

< 0,04 959 4167,1 0,0253 0,1879 0,0221 0,1559
2016 8760 0,06090 1,0000 0,06970 1,0000  

 
Denna kurva är mer lik närtrafik landsbygd än den generella tätortskurvan i 
tabell 15. Första rang med flöden över 10 % av ÅDT för pb har 261 timmar med 
7,49 % av trafikarbetet för personbil. Detta är högre värden än för närtrafik, 
jämför med tabell 12. Rang 1 och 2 med mer än 7 % av pb-ÅDT svarar för ca 
1 455 timmar av året och har tillsammans ca 34 % av trafikarbetet för personbil. 
Dessa två ranger tillsammans har ungefär samma data som närtrafik landsbygd 
enligt tabell 12 och tätort generellt enligt tabell 15. Men här finns betydligt mer 
trafik i rang 1 än för närtrafik och tätort. 

Genomsnittsflödet för pb under året (nedersta raden) är 6,09 % av pb-ÅDT och 
för lastbil 6,97 % av lb-ÅDT, ungefär samma värde för pb som för närtrafik men 
högre värde för lb. 
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