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1  Bakgrund 
På uppdrag av Vägverket har VTI närmare försökt belysa frågan om regleringar i 
korsningar och huvudledsbegreppet. När en väg klassas som huvudled följer 
automatiskt att korsningarna skall vara reglerade. Detta gäller hela huvudvägnätet. 
Det är också möjligt att klassa andra vägar eller vägavsnitt som huvudled. I det 
senare fallet är det primära syftet att införa reglering av anslutande vägar genom 
väjningsplikt eller stopplikt. Länsstyrelserna som fattar beslut om en väg skall 
vara huvudled får därför ansökningar om att införa huvudled på vissa vägar eller 
vägavsnitt. Om detta beslut överklagas görs detta till Vägverket (se bilaga 1). 

VTI har försökt beskriva kunskapsläget (Ulf Brüde och Göran Nilsson), 
studerat körbeteendet vid olika regleringsformer i tätortskorsningar (Alexander 
Obrenovic), analyserat kör- och hastighetsförlopp vid passage av reglerade 
korsningar (Bezhad Koucheki) och analyserat miljöeffekter av olika korsnings-
regleringar (Ulf Hammarström och Bo Karlsson). Ansvarig på Vägverket har varit 
Niclas Nilsson. 

Den generella slutsatsen är att det är viktigare att reglera tillfarter till vägar som 
uppenbart är av genomfartkaraktär än att klassa vägen som huvudled. Att klassa 
vägar eller vägavsnitt som huvudled innebär automatiskt att korsningarna regleras 
och utarbetande av föreskrifter förenklas samt att parkering är förbjuden. Det 
finns dock skäl att förmoda att trafiksäkerheten blir lidande eftersom 
hänsynstagandet till anslutande trafik minskar och hastighetsnivån höjs på 
huvudleden. Detta kompenseras av att den anslutande trafiken är bättre reglerad.  

En förbättrad trafiksäkerhet kan dock uppnås genom att de aktuella 
korsningarna regleras var för sig utan att huvudledsbegreppet används. Eventuellt 
kvarstår ett parkeringsproblem. Det senare kan dock åtgärdas i det aktuella fallet 
med parkeringsficka eller parkeringsförbud. 
 

 
2 Kunskapsnivå 
I slutet av 70-talet (Helmers, G. & Åberg, L. Förarbeteende i gatukorsningar i 
relation till företrädesregler och vägutformning, en explorativ studie. VTI rapport 
nr 167, 1978) ifrågasattes högerregeln, dvs. att lämna företräde för trafik som 
kommer från höger i oreglerade korsningar eftersom efterlevnaden av denna regel 
var dålig framför allt i tätortsmiljöer. 

I oreglerade fyrvägskorsningar var det enligt nämnda studie endast 26 % av 
förarna som lämnat företräde för trafik som kom från höger. Hälften av alla förare 
hade dåliga kunskaper om högerregeln och den andra hälften goda kunskaper om 
högerregeln (det kanske är så i verkligheten att halva befolkningen har svårt att 
skilja på höger och vänster i trafiken). 

I trevägskorsningar upplever de som kör på den genomgående gatan att de har 
företräde och de som kör på den anslutande vägen lämnar företräde. Den 
genomgående vägen betraktas som huvudväg.  

Den formella regeln har således bytts ut mot en informell regel. Givetvis kan 
alla trevägskorsningar i tätort regleras med väjnings- eller stopplikt för att den 
informella regeln skall bli i enlighet med den formella regeln. Detta är angeläget i 
landsbygdsmiljöer (och även tätortsmiljöer) där hastighetsgränsen är 70 km/h eller 
högre. Frågan är om det inte generellt (?) bör gälla även i 50-miljöer på landsbygd 
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samt i s.k. 50/50- miljöer och 50/30-miljöer i tätort. Enda undantaget är då 30/30-
miljöer. 

Danmark och Finland har väjnings- eller stopplikt i samtliga 
landsbygdskorsningar och givetvis på huvudleder genom tätorter, där hastighets-
gränsen ofta är 50 km/h eller lägre. I USA (professor Per Gårder) förekommer 
inte huvudledsskyltning, men för statliga vägar är normen vanligen att alla 
sidovägar skall ha stopplikt. Parkeringsförbud löses antingen lokalt genom 
skyltning eller med hjälp av generella lagar och förordningar. 

Att införa väjningsplikt reducerar antalet personskadeolyckor med 3 % medan 
införande av stopplikt är 10 gånger effektivare dvs. minskar antalet personskade-
olyckor med 30 % Detta är detsamma som att antalet personskadeolyckor ökar 
med 40 % om stopplikt tas bort och ersätts av högerregeln. (Trafikksikkerhets-
håndbok, TØI, Rune Elvik et al.) 

Antalet korsningsolyckor med personskada på det tertiära vägnätet är ungefär 
1 000 per år (avsvängs- och korsningsolyckor på länsväg). Väjningsplikt skulle 
reducera antalet personskadeolyckor med 30 stycken per år medan stopplikt skulle 
innebära en minskning med 300 personskadeolyckor per år.  

Resultatet ovan stämmer väl överens med Ulf Brüdes och Jörgen Larssons 
resultat i ”Ändring från stopp till väjningsplikt, Effekt på antal personskade-
olyckor, VTI meddelande nr 695, 1992”, där en ändring från stopp- till väjnings-
plikt medför en ökning med 30 % av antalet korsandekursolyckor med person-
skada och en 10 % -ig ökning av samtliga personskadeolyckor i korsning.  

Trafiksäkerhetsmässigt är således stopplikt att föredra framför väjningsplikt i 
korsningar på det statliga vägnätet. Stopplikt innebär emellertid en restids-
fördröjning för den anslutande trafiken i jämförelse med väjningsplikt framför allt 
på lågtrafikerade vägar och i synnerhet under tider med lite trafik.  

Väjningsplikt innebär ingen extra restidfördröjning för den anslutande trafiken 
men inte heller någon nämnvärd trafiksäkerhetsförbättring i förhållande till om 
korsningen är oreglerad. Trafiksäkerhetshandboken anger en minskning av antalet 
personskadeolyckor med 3 %. Minskningen är emellertid osäker. Hastigheten 
ökar på huvudvägen och minskar på anslutningarna. Eftersom trafiken på 
anslutningarna är liten i jämförelse med trafiken på huvudvägen sker totalt sett en 
hastighetsökning – eller att hastighetsminskningen till följd av korsningen blir 
mindre – på huvudvägen om den är huvudled varvid anslutande trafik har 
väjningsplikt jämfört med när de anslutande korsningarna lyder under 
högerregeln. 

Trafikregleringar i korsningar är med all sannolikhet den typ av trafikreglering 
som bilister kommer mest i kontakt med och som kräver anpassning till såväl 
själva regleringen som regleringens innebörd vid förekomst av annan trafik. 
Flertalet trafikolyckor i tätort inträffar också i korsningar och i stort gäller att 
tätorternas trafiksäkerhetsproblem därmed är koncentrerat till korsningar. 
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3 Undersökning av olika regleringsformer 
I mitten av 1990-talet genomfördes ett projekt för att belysa de tre olika 
regleringsformerna i tätortskorsningar. Projektet har tidigare inte redovisats. 

Projektets frågeställning gäller i första hand om det i bilisternas körförlopp i 
korsningar finns tillräcklig anpassning till de olika regleringsformer som 
förekommer i korsningar. 

Regleringsformerna stopplikt, väjningsplikt eller enbart högerregeln visar som 
förväntat att den hierarkiska ordning som gäller svarar också mot reglerings-
formens effektivitet. Stopplikt innebär förutom att fordonet skall stannas större 
hänsynstagande till andra bilar än väjningslikt som i sin tur innebär större hänsyn 
än enbart högerregeln. Stopplikten innebär längre accepterade tidsluckor än 
väjningsplikt som i genomsnitt innebär längre tidsluckor än enbart högerregeln 
vid utfart från korsning när annat fordon har företräde. 

Analysen visar också att passagetiden för ett fordon genom en korsning sällan 
överstiger 6 sekunder, vilket innebär att en tidslucka av storleksordningen 
10 sekunder kan anses som ”säker”. 

I närmare 10 % av alla passager av korsningar, där fordonet skall lämna 
företräde, är den accepterade tidsluckan mindre än 10 sekunder, vilket normalt 
innebär att det fordon som skall lämnas företräde är synligt eller inom 150 meter. 
(En hastighet av 50 km/h innebär 14 m/sek.) 

Kravet att lämna företräde innebär ett ställningstagande av bilföraren att 
acceptera den första tidsluckan och köra eller förkasta tidsluckan och stå kvar till 
nästa tidslucka osv. Resultaten visar att om den första tidsluckan förkastas 
(genomgående de kortaste) accepteras allt längre tidslucka vid nästa tidslucka. 
Körförloppet blir som vid stopplikt oavsett om regleringsformen är väjningsplikt 
eller högerregel. Häri ligger just fördelen med stopplikt. 

Nästan 90 % av bilförarna som skall lämna företräde gör detta när tidsluckan är 
mindre än 10 sekunder vid stopplikt eller väjningsplikt. I korsningar med 
högerregeln är motsvarande värde ungefär 75 %. 

Däremot när det gäller att lämna företräde till fotgängare och cyklister på 
övergångsställe/cykelöverfart sker detta i de undersökta tätortskorsningarna i tre 
till fyra fall av tio. Observera att denna trafikregel gällt även om den förstärktes 
för fotgängare år 2000. Detta innebär således att trafikregeln inte upphört för 
cyklister!  
 
3.1 Undersökningsmetod 
På uppdrag av vägverket har VTI 1990 fotografiskt dokumenterat ett urval av 
tätortsytor i 15 tätorter i Sverige. I var och en av tätorterna finns 6 tätortsytor 
(200×200 meter) relaterade till olika funktioner som alstrar trafik av oskyddade 
trafikanter. Det huvudsakliga syftet är att följa åtgärdsutvecklingen i tätorter och 
särskilt åtgärder som förändrar trafik- och trafiksäkerhetssituationen för 
oskyddade trafikanter. 

Det s.k. ”Basurvalet” består av 89 tätortsytor i vilka 725 icke signalreglerade 
korsningar dokumenterats. Av dessa är 461 trevägskorsningar och 250 fyrvägs-
korsningar. 

När den fotografiska dokumentationen upprepades 1994 beslutades att 
körförlopp i korsningar som inte var signalreglerade samtidigt skulle registreras. 
Ett urval av korsningar i varje yta videofilmades under 60 minuter. Totalt har 



6 VTI notat 23-2005 

125 korsningar blivit föremål för videofilmning. Korsningarna fördelar sig på 
följande typer och regleringsform. 
 
Tabell 1 Antal korsningar efter korsningstyp och regleringsform som video-
filmats under en timme 
 Korsningstyp Totalt 
Regleringsform Trevägs-

korsning 
Fyrvägs-
korsning 

Femvägs-
korsning 

 

Stopplikt 4 3  7 
Väjningsplikt 35 22 1 58 
Högerregel 33 24  57 
Korsning med gågata  3  3 
Summa 72 52 1 125 
 
Under de 125 timmarna har 40 896 bilar och 14 218 oskyddade trafikanter 
videofilmats, vilket i genomsnitt innebär 327 bilar per timme resp. 113 oskyddade 
trafikanter per timme. Fordon som kört in i korsningen eller cyklister som passerat 
korsningen mer än 10 sekunder innan nästa trafikant anlänt till korsningen har inte 
analyserats. 

Däremot har alla fordons körförlopp (inkl. cyklister) där tiden till nästa 
trafikant som skall lämnas företräde är omkring 10 sekunder eller mindre 
analyserats. Detta innebär att körbeteendet för 4 546 bilar resp. förekomsten av 
2 137 oskyddade trafikanter närmare analyserats med avseende på körbeteende 
och trafikantbeteende. 
 
3.2 Resultat 
I figur 1 redovisas hur stor andel av tidsluckorna som accepteras beroende på 
tidsluckans längd från 0 till 10 sekunder och typ av reglering 

Andel accepterade tidluckor vid olika tidluckor och 
regleringsformer
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Figur 1 Andelen accepterade tidsluckor som funktion av tidsluckans längd och 
typ av reglering. 
 
Vid stopplikt är det först när tidsluckan ökat till minst 7 sekunder som fordonet 
vanligtvis kör ut i korsningen. Vid högerregeln startar man vid kortare tidsluckor 
men accepterar inte långa tidsluckor i samma grad som vid stopplikt. 
Väjningsplikt innebär något högre andel kortare tidsluckor men lägre andel långa 
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tidsluckor. Vid sex sekunders tidslucka kör ca 25 % om det är stopplikt, 50 % om 
det är väjningsplikt och 70 % om högerregeln gäller. Stopplikt tycks vara den 
mest ordnade regleringsformen. Det är dock inte ovanligt att bilförare inte stannar. 
Av 222 förare nonchalerade 7 förare stopplikten dvs. drygt 3 %. Denna ”låga” 
siffra kanske förklarar varför övervakning numera inte sker så ofta av stopplikten. 
 
Tabell 2 Totalt antal fordon och andel fordon som måste överväga att annat 
fordon har företräde. 
 Totalt antal 

fordon 
”Hindrade” fordon 
<10 sekunder till 

annat fordon 

Andel 
”hindrade” 

Högerregel trevägskorsning 3 776 209 5,5 % 
Väjningsplikt trevägskorsning 15 853 1 134 7,2 % 
Stopplikt trevägskorsning 1 681 29 1,7 % 
Högerregel fyrvägskorsning 4 787 433 9,0 % 
Väjningsplikt fyrvägskorsning 12 231 1 196 9,8 % 
Stopplikt fyrvägskorsning 1 834 146 8,0 % 
 
När regleringsformer diskuteras är det lätt att försumma de oskyddade 
trafikanterna. I tabell 3 redovisas situationen i mitten av 90-talet för gång- och 
cykeltrafikanter på övergångsställe/cykelöverfart.  
 
Tabell 3 Andel gång- och cykeltrafikanter som fått företräde efter korsningstyp 
och regleringsform. 
 Korsningstyp 

Regleringsform Trevägskorsning Fyrvägskorsning Summa 
Högerregel (32 %) 27 % 29 % 
Väjningsplikt 28 % 29 % 28 % 
Stopplikt 37 % 42 % 40 % 
Parentesen innebär litet material. 
 
Detta kan relateras till motsvarande värden för bilar som lämnat företräde till 
bilar. 
 
Tabell 4 Andel bilar med företräde vid ankomst till korsning efter reglerings-
form. 
Regleringsform Andel bilar som fått företräde 
Högerregel 75 % 
Väjningsplikt 87 % 
Stopplikt 88 % 
 
Uppenbart är att bilisternas benägenhet att lämna företräde till oskyddade 
trafikanter var mycket låg jämfört med att lämna företräde för bilar. I och med den 
nya lagen (år 2000) när det gäller striktare företrädesregler för fotgängare har en 
utjämning skett. 
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Tabell 5 Antalet passerande fordon då mellan 0 och 2 sekunder återstår av den 
accepterade tidsluckan, totala antalet fordon resp. totala antalet situationer då 
tidsluckan är mindre än 10 sekunder. 
Regleringsform/ 
Korsningstyp 

Totala antalet 
passerande 
fordon 

Fordon som 
passerar då 
det återstår 
<2 sekunder 
av den 
accepterade 
tidsluckan 

Tidsluckan  
<10 sekunder 

Procent ”farliga” 
situationer vid  
tidsluckor  
<10 sekunder 

Procent 
”farliga” 
situationer 
för alla 
passerande 
fordon 

Högerregeln/ 
trevägskorsning 

3 776 55 99 56 % 1,5 % 

Väjningsplikt/ 
trevägskorsning 

15 853 232 669 35 % 1,5 % 

Stopplikt/tre- eller 
fyrvägskorsning 

3 515 19 161 12 % 0,5 % 

Högerregeln/ 
fyrvägskorsning 

4 787 145 250 58 % 3,0 % 

Väjningsplikt/ 
fyrvägskorsning 

12 231 279 735 38 % 2,3 % 

 
Av tabell 5 framgår hierarkin mellan de olika regleringsformerna klart (näst sista 
kolumnen). Totalt sett sker en utjämning varvid skillnaden mellan trevägskorsning 
och fyrvägskorsning framträder (sista kolumnen). Stopplikt är den trafiksäkraste 
regleringsformen. 

Ovanstående avser i första hand tätortskorsningar på gator som utgörs av 
huvudleder och där förekomsten av oskyddade trafikanter är hög. 

Av figurerna 2 och 3 framgår den genomsnittliga tidsluckans längd i sekunder 
som förkastas/accepteras vid högerregeln och vid väjningsplikt för tre- resp. 
fyrvägskorsningar. De analyserade tidsluckorna är mellan 2 och 10 sekunder. De 
förkastade tidsluckorna är i huvudsak mindre än 5 sekunder medan de accepterade 
tidsluckorna är mer än 5 sekunder. Tidsluckor över 8 sekunder förkastas sällan. 
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Figur 2 Förkastade och acceptera genomsnittliga tidsluckor vid högerregeln i 
tre- och fyrvägskorsningar. 



VTI notat 23-2005 9 

Förkastad/Accepterad tidslucka vid väjningsplikt
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Figur 3 Förkastade och acceptera genomsnittliga tidsluckor vid väjningsplikt i 
tre- och fyrvägskorsningar. 
 
Vid väjningsplikt är de förkastade tidsluckorna något längre än vid högerregeln. 
De accepterade tidsluckorna tycks vara av samma storleksordning oberoende av 
fordonsflöde på sekundärvägen. 
 
 
4 Hastighetsförlopp på primärvägen vid korsningar 
Hastighetsförloppet på landsvägar när korsningar med väjningsplikt passeras har 
studerats på Riksväg 97 mellan Boden och Luleå inför införandet av automatisk 
hastighetsövervakning (ATK). Hastighetsförloppen förbi korsningarna baseras på 
upprepade mätningar av förföljda bilars hastighet. Antalet förföljda bilar är 
omkring 25 i vardera riktningen. Genom att registrera hastigheten hos den 
förföljande bilen (VTI:s mätbil) samt kontinuerligt mäta avståndet till det 
förföljda fordonet erhålles ett hastighetsförlopp som avser det förföljda fordonet. 
Valet av bilar har skett slumpmässigt. Korsningarna är i de flesta fallen  
tre-vägskorsningar. Hastighetsförloppen har analyserats från 150 meter före 
korsningen till 150 meter efter korsningen. Hastighetsgränsen är 90 km/h. 

Utefter de 300 meter långa avsnitten har hastigheten i genomsnitt minskat med 
0,16 km/h (största minskningen är 0,42 km/h). Största ökningen är 0,09 km/h. 
Generellt finns en minskning i hastighet i anslutning till korsningen. I direkt 
anslutning och genom korsningen ökar dock hastigheten för att sedan minska eller 
återgå till den ”ursprungliga” hastigheten. Observera att hastighetsförloppet är ett 
genomsnitt av hastighetsförloppen hos 25 slumpmässigt valda personbilar. Det 
genomsnittliga hastighetsförloppen i de olika korsningarna är likartade (se bilaga 
3). Hastigheten har registrerats var 10:e meter. 

När hastighetsförändringarna summeras utefter de sex sträckorna med en 
korsning erhålles följande hastighetsmönster. Se figur 4.  
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Figur 4 Schematiskt hastighetsförlopp genom korsning på 90-väg. Det är 10 m 
mellan punkterna. 
 
Av figurerna i bilaga 3 framgår att den genomsnittliga hastigheten är betydligt 
högre än hastighetsgränsen 90 km/h och ligger mellan 95 och 100 km/h. 

Hastighetsminskningen genom korsningarna är mycket liten. I jämförelse med 
andra faktorer som påverkar hastigheten är hastighetsminskningen försumbar och 
därmed även andra effekter som bensinförbrukning och olika avgaseffekter. 

Vid studie av de enskilda hastighetsförloppen, 25 stycken, finns dessutom en 
misstanke om att minst 5 av de 25 fordonen utnyttjat en automatisk farthållare 
(cruise control) eftersom variationen i hastighet är extremt liten samt att ingen 
förändring sker i själva korsningen som ligger mitt i bilden. Att kurvorna kan 
relateras till en automatisk farthållare är sannolikt och att de tre i mitten satt 
farthållaren på strax under 100 km/h och att det översta hastighetsförloppet tillhör 
en förare som kör kalkylerat fort. Den som kör i 86–87 km/h har troligen satt 
farthållaren på 90 km/h. Hastigheten enligt hastighetsmätaren är alltid något högre 
än den verkliga hastigheten. VTI:s mätbil var kalibrerad för att visa rätt hastighet. 
Se figur 5. 
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Figur 5 Hastighetsförloppet hos fordon som misstänks använda automatisk 
farthållare. 
 
Att 5 av 20 förare har och använder automatisk farthållare är inte orealistiskt. 
Körförloppet hos förare som har och använder automatisk farthållare är bristfälligt 
kartlagt. En rimlig gissning är att föraren inte kopplar ur farthållaren vid passage 
av en (reglerad) korsning. 
 
 
5 Miljöeffekter av olika regleringsformer 
5.1 Körförlopp i korsning, avgaseffekter 
Frågeställning: hur påverkas fordonseffekter av att införa väjnings- eller stopp-
plikt i korsningar vilka i nuläget endast har högerregel? 

För att kunna göra en komplett utvärdering av frågeställningen krävs följande: 
• uppgifter om förekomst av konflikter i för- och eftersituation 
• körförlopp i för- och eftersituation 
• fordonseffekter för olika körförlopp. 
 

Beräkningarna har avgränsats till trafik rakt fram. Man kan förvänta betydligt 
större mereffekter från interaktioner som avser trafik rakt fram än för svängande 
trafik. Genom att inte beakta mereffekter för svängande trafik följer en 
underskattning av de totala mereffekterna som följd av trafikinteraktioner. 

I kapitel 3, tabell 2, redovisas andel hindrade fordon för olika regleringsformer 
enligt följande, se tabell 6. 
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Tabell 6 Ande l(%) stoppande i olika korsningstyper och med en tidlucka av 
max. 10 sek. till överordnat flöde. 
 Högerregel Väjning Stopp 
tre-väg 5,5 7,2 1,7 

 
fyr-väg 9,0 9,8 8,0 
*Tabellens andelar motsvarar andelen av de fordon genom korsningen som utan reglering skulle 
behöva lämna företräde dvs. genomgående högerregeln. I korsningar med väjnings- och stopplikt 
ingår även stoppande fordon på primärled, vänstersväng. 
 
Kolumnen benämnd högerregel representerar nuläget och de två andra 
kolumnerna de olika eftersituationerna.  

Förekomst av interaktioner (per korsningspassage)ökar med ökande trafikflöde. 
Om en analys skall utföras för olika regleringsformer i en och samma korsning 
måste interaktionsfrekvenserna motsvara samma trafikförhållanden. För trafik-
strömmar med ”oreglerade” konflikter används genomgående värdena för 
högerregel i tabell 1. 

 
För trevägskornsningar gäller följande ifråga om effekter: 

• för sekundärleden med alla svängande, ingen trafik rakt fram och därmed 
ingen effekt av ändrad reglering 

• för primärleden  
- reduktion från 5,5 % till noll av andel stopp på den ena tillfarten 
- ökning av andel fordon med hastighetsändring på den ena tillfarten 
-  eventuellt förändrad hastighetsreduktion för trafiken rakt fram. 

 
För fyrvägskorsningar och väjningsplikt gäller följande ifråga om effekter: 

• för sekundärleden och trafiken rakt fram  
- en ökning av andel stopp från 9 % till 2*9 % 
- en minskning av andel hastighetsreduktioner från (100–9) % till 

(100–2*9) % 
- eventuellt förändrad hastighetsreduktion för trafiken rakt fram. 

• för primärleden och trafiken rakt fram  
- minskar andelen stoppande från 9 % till 0 % 
- ökar andelen hastighetsreduktioner från (100–9) % till 100 % 
- eventuellt förändrad hastighetsreduktion för trafiken rakt fram 
 

 
För fyrvägskorsningar och stopplikt gäller följande ifråga om effekter: 

• för sekundärleden och trafiken rakt fram  
- en ökning av andel stopp från 9 % till 100 % 
- en minskning av andel hastighetsreduktioner från (100–9) % till 

0 % 
• för primärleden och trafiken rakt fram  

- minskar andelen stoppande från 9 % till 0 % 
- ökar andelen hastighetsreduktioner från (100–9) % till 100 % 
 

Ovan förda resonemang har som förutsättning att det är marginella, försumbara, 
mereffekter för stopp i sväng. 
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Mereffekter i korsning som följd av fordonsinteraktioner kan uppskattas 
baserat på beteckningar enligt följande: 
 

r1:  andel trafik på huvudled 
r2:  andel trafik på sekundärled 
r1f:  andel trafik rakt fram på primärled 
r2f:  andel trafik rakt fram på sekundärled 
r1fs:  andel stoppande av trafik rakt fram på primärled 
r2fs:  andel stoppande av trafik rakt fram på sekundärled 
F:  totalt inkommande flöde per tidsenhet. 
E:  total mereffekt per tidsenhet som följd av fordonsinteraktioner (mängd 

per tidsenhet) 
est:  mereffekt för stopp (mängd/stopp) 
edv:  mereffekt för hastighetsändring (mängd/hastighetsändring) 
ekv:  effekt vid konstant hastighet (mängd per sträckenhet). 
 

Trevägskorsning: 
 
före: E´=F*((r1)/2)*r1f*(r1fs´*est+(1-r1fs´)*edv)+ ((r1)/2)*r1f*edv´) 
 
efter: E´´=F*r1*r1f*edv´´ 
 

Fyrvägskorsning: 
 
före: E´=F*(r1*r1f*(r1fs´*est+(1-r1fs´)*edv´)+r2*r2f*(r2fs´*est+(1-r2fs´)*edv´)) 
 
efter: E´´=F*(r1*r1f*(r1fs´´*est+(1-r1fs´´)*edv´´)+r2*r2f*(r2fs´´*est+(1-r2fs´´)*edv´´)) 

 
Enligt mätningar av körförlopp på 90-väg, primärled, har endast marginella 
hastighetsändringar skett i korsningen (se kapitel 4). 

På primärleden i eftersituationen skulle man enligt utförda mätningar av 
körförlopp kunna förutsätta i huvudsak konstant hastighet genom korsningen dvs. 
hastighetsreduktion=0 km/h. En kvarstående fråga är då storleken på hastighets-
reduktion för korsningspassage i försituationen. 

För effekt-beräkningar har VETO-programmet använts. Med detta beräknas 
följande effekter: HC; CO; NOx; PM; Bf/CO2; däckslitage samt hastighetsprofil. 

För andra alternativ än konstant hastighet redovisas den totala sträcklängden 
för att kunna genomföra en komplett retardation och acceleration. 

Beräkningarna har avgränsats till personbil kat. B bensin, uppdaterad, enligt 
EVA-modellens definition. Tomgångsutsläpp ingår inte, liksom för EVA. 

Beräknade värden redovisas i tabell 7, 8 och 9. 
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Tabell 7 Mereffekter (mängd extra) för väjning/stopp *(est). 
Från (km/h) och till 0 km/h  Effekt 

  45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

HC(g) 0,0082 0,0040  0,0136 0,0250 0,059 0,116 0,0198 0,0232 0,0227 0,0213 0,0206 

CO(g) 0,0967 0,0122 0,1671 0,0428 0,0892 0,1684 0,2877 0,3345 0,3158 0,2750 0,2689 

NOx(g) 0,0183 0,0208 0,0289 0,0328 0,0350 0,0374 0,0389 0,0429 0,0408 0,0414 0,0489 

Bf(l) 0,0122 0,0139 0,0181 0,0208 0,0229 0,0250 0,0268 0,0288 0,0282 0,0285 0,0307 

CO2(kg) 0,0288 0,0328 0,0425 0,0491 0,054 0,059 0,0632 0,068 0,0666 0,0673 0,0725 

Däck(g) 0,0236 0,0288 0,0381 0,0466 0,0541 0,0621 0,0709 0,0789 0,0910 0,1025 0,1124 

*Utgångs- och sluthastighet enligt tabell. Retardation från bashastighet ner till 0 km/h och 
därefter åter upp till bashastigheten. 
 
Tabell 8 Mereffekter(mängd extra) för hastighetsreduktion.(edv). 
Från/Till* 
(km/h) 

Bränsle 
(l) 

HC 
(g) 

CO 
(g) 

NOx 
(g) 

Däck 
(g) 

4–43 0,00047 0,00021 0,0026 0,00072 0,000800  
45–44 0,00026 0,00006 0,00057 0,00047 0,000627  
50–48 0,00058 0,00006 0,00112 0,00092 0,000569  
50–49 0,00029 0,00022 0,00381 0,00032 0,000496  
55–53 0,00061 0,00007 0,00329 0,00036 0,001098  
55–54 0,00026 0,00022 0,00426 0,00031 0,000314  
65–63 0,00055 0,00045 0,00757 0,00047 0,001308  
65–64 0,00025 0,00021 0,00455 0,00021 0,000208  
70–68 0,00058 0,00052 0,00759 0,00051 0,001555  
70–69 0,00026 0,00027 0,00502 0,00019 0,000473 
75–73 0,0006 0,00066 0,00837 0,00056 0,001503  
75–74 0,00038 0,00043 0,00605 0,0004 0,001220  
85–83 0,00071 0,00164 0,02611 0,00078 0,001763  
85–84 0.00036 0,00095 0,01629 0,0004 0,000684  
90–88 0,0007 0,00223 0,03665 0,0008 0,001888 
90–89 0,00029 0,00112 0,02003 0,00029 0,000731  
95–93 0,00058 0,00892 0,0162 0,00058 0,001949  
95–94 0,00041 0,00146 0,0246 0,00056 0,000811  
*Från den första hastigheten, ner till den andra och åter upp till den första. 

 
Tabell 9 Effekter(/km) vid konstant hastighet (km/h) (ekv). 

Hastighet (km/h) Effekt 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

HC(g) 0,029 0,048 0,034 0,022 0,038 0,027 0,018 0,021 0,027 0,032 0,038 

CO(g) 0,274 0,589 0,382 0,203 0,456 0,314 0,182 0,258 0,356 0,458 0,562 

NOx(g) 0,147 0,132 0,128 0,125 0,115 0,115 0,116 0,116 0,117 0,119 0,120 

Bf(l) 0,074 0,065 0,061 0,058 0,053 0,053 0,052 0,053 0,055 0,056 0,058 

CO2(kg) 0,175 0,153 0,144 0,137 0,125 0,125 0,123 0,125 0,130 0,132 0,137 

Däck(g) 0,0130 0,0137 0,0145 0,0155 0,0166 0,0179 0,0195 0,0213 0,0233 ,0,0256 0,0283



VTI notat 23-2005 15 

Det framtagna underlaget kan användas för att beskriva: 
• absoluta förändringar 
• relativa förändringar. 

 
Beträffande relativa förändringar finns olika alternativ: 

• relativ förändring i merutsläpp 
• relativ förändring i totalutsläpp 
• relativ förändring avgränsad till trafik rakt fram alternativt för all trafik. 

 
Beträffande baseffekt, effekt för korsningspassage utan interaktion mellan fordon, 
är en fråga hur korsningsområdet skall definieras. Ett alternativ är avstånd före 
och efter korsningen motsvarande den längsta retardations- resp. accelerations-
sträckan vid stopp. I den genomförda studien har en avgränsning gjorts till 
personbilar. Om korsningsområde definieras mot retardations- och accelerations-
sträckor får man större område för tunga än för lätta fordon. Definition av 
korsningsområde är inget problem ifråga om absoluta mereffekter eller relativa 
förändringar av sådana effekter. Däremot föreligger ett betydande definitions-
problem om man vill uppskatta den relativa effekten av de totala utsläppen i en 
korsning. Om man väljer hela det område inom vilket effekter förekommer för 
samtliga fordon kommer området att bli en funktion av hastighetsgräns. Ju större 
området görs desto mindre relativ effekt kan förväntas. 

Redovisningen omfattar inte direkt baseffekter för svängar.  
Någon möjlighet till en fullständig representativ utvärdering finns inte som 

följd av att värden i stor utsträckning saknas till den ovan presenterade 
utvärderingsmodellen. Ett försök till utvärdering har gjorts genom antaganden om 
trafikförhållanden enligt tabell 10. 
 
Tabell 10 Antaganden om trafikförhållanden, exempel, som underlag för 
utvärdering. 

tre-vägs fyr-vägs Variabel 
Primärled Sekundärled Primärled Sekundärled 

Andel av 
totalt 
inkommande 
(ri) 

0,75 0,25 0,67 0,33 

Andel rakt 
fram (rif) 

0,75 0 0,67 0,33 

 
Till de valda förutsättningarna hör också att bashastigheten har valts lika på alla 
tillfarter. Genom att hastigheten är lika på alla tillfarter följer att de relativa 
förändringarna av mereffekter kan uppskattas oberoende av utsläppens 
absolutnivåer. 
 
Sammanfattning: 

• tre-vägs: väjning och stopplikt medför att i princip alla stopp för trafik rakt 
fram upphör och därmed också att merutsläpp för interaktioner reduceras 
med 100 % 

• fyr-vägs: 
- väjningsplikt: interaktionerna för trafiken på primärleden upphör i 

princip medan interaktionerna på sekundärleden fördubblas. Om 
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trafiken på primärleden är större än den på sekundärleden följer en 
reduktion av merutsläppen för interaktioner. Total förändring, -61 % 

- stopplikt: interaktionerna för trafiken på primärleden upphör i princip 
medan alla fordon på sekundärleden kommer att stoppa. Total 
förändring, +117 %. 

 
Den genomförda analysen kan tolkas som att av de två alternativa reglerings-
formerna skulle väjningsplikt vara gynnsammast ifråga om att minimera 
avgasemissioner. Ett frågetecken gäller en eventuell hastighetsökning på 
primärleden med introduktion av huvudled och därav följande effekter. Den 
resulterande effekten beror av: 

• hastighetsökningen 
• korsningstäthet 
• svängfrekvens i korsning 
• stoppfrekvens i korsning. 

 
Genom användning av den s.k. EVA-modellen kan en total utvärdering göras för 
samtliga prissatta effekter parallellt dvs. man beaktar totalkostnaden, summan, av: 
restid; olyckor; fordonskostnader; avgaser m.m. Syftet med denna modell är att 
kunna jämföra olika effekter uttryckta i ekonomiska termer. Detta är egentligen 
enda rimliga möjligheten att kunna utvärdera den typ av åtgärder som ingår i 
föreliggande studie. Att utan sådan värdering jämföra olyckseffekter, restids- och 
avgaseffekter innebär mycket stora tolkningsproblem. Vad är litet och vad är 
stort? I EVA-modellen ingår även trafiktekniska modeller för beskrivning av 
stopp- och svängfrekvenser i korsningar. Baserat på dessa kan bl.a. kostnader för 
avgas- och fordonskostnader uppskattas. En mera ambitiös utvärdering skulle 
kunna kompletteras med följande: 

• kartläggning av körförlopp i korsning för olika regleringsformer 
• mätning med instrumenterad bil för registrering av körmönster, bränsle-

förbrukning och avgaser 
• mätning av hastighet i anslutning till korsningar 
• avgasberäkning mot uppmätta körförlopp för olika fordonstyper. 

 
 
6 Slutsats 
Till Länsstyrelserna kommer ofta önskemål om att vissa vägavsnitt på det statliga 
vägnätet utanför det primära vägnätet och som är av genomfartskaraktär skall 
införlivas som huvudled. Detta innebär krav på reglering av de anslutande vägarna 
och parkeringsförbud på själva genomfarten. I de fall kravet baseras på att 
anslutningarna bör regleras bör det inte vara självklart att samtidigt införa 
huvudled, vilket det i princip är idag. Anledningen är administrativ. Genom att 
klassa vägen som huvudled skall de anslutande automatiskt regleras och 
föreskrifter om reglering av de enskilda korsningarna behövs inte samtidigt som 
parkeringsförbud gäller. I de flesta fallen framförs krav på att fler än en korsning 
utefter en sträcka bör regleras. Men i stället för en reglering av en eller flera 
korsningar, som kräver föreskrifter för varje enskild korsning, ansöks om att 
vägen klassas som huvudled. I de beslut som VTI tagit del av framgår inte om 
avslag att införa huvudled som överklagats till Vägverket, inneburit att 
föreskrifter senare skrivits för enskilda korsningar. Se bilaga 1. 



VTI notat 23-2005 17 

Om kravet är att införa huvudled för att framkomligheten skall öka på 
huvudvägen genom att huvudvägens förare då har information om att trafik på 
anslutningarna skall lämna företräde och att parkerade bilar inte förekommer så är 
det förenat med försämrad trafiksäkerhet (en ökning av antalet olyckor med 5 % 
enligt den norska Trafikksikkerhetshåndbok) förutsatt att hastigheten verkligen 
ökar. 

Att utöka huvudledsbegreppet på landsbygden behövs således inte för att 
anslutande vägar till huvudvägen skall regleras med väjnings- eller stopplikt. Att 
inte införa huvudled på huvudvägen, men införa stopp- eller väjningsplikt, innebär 
att vissa mycket lågtrafikerade anslutningar skulle kunna ”införlivas” under 
 
Trafikförordning 20 § 
 
En förare har dessutom väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna 
kursen när föraren kommer in på en väg 
…… 
2. från en stig, ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg. 
……  
 
Frågan om väjningsplikten för förare på den anslutande vägen måste framgå för 
förare på primär(huvud)vägen är oklar. Egentligen finns inget skäl till detta från 
trafiksäkerhetssynpunkt. Om det finns ett skäl för detta finns det möjlighet att på 
huvudvägen skylta med följande varningsskylt som anger att trafik på anslutande 
vägar skall lämna företräde (dvs. har väjningsplikt eller stopplikt). 
 

 
 
Ovanstående skylt är att föredra framför huvudledsskylten eftersom det är en 
varningsskylt och manar till försiktighet och inte en upplysningsskylt (som anger 
att det är ”fritt fram”). 

I landsbygdsmiljöer (och även tätortsmiljöer) där hastighetsgränsen är 70 km/h 
eller högre bör alla betydande korsningar som inte tillhör en huvudled regleras. På 
landsbygden bör också 50-miljöer av genomfartskaraktär ha reglerade korsningar. 

Vägverket bör inventera i vilken utsträckning oreglerade korsningar finns på 
vägavsnitt med 70 km/h. Alla oreglerade korsningar med >90 km/h skall (inte 
bör) regleras genom föreskrifter så snart som möjligt och då med stopplikt. Att 
klassa dessa 90-vägar som huvudled är en annan lösning.  
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Bilaga 1 
 
 

Exempel på huvudledsärenden 
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Bilaga 2 
Sid 1 (2) 

 
Text från äldre vägtrafikförordningar gällande huvudleder och stopplikt på vägar i 
Sverige(Niclas Nilsson, Vägverket) 
 
1958 Vägtrafikförordningen (VTF) sid. 138 
48 § Korsande möte 
1 mom. Fordonsförare, som ämnar passera eller eljest köra in på huvudled, skall dessförinnan 
stanna fordonet samt skall lämna företräde åt fordon på huvudleden 
 
2 mom. Då i annat fall än i 1 mom. Sägs ett fordons kurs skär ett annat fordons kurs, skall 
föraren av det fordon, som har det andra fordonet på sin vänstra sida, lämna företräde åt det 
sistnämnda fordonet. Härmed fritages dock icke någon förare från skyldigheten att iakttaga 
försiktighet vid passerande av eller färd in på korsande eller anslutande väg. Detta skall 
särskilt gälla den som från väg med ringa trafik kommer in på väg med livlig trafik. 
 
SFS 1966/560 togs följande del bort från paragrafen  
 
”Härmed fritages dock icke någon förare från skyldigheten att iakttaga försiktighet vid 
passerande av eller färd in på korsande eller anslutande väg. Detta skall särskilt gälla den 
som från väg med ringa trafik kommer in på väg med livlig trafik.” 
 
1967 Vägtrafikförordningen (VTF) sid 1162 
I prop 1965:180 har under åberopande av innehållet i en inom kommunikationsdepartementet 
upprättat PM i anledning av övergången till högertrafik bland annat anförts. 
 
Oberoende om övergången till högertrafik finns anledning överväga en ovillkorlig 
företrädesregel, alltså utan det förbehåll som nu gör att vänsterregeln i vissa fall kan förlora 
sin giltighet. En sådan företrädesregel framstår som än mer önskvärd i samband med 
övergången, då givetvis utformad som en högerregel. Det skulle sannolikt underlätta 
övergången, om föraren hade en ovillkorlig regel om att lämna företräde åt den som kommer 
från höger utan att behöva bedöma i vad mån en korsande väg skall anses ha ringa eller livlig 
trafik. En ovillkorlig företrädesregel anses kunna bidra till att skärpa förarnas beredskap inför 
högertrafiken. Denna verkan förmodas bli än större, om regeln införs samtidigt med 
övergången. Härtill framhålls att en ovillkorlig företrädesregel med nödvändighet förutsätter 
att större vägar och gator, som har karaktär av genomfartsleder, utläggs som huvudleder och 
att trafiken på korsande vägar genom vägmärken åläggs att lämna företräde åt 
huvudledstrafiken. 
 
VTL 1967 § 48 sid. 163 
Departementschefen anförde i anslutning härtill: I likhet med vad som anförs i promemorian 
och majoriteten av remissyttrandena anser jag att en ovillkorlig regel om skyldighet att lämna 
företräde åt fordon som kommer ifrån höger skulle vara av stor betydelse för trafiksäkerheten, 
inte minst vid övergången till högertrafik. 
 
VTF 1970 s 153 § 48 
De två sista punkterna i 48 § 2 momentet VTF bör därför utgå, vilket dock givetvis inte får 
fattas så att en förare äger åsidosätta sina skyldigheter enligt grundregeln om varsamhet i 39 § 
VTF och släppa all uppmärksamhet på trafik som skall lämna företräde åt honom. Jag 
tillstyrker således förslaget och delar även uppfattningen att det, om förslaget genomförs, blir 
nödvändigt att vidta sådana åtgärder att trafiken inte hämmas. Det torde avgöras från fall till 
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fall om detta skall ske genom att den tvärgående trafiken genom vägmärke åläggs endast att 
lämna företräde åt trafiken på större väg eller gata eller om den dessutom skall ha en 
stoppskyldighet, eventuellt genom att den större vägen eller gatan förklaras för huvudled. 
 
VTF 1970 s 153 § 48 
I samband med införande av bestämmelsen om stoppskyldighet vid infart på huvudled har 
departementschefen under beaktande av svårigheten att iaktta detsamma på vägar med mycket 
tät trafik och vid vissa tunga transporter, speciellt vid utdrivning av timmer i prop 1955:172 
bl. a. framhållit... Vad nyss anförts om praktiska svårigheter för bestämmelsens tillämpning 
på vägar med mycket tät trafik torde numera betraktas på det sättet, att de vägar inom tätare 
bebyggda områden varest dylika svårigheter främst gör sig gällande, endast undantagsvis 
förklaras för huvudleder. Detsamma bör gälla de vägar, över vilka timmertransporter 
förekommer i avsevärd omfattning. För vissa sådana fall kan övervägas, om icke vägen 
lämpligare bör under den säsong då timmertransporter pågår, helt eller på vissa sträckor 
nedklassas till icke huvudled.  
 
Jag (departementschefen) förutsätter givetvis att skogsnäringens och andra näringars 
intressen, vilka i många fall avsevärt väger över det intresse, som kan påkalla stoppskyldighet 
vid huvudled, kommer att tillbörligen beaktas av de tillämpande myndigheterna. 
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Hastighetsförlopp på primärväg vid reglerade korsningar 
 
Antalet studerade korsningar på Rv 97 mellan Luleå och Boden var 8 stycken varav en 
dubbelkorsning (se figur e).  
Hastighetsförloppet i korsningarna redovisas nedan. 

Medelhastighet - medelskilnaden= + 0,07 km/t

y = -0,05609x + 97,10847
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Figur a.  Hastighetsförloppet förbi korsning 1. 
 
Av figur a framgår att en hastighetsökning skett genom korsningen (korsningens läge anges 
med en röd fyrkant) och körriktningen är som framgår från vänster till höger. Avståndet 
mellan varje hastighetspunkt är 10 meter. Den genomsnittliga hastighetsskillnaden till den 
räta linjen genom startpunkten och slutpunkten är +0,07 km/h.  
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Medelhastighet - medelskilnaden= - 0,18 km/t

y = -0,05141x + 100,12532
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Figur b.  Hastighetsförloppet i korsning 2. 
 
Hastighetsförloppet i korsning 2 minskar i anslutning till och efter själva korsningen. 
Intressant är att även här finns en hastighetsökning som börjar strax innan korsningen. 
Hastighetsminskningen ovan beror sannolikt på något i vägmiljön efter korsningen 
 

Medelhastighet - medelskilnaden= - 0,42 km/t

y = 0,00470x + 94,69947
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Figur c.  Hastighetsförlopp gemo korsning 3. 
 
I figur c finns en klar tendens till att sakta ner i korsningen men samtidigt finns hela tiden 
tendensen att köra fortare genom själva korsningen 
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Medelhastighet - medelskilnaden= - 0,15 km/t

y = 0,00019x + 98,14781
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Figur d.  Körförlopp genom korsning 4 
 
I figur d framgår ökningen i hastighet genom själva korsningen. Oklart vad som påverkar 
hastigheten i slutet av sträckan. 
 

Medelhastighet - medelskilnad= + 0,36

y = 0,04114x + 94,73578
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Figur e.  Hastighetsförlopp genom två korsningar. 
 
Figur e visar återigen att korsningarna både sänker men också ökar hastigheten genom själva 
korsningen. 
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Medelhastighet - medelskilnad= - 0,37 km/t

y = 0,05697x + 93,52764
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Figur f.  Hastighetsförlopp genom korsning 6. 
 
I figur f går hastigheten ner men ökar momentant i direkt anslutning till korsningen 
 

Medelhastighet - medelskilnad= + 0,09

y = -0,06334x + 95,41334
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Figur g.   Hastighetsförlopp genom korsning 7 
 
I figur g finner vi samma förlopp som tidigare. Hastigheten går ner ungefär 50-100 meter före 
korsningen för att öka i direkt anslutning till korsningen och minskar till 10 meter efter 
korsningen för att sedan börja öka igen. 
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