
Viktor Bernhardsson

Tra� ksimulering av E20 
Ribbingsberg–Vara

En simuleringsstudie av framkomlighet för en
mötesfri utformning av E20

VTI rapport 942 | Tra� ksim
ulering av E20 R

ibbingsberg–Vara

www.vti.se/publikationer

VTI rapport 942
Utgivningsår 2017





 

VTI rapport 942 

Trafiksimulering av E20  

Ribbingsberg–Vara 

En simuleringsstudie av framkomlighet för en 

mötesfri utformning av E20 

 

 

Viktor Bernhardsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 2013/0400-8.3 

Omslagsbilder: Mostphotos och Hejdlösa Bilder AB 

Tryck: VTI, Linköping 2017



VTI rapport 942 

Referat 

Vägsträckan av E20 mellan Ribbingsberg och Vara ska byggas om från tvåfältig landsväg med 

hastighetsgräns 80 km/h till mötesfri landsväg med hastighetsgräns 100 kilometer i timmen. Den 

mötesfria utformningen kommer att innebära uteslutande 1+1- samt 2+2-sträckor som varierar i längd 

mellan 1,6 till 3,2 kilometer. I nuläget trafikeras vägen av en hög andel tung trafik och för att 

undersöka hur den planerade utformningen kommer att påverka framkomligheten på vägen, har en 

simuleringsstudie genomförts. Simuleringar har genomförts för en trafiksituation motsvarande den 

tvåhundrade mest belastade timmen på året (vardagsmaxtimmen) med förväntad trafikefterfrågan 

motsvarande år 2015, 2025 och 2045. Analyserna är baserade på simuleringar med VTI:s 

simuleringsmodell för landsvägstrafik, RuTSim (Rural road Traffic Simulator). Simuleringsmodellen 

är kalibrerad med hjälp av trafikmätningar från den berörda sträckan samt anslutande mötesfri 

vägsträcka mellan Vara och Skara med befintlig hastighetsgräns 100 kilometer i timmen.  

Resultaten från simuleringar med flödesnivåer och trafiksammansättning för år 2045, visar att det 

mötesfria alternativet genererar reshastigheter för personbilar till som lägst 94 kilometer i timmen. 

Känslighetsanalys av begränsad omkörningsbenägenhet indikerar att reshastigheten för personbilar 

kan variera till som lägst 92 kilometer i timmen. Det framkomlighetskriterium som Trafikverket 

vanligtvis använder, att reshastigheten inte bör understiga 10 kilometer i timmen av hastighetsgränsen 

(100 kilometer i timmen) är alltså uppfyllt för den föreslagna mötesfria utformningen. Ytterligare 

framkomlighetsmått som redovisas är andel hindrade fordon vid början och slutet på varje tvåfälts-

sträcka. Dessa resultat förstärker den totala bilden av att det mötesfria vägutformningsalternativet 

innebär tillräckligt god framkomlighet. Detta trots att utformningen i samtliga fall överskrider 

maximal rekommenderad tvåfältslängd enligt Vägar och gators utformning (VGU). 
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Abstract 

The part of road E20 between Ribbingsberg and Vara in Sweden will be converted from a two-lane 

rural road with speed limit 80 kilometers per hour into an oncoming separated highway with speed 

limit 100 kilometer per hour. The suggested design of the oncoming separated highway includes 

sections of 1+1 and 2+2 lanes with varying lengths between 1.6 and 3.2 kilometers. Due to the current 

high level of traffic demand in combination with high levels of trucks, the traffic performance at the 

suggested design could be questioned. In order to evaluate traffic performance, a traffic simulation 

study has been performed for the peak hour during a typical weekday. The study includes three 

different scenarios of traffic demand, representing levels of year 2015, 2025 and 2045. Simulations are 

performed using the microscopic simulation model RuTSim (Rural road Traffic Simulator), developed 

by VTI and customized for rural traffic. The model is calibrated using measurements from the actual 

road stretch in combination with data from the adjacent oncoming separated highway with speed limit 

100 kilometers per hour between Vara and Skara. Simulation of year 2045 generates average speed for 

cars of 94 kilometers per hour. Sensitivity analysis of limited overtaking willingness results in average 

speed as minimum 92 kilometers per hour.  

This means that the traffic performance fulfills the condition according to Trafikverkets former 

requirement that the average speed for cars should not be less than 10 kilometers per hour below the 

speed limit (100 kilometer per hour). The share of constrained vehicles also supports the conclusion of 

a design with satisfying traffic performance. It should though be mentioned that the lengths of the two-

lane segments within the suggested design exceeds the recommendations according to Trafikverket. 
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Förord 

Denna trafiksimuleringsstudie av framkomlighetseffekter vid mötesfri utformning av E20 mellan 

Ribbingsberg och Vara har genomförts på uppdrag av Trafikverket. Stefan Martinsson har varit 

kontaktpersoner hos uppdragsgivaren Trafikverket. Simuleringarna har genomförts av undertecknad 

som även är författare till föreliggande rapport. 

 

Linköping, maj 2017 

 

Viktor Bernhardsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Trafiksimulering av E20 Ribbingsberg–Vara – en simuleringsstudie av framkomlighet för en 

mötesfri utformning av E20 

av Viktor Bernhardsson (VTI) 

 

VTI har av Trafikverket fått i uppdrag att utvärdera framkomligheten för en mötesfri utformning av 

E20 mellan Ribbingsberg och Vara. Den mötesfria utformningen innebär uteslutande 1+1- samt 2+2-

sträckor som varierar i längd mellan 1,6 till 3,2 kilometer. Det studerade vägavsnittets totala längd är 

18 kilometer. Vägens geometriska egenskaper antas inte påverka simuleringsresultaten varför den 

berörda sträckan har förenklats till en rak plan väg. Längs sträckan finns inga korsningar med några 

betydande av- och påsvängande trafikvolymer, varför korsningar inte heller har modellerats. 

Hastighetsgränsen är 100 kilometer i timmen för hela sträckan bortsett från en lokal 

hastighets¬begränsning vid motell Motoristen, lokaliserad 5,5 kilometer söder om trafikplats Vara. 

Eftersom vägen utformas till en mötesfri landsväg är 80 kilometer i timmen högsta tillåten hastighet 

för alla tunga lastbilar. Analyserna är baserade på simuleringar med VTI:s simuleringsmodell för 

landsvägs¬trafik, RuTSim (Rural road Traffic Simulator), (Tapani, 2005b). 

Simuleringar har genomförts för att representera trafikföringen under vardagsmaxtimmen (den 

tvåhundrade mest belastade timmen på året) med trafikefterfrågan motsvarande år 2015, 2025 och 

2045. Eftersom skillnader har observerats i andelen tung trafik mellan Trafikverkets schabloner och 

mätdata från den faktiska sträckan, har två olika nivåer av tung trafik simulerats. 

För den dimensionerande timmen år 2045 med 22,5 procent andel tung trafik, resulterar det mötesfria 

alternativet i reshastigheter för personbilar motsvarande 94 kilometer i timmen i södergående riktning 

och 96 kilometer i timmen förr norrgående trafik. Känslighetsanalys av begränsad 

omkörnings¬benägenhet indikerar att reshastigheten för personbilar kan variera till som lägst 92 

kilometer i timmen. Kriteriet att reshastigheten inte bör vara lägre än 10 kilometer i timmen under 

hastighetsgränsen (100 kilometer i timmen) är alltså uppfyllt för den föreslagna mötesfria 

utformningen. 

Ytterligare framkomlighetsmått som redovisas är andel hindrade fordon vid början och slutet på varje 

tvåfältssträcka. Dessa resultat förstärker den totala bilden av att det föreslagna mötesfria 

utformnings¬alternativet ger acceptabel framkomlighet. Detta trots att utformningen i samtliga fall 

överskrider maximal rekommenderad tvåfältslängd enligt VGU (Vägars och gators utformning). 

Denna simuleringsstudie har genomförts med begränsad tillgång till data för verifiering, kalibrering 

och validering av simuleringsmodellen för den aktuella sträckan. Resultaten är därför behäftade med 

viss osäkerhet eftersom det inte varit möjligt att beakta lokala förhållanden som kan påverka 

resultaten.  
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Summary 

Traffic simulation of E20 Ribbingsberg–Vara – a simulation study evaluating traffic 

performance on an oncoming separated design for E20 in Sweden 

by Viktor Bernhardsson (VTI) 

 

On behalf of the Swedish Transport Administration (Trafikverket), VTI has evaluated a design of an 

oncoming separated highway in terms of traffic performance. The actual road stretch of E20 is located 

between Vara and Ribbingsberg, with a total length of 18 kilometers. The suggested design of the 

oncoming separated highway includes sections of 1+1 and 2+2 lanes with varying lengths between 1.6 

and 3.2 kilometers. Characteristics such as vertical profiles and intersections are neglected in the 

simulation. The speed limit is 100 kilometers per hour except for a local speed limit of 80 kilometers 

per hour located close to the motel Motoristen, 5.5 kilometer south of Vara. The speed limit for trucks 

is 80 kilometers per hour in the entire network. Simulations are performed using the microscopic 

traffic simulation model RuTSim (Rural road Traffic Simulator), (Tapani, 2005b), developed by VTI 

and customized for rural traffic. 

Simulations have been performed to investigate traffic performance during the peak hour a typical 

weekday for traffic levels corresponding to year 2015, 2025 and 2045. Two levels of truck ratios have 

been simulated since differences have been observed between Trafikverket’s default values for traffic 

demand and measurements from the actual road stretch. 

Simulation of year 2045 with 22.5 percent of truck, generates average speeds of 94 kilometers per 

hour for cars in the southbound direction and 96 kilometers per hour in the northbound. Sensitivity 

analysis of limited overtaking willingness results in average speeds as minimum 92 kilometers per 

hour. This means that the traffic performance fulfills the condition according to the Swedish Transport 

Administrations former requirement that the average speed for cars should not be less than 10 

kilometers per hour below the speed limit (100 kilometers per hour). 

The share of constrained vehicles before and after the two-lane segments were also investigated. The 

results also support the conclusion of a design with satisfying accessibility. It should though be 

mentioned that the proposed design includes two lane segments, which length exceeds the 

recommendations according to the Swedish Transport Administration. 

This simulation study has been performed with limited access to measurements for verification, 

calibration and validation of the model. There may be local conditions affecting the results, which are 

not considered in this study.  
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1. Bakgrund 

Väg E20 är en del av det nationella stamvägnätet i Sverige och sträcker sig från Malmö till Stockholm 

via Göteborg. Vägen är en kommunikationsled av stor betydelse och utgör ett riksintresse. En 

betydande del av sträckningen är motorväg, men det förekommer även partier med betydligt lägre 

standard. Ett exempel är sträckan mellan Vara och Ribbingsberg i Västergötland. 

E20 mellan Ribbingsberg och Vara är idag en tvåfältig landsväg, men ska byggas om till en mötesfri 

landsväg. Ombyggnationen finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad på 

fem huvudetapper på sträckan Vårgårda–Mariestad. När samtliga fem huvudetapper är färdigställda 

kommer E20 genom hela Västra Götalands län vara mötesseparerad. 

Den föreslagna mötesfria utformningen mellan Vara och Ribbingsberg inkluderar enbart avsnitt om 

2+2 samt 1+1-körfält. Utformningsförslaget innebär långa enfälts- samt tvåfältsavsnitt, vilket kan 

påverka framkomligheten negativt. För att undersöka om den föreslagna mötesfria utformningen 

medför acceptabel framkomlighet, har en simuleringsstudie genomförts. Inom ramen för projektet har 

flera olika scenarier tagits fram för att representera trafikföringen fram till år 2045. 

1.1. Vägsträckans förutsättningar 

Den berörda vägsträckan är en ca 18 km lång del av E20 mellan Ribbingsberg och Vara i 

Västergötland. I dagsläget består den aktuella sträckan av tvåfältsväg med 12–13 meters vägbredd och 

högsta tillåtna hastighet 80 km/h, se sträckningen i Figur 1. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är ungefär 

9 000 fordon och i genomsnitt över dygnet uppgår andelen tung trafik till 20 %. Bristerna med 

nuvarande väg är knutna till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Det förekommer partier 

med mycket randbebyggelse, många anslutningar och utfarter med låg standard och bristande 

siktförhållanden. Vägens goda linjeföring och bredd medför risk för höga hastigheter, vilket i 

kombination med avsaknad av mötesseparering innebär allvarliga konsekvenser vid olyckor. 

Dessutom saknas ett parallellt vägnät för gående, cyklister och lokal trafik. 

Väg E20 mellan Vara och Ribbingsberg ska byggas om i befintlig sträckning till mötesfri landsväg 

med högsta tillåtna hastighet på 100 km/h. Vid vägkorsningar i plan ska normalt högsta tillåtna 

hastighet vara 80 km/h. Mötesfriheten ska uppnås genom omväxlande 2+2-sträckor och 1+1 sträckor 

där 2+2-sträckorna ska utföras genom breddning av befintlig vägbredd och 1+1-sträckorna ska i 

huvudsak utföras inom befintlig vägbredd. Fördelningen mellan 2+2 och 1+1-avsnitten kommer att 

möjliggöra omkörning på 40 % av sträckan. Utöver nämnda åtgärder kommer parallellvägar byggas 

längs med stora delar av sträckan för att minska antalet korsningar i plan och för att möjliggöra 

sammanhängande gång-och cykelvägnät vid sidan av väg E20. 
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Figur 1. Berörd sträcka av E20 mellan Ribbingsberg-Vara, den lokala hastighetsbegränsningen vid 

Motell Motoristen markeras med rött på kartan. Källa: Google maps. 

Lokaliseringen av de planerade enfälts- respektive tvåfältsavsnitten specificeras i Tabell 1. Observera 

att en lokal hastighetsbegränsning på 80 km/h planeras vid motell Motoristen, lokaliserad 5,5 km söder 

om trafikplats Vara. I norr ansluts vägen mot befintlig mötesfri landsväg och på sikt kommer också 

den södra delen anslutas mot planerad mötesfri landsväg mot Vårgårda. 

Tabell 1. Föreslagen konfiguration av E20 Ribbingsberg–Vara. 

Lokalisering 
Startposition 

[m] 
Slutposition 

[m] 
Längd 

[m] 
Antal körfält 

Hastighetsgräns 
[km/h] 

Ribbingsberg 0 2 350 2 350 1+1 100 

 2 350 4 900 2 550 2+2 100 

 4 900 6 550 1 650 1+1 100 

 6 550 9 300 2 750 2+2 100 

 9 300 12 500 2 800 1+1 100 

Motoristen 12 000 12 400 400 1+1 80 

 12 400 12 500 100 1+1 100 

 12 500 15 850 3 350 2+2 100 

Tpl Vara 15 850 18 000 2 150 1+1 100 

1.2. Kunskapsläget - råd och riktlinjer 

Enligt Trafikverkets råd för utformning av mötesfria landsvägar (Trafikverket, 2015a) bör omkör-

ningsfältens längd vara som kortast 1 000 meter och som längst 2 500 meter. Beroende på andel 

omkörbar längd och trafikefterfrågan rekommenderas olika längder för omkörningssträckor, se Tabell 

2 för Trafikverkets rekommendation. Dessutom påpekas vikten av att i största möjliga mån minimera 

skillnader i längd mellan olika omkörningssträckor. Enligt kravstandarden i VGU (Trafikverket, 

2015b) ska en omkörningssträcka vara minst 900 meter. 
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En simuleringsstudie av 2+1-vägar (Bernhardsson & Olstam, 2017) visar också att framkomligheten 

varken förbättras eller försämras med ökade tvåfältslängder. Enligt studien är den lämpligaste tvåfälts-

längden mellan 1 050 och 1 400 meter, dock ska det påpekas att dessa längder endast genererar 

mycket små framkomlighetsvinster jämfört med övriga längder i simuleringen. 

Tabell 2. Önskvärda längder för omkörningssträckor enligt VGU. 

Andel (%) ÅDT Längd omkörningssträckor [m] Variation 

15 ≤ 10 000 1200 
< ÅDT 2 400, 900-1 200 m 
≥ ÅDT 2 400, 1 200 m 

20 ≤ 10 000 1200 
< ÅDT 9 300, 900-1 200 m 
≥ ÅDT 9 300, 1 200 m 

30 ≤ 10 000 2000 
< ÅDT 5 200, 1 200-2 000 m 
≥ ÅDT 5 200, 2 000 m 

30 ≤ 15 000 2000 
< ÅDT 13 500, 1 500-2 000 m 
≥ ÅDT 13 500, 2 000 m 

40 ≤ 15 000 2000  

Utöver rekommenderade längder för omkörningsfält, finns också ett krav för att säkerställa service-

nivån på vägen. Enligt tidigare krav från VGU (Trafikverket, 2012) ska medelreshastigheten på vägen 

aldrig understiga referenshastigheten (hastighetsgränsen) minus 10 km/h1. Dessutom ska en nybyggd 

väg ha en servicenivå som innebär att belastningsgraden aldrig överstiger 0,8 för dimensionerande 

timme, under maxtimatrafik får belastningsgraden aldrig överstiga 1,0. 

 

                                                      

1 Observera att dessa rekommendationer inte längre ingår i den senaste versionen av VGU eftersom Trafikverket 

2012:181 har utgått och inte ersatts av någon uppdaterad version.  
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2. Metod 

Simuleringarna i detta projekt har genomförts enligt de riktlinjer som presenteras i Trafikverkets 

handbok (Bång, et al., 2014) för kapacitetsanalyser med hjälp av simulering.  

2.1. Simuleringsverktyg 

Simuleringsstudien har genomförts med hjälp av trafiksimuleringsmodellen Rural road Traffic 

Simulator (RuTSim) (Tapani, 2005a,b). RuTSim är en mikroskopisk trafiksimuleringsmodell 

utvecklad för simulering av tvåfältiga landsvägar samt mötesfria vägar med växelvis omkörningsfält. 

De underliggande förarbeteendemodeller som framförallt påverkar simuleringen av mötesfria vägar 

med omkörningsfält är car-following, omkörningsbeteende, samt vävningsbeteende. 

2.2. Antaganden/förenklingar 

Som i alla simuleringsstudier krävs antaganden och förenklingar av verkligheten. En modell kan inte 

ge en fullständig representation av verkligheten, men den ska fånga de viktigaste egenskaperna. Det är 

viktigt att vara medveten om modellens begränsningar för att förstå hur och i vilken utsträckning som 

resultaten från densamma, är giltiga och kan användas. 

Följaktligen har också ett antal förenklingar gjorts. Dessa förenklingar inkluderar detaljer som antas ha 

mindre påverkan på framkomligheten, alternativt anses som nödvändiga avgränsningar inom projektet. 

De förenklingar som gjorts inom ramen för projektet listas nedan: 

• Inga korsningar, cirkulationsplatser eller lokala påfarter/avfarter modelleras. Det innebär att 

inget flöde tillkommer eller avviker under sträckan utan samtliga fordon i simuleringen färdas 

genom hela nätverket. 

• Enbart följande fordonstyper modelleras: 

o personbilar utan släp 

o tunga lastbilar utan släp 

o tunga lastbilar med släp eller semitrailer. 

• Vägen som simuleras antas vara en rak plan sträcka utan lutning eller kurvatur. 

• Körfältsbredden är konstant 3,5 meter. I praktiken kommer körfältsbredden vara större för 

enfältsavsnitten, men det påverkar inte resultaten från simuleringen eftersom enbart smalare 

körfältsbredd påverkar hastighetsanspråket i modellen. 

• Öppningssträckorna antas vara 100 meter och vävningssträckorna antas vara 150 meter. 

• Eftersom planerad hastighetsgräns skiljer sig mot den nuvarande finns ingen mätdata som kan 

användas för att kalibrera förarnas hastighetsanspråk2. Därför antas förarnas önskade hastighet 

kunna likställas med mätningar från E20 mellan Vara och Skara som redan är mötesfri 

landsväg med hastighetsbegränsning 100 km/h.  

• Hastighetsanpassningen mot lokala hastighetsbegränsningar antas vara sämre jämfört med 

anpassningen mot ordinarie hastighetsbegränsningen. Vid den lokala hastighetsbegränsningen 

                                                      

2 Detta gäller enbart personbilar, lastbilar kommer fortsatt att ha 80 km/h som högsta tillåtna hastighet. 
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på 80 km/h antas det genomsnittliga hastighetsanspråket vara 10 % över hastighetsgränsen, det 

vill säga 88 km/h i detta fall. 

• Representativ trafiksituation anses motsvara vardagsmaxtimmen (den 200:e mest belastade 

timmen på året).  

• Trafikflödet antas inte vara lika fördelad mellan de två riktningarna. En riktningsfördelning 

om 55 % söderut och 45 % norr ut, har därför antagits baserat på mätdata från sträckan. 

• Förhållandet mellan lastbilar med släp och lastbilar med semitrailer antas vara 50–50.  

2.3. Simuleringsupplägg 

Eftersom osäkerheten i trafikefterfrågan och trafiksammansättningen påverkar framkomligheten, har 

det varit nödvändigt att utvärdera olika scenarier för att säkerställa effekten av dessa. För att undersöka 

hur framkomligheten direkt påverkas av en ombyggnation enligt den givna konfigurationen, simuleras 

uppmätt trafikefterfrågan och trafiksammansättning från 2015. Dessutom simuleras det planerade 

öppningsåret 2025 med trafik enligt de uppräkningstal som presenteras i Effekter Vid Väganalyser 

(EVA) (Trafikverket, 2016a). På samma sätt har även trafikefterfrågan för vardagsmaxtimmen år 2045 

uppskattats.  

Enligt de schabloner som anges i VGU (Trafikverket, 2016b) är andelen tung trafik under 

vardagsmaxtimmen betydligt högre jämfört med vad mätdata från den specifika sträckan visar. För att 

ta höjd för dessa skillnader simuleras två nivåer av andel tung trafik för respektive år. 

Utöver dessa faktorer antas också förarens egen vilja att genomföra en omkörning, påverka resultaten. 

Det ansågs därför nödvändigt att studera olika nivåer av omkörningsbenägenhet, varför ett specialfall 

av år 2045 har studerats med varierande omkörningsbenägenhet. 

Totalt summerar detta ihop till sju olika simuleringsscenarier, vilka redovisas i Tabell 3. En mer 

detaljerad beskrivning över hur siffrorna för respektive scenario har beräknats beskrivs i kapitel 3. 

Tabell 3. Samtliga simuleringsscenarier. 

År 
Trafikefterfrågan 

[fordon/h] 
Andel tung trafik3 Beskrivning 

2015 916 17,5 % Nuläge, med tung trafik enligt schablon 

2015 916 12,9 % Nuläge, med tung trafik enligt mätdata 

2025 994 19,5 % Öppningsåret, med tung trafik enligt schablon 

2025 1 000 14,4 % Öppningsåret, med tung trafik enligt mätdata 

2045 1 198 22,0 % Prognosår, med tung trafik enligt schablon 

2045 1 180 16,5 % Prognosår, med tung trafik enligt mätdata 

2045 1 198 22,0 % Prognosår, med ökad omkörningsbenägenhet 

För att ta höjd för slumpmässiga variationer som orsakas av trafiksammansättningen och dess önskade 

hastigheter, har ett antal upprepningar genomförts för att säkerställa att skillnaden i resultaten inte 

enbart beror av dessa slumpmässiga variationer.  

Baserat på variationen mellan olika upprepningar kan antalet nödvändiga upprepningar 𝑛 för att 

säkerställa en viss konfidensnivå och felmarginal beräknas enligt, 

𝑛 =  (
𝑠 ∗ 𝑡0.025

�̅� ∗ 𝜖
)

2

 (1) 

                                                      

3 Anger andelen tung trafik på timnivå. Andelen tung trafik på ÅDT är högre men varierar över dygnet. 
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där 𝑠 är standardavvikelsen för medelrestiden, �̅� är medelrestid från simuleringen, 𝑡 är värdet från 

students två-sidiga t-fördelning för konfidensintervall 95 % och 𝜖 tillåten felmarginal (i detta fall 2 %). 

Tillräckligt antal upprepningar beräknades till 5, vilket överensstämmer med antalet upprepningar som 

användes i simuleringen. 

Den totala simuleringstiden är 120 minuter, varav de 30 första och sista minuterna är uppvärmnings- 

respektive avkylningsperioder. Dessutom innefattar nätverket ett antal kilometer väg i vardera riktning 

som tillämpas som uppvärmningssträcka (2 kilometer söderut och 4 kilometer norr). Data från dessa 

perioder/sträckor exkluderas från resultatberäkningen. 

2.4. Studerade framkomlighetsmått 

För att utvärdera framkomligheten givet den föreslagna utformningen används följande indikatorer: 

• Reshastigheten över hela sträckan, uppdelad per fordonstyp. Endast fordon som åkt genom 

hela nätverket inkluderas i beräkningen. Dessutom utesluts data från den lokala 

hastighetsgränsen vid beräkning av genomsnittshastigheten. 

• Andel hindrade fordon i början och slutet av varje tvåfältssträcka. Detta ger svar på hur 

effektivt tvåfältsavsnitten lyckas avveckla köer som uppstår under enfältsavsnitten. Ett hindrat 

fordon definieras av ett tidsavstånd till framförvarande fordon som är mindre än 3 sekunder.   
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3. Indata till modellen 

Simuleringsmodellen kräver indata i form av nätverk, trafikefterfrågan och trafiksammansättning. I 

detta avsnitt redogörs hur mätdata och prognoser har använts för att skatta indata som används i 

modellen. 

3.1. Nätverksbeskrivning 

Nätverket som konstruerats för att simulera trafikföringen på den berörda vägsträckan inkluderar 

sträckningen av E20 från anslutningen mot riksväg 47 till 2 km söder om Ribbingsberg. Genom att 

simulera en längre vägsträcka än vad som faktiskt studeras, hinner fordonen i simuleringen att formera 

sig och kan på så vis representera köbildningen från tidigare avsnitt. Eftersom studien ska representera 

trafikföringen vid vägens färdigställande, inkluderar nätverket planerad mötesfri landsväg med 2+2 

körfält som ansluter i söder samt befintlig mötesfri landsväg som ansluter i norr. 

Nätverket består av sektioner i form av 1+1- och 2+2-sträckor mellan Ribbingsberg och trafikplats 

Vara samt ett avsnitt med 2+1 mellan trafikplats Vara och riksväg 47. Över hela sträckan har 

körfältsbredden generaliserats till 3,5 meter. Höjdskillnader och kurvatur antas vara egenskaper som i 

detta fall har mycket begränsad påverkan på resultaten, varför dessa inte har inkluderats. 

Öppningssträckorna är i samtliga fall 100 meter och vävningssträckorna är 150 meter. 

Nätverket är utformat med en generell hastighetsbegränsning motsvarande 100 km/h för personbilar. 

Vid motell Motoristen förekommer en lokal hastighetsbegränsning på 80 km/h, den lokala 

hastighetsbegränsningen antas vara 400 meter lång. Tung trafik omfattas av hastighetsbegränsning 80 

km/h över hela sträckan. Hela nätverkets sträckning inklusive hastighetsbegränsningen vid motell 

Motoristen illustreras i Figur 2 och Figur 3. 

 

Figur 2. Utformning för nätverket i södergående riktning mellan riksväg 47 och 2 km söder om 

Ribbingsberg. Svart kurva anger hastighetsgräns och trafikens färdriktning markeras med pilen. 

 

Figur 3. Utformning för nätverket i norrgående riktning mellan riksväg 47 och 2 km söder om 

Ribbingsberg. Svart kurva anger hastighetsgräns och trafikens färdriktning markeras med pilen. 
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3.2. Trafikefterfrågan 

Trafikefterfrågan är baserad på den prognos (Petersson, 2016a,b) som tagits fram för den specifika 

vägen för år 2045. Uppmätt och prognostiserad trafikefterfrågan för E20 redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Prognostiserad trafikefterfrågan på E20 för år 2045. 

Vägnummer 

2011 2045 

ÅDT 
Varav tung 

trafik 
Andel tung 

trafik 
ÅDT 

Varav tung 
trafik 

Andel tung 
trafik 

E20 mellan väg 2520 
och väg 2531 

9 140 1 720 19 % 12 500 3 100 25 % 

E20 mellan väg 2531 
och trafikplats Vara4 

8 610 1 630 19 % 11 900 3 000 25 % 

E20 Ribbingsberg–Eling 9 140 1 720 19 % 12 540 3 110 25 % 

Eftersom ÅDT varierar över sträckan beroende på avfarter och påfarter längs vägen, antogs ett 

generellt medelvärde vilket kan anses motsvara den genomsnittliga trafikefterfrågan över hela 

nätverket. I detta fall antogs den genomsnittliga efterfrågan för utgångsåret 2011 motsvara ett ÅDT på 

9 140 fordon/dygn och för år 2045 antas efterfrågan motsvara ÅDT 12 500 fordon/dygn. 

Prognosen är baserad på mätdata från 2011 och 2010 som har räknats upp till 2045 med hjälp av de 

trafikuppräkningstal som finns i EVA (Trafikverket, 2016a). Trafikuppräkningstalen varierar beroende 

på tidsperiod, vägtyp, fordonstyp och lokalisering. De trafikuppräkningstal som använts för att 

uppskatta trafikefterfrågan på E20 år 2045 presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Trafikuppräkningstal som använts för E20 Ribbingsberg–Vara. 

Fordon - Län Vägtyp Trafikuppräkningstal 
2010–2030 

Trafikuppräkningstal 
2010–2050 

Lastbilar - Västa Götaland Europavägar 1,48 1,98 

Personbilar - Östra VVÄ Alla vägar 1,14 1,33 

Den årliga trafikökningen 𝐷 för respektive fordonskategori och vägtyp kan beräknas enligt  

𝐷 = 𝑇
1
𝑃 

(2) 

där 𝑇 är trafikuppräkningstalet och 𝑃 är antalet år under den givna prognosperioden. Observera att den 

årliga ökning förändras efter 2030 eftersom två olika uppräkningstal används för perioden 2010-2030 

och 2010-2050. Den årliga trafikökningen för respektive tidsperiod redovisas i Tabell 6.  

Tabell 6. År uppräkningstakt som använts för E20 Ribbingsberg–Vara. 

Fordon - Län Vägtyp Årlig trafikökning  
2010–2030 

Årlig trafikökning  
2031–2050 

Lastbilar - Västa Götaland Europavägar 1,020 1,015 

Personbilar - Östra VVÄ Alla vägar 1,007 1,008 

 

Den prognostiserade trafikefterfrågan uppskattas genom att multiplicera den givna efterfrågan med 

den årliga trafikökningen upphöjt till antalet uppräkningsår. Trafikefterfrågan för samtliga 3 år i 

simuleringen redovisas i Tabell 7. 

                                                      

4 Mätår 2010 
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Tabell 7. Prognostiserad trafikefterfrågan och trafiksammansättning baserad på 

trafikuppräkningstalen från EVA. 

ÅR 
Total ÅDT 

[fordon/dygn] 

Varav 
personbilar 

[fordon/dygn] 

Varav tung 
trafik 

[fordon/dygn] 

Andel tung 
trafik 

[fordon/dygn] 

2015 9 500 7 600 1 900 19,6 % 

2025 11 400 8 100 2 300 21,8 % 

2045 12 500 9 400 3 100 24,5 % 

Simuleringsmodellen tillämpar indata i form av trafikefterfrågan per timme. Eftersom ÅDT motsvarar 

trafikefterfrågan under ett helt dygn, behöver efterfrågan brytas ned till timnivå för att kunna tillämpas 

i modellen. 

I detta fall antogs representativ belastning motsvaras av vardagsmaxtimmen. Enligt VGU 

(Trafikverket, 2016b) motsvaras vardagsmaxtimmen för statlig väg i genomsnitt av 9,9 % av ÅDT för 

personbilar respektive 8,6 % för lastbilar. Trafikefterfrågan under vardagsmaxtimmen kan därmed 

brytas ned enligt Tabell 8. Observera att andelen tung trafik antas vara något lägre under vardags-

maxtimmen jämfört med dygnsgenomsnittet. Detta beror på att antalet lastbilar förväntas vara jämnt 

fördelade över dygnet, till skillnad från personbilstrafiken som väntas variera i större utsträckning och 

därigenom utgöra en större andel under maxtimmen. 

Tabell 8. Trafikefterfrågan på timnivå baserad på ÅDT omräknad enligt VGU. 

ÅR 
Total efterfrågan 

[fordon/h] 
Varav personbilar 

[fordon/h] 
Varav tung trafik [fordon/h] Andel tung trafik 

2015 916 756 160 17,5 % 

2025 1 000 805 195 19,5 % 

2045 1 198 934 264 22,0 % 

Utöver Trafikverkets schabloner finns det flera olika sätt att skatta andelen tung trafik under vardags-

maxtimmen. Från Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) finns tillgänglig mätdata från 6 vardagar 

under 2015 för den berörda sträckan. Dessutom finns mätdata från 12 vardagar från under 2014 från 

befintlig mötesfri landsväg5 som ansluter norr om trafikplats Vara. Samtliga mätplatser illustreras i 

Figur 4. 

                                                      

5 MLV mellan Skara och Vara, 2+1 med hastighetsgräns 100 km/h. 
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Figur 4. Lokalisering av mätpunkt på berörd sträcka som ingår i Trafikverkets TMS-data. Grön 

markering är mätpunkten på tvåfältsväg. Blå markering innebär mätplats på tvåfältssträcka av 2+1-

väg och röd markering innebär mätplats på enfältssträcka. Källa: Google maps. 

Genom att filtrera ut mätdata motsvarande total trafikefterfrågan för år 2015 i Tabell 8, skapas en 

datamängd innehållande mätdata för vardagsmaxtimmen. På så vis kan andelen tung trafik för 

vardagsmaxtimmen skattas direkt från mätdata. Filtreringen genomfördes genom att multiplicera 

riktningsfördelningen 45–55 % med trafikefterfrågan för 2015. På så vis skapades ett intervall som 

kan anses vara lämpligt för att uppskatta trafikefterfrågan under vardagsmaxtimmen. Intervallet 

beräknades till mellan 397 och 485 fordon per timme och riktning. Filtrerad datamängd för 

vardagsmaxtimmen redovisas i Tabell 9 och innehåller enbart mätdata från samtliga timmar med 

flödesnivåer mellan 397 och 485 fordon per timme. Enligt dataunderlaget infaller vardagsmaxtimmen 

mellan klockan 15–17. 

Tabell 9. Andel tung trafik baserad på mätdata från Trafikverkets trafikmätningssystem. 

Mätsträcka Vägtyp Hastighetsgräns Andel tung trafik 
All data 

Andel tung trafik 
Maxtimme6 

E20 Ribbingsberg–Vara Tvåfältsväg 80 km/h 23,0 % 14,6 % 

E20 Vara–Skara 2+1 100 km/h 22,2 % 16,0 % 

 

Eftersom trafikmätningarna från TMS-underlaget klassificerar fordonstyper baserat på axelavstånd, 

finns en risk att lätta lastbilar och pickuper klassas som tung trafik även om de trafikföringsmässigt 

borde tillhöra fordonskategorin personbilar. Mot denna bakgrund har datamaterialet i Tabell 8 justerats 

för att ta höjd för andelen personbilar som klassats som tung trafik. Från tidigare erfarenheter 

(Bernhardsson & Olstam, 2017) av TMS-data antogs 50 % av fordonskategorin lätta lastbilar utan släp 

bestå av fordon som bör klassas som personbilar. Genom detta antagande justeras andelen tung trafik 

från Tabell 9 till fördelningen enligt Tabell 10. 

                                                      

6 Motsvarar trafikflöden mellan 397 och 485 fordon per timme 
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Tabell 10. Andel tung trafik baserad på mätdata från Trafikverkets trafikmätningssystem, justerad för 

andelen lätta lastbilar (50 % är personbilar). 

Mätsträcka Vägtyp Hastighetsgräns 
Andel tung trafik 

All data 

Andel tung 
trafik 

Maxtimme7 

E20 Ribbingsberg–Vara Tvåfältsväg 80 km/h 19,9 % 12,2 % 

E20 Vara–Skara 2+1 100 km/h 19,3 % 13,5 % 

Utöver data från Trafikverkets TMS-mätningar finns också trafikdata från mätningar utförda av 

Trafikia (Trafikia, 2017), för sträckan Ribbingsberg–Vara. Mätdata från Trafikia indikerar på liknande 

trafiksammansättning som i Tabell 10. Datamaterialet inkluderar 4 mätplatser på E20 från totalt 5 

mätdagar under mars 2017, resultaten redovisas i Tabell 11.  

Tabell 11. Andel tung trafik från mätningar på E20 Ribbingsberg–Vara utförda av Trafikia under 

2017. Data inkluderar enbart vardagar och maxtimmen är baserad på data från den högst belastade 

timmen på dygnet, vilket för den berörda sträckan alltid infaller mellan klockan 15–16. 

Mätplats Vägtyp Hastighetsgräns Andel tung trafik 
Hela dygn 

Andel tung 
trafik 

Maxtimme8 

6259, E20 Nossebro Tvåfältsväg 80 km/h 27,4 % 21,4 % 

6260, E20 Nossebro Tvåfältsväg 80 km/h 26,6 % 18,5 % 

6261, E20 Nossebro Tvåfältsväg 80 km/h 27,4 % 18,7 % 

6262, E20 Nossebro Tvåfältsväg 80 km/h 25,7 % 17,9 % 

6259, E20 Nossebro Tvåfältsväg 80 km/h 27,4 % 21,4 % 

6260, E20 Nossebro Tvåfältsväg 80 km/h 26,6 % 18,5 % 

Enligt Tabell 10 är dygnsgenomsnittet för andelen tung trafik större än 25 %, under maxtimmen är 

andelen drygt 18 %9. Enligt rapporten har mätningar utförts med liknande metod som används för 

Trafikverkets TMS-mätningar. I rapporten tydliggörs att samtliga fordon med axelavstånd större än 

3,3 meter klassats som lastbilar, vilket inkluderar bussar, pickuper och speditionslastbilar. Det finns 

därför tydliga skäl för att anta att andelen tung trafik under vardagsmaxtimmen är lägre än 18 %. 

Baserat på prognosdata, Trafikverkets TMS-mätningar samt mätdata från Trafikia, blir det tydligt att 

det finns osäkerheter kring hur trafiksammansättningen ser ut under vardagsmaxtimmen. Det är därför 

rimligt att studera flera nivåer av tung trafik för en given total efterfrågan. Baserat på trafikprognosen 

samt TMS mätningar för 2015, fås ett intervall för tung trafik mellan 12,9 %10–17,5 % vilket rimligen 

bör inkludera den faktiska andelen tung trafik under vardagsmaxtimmen. Givet att den total 

trafikefterfrågan för 2015 är konstant så fås andelar av personbilar och tung trafik under 

vardagsmaxtimmen enligt Tabell 12. 

Tabell 12. Andelar av tung trafik under vardagsmaxtimmen baserat på TMS data samt 

trafikprognosen från Trafikverket. Detta genererar två alternativa andelar av ÅDT. 

ÅDT 
Personbilar 
per timme 

Tung trafik 
per timme 

Andel tung 
trafik 

Andel 
personbilar 

ÅDT 

Andel tung 
trafik ÅDT 

9 500 756 160 17,5 % 9,9 % 8,6 % 

9 500 798 118 12,9 % 10,5 % 6,3 % 

                                                      

7 Motsvarar mellan 397 och 485 fordon per timme 

8 Maxtimmen är baserad på mätdata från den högst belastad timmen under vardagarna, vilken alltid infaller 

mellan 16–17. 

9 Då man jämför data från Trafikia och TMS är antalet tunga fordon per timme likvärdiga (utan filtrering för lätta 

lastbilar). Dock skiljer antalet personbilar per timme, vilket innebär att det totala flödet inte överensstämmer. 

Enligt Trafikia är vardagsmaxtimmen endast 750 fordon/h (dubbelriktat flöde) till skillnad från 900 fordon/h 

enligt TMS. 

10 Genomsnitt över mätdata för E20 Vara–Ribbingsberg och Vara–Skara 
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Genom att kombinera flödesnivåerna för 2015, 2025 och 2045 med de andelar av ÅDT som 

presenteras i, skapas totalt 6 olika scenarier med varierande andel tung trafik. Dessa 6 scenarier 

redovisas i Tabell 13. 

Tabell 13. Simuleringsscenarier bestående av kombinationer av trafikflöde och andel tung trafik.  

År ÅDT 
Personbilar 
[fordon/h] 

Tung trafik 
[fordon/h] 

Andel tung trafik på 
timnivå 

2015 9 140 756 160 17,5 % 

2015 9 140 798 118 12,9 % 

2025 10 400 805 195 19,5 % 

2025 10 400 850 144 14,4 % 

2045 12 500 934 264 22,0 % 

2045 12 500 986 194 16,5 % 

I nästa steg identifieras riktningsfördelningen på vägen. Genomsnittet över samtliga mättimmar från 

TMS-data, indikerade på en helt jämn riktningsfördelning, men vid högre flöden än 400 fordon/h 

uppmättes en högre belastning i södergående riktning. Riktningsfördelningen antogs därför till 55–

45 % med tyngdpunkt på södergående trafik. Även om underlaget är mycket begränsat så indikerar 

tillgängligt dataunderlag på att antagandet om en högre belastning i södergående riktning verkar 

rimligt. 

3.3. Fordonsammansättning 

I den här simuleringsstudien inkluderas följande tre fordonskategorier: 

• personbilar 

• lastbilar utan släp 

• lastbilar med släp eller semitrailer. 

För personbilar används en generell fordonsklass som representerar bilar, skåpbilar med flera. För 

tung trafik finns flera underkategorier eftersom det förekommer tydliga skillnader i fordonsegenskaper 

och förarbeteende. Lastbilar utan släp har i genomsnitt högre hastighetsanspråk jämfört med lastbilar 

med släp, varför dessa delades upp i två kategorier. 

Eftersom lastbilar med släp och lastbilar med semitrailer har olika fordonsegenskaper gällande längd11, 

används två subkategorier av lastbilar med släp i simuleringen. Bortsett från fordonslängd har dessa 

subkategorier identiska egenskaper och därför beskrivs indata och utdata för lastbilar med släp eller 

semitrailer som en gemensam fordonskategori. 

Baserat på TMS-data från mätpunkten på sträckan Ribbingsberg–Vara (se placering i Figur 4), är det 

möjligt att uppskatta trafiksammansättningen även om underlaget är mycket begränsat. Enligt 

trafikmätningen består populationen tunga lastbilar till 77 %12 av lastbilar med släp, resterande 23 % är 

således tunga lastbilar utan släp. I brist på underlag, antas lastbilar med släp och lastbilar med 

semitrailer utgöra lika stora andelar.  

 

                                                      

11 Lastbilar med semitrailer generaliseras till 18 meter i simuleringen medens lastbilar med släp är 24 meter. 

12 Stor andel långväga trafik. 
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4. Verifiering, kalibrering och validering 

För att säkerställa att simuleringen representerar trafikföringen på den givna vägsträckan på ett korrekt 

sätt, behöver modellen verifieras, kalibreras och valideras. 

4.1. Kalibrering av hastighetsanspråk 

För att modellen ska representera trafiksituationen på den givna vägsträckan behöver förarbeteendet 

kalibreras. Kalibrering är utförd för nulägesscenariot (2015) och är i huvudsak baserad på tillgänglig 

mätdata från Trafikverkets trafikmätningssystem (TMS) från den berörda sträckan 

Kalibrering av förarbeteendet i modellen har genomförts genom att anpassa förarnas hastighetsanspråk 

mot tillgänglig mätdata. Hastighetsanspråk kan liknas vid friflödeshastighet eftersom det motsvarar 

den hastighet som föraren valt förutsatt att det inte förekommer någon interaktion med fordon som 

orsakar hastighetsreduktion. Därför kan hastighetsanspråket extraheras från mätdata vid låga 

flödesnivåer, eftersom risken för interaktion med andra fordon då är mycket låg. Gränsvärdet för 

friflödeshastighet antogs till 50 fordon i timmen och resulterande friflödeshastighet för respektive 

fordonskategori redovisas i Tabell 14. 

Eftersom vägens nuvarande standard varken har samma utformning eller hastighetsgräns som det 

mötesfria alternativet, är det inte lämpligt att kalibrera hastighetsanspråket för personbil baserat på 

tillgänglig mätdata från E20 Ribbingsberg–Vara. Istället användes TMS-data för personbilar på den 

anslutande mötesfria delen av E20 norr om Trafikplats Vara, eftersom den sträckan av E20 påvisar 

liknande egenskaper som för den tilltänka utformningen av E20 mellan Vara och Ribbingsberg. 

För tung trafik användes tillgänglig TMS mätdata från mätplatsen på E20 mellan Ribbingsberg och 

Vara eftersom högsta tillåtna hastighetsgräns för tung trafik kommer att vara 80 km/h oberoende av att 

vägens hastighetsgräns höjs till 100 km/h13. Det anses därför rimligt att anta att den tunga trafiken inte 

kommer att köra långsammare givet den nya utformningen. En justering av dataunderlaget för lastbilar 

utan släp har genomförts för att motverka att personbilar med långt axelavståndstånd kan påverka 

hastighetsanspråket för lastbilar utan släp (se tidigare diskussion i avsnitt 2.3 i Olstam & 

Bernhardsson, 2017). Mätplatserna som använts för att kalibrera hastighetsanspråket för fordonen i 

simuleringen illustreras i Figur 4. 

Notera att hastighetsanspåket i simuleringen är densamma för enfälts- och tvåfältssträckor eftersom 

körfältsbredden anses tillräcklig för att inte påverka hastighetsanspråket. Detta bevisas genom att 

sammanställa mätdata från samtliga mätplatser på mötesfria utformningar med hastighetsgräns 

100 km/h. Vid friflödesförhållanden skiljer hastighetsanspråket mindre än 1 km/h mellan mätningar på 

enfälts- och tvåfältsavsnitt, enligt Figur 5. 

                                                      

13 Lastbilar utan släp har tillåten högsta hastighet 80 km/h på mötesfria landsvägar, enligt TMS-underlaget är 

E20 en mötesfri landsväg och inte en mötesfri motortrafikled och då gäller 80 km/h för tung trafik. 
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Figur 5. Personbilsdata från TMS-mätningarna uppdelade på enfält och tvåfält. 

Som indata till modellen ingår också spridningen i hastighetsanspråk mellan olika förare. Mot 

bakgrund av att dataunderlaget innehåller spridning i timmedelvärden, variationer mellan mätplatser 

och säsongsvariationer mm, ansågs det olämpligt att använda spridningen i dataunderlaget för att 

representera spridningen i hastighetsanspråk. I enighet med erfarenheter från tidigare studier 

(Bernhardsson & Olstam, 2017; Olstam & Bernhardsson, 2017) antogs initialt spridning i hastighet 

som en andel av friflödeshastigheten. Resultatet av kalibreringen för spridningen av önskad hastighet 

redovisas i Tabell 14. 

Tabell 14. Hastighetsanspråk med hänsyn till samtliga fordonskategorier i simuleringen. 

 Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 

Genomsnittligt hastighetsanspråk 101,6 km/h 87,4 km/h 84,3 km/h 

Spridning i hastighetsanspråk 8,1 km/h 5,2 km/h 3,4 km/h 

4.2. Verifieringssimuleringar 

Genom att använda ovan sammanställda egenskaper för scenario 2015 med 12,9 % tung trafik i det 

konstruerade nätverket, kan modellens egenskaper verifieras. Figur 6 redovisar trajektorier från 

samtliga fordon som färdats genom hela nätverket i södergående riktning, med undantag från fordon 

som förekommer i uppvärmnings- eller avkylningsperioden.  
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Figur 6. Fordonstrajektorier från samtliga fordon i simuleringen i södergående riktning för 2015 års 

scenario med 12,9 % tung trafik. 

Enligt Figur 6 är personbilar generellt mer omkörningsbenägna jämfört med tung trafik. Andelen 

hindrade fordon ökar successivt under enfältsträckorna varför också medelhastigheten sjunker innan 

köerna avvecklas under tvåfältssträckorna. 

 

Figur 7. Fordonstrajektorier från samtliga fordon i simuleringen i norrgående riktning för 2015 års 

scenario med 12,9 % tung trafik. 

Från Figur 7 går det att utläsa fordonstrajektorier i norrgående riktning. Beteendet är likvärdigt jämfört 

med södergående trafik, även om trafikefterfrågan är något lägre i norrgående riktning. Observera att 

det i båda riktningarna förekommer vävningsinteraktioner som resulterar i retardationer i samband 

med vävningarna, vilket resulterar i retardationer till som lägst omkring 50 km/h. Detta är en 

konsekvens av att vävningsbeteendet vid höga trafikflöden är komplicerat eftersom det innebär 

samspel mellan många fordon på en högst begränsad sträcka. Eftersom det saknas mätdata för hur 

frekvent dessa situationer förekommer i verkligheten är det inte möjligt att validera modellen i det här 

avseendet. 
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4.3. Validering mot punkthastigheter 

Genom att filtrera ut TMS-data för liknande flödesnivåer som under vardagsmaxtimmen för sträckan 

E20 Vara–Skara, går det att kvantifiera skillnaden mellan simuleringsresultaten för den planerade 

utformningen av E20 Ribbingsberg–Vara och data från en likvärdig mötesfri utformning. Eftersom det 

finns begränsad mängd mätdata har det inte varit möjligt att filtrera ut riktningsseparerade data för den 

vardagsmaxtimmen uppdelat på och enfälts- och tvåfältssträckor. Därför är mätdata medelvärdesbildad 

över båda riktningarna. 

För att uppskatta skillnaden mellan modellens egenskaper och verkligheten, beräknades 

prediktionsintervall över medelhastigheten från simuleringen, vilket jämfördes med medelhastigheten 

från mätdata under vardagsmaxtimmen. Prediktionsintervallen för medelhastigheten har beräknats 

enligt 

�̅�𝑛 ± 𝑡𝑎 ∗ 𝑠𝑛√1 +
1

𝑛
 (3) 

där �̅�𝑛 motsvarar hastighetens väntevärde för respektive fordonstyp med 𝑛-1 antal frihetsgrader, 𝑡𝑎 är 

students t-fördelning (i detta fall antogs den tvåsidiga fördelningen och 95 % konfidensnivå), 𝑠𝑛 är 

standardavvikelsen för 𝑥.  

Data från simuleringen består av aritmetiskt medelvärde av hastigheter från slangmätningar uppdelade 

på enfälts samt tvåfältsavsnitt. Eftersom TMS-mätningar består av timmedelvärden används 

medelvärden över enskilda upprepningar som indata vid beräkningen av prediktionsintervallen. Varje 

enskild upprepning beskriver trafikföringen under 60 minuter på den planerade vägsträckan. 

Förhållandet mellan mätdata från TMS och prediktionsintervallen över simuleringsresultaten 

illustreras i Figur 8. I samtliga fall innesluts genomsnittlig hastighet från mätdata av 

prediktionsintervallen från simuleringen. 

 

Figur 8. Prediktionsintervall över punkthastigheter från simuleringen samt medelhastighet från 

mätvärden (TMS). 
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5. Resultat 

I det här kapitlet sammanfattas de viktigaste resultaten från simuleringen. Eftersom framkomlighet är 

fokus i projektet, redovisas indikatorer som medelreshastighet och andel hindrade fordon. Observera 

att reshastighet beräknas som harmoniskt medelvärde till skillnad från kalibreringen som är baserad på 

aritmetiskt medelvärde. Detta eftersom tillgänglig mätdata består av aritmetiskt timmedelvärde från 

punktmätningar. Aritmetiskt medelvärde överskattar medelhastigheten eftersom antalet fordon med 

högt hastighetsanspråk överrepresenteras.  

5.1. Hastighet 

Den genomsnittliga reshastigheten för respektive scenario, fordonstyp och riktning redovisas i Figur 9 

och Figur 10. Numeriska värden specificeras i Bilaga 1. 

Enligt resultaten uppgår den genomsnittliga reshastigheten för personbilar till som lägst 94,2 km/h, 

vilket uppfyller kravet enligt tidigare version av VGU (Trafikverket, 2012) där medelreshastigheten 

för personbilar inte får vara lägre än 10 km/h under referenshastigheten (hastighetsgränsen). För det 

här specifika fallet är gränsvärdet enligt VGU (Trafikverket, 2012) alltså 90 km/h (100–10). Att döma 

från dessa resultat tillgodoses framkomligheten med den föreslagna utformningen. 

 

Figur 9. Reshastigheter i södergående riktning för samtliga scenarier och fordonstyper. 
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Figur 10. Reshastigheter i norrgående riktning över samtliga scenarion för fordonstyper. 

Tvåfältssträckornas längd är i samtliga fall längre än vad som rekommenderas i VGU, konfigurationen 

innebär följaktligen också att enfältssträckorna blir långa. Effekter av liknande simuleringar (Olstam & 

Bernhardsson, 2017) påvisar att reshastigheten påverkas av tvåfältssträckornas längd, även om 

effekten är begränsad. 

För att illustrera hur medelhastigheten varierar över sträckan användes ”virtuella slangmätningar” som 

placerats ut med hundra meters mellanrum. Genom att medelvärdesbilda över samtliga mätvärden kan 

en genomsnittlig hastighetsprofil för varje fordonstyp i simuleringen uppskattas14. Figur 11 och Figur 

12 illustrerar hastighetsprofiler för 2045 med 22 % tung trafik. 

 

Figur 11. Medelhastigheter från simuleringen med ”slangmätningar” var hundrade meter, 

södergående. 

                                                      

14 Notera att medelhastigheten består av aritmetiskt medelvärde till skillnad från reshastigheten. 
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Från Figur 11 är det tydligt att medelhastigheten för personbilar sjunker över enfältssträckorna som en 

följd av upphinnandesituationer. Andelen hindrade fordon ökar succesivt och köuppbyggnaden 

riskerar att medföra komplexa sammanvävningssituationer på grund av det uppdämda 

omkörningsbehovet. Vid flödesnivåer omkring 500 fordon i timmen riskerar fordon i vänster körfält 

att inte kunna väva tillbaka till höger körfält utan risk för komplexa interaktion med andra fordon. 

Samma resonemang gäller även för norrgående trafik i Figur 12, även om det totala trafikflödet är 

något lägre jämfört med trafiken i södergående riktning. 

 

Figur 12. Medelhastigheter från simuleringen med ”slangmätningar” var hundrade meter, 

norrgående. 

5.2. Andel hindrade fordon 

Genom att jämföra andelen hindrade fordon vid ingången och utgången av en tvåfältssträcka, kan 

utformningens förmåga att avveckla köer utvärderas. Ett hindrat fordon definieras av ett tidsavstånd 

till framförvarande fordon som är mindre än 3 sekunder.   

Figur 13 illustrerar förhållandet mellan andelen hindrade fordon innan och efter varje tvåfältssträcka 

för södergående trafik med efterfrågan för 2045 och 22 % tung trafik. Notera att andelen hindrade 

fordon vid det första tvåfältsavsnittet är mycket högt. Detta beror på den mycket långa enfältssträcka 

som den föreslagna utformningen innebär eftersom den nya konfigurationen ansluts mot befintlig 

mötesfri landsväg från riksväg 47. Den föreslagna konfigurationen inleds med enfält från trafikplats 

Vara vilket betyder att den totala enfältslängden blir ungefär 5 km summerat med anslutande enfält 

från befintlig mötesfri landsväg. 

Därefter minskar andelen hindrade fordon succesivt innan tvåfältsavsnitten, vilket tyder på att övriga 

sektionslängder är mer lämpliga eftersom utformningen bidrar till att succesivt minska 

köuppbyggnaden. 
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Figur 13. Andel hindrade fordon (avstånd <3 sekunder) ingående och utgående för varje 

tvåfältsavsnitt i södergående riktning, scenario 2045 med 22 % tung trafik.  

För norrgående trafik är belastningen något lägre vilket medför att andelen hindrade fordon inte blir 

lika hög som för södergående trafik. Dessutom inleds konfigurationen med anslutning mot planerad 

2+2 i vilket innebär att den initiala belastningen inte blir lika stor som för södergående trafik. Detta 

gör att belastningen före och efter enfältsavsnitten inte varierar lika mycket, se Figur 14. 

 

Figur 14. Andel hindrade fordon (avstånd <3 sekunder) ingående och utgående för varje 

tvåfaältsavsnitt i norrgående riktning, scenario 2045 med 22 % tung trafik. 

Enligt Figur 14 finns en tendens till ökad andel hindrade fordon mellan de två sista sektionerna. Detta 

beror huvudsakligen på att trafiken trycks ihop något i samband med den lokala 

hastighetsbegränsningen vid motell Motoristen. Mätningen innan tvåfältssträckan görs i direkt 

anslutning till den lokala hastighetsbegränsningen vilket förklarar den höga andelen hindrade fordon. 

Tabell 15 och  

Tabell 16 redovisar genomsnittligt antal hindrade fordon över samtliga tvåfältsavsnitt för de olika 

scenarierna. 
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Tabell 15. Genomsnittligt antal hindrade fordon samtliga scenarier södergående trafik. 

År Andel tung trafik 
Andel hindrade 

innan tvåfält 
Andel hindrade 

efter tvåfält 

2015 17,5 % 59 % 42 % 

2015 12,9 % 61 % 43 % 

2025 19,5 % 63 % 46 % 

2025 14,4 % 63 % 46 % 

2045 22,0 % 69 % 52 % 

2045 16,5 % 68 % 51 % 

 

Tabell 16. Genomsnittligt antal hindrade fordon samtliga scenarier norrgående trafik. 

År Andel tung trafik 
Andel hindrade 

innan tvåfält 
Andel hindrade 

efter tvåfält 

2015 17,5 % 47 % 32 % 

2015 12,9 % 45 % 32 % 

2025 19,5 % 49 % 34 % 

2025 14,4 % 49 % 35 % 

2045 22,0 % 57 % 42 % 

2045 16,5 % 56 % 41 % 

Från resultaten av simuleringen är det tydligt att andelen hindrade lastbilar ökar under 

tvåfältssträckorna. Detta förklaras av lastbilarnas låga hastighetsanspråk som innebär liten risk för 

upphinnanden under enfältssträckorna. Lastbilarnas låga hastighetsanspråk innebär istället ett uppdämt 

behov av omkörningar, vilket i sin tur kan leda till att omkörande fordon väver in framför lastbilar 

med ett kortare tidsavstånd än 3 sekunder. Detta gör att lastbilarna klassas som hindrade vid slutet av 

tvåfältsstäckorna. Det bör återigen påpekas att måttet andel hindrade egentligen är andelen fordon med 

ett tidsavstånd kortare än ett gränsvärde och huruvida fordonet i verkligheten är hindrat eller inte beror 

på skillnaden i hastighetsanspråk mellan följare och ledare. 

Enligt detta resonemang är det därför av större intresse att undersöka andelen hindrade personbilar, 

eftersom dessa har högre hastighetsanspåk. Andelen hindrade personbilar i respektive scenario 

redovisas i Tabell 17 och  

Tabell 18. Enligt resultaten ökar andelen hindrade personbilar i takt med ökad trafikefterfrågan samt 

ökad andel tung trafik. Andelen hindrade personbilar är också generellt högre än andelen hindrade 

fordon totalt, vilket beror på den stora andelen lastbilar som betraktas som fria. I vissa fall är 

skillnaderna små, men trenden är tydlig. 

Tabell 17. Genomsnittligt antal hindrade personbilar, södergående. 

År Andel tung trafik 
Andel hindrade 

innan tvåfält 
Andel hindrade 

efter tvåfält 

2015 17,5 % 69 % 48 % 

2015 12,9 % 68 % 47 % 

2025 19,5 % 74 % 52 % 

2025 14,4 % 70 % 51 % 

2045 22,0 % 83 % 61 % 

2045 16,5 % 78 % 58 % 
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Tabell 18. Genomsnittligt antal hindrade personbilar, norrgående. 

År Andel tung trafik 
Andel hindrade 

innan tvåfält 
Andel hindrade 

efter tvåfält 

2015 17,5 % 55 % 37 % 

2015 12,9 % 51 % 35 % 

2025 19,5 % 58 % 39 % 

2025 14,4 % 57 % 40 % 

2045 22,0 % 69 % 49 % 

2045 16,5 % 65 % 47 % 

5.3. Känslighetsanalys av minskad omkörningsbenägenhet 

För att utreda resultatens känslighet för osäkerheter i simuleringsmodellen, genomfördes även 

simuleringar med förändrad omkörningsbenägenhet. Genom att studera känsligheten för det scenario 

som genererar lägst reshastighet bör den mest kritiska nivån ur ett framkomlighetsperspektiv kunna 

observeras. Mot den bakgrunden utsågs år 2045 med störst andel tung trafik (22 %), som det mest 

intressanta scenariot för en känslighetsanalys. 

Till skillnad från tidigare simuleringar tillämpades en beslutsmodell där en förare accepterar att 

genomföra en omkörning baserat på antal framförvarande fordon. Den alternativa 

omkörningsmodellen medför därför en lägre omkörningsbenägenhet jämfört med den ordinarie 

modellen. 

För att en förare ska acceptera en omkörning krävs enligt den ordinarie modellen att skillnaden i 

önskad hastighet mot framförvarande fordon är större än ett fördefinierat tröskelvärde (3,6 km/h för 

personbilar). För den modifierade omkörningsmodellen gäller samma grundkrav, men därutöver gäller 

att kravet ökas beroende på antalet framförvarande fordon. För varje personbil inom 500 meter adderas 

2 km/h till tröskelvärdet och på så vis återspeglas förarnas osäkerhet gällande omkörningssträckans 

längd samt komplexiteten kring vävningen. 

De höga tröskelvärden som antas i den nya modellen används för att representera ytterligheten jämfört 

med tidigare omkörningsmodell. I Figur 15 illustreras den genomsnittliga medelhastigheten 

(aritmetiskt medelvärde) för södergående trafik med båda versionerna av omkörningsmodellen.  

 

Figur 15. Medelhastigheter från simuleringen med ”slangmätningar” var hundrade meter, 

södergående trafik med begränsande omkörningsmodell. Heldragen linje är resultat från begränsad 

omkörningsmodell och streckad linje är resultat från ordinarie modell. 
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I Tabell 19 redovisas medelreshastigheter för samtliga fordonstyper från simuleringen med båda 

versionerna av omkörningsmodellen. Enligt resultaten sjunker medelreshastigheten för personbilar när 

omkörningsrestriktionen implementeras i modellen. Däremot påverkas inte lastbilar i samma 

utsträckning eftersom de från början är mindre omkörningsbenägna. Observera att 

medelreshastigheten för personbilar uppfyller det tidigare kriteriet från VGU, även om den mer 

restriktiva omkörningsmodellen tillämpas. Medelreshastigheten uppgår till som lägst 92,8 km/h vilket 

inte understiger gränsvärdet 10 km/h under referenshastigheten (hastighetsgränsen 100 km/h). 

Tabell 19. Genomsnittlig reshastighet per scenario med två versioner av omkörningsmodellen. 

Riktning Omkörningsmodell 
Personbilar 

[km/h] 
Lastbilar utan släp 

[km/h] 
Lastbilar med släp 

[km/h] 

Syd Ordinarie 94,2 85,1 83,0 

Syd Med restriktion 92,8 84,7 83,0 

Nord Ordinarie 95,7 85,3 83,3 

Nord Med restriktion 94,6 85,0 83,3 

I Tabell 20 redovisas den genomsnittliga andelen hindrade personbilar med båda versionerna av 

omkörningsmodellen. Observera skillnaden i andel hindrade personbilar efter tvåfältssträckorna med 

de olika omkörningsmodellerna. Andelen hindrade personbilar är betydligt större vid simuleringar 

med den begränsande omkörningsmodellen jämfört med den ordinarie. Detta tyder på att de köer som 

uppstår under enfältssträckorna i mindre utsträckning hinner avvecklas under tvåfältssträckorna på 

grund av den minskade omkörningsbenägenheten.   

Tabell 20. Genomsnittligt antal hindrade personbilar med två versioner av omkörningsmodellen. 

Riktning 
Scenario 
(omkörningsrestriktion) 

Andel hindrade 
innan tvåfält 

Andel hindrade 
efter tvåfält 

Syd Ordinarie 83 % 61 % 

Syd Med restriktion 85 % 67 % 

Nord Ordinarie 69 % 49 % 

Nord Med restriktion 72 % 56 % 
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6. Slutsatser 

Framkomligheten för det mötesfria alternativet uppfyller kraven enligt tidigare riktlinjer från VGU 

(Trafikverket, 2012). De resulterande reshastigheterna för personbilar under den dimensionerande 

timmen är som lägst 92,8 km/h, vilket är över referenshastigheten (hastighetsgränsen minus 10 km/h) 

på sträckan. Även effektmåttet andelen hindrade fordon indikerar på att framkomligheten är 

tillgodosedd. 

Även om utformningen tillgodoser framkomligheten, överskrider tvåfältslängderna i samtliga fall de 

rekommenderade längderna för omkörningsfälten i VGU. Den föreslagna utformningen innebär långa 

enfältssträckor trots att sträckningen utformas med växlande avsnitt om 2+2 samt 1+1 körfält. 

Slutligen bör det påpekas att denna trafiksimuleringsstudie har genomförts med begränsad tillgång till 

data för kalibrering och validering av simuleringsmodellen. Osäkerheten i resultaten är därför större än 

vad som varit fallet om det funnits möjlighet att verifiera, kalibrera och validera simuleringsmodellen 

för lokala förhållanden på den studerade sträckan. 
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Bilaga 1 

Tabell 21. Genomsnittlig reshastighet per scenario och fordonstyp, södergående riktning. 

År Andel tung trafik Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 
2015 17,5 % 96,2 85,5 83,3 

2015 12,9 % 96,5 86,2 83,4 

2025 19,5 % 95,5 85,3 83,3 

2025 14,4 % 96,3 86,1 83,3 

2045 22,0 % 94,2 85,1 83,0 

2045 16,5 % 95,6 85,3 83,6 

 

Tabell 22. Genomsnittlig reshastighet per scenario och fordonstyp, norrgående riktning. 

År Andel tung trafik Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 
2015 17,5 % 97,8 86,0 83,8 

2015 12,9 % 98,4 86,6 83,8 

2025 19,5 % 97,3 85,9 83,7 

2025 14,4 % 97,5 86,5 83,8 

2045 22,0 % 95,7 85,3 83,3 

2045 16,5 % 96,9 85,7 83,7 

 

Tabell 23. Genomsnittlig standardavvikelse för reshastighet mellan replikationerna, norrgående 

riktning. 

År Andel tung trafik Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 
2015 17,5 % 0,50 0,94 0,57 

2015 12,9 % 0,39 0,50 0,34 

2025 19,5 % 0,77 0,47 0,56 

2025 14,4 % 0,76 0,55 0,44 

2045 22,0 % 0,85 0,50 0,58 

2045 16,5 % 0,39 0,23 0.45 

 

Tabell 24. Genomsnittlig standardavvikelse för reshastighet mellan replikationerna, södergående 

riktning. 

År Andel tung trafik Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp 
2015 17,5 % 0,68 2,39 0,34 

2015 12,9 % 0,58 1,06 0,77 

2025 19,5 % 0,40 1,71 0,50 

2025 14,4 % 0,24 0,39 0,89 

2045 22,0 % 0,37 1,15 0,38 

2045 16,5 % 1,01 0,26 0,35 
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