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Utvärdering av Capcals förmåga att beräkna framkomlighet

Anna Aronsson, Anneli Bellinger

Framkomlighet i en korsning påverkar den totala restiden i ett trafiknätverk. En korsning med bra
framkomlighet kan enkelt beskrivas av att den bidrar till lägre restid än en jämförbar korsning. Restiden
får stor betydelse i kostnadskalkyler för val och utformning av en specifik korsning. För att inte
kostnadskalkylerna ska bli felaktiga så är det viktigt att kunna göra korrekta och noggranna
framkomlighetsberäkningar. I det syftet används i Sverige programvaran Capcal som är en trafikmodell
för analys av korsningar bland annat vad gäller framkomlighet. Capcal revideras löpande men äldre
teori, mätdata och revideringar ligger fortfarande till grund för delar av den. Det är därför viktigt att
kontinuerligt validera modellen för att kontrollera om den är tillförlitlig att applicera på dagens
trafikförhållanden, med en allt mer ökande trafik. Modellen kan valideras genom att jämföra dess utdata
med verkligheten. 
Framkomlighet i en icke signalreglerad korsning definieras i Capcal av de så kallade
framkomlighetsmåtten kölängd, kapacitet, belastningsgrad, fördröjning och betjäningstid. För att få fram
dessa mått från verkligheten så gjordes fältmätningar i några t-korsningar och cirkulationsplatser i
Norrköping och Linköping. Mätningarna utfördes med filmning, manuell flödesmätning vid filmtillfället
samt bearbetning av filmerna i efterhand. Resultatet jämfördes sedan med motsvarande mått från
Capcal. 
Generellt sett visar vår studie att Capcals värden och uppmätta värden stämmer bra överens. De
skillnader som ändå finns beror bland annat på tillförlitligheten i fältmätningarna och vilken hastighet
som kan modelleras i Capcal. Det visade sig att om gällande hastighetsgräns modelleras så motsvarar
inte den det verkliga trafikantbeteendet i alla korsningar där fältmätningar utförts.  

Capcal, framkomlighet, t-korsningar, cirkulationsplatser, kapacitet, betjäningstid, fördröjning, kölängd,
belastningsgrad, kritiskt tidsavstånd,
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Sammanfattning 

Framkomlighet i en korsning påverkar den totala restiden i ett trafiknätverk. En korsning med 
bra framkomlighet kan enkelt beskrivas av att den bidrar till lägre restid än en jämförbar 
korsning. Restiden får stor betydelse i kostnadskalkyler för val och utformning av en specifik 
korsning. För att inte kostnadskalkylerna ska bli felaktiga så är det viktigt att kunna göra 
korrekta och noggranna framkomlighetsberäkningar. I det syftet används i Sverige 
programvaran Capcal som är en trafikmodell för analys av korsningar bland annat vad gäller 
framkomlighet. Capcal revideras löpande men äldre teori, mätdata och revideringar ligger 
fortfarande till grund för delar av den. Det är därför viktigt att kontinuerligt validera modellen 
för att kontrollera om den är tillförlitlig att applicera på dagens trafikförhållanden, med en allt 
mer ökande trafik. Modellen kan valideras genom att jämföra dess utdata med verkligheten.  

Framkomlighet i en icke signalreglerad korsning definieras i Capcal av de så kallade 
framkomlighetsmåtten kölängd, kapacitet, belastningsgrad, fördröjning och betjäningstid. För 
att få fram dessa mått från verkligheten så gjordes fältmätningar i några t-korsningar och 
cirkulationsplatser i Norrköping och Linköping. Mätningarna utfördes med filmning, manuell 
flödesmätning vid filmtillfället samt bearbetning av filmerna i efterhand. Resultatet jämfördes 
sedan med motsvarande mått från Capcal.  

Generellt sett visar vår studie att Capcals värden och uppmätta värden stämmer bra överens. 
De skillnader som ändå finns beror bland annat på tillförlitligheten i fältmätningarna och 
vilken hastighet som kan modelleras i Capcal. Det visade sig att om gällande hastighetsgräns 
modelleras så motsvarar inte den det verkliga trafikantbeteendet i alla korsningar där 
fältmätningar utförts.   

 



 

 

Abstract 

Performance of an intersection affects the total travel time in a traffic network. An 
intersection with good performance can easily be described by its contribution to lower travel 
time than in a comparable intersection. The travel time is of importance in the cost 
calculations when a specific intersection is to be chosen and designed. It is important to be 
able to make correct and precise performance calculations so that the cost calculations will 
not be incorrect. For that purpose the software Capcal, which is a traffic model for 
intersection analysis on performance, is used in Sweden. Capcal is frequently revised but part 
of it is still based on old theory and data. Therefore is it important to continually validate the 
model to control its reliability when it comes to traffic conditions of today with increasing 
traffic. The model can be validated by comparing its results with reality. 

Performance of an intersection without signal control is defined by the so called performance 
measurements queue length, capacity, degree of saturation, delay and service time. We have 
studied a few three-way intersections and roundabouts in Norrköping and Linköping to collect 
these measurement from reality. These field studies were performed by filming and manually 
measuring of traffic flows. The films were further processed afterwards to collect additional 
data. The results from the field studies were compared to output from Capcal.  

Generally our study shows a good correspondence between the output of Capcal and the 
performance measurements from reality. The differences that exist are caused by the 
reliability of the field studies and what speed that is possible to model in Capcal. The study 
showed that if the speed limit is modeled it does not always correspond to the real traffic 
behavior in all of the studied intersections.
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Inledning 

9 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Framkomlighet i en icke signalreglerad korsning kan definieras av de så kallade 
framkomlighetsmåtten kölängd, kapacitet, belastningsgrad, fördröjning och betjäningstid. 
Kölängd är medelvärdet för antalet fordon som väntar i kö. Kapacitet är det största trafikflöde 
som kan passera korsningen och belastningsgrad beskriver förhållandet mellan inkommande 
trafikflöde och korsningens kapacitet. Fördröjning är skillnad i restid jämfört med om 
korsningen inte funnits och betjäningstid är den tid fordonet vistas vid stopp- eller 
väjningslinje. Eftersom framkomligheten i en korsning påverkar den totala restiden i trafiken 
så kan en korsning med bra framkomlighet enkelt beskrivas av att den bidrar till lägre restid 
än en jämförbar korsning. Restiden får stor betydelse i kostnadskalkyler för val och 
utformning av en specifik korsning. En eventuell vinst i form av kortare restid ska vägas mot 
vilka övriga effekter korsningen kommer att ha på till exempel trafiksäkerhet och miljö. För 
att inte kostnadskalkylerna ska bli felaktiga så är det viktigt att kunna göra korrekta och 
noggranna framkomlighetsberäkningar. I det syftet används i Sverige programvaran Capcal 
som är en trafikmodell för analys av korsningar, bland annat vad gäller framkomlighet. 

Under 70-talet utfördes i Sverige ett omfattande arbete med att sammanställa teori kring 
framkomlighetsberäkningar. Det var önskvärt att skapa en allmänt tillämpad metod så att 
resultaten från beräkningarna skulle kunna bedömas efter samma förutsättningar. Vägverket 
genomförde detta arbete och det resulterade i en handbok för framkomlighetsberäkningar, 
Beräkning av kapacitet, kölängd, fördröjning i vägtrafikanläggningar (1977). Teorin som 
behandlas i handboken blev i stort sett grunden för Capcal. Beräkningsmodellen har på grund 
av nya forskningsresultat reviderats, men äldre teori och mätdata ligger fortfarande till grund 
för delar av den. Om modellen är tillförlitlig att applicera på dagens trafikförhållanden med en 
allt mer ökande trafik har därför ifrågasatts (Hagring, 2000). Frågan är om samband mellan 
olika faktorer fortfarande gäller, eller om det tillkommit nya och vilken betydelse detta i så 
fall får för beräkningarna. Hagring (2000) visar på behovet av att jämföra Capcals 
framkomlighetsberäkningar med verkliga trafikförhållanden. Det är därför nödvändigt att 
genomföra nya fältmätningar för att kunna validera och utvärdera programvaran.  

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att utvärdera Capcals förmåga att beräkna framkomlighet i en icke 
signalreglerad korsning. Modellen valideras genom att framkomlighetsmått beräknade från 
Capcal jämförs med framkomlighetsmått uppmätta i verkligheten för att se hur bra de 
stämmer överens.  

1.3 Avgränsningar 
Signalreglerade korsningar utelämnas från arbetet eftersom förarbeteendet påverkas i större 
utsträckning av regleringen i dessa korsningar än vad det gör i en korsning med stopp- eller 
väjningsplikt. Med Capcal kan även buller- och emissionseffekter beräknas. Dessa är svåra att 
med enkla medel mäta i verkligheten och har därför inte bearbetats.  
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1.4 Metod  
För att få ett underlag till valideringen så gjordes fältmätningar i några t-korsningar och 
cirkulationsplatser. Fältmätningarna gav oss dels indata för implementering i Capcal och dels 
data för att ta fram de verkliga framkomlighetsmåtten, enligt flödesschemat nedan. 
Mätningarna utfördes med filmning, manuell flödesmätning vid filmtillfället samt bearbetning 
av filmerna i efterhand. Inledningsvis gjordes ett antal testfilmningar för att fältmätningarna 
skulle kunna planeras och genomföras korrekt. Vid tillfällena för testfilmningarna kunde vi 
även skapa oss en uppfattning om trafikförhållandena i de utvalda korsningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grovt sett finns två möjliga sätt att göra utvärderingen och därmed fältmätningarna. Antingen 
mäts framkomlighetsmått motsvarande dem som Capcal genererar eller så kan de variabler 
som ingår i Capcals modell mätas. Första metoden användes i detta examensarbete eftersom 
den är mindre tidskrävande vilket gav mer utrymme för att göra fältmätningar i fler 
korsningar. 

1.5 Rapportens struktur 
Kapitel 2 beskriver trafikmodeller i allmänhet och grundläggande begrepp och teori inom 
framkomlighetsmodeller för korsningar utan signalreglering. I kapitel 3 redogörs för den 
beräkningsmodell som används i Capcal och specifikt hur framkomlighetsmåtten beräknas. 
Tillvägagångssätt vid fältmätningarna och hur framkomlighetsmåtten mäts i verkligheten 
beskrivs i kapitel 4 och 5. Jämförelsen mellan beräknade och uppmätta framkomlighetsmått 
tas upp i kapitel 6. Den diskuteras ytterligare i kapitel 7 där också slutsatser och 
rekommendationer tas upp. 
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2 Trafikmodeller 

I syfte att planera och styra trafik så används trafikmodeller. Modellen är ett verktyg för att till 
exempel analysera nuläget, göra framtidsprognoser, utvärdera åtgärder och planera för 
utformning av vägnät. Capcal som är aktuellt i detta examensarbete är en typ av trafikmodell 
för att analysera korsningar med och utan signalreglering. Det är en statisk och deterministisk 
mikromodell för framkomlighetsberäkningar i korsningar. Vad det betyder beskrivs i kapitel 
2.1. Vårt arbete är koncentrerat kring Capcals förmåga att beräkna framkomlighet i icke 
signalreglerade korsningar. Hur fordonen interagerar i en sådan korsning får stor betydelse för 
framkomligheten och därför beskrivs dessa interaktioner i kapitel 2.2. Kapitel 2.3 redogör 
specifikt för framkomlighetsmodeller. 

2.1 Klassindelning 
Trafikmodeller kan klassificeras baserat på hur de är uppbyggda och i vilket sammanhang de 
används. Klassningen kan göras utifrån egenskaperna  

• statisk/dynamisk, 

• stokastisk/deterministisk, 

• länk/korsning/nätverk och 

• mikro/meso/makro. 

Med en statisk modell så analyseras ett tillstånd i trafiken under en fördefinierad tidsperiod. 
Modellen genererar genomsnittliga värden som beskriver trafikförhållandena. Med en 
dynamisk modell kan förändringar i trafiken under en viss tidsperiod studeras till exempel 
köbildning. Denna modell innehåller variabler som varierar med avseende på tid. Klassningen 
beror alltså på dynamiken i systemet.  

Den stokastiska modellen tar hänsyn till variation i indata och resultaten kan därför bli olika. 
Förar- och fordonsegenskaper tilldelas slumpmässigt. Deterministiska modeller innehåller 
inga stokastiska element och ger därför samma resultat varje gång modellen körs. 

Beroende på vilken del av infrastrukturen i trafiken som studeras så används en länk- 
korsnings- eller nätverksmodell. Med länk avses enskilda vägsträckor och korsning kan 
beskrivas av att olika fordonsströmmar korsar varandra. Nätverk representerar ett större 
område med vägsträckor och korsningar, exempelvis kan en stadsdel studeras med en 
nätverksmodell.  

Klassningen mikro/meso/makro görs utifrån vilken detaljeringsgrad som modelleras med 
avseende på fordon och beteende. I mikromodeller kan enskilda fordon och dess beteende 
studeras, i makromodellerna studeras istället hela fordonsflöden. Mesomodellen är en 
kombination av mikro- och makromodellerna. Detaljeringsgraden i mesomodellen är relativt 
makromodellen hög, antingen urskiljs enskilda fordon eller grupper innehållande ett par 
fordon. Fordonens beteende styrs av aggregerade värden, till exempel densiteten i de olika 
körfälten. 

2.2 Korsningens interaktioner 
Vad gäller framkomlighet i trafiken så är tidsaspekten viktig, både för individen och för 
samhället. Hög framkomlighet ger kortare restider för individen. Mindre stillastående i köer 
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ger mindre avgasutsläpp. När korsningar ska analyseras görs effektberäkningar ur vilka 
framkomlighetsmåtten tas fram. Korsningarnas kapacitet kan betraktas som ett nyckelmått 
med vilket sedan övriga mått beräknas. Till dessa hör bland annat belastningsgrad, 
fördröjning och kölängd. 

En korsning kan till exempel styras med signaler eller stopp- och väjningsplikt, utformas som 
planskild korsning eller som en cirkulationsplats. I detta examensarbete behandlas t-
korsningar och cirkulationsplatser, alltså korsningar utan signalreglering. Just 
framkomlighetsmåtten ger en uppfattning om hur bra en korsning klarar konfliktsituationen 
som uppstår mellan trafikanter. En förutsättning för analyser på icke signalreglerade 
korsningar är att flödet delas in i över- och underordnade flöden. De underordnade flödena är 
de som av regler är belagda att lämna företräde åt de överordnade flödena. Ett flöde kan vara 
både under- och överordnat beroende på dess relation till övriga flöden i korsningen, se Figur 
1. Principen gäller för både t-korsningar och cirkulationsplatser. Varje enskild tillfart i en 
cirkulationsplats kan betraktas som en t-korsning med överordnat flöde i en riktning. Vad som 
händer i denna tillfart/t-korsning är oberoende av vad som händer i övriga tillfarter. 

 

Figur 1Definition av över- underordnade flöden., qBr och qBl är underordnade flöden. qCt , qCr och qAt är 
överordnade flöden och qAl är överordnad qBr och qBl  men underordnad qCt, Hagring (År ta reda på). 

Flödena i en t-korsning tilldelas olika prioritetsnivåer på grund av möjligheten att vara både 
under- och överordnade. Det betyder att lägst prioritet har det fordon som är underordnat 
fordon från alla andra riktningar som det underordnade fordonet korsar. Den här typen av 
konflikt när ett underordnat fordon korsar ett överordnat flöde brukar kallas primär. Högre 
prioritet har det fordon som är överordnat fordonet med lägst prioritet men underordnat 
fordonen från övriga riktningar. Konflikten kallas sekundär.  

2.3 Framkomlighetsmodeller för korsningar 
Mikromodellen baseras på trafikantbeteende på individnivå och är den teori som Capcal 
grundas på. Makromodellen baseras istället på egenskaper hos de trafikflöden som passerar en 
korsning. Denna modelltyp används bland annat i England där utvecklingen av densamma tog 
fart under 1970-talet, Hagring (2000). 

2.3.1 Mikromodeller 
Indelning av flödet i under- och överordnat flöde tillsammans med vad som kallas kritiskt 
tidsavstånd utgör basen för dessa typer av modeller.  
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Mellan överordnade fordon finns tidsavstånd. Beroende på hur långa dessa tidsavstånd är så 
väljer ett underordnat fordon att ansluta till det överordnade flödet eller inte, se Figur 2. För 
det underordnade fordonet gäller det att kompromissa mellan säkerhet och väntetid. Det lägsta 
tidsavståndet som ett underordnat fordon kan acceptera kallas kritiskt tidsavstånd. Det kritiska 
tidsavståndet kan alltså sägas fungera som en gräns för om föraren i underordnat fordon väljer 
att ansluta till överordnat flöde eller inte. Om tidsavståndet mellan två överordnade fordon 
överstiger det kritiska tidsavståndet antas underordnat fordon ansluta till det överordnade 
flödet. Tvärtom gäller om tidsavståndet understiger det kritiska tidsavståndet. I det fallet antas 
alltså att det underordnade fordonet väntar med att ansluta till det överordnade flödet.  

 

Figur 2 Definition av kritiskt tidsavstånd. Fordonet på den underordnade tillfarten kan ansluta till det 
överordnade flödet om tidsavståndet t mellan fordonen är större än det kritiska tidsavståndet. Principen är den 
samma för t-korsning, (Hagring, 2003).  

Blir tidsavstånden tillräckligt långa mellan de överordnade fordonen så kan flera 
underordnade fordon ansluta till det överordnade flödet i samma lucka. Den ytterligare tid 
som krävs för att fler än ett underordnat fordon ska kunna ansluta överordnat flöde kallas 
följdtid och den brukar antas vara konstant, (Hagring 2000).  

Kapaciteten som är nyckelvariabel för fortsatta beräkningar bestäms alltså av individuellt 
förarbeteende, storleken på överordnat flöde och utbudet av tidsavstånd. 

2.3.2 Makromodeller  
I detta fall är det antal underordnade fordon som kan avvecklas från kön under en viss tid som 
får betydelse för kapaciteten. För att göra modellen rättvisa krävs bra mätobjekt med ständig 
kö när modellen nyttjas, (Hagring 2000).  

Makromodellen för kapaciteten i underordnade tillfarter presenteras vanligtvis på linjär form, 
Hagring (2000). Kapaciteten för ett visst underordnat flöde K  kan då uttryckas  

∑−=
i

iiqKK α0 , där 0K  är mättnadsflödet, alltså det värde K  skulle anta om alla 

överordnade flöden var noll och iα är en koefficient som betecknar graden av interaktion 
mellan överordnat flöde i och K , (Kimber och Coombe 1980). Beteckningen iq uttrycker 
överordnat flöde av typ i .  
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2.3.3 Val av mikro- eller makromodell 
När det gäller val av modell finns det lite olika synpunkter. Kimber och Coombe (1980) 
kritiserar mikromodellen och menar att det innebär praktiska svårigheter att nyttja den. Bland 
annat anser de att det är svårt att mäta de kritiska tidsavstånden.  Det som försvårar arbetet är 
hur interaktionen faktiskt förändras när överordnat flöde ökar. Det gäller då möjligheten att 
underordnade fordon tränger sig in i överordnat flöde eller att överordnade fordon lämnar 
företräde åt underordnade enligt kugghjulsprincipen. I och med detta övergår kapacitetsteorin 
om kritiska tidsavstånd till att likna makromodellens linjära samband som är att kapaciteten 
beror av överordnat flödes storlek. Makromodellen kan därför vara minst lika bra, (Hagring 
2000). 

Hagring (2000) menar att användandet av makromodellen till stor del begränsas av brist på 
lämpliga mätobjekt vid validering. Det krävs att åtminstone ett körfält i en korsning är 
överbelastat under tillräckligt lång tid, vilket är 30 minuter eller längre. Mikromodellen kan 
därför vara att föredra då den representerar mätobjekten bättre vid låg belastning.  

Bevisligen är det svårt att konstatera vilket val av modell som är det bästa. Båda 
modelltyperna har sin brister.  
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3 Capcal 

Capcal står för Capacity Calculation och är den modell för beräkning av framkomlighetsmått i 
korsningar som används i Sverige. Som tidigare påpekats så är Capcal en statisk och 
deterministisk mikromodell. Med Capcal kan man även göra beräkningar på fordons- och 
emissionseffekter, fördröjningskostnader och olyckskostnader. Programmet hanterar 
korsningar med stopp- eller väjningsplikt, cirkulationsplatser samt korsningar med 
trafiksignaler. Detta examensarbete behandlar korsningar med stopp- eller väjningsplikt och 
cirkulationsplatser och därför beaktas ej teorin kring korsningar med trafiksignaler. Under 
årens lopp från att den första versionen av programmet kom ut, 1995 har 
beräkningsmodellerna reviderats och nu gällande version är Capcal 3.2.0.5.  

3.1 Indata  
För att göra beräkningar i Capcal krävs geometrisk och trafikrelaterad indata.  

3.1.1 Geometrisk indata 
De geometriska indata som behövs för stopp- eller väjningspliktiga korsningar visas i Figur 3 
och vad som gäller i cirkulationsplatser visas i Figur 4.   

 

 

Figur 3 Geometriska indatavariabler i korsningar med stopplikt eller väjningsplikt, Hagring (2003). 
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Figur 4 Geometriska indatavariabler i cirkulationsplatser, Hagring (2003). 

Andra indata är tillfartsnamn, gällande huvudled, hastighetsbegränsning, antal körfält samt 
dess breddmått och tillfartens lutning i % mätt i höjd med stopplinjen. Parkeringsmöjligheter, 
eventuella busshållsplatser, vägrens bredd och beräkningsår anges också. Dessa indata gäller 
både för korsningar med stopp- eller väjningsplikt samt cirkulationsplatser.  

3.1.2 Trafikflödesindata 
Trafikflödet indelas i fordonsflöde, cykeltrafikflöde och gångtrafikflöde. Dessa anges för ett 
och samma mättillfälle. 

Modellen använder två fordonstyper. Personbilar och tunga fordon. Andelen tunga fordon 
anges i procent per tillfart. Fordonsflödet anges per timme och riktning. Som tunga fordon 
definieras fordon med en totalvikt över 5 ton. Sådana fordon antas dels ta i anspråk ett större 
utrymme, dels reducera kapacitet och mättnadsflödet genom ett längre kritiskt tidsavstånd 
och/eller långsammare acceleration. Mättnadsflöde är tillfartens högsta kapacitet. Till 
exempel i en t-korsning innebär det att när överordnat flöde är 0 så kan kapaciteten i 
underordnad tillfart uppnå sitt högsta värde vilket är mättnadsflödet. I vanliga fall antas andel 
tunga fordon vara 10 procent annars anges en högre procentsats. Andelen tunga fordon antas i 
beräkningarna vara densamma för alla körriktningar i tillfarten. 

Cykeltrafikflöde är antal cyklar per timme som anländer till korsningen i tillfarten, det vill 
säga som nyttjar samma körfält som fordonstrafiken. Flödet anges per tillfart och ej per 
riktning. Andelen cyklar med olika körriktning antas i beräkningarna vara densamma som för 
biltrafiken i tillfarten. 
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Gångtrafikflöde är antal gångtrafikanter per timme som korsar den underordnade tillfarten 
totalt för båda riktningarna. För en korsning med stopp- eller väjningsplikt beaktas gångtrafik 
över underordnad tillfart, det vill säga längs huvudleden. För korsning med stopp- eller 
väjningsplikt och för cirkulationsplats ska gångtrafik beaktas endast i det fall då 
övergångsstället är placerat efter, det vill säga nedströms, väjnings- eller stopplinjen. Om 
övergångsstället är placerat före väjningslinjen bör gångtrafikflödet sättas till 0. Se Figur 5. 

 

Figur 5 T-korsning med övergångsstället placerat före väjningslinjen, i detta fall beaktas ej de oskyddade 
trafikanterna som korsar tillfarten.  

3.2 Utdata 
De resultat som Capcal redovisar efter beräkningen lagras på fil i form av ett antal tabeller. 
Tabellerna visar framkomlighetsmått som anges per timma till exempel kapacitet och 
kölängder per körfält, fördröjning och andel stopp per körfält och riktning. Dessutom finns 
möjlighet att få fordonskostnader, emissioner och totala kostnader redovisade. I resultaten kan 
även visas framkomlighetsmått som anges per dygn eller år. Dessa är totalfördröjning under 
ett år, årsdygnstrafik, antal olyckor och olyckskostnader, bränsle- och däcksåtgång, 
emissioner samt totala kostnader.  
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3.3 Modellbeskrivning  
Modellen för beräkning av framkomlighetsmått i korsningar med stopp- eller väjningsplikt 
och cirkulationsplatser bygger på teorin kring kritiska tidsavstånd och indelning av 
trafikflödet i överordnat och underordnat flöde. Beräkningen av framkomlighet görs i ett antal 
steg, (Vägverket 1995): 

1. Fastställande av överordnat flöde. 

2. Fastställande av kritiska tidsavstånd och följdtid. 

3. Beräkning av betjäningstid samt korrigering för sekundärkonflikter 

4. Körfältsgruppsindelning  

5. Flödesfördelning 

6. Beräkning av körfältskapacitetsfaktorer  

7. Flödesfördelning 

8. Beräkning av variansen 

9. Korrigering för korta körfält 

10. Beräkning av variansen för varje körfält 

11. Beräkning av framkomlighetsmåtten. 

3.3.1 Fastställande av överordnat flöde 
Under- och överordnade flöden definieras enligt Tabell 1 för korsningar med stopp eller 
väjningsplikt. Definitionen av dessa baseras på gällande trafikregler. En förutsättning är att en 
underordnad förare kan avgöra till vilket flöde ett överordnat fordon kör.  

Underordnat flöde Överordnade flöden 

qAl 

qBr 

qBl 

qCt + qCr / Nb 

qCt / Na 

qCt + qAl + qAt / Nc 

Tabell 1 Definition av överordnade flöden. A, B och C är tillfarter. a, b och c är frånfarter. Na, Nb och Nc är 
antalet körfält i frånfarter, (Hagring, 2003). 



 

Capcal 

19 

Ett underordnat fordon måste lämna företräde åt alla överordnade fordon och därför 
summeras alla överordnade flöden. För korsande konflikter adderas hela flödet. När fordon 
från olika flöden ansluter till samma flöde kallas det att flödena konvergerar. För 
konvergerande trafikflöden räknas endast en del av flödet till det överordnade flödet, flödet 
dividerat med antal körfält i den tillfart som fordonen anslutet till. Till exempel 
vänstersvängande från överordnad led, qAl korsar qCt men konvergerar med qCr och därför 
divideras qCr med antalet körfält i frånfarten b.  

För att kunna ta hänsyn till olika fordonstypers inverkan på det överordnade flödet används 
personbilsekvivalent, pbe-värde. Det uttrycker fordonstypens inverkan relativt en personbil. 
Cyklisters inverkan beaktas genom att addera ett pbe- värde på 0,5 till det överordnade flödet. 
Konflikter med fotgängare tas hänsyn till på samma sätt men endast om passagen av 
korsningen sker på övergångsställe beläget mellan stopplinjen och den korsande gatan, 
(Vägverket 1995). 

Om det förekommer en mittremsa så bred att ett underordnat fordon kan passera korsningen i 
två steg korrigeras det överordnade flödet. Detta innebär att det överordnade flödet reduceras 
något enligt 

),(4,0 örölcorr cqqMINq −= , 

 där 
ölq = flödet på överordnad väg från vänster, 

örq = flödet på överordnad väg från höger och 

⎩
⎨
⎧

=
annars

körfälttvåmedutfarttillngvänstersvädunderordnaför
c

1
5,0

. 

Korrigeringen som görs i Vägverkets TV131 baseras på ett arbete av Tanner, (Hagring, 2000). 

När det gäller cirkulationsplatser skiljer sig bestämningen av överordnat flöde till viss del mot 
korsningar med stopp- eller väjningsplikt. Det överordnade trafikflödet beror på dess 
ursprung.  När en cirkulationsplats består av ett cirkulerade körfält är principen att det 
överordnade flödet definieras som summan av flödet i raktframkörande och vänstersvängande 
trafikström från tillfarten till vänster och flödet i vänstersvängande trafikström från motsatt 
håll. Se Tabell 2. 
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Underordnad ström Överordnade strömmar 

qA 

qB 

qC 

qD 

qCl + qBl + qBt  

qDl + qCl + qCt 
qAl + qDl + qDt 
qBl + qAl + qAt 
 

Tabell 2 Definition av överordnat flöde i cirkulationsplats. A, B, C och D är tillfarter. a, b, c och d är frånfarter.  

När en cirkulationsplats består av flera cirkulerande körfält kallas dessa för inre och yttre 
körfält eller inre och yttre flöde. Vid definition av de överordnade flödena tas hänsyn till hur 
fordonen fördelas över körfälten. 

Oskyddade trafikanter som korsar övergångsställe beläget efter väjningslinjen räknas till det 
överordnade flödet med ett pbe- värde på 0,5. Även cyklister som färdas i cirkulationsplatsen 
med övrig fordonstrafik viktas med samma pbe- värde vid beräkning av överordnat flöde.   
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3.3.2 Beräkning av kritiska tidsavstånd och följdtid 
För korsningar med stopp- eller väjningsplikt antas det kritiska tidsavståndet i överordnat 
flöde vara lika för alla underordnade fordon och är oberoende av hur länge fordonen väntar i 
kö. De faktorer som har betydelse för det kritiska tidsavståndet är hastighet på överordnad led, 
regleringsform samt körriktning. Kritiska tidsavståndet, a , sätts till ett grundvärde1 vilket 
sedan korrigeras för avvikelser. Om 0a  motsvarar grundvärdet för det kritiska tidsavståndet så 
adderas korrigeringen för avvikelser enligt ∑∆+=

i
iaaa 0  ia∆  representerar en rad olika 

korrigeringsfaktorer. Avvikelser som Capcal tar hänsyn till genom korrigeringsfaktorerna är: 

• Andelen tung trafik. Kritiskt tidsavstånd ökar med ökande andel tung trafik. 

• Radie och anslutningsvinkel för högersvängande. Lägre kritiskt tidsavstånd med 
ökande radie och anslutningsvinkel. 

• Korsningsstorlek och möjlighet att passera korsningen i två steg. Högre kritiskt 
tidsavstånd ju fler överordnade körfält samt lägre kritiskt tidsavstånd vid passage i två 
steg.  

• Eventuell enkelriktning. Lägre kritiskt tidsavstånd vid enkelriktning.  

Följdtiden definieras som den extra tid som behövs för att ytterligare ett underordnat fordon 
skall hinna köra ut i samma tidslucka som det första fordonet i kön. Denna betecknas f och 
beräknas som 60 % av det kritiska tidsavståndet. 

I en cirkulationsplats beror det kritiska tidsavståndet av växlingssträckans längd och även här 
beräknas ett grundvärde, som sedan korrigeras. Sambandet är olika för högersvängande 
fordon och övriga. Grundvärdet för det kritiska tidsavståndet, 0a , beräknas enligt 

⎩
⎨
⎧

−=
−+−=

andehögersvängaa
ngandevänstersväochranderaktframköpHVla

H 462,0
)056,0(1,1062,0659,5

00

0 , 

där l  är växlingssträckans längd och en förutsättning är att denna är större än 35 m. pHV står 
för andel tung trafik. Följdtiden, 0T  för en cirkulationsplats beräknas som 

)061,0(1,14,2 −+ HVp  där HVp är andelen tunga fordon.  

                                                 
1 CAPCAL 3.2, Model description of intersection without signalcontrol, Table 4.1, sid 10. 
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3.3.3 Beräkning av betjäningstid 
Betjäningstiden definieras som tiden ett fordon väntar vid stopplinjen och är främst beroende 
av det överordnade flödets storlek, det kritiska tidsavståndet och följdtiden. Större överordnat 
flöde samt längre kritiskt tidsavstånd och följdtid ger längre betjäningstider.  

Betjäningstiden skiljer sig åt för ett fordon som måste vänta i kö innan det når stopplinjen 
jämfört med ett fordon som når stopplinjen omedelbart. Betjäningstiden som beräknas i 
Capcal vid kö och utan kö är båda medelbetjäningstider. Vid beräkning av den totala 
medelbetjäningstiden för körfältet viktas dessa medelbetjäningstider mot belastningsgraden. 

Vid kö 
Om det finns kö så skiljer Capcal på två fall när det gäller korsningar med stopp- eller 
väjningsplikt2. Fall A gäller för vänstersvängande från överordnad led samt högersvängande 
från underordnad led i korsningar med två överordnade körfält. Fall B gäller för övriga 
svängrörelser i korsningar med två överordnade körfält samt i fall med vänstersvängande från 
överordnad led eller högersvängande i korsningar med fler än två körfält. Metoden för att 
beräkna betjäningstiden vid kö i cirkulationsplatser skiljer sig från metoden för korsningar 
med stopp- eller väjningsplikt.  I cirkulationsplatser beräknas medelbetjäningstiden som det 
inverterade värdet av kapaciteten. 

Utan kö 
Om det inte finns någon kö i det underordnade körfältet beräknas medelbetjäningstiden för 
korsningar med stopp- eller vänjningsplikt likadant för alla körriktningar3. För 
cirkulationsplatser med två cirkulerande flöden beräknas inte betjäningstiden enkelt som det 
inverterade värdet av kapaciteten utan här används en betydligt mer komplicerad formel4.  

Beräkning av genomsnittlig betjäningstid 
Vid beräkning av genomsnittlig betjäningstid tas hänsyn till sannolikheten för att det är en kö 
i tillfarten. Denna sannolikhet är proportionell mot belastningsgraden B och den 
genomsnittliga betjäningstiden b uttrycks som nq bBBbb )1( −+=  där  qb är 
medelbetjäningstiden vid kö och nb är medelbetjäningstiden utan kö.   

Belastningsgraden, B , är inte beräknad i detta skede men kan med tillräcklig noggrannhet 
uppskattas som unqbB = då uq är underordnat flöde per riktning i den tillfart betjäningstiden 
skall beräknas, (Vägverket, 1995). 

Korrigering av betjäningstid för sekundärkonflikt 
Förekomsten av sekundärt överordnat fordonsflöde påverkar beräkningen av betjäningstid. 
Med detta menas ett fordonsflöde överordnat det som betraktas men underordnat ett annat 
fordonsflöde. Till exempelvis vänstersvängande på överordnad led som är överordnad 
vänstersvängande på underordnad led men underordnad raktframkörande på överordnad led. 
Denna korrigering gäller så klart bara för korsningar med stopp- eller väjningsplikt eftersom 
det inte förekommer några sekundära konflikter i cirkulationsplatser, (Hagring, 2000).   

                                                 
2 CAPCAL 3.2, Model description of intersection without signalcontrol, formel (5.1a) och (5.2) sid 15. 
3 CAPCAL 3.2, Model description of intersection without signalcontrol, formel (5.3) sid 15. 
4 CAPCAL 3.2, Model description of roundabouts, formel (6.1) sid 11. 
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3.3.4 Fördelning av trafikflöden på deltillfarter 
Då ett trafikflöde har flera körfält till förfogande delas flödet upp i deltillfarter. Två 
intilliggande körfält tillhör samma deltillfart om de har en markerad körriktning gemensam. 
Har de ingen körriktning gemensam delas de upp i två deltillfarter. Denna fördelning av 
fordonstrafiken görs så att belastningsgraden blir lika för alla körfält i en deltillfart. Lika 
belastningsgrad uppnås genom en iterativ process där betjäningstiderna för alla rörelser i 
korsningen beräknas. Variationen för varje körfält definieras enligt 

22
mmCpC ∑=  , 

där 
mp = proportion av trafikflödet för rörelse m och 
2
mC = variation för rörelse m . 

Korrigeringsfaktorn för körfältskapaciteten som används för att vikta produkten av 
betjäningstiderna och flödet beror på antalet cyklar, körfältsbredd samt körfältets lutning 
relativt stopplinjen. Denna faktor återkommer vi till i kapitel 4.1. 

Om något av körfälten har begränsad magasinlängd, det vill säga ett kort körfält, kan detta 
påverka kapaciteten. När den genomsnittliga kölängden i ett kort körfält eller i intilliggande 
körfält är större än det korta körfältet betraktas det korta körfältet som blockerat. Detta 
innebär att det korta körfältet ger ett begränsat bidrag till tillfartens kapacitet. Denna 
beräkning sker i ett särskilt steg i Capcal.  

Det sista steget i Capcal utgörs av beräkning av framkomlighetsmåtten. Teorin kring dessa 
och hur de beräknas tas upp i kapitel 3.4. 

3.4 Framkomlighetsmått 
Det viktigaste framkomlighetsmåttet som beräknas i Capcal är kapaciteten per körfält. 
Kapaciteten anses vara det viktigaste måttet vid framkomlighetsberäkningar eftersom det 
används som indata för övriga framkomlighetsmått. Däremot i förarens eller trafikplanerarens 
perspektiv är fördröjningen och kölängden de viktigaste måtten. En förare vill slippa stå i kö 
för länge. För trafikplaneraren är det därför intressant att minimera kölängder och fördröjning 
så gott det går. Miljöeffekter och kostnadsberäkningar beror också på kapaciteten och 
kapacitetsrelaterade mått men dessa behandlas inte i detta arbete.  

3.4.1 Kapacitet 
Kapacitet definieras som det maximala antalet fordon som kan passera en punkt i ett körfält 
under en viss tid under rådande trafik- och vägförhållanden. Kapaciteten för en rondell i sin 
helhet är samma som för den tillfart vars kapacitet är lägst. Kapaciteten, K, för ett körfält 
definieras och beräknas som 

∑
=

m

m
qm

l

q
q

b

c
K  

där 
lc  = korrektionsfaktor för körfältskapaciteten. Denna faktor är en multipel av flera faktorer så 

som korrektionen för cyklar, körfältsbredd samt körfältets lutning relativt stopplinjen.  
qmb  = betjäningstiden vid kö för riktning m. Betjäningstiden beräknas enligt fall A eller B 
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beroende på aktuell riktning. 
mq  = Trafikflöde i riktning m i aktuellt körfält. 

q  = Trafikflöde i aktuellt körfält. 

3.4.2 Belastningsgrad 
Belastningsgraden kan beräknas på två olika sätt i Capcal, dels som en kvot och dels med en 
iterativ process. 

Belastningsgrad som kvot för ett körfält definieras normalt som kvoten mellan flöde och 
kapacitet. Denna definition används i Capcal för att beräkna reservkapaciteten, 

l

q
r c

qb
K
qB == , där K  är körfältskapacitet och qb är betjäningstid vid kö i aktuellt körfält. 

Reservkapaciteten är skillnaden mellan kapacitet och aktuellt flöde. 

Belastningsgrad beräknad från en iterativ process har en likvärdig definition av 
belastningsgraden som den i kapitel 3.3.3 enligt ∑=

m
qmmbqB . Eftersom 

medelbetjäningstiden är mindre än betjäningstiden vid kö kommer denna formel att överskatta 
belastningsgraden i den aktuella situationen. För att få rätt belastningsgrad ersätts 
betjäningstiden vid kö och per riktning, qmb  med medelbetjäningstiden mb . Det är dock så att 
medelbetjäningstiden i sin tur beror av belastningsgraden och därför krävs det en iterativ 
process för att beräkna belastningsgraden. Denna beräkning sker enligt följande 

1. Först beräknas initialvärdet för belastningsgraden: 
qbB n=  

då 
q  = trafikflöde i aktuellt körfält.  

q

bq
b m

qmm

n

∑
=  vilket är betjäningstiden utan kö och  

mq  = trafikflöde per riktning i det aktuella körfältet.  

qmb  = Betjäningstiden vid kö och per riktning, m .  

2. Sedan beräknas medelbetjäningstiden: 
nq bBBbb )1( −+=  

där 
qb = betjäningstid vid kö och 

nb = betjäningstid utan kö. 

3. Nu beräknas ett nytt värde för belastningsgraden med det beräknade värdet för 
betjäningstiden, b, från steg 2. Nya värdet är bqB = . 

4. Det sista steget utgör en upprepning av steg 2 och 3 tills skillnaden mellan två på 
varandra följande värden för belastningsgraden skiljer sig mindre än 0,01. 

Denna metod används i Capcal för att beräkna belastningsgrad som senare ska användas som 
indata vid beräkning av fördröjning och kölängd.  

Allt eftersom belastningsgraden närmar sig 1 kommer de två metoderna, belastning som en 
kvot och belastning som en iterativ process att konvergera. 
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3.4.3 Väntetid och kölängd  
En intuitiv definition av väntetiden är tiden från att ett fordon anländer till kön tills dess att 
fordonet lämnar stopp- eller väjningslinjen. En mer riktig definition som bygger på köteori är 
att beteckna tiden vid stopp- eller väjningslinjen som betjäningstid och väntetiden som tiden 
fordonet tillbringar i position 2 eller uppåt. Beräkningen av väntetid och kölängd i Capcal 
bygger på köteori. Kösystemet betecknas A/B/n där A är ankomstprocess, B är 
betjäningsprocess och n antal betjäningsstationer.  

Beroende på belastningsgradens storlek beräknas väntetiden och kölängden på tre olika sätt. I 
detta arbete kommer vi dock inte att jämföra beräknad väntetid från Capcal med uppmätt 
väntetid. Sambanden om hur väntetid beräknas tar vi därför inte upp här. 

Beräknad kölängd då B<0, 8 
I Capcal antas att ett körfält fungerar som ett M/M/1 kösystem vid belastning mindre än 0,8, 
där M står för en exponentialfördelning. Detta är en approximation och innebär vissa 
förenklingar. Till exempel antas stationära förhållanden i köteori men i praktiken är 
trafikflödet varierande och flödeshastigheten är normalt inte konstant över en timma. Detta 
orsakar problem eftersom i ett M/M/1 system går fördröjningen mot oändligheten när 
belastningen närmar sig 1. Däremot, eftersom de flesta beräkningarna görs för trafik i 
rusningstid kommer köerna till slut att upplösas och ändlig fördröjning är möjligt att beräkna.  

Under stationära förhållanden beräknas medelkölängden, N , för ett körfält enligt köteori som 

cu dqN = , där det förutsätts att körfältsflödet, uq och den totala fördröjningen, cd är kända. 
Hur fördröjningen beräknas återkommer vi till. 

Beräknad kölängd då B>1, 4 
Om belastningen är mycket större än 1, det vill säga kön växer oavbrutet kan inte M/M/1 
systemet användas för att beskriva kön. För att kunna hantera denna situation modelleras kön 
som ett D/D/1 system, där D står för deterministisk. Detta innebär att när belastningsgraden är 
under 1 finns ingen kö, när belastningsgraden är 1 finns ett fordon vid stopplinjen, det som 
betjänas. Då flödet ökar och belastningen överstiger 1 kommer den del av det ankommande 
flödet som överstiger kapaciteten att ackumuleras, lagras.  

I detta fall beräknas medelkön, qN , som 

2
)( KqtN q

−
=  

där 
t = tidsintervallet i sekunder, 
q = trafikflöde och 
K = kapacitet. 

Beräknad kölängd då 0, 8 ≤ B ≤ 1, 4 
M/M/1 systemet beskriver kölängden vid låga belastningsgrader medan D/D/1 systemet 
beskriver kön vid belastningsgrader mycket större än 1. Vid beräkning av kölängd då 
belastningsgraden ligger runt 1 interpoleras de båda sambanden, det vill säga sambanden 
sammanläggs för att få ett samband som så bra som möjligt beskriver de båda.  

3.4.4 Fördröjning 
Capcal beräknar interaktionsfördröjning, geometrisk fördröjning och total fördröjning, 
(Hagring, 2004). Vad dessa innebär framgår i följande delkapitel. 
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Interaktionsfördröjning  
Interaktionsfördröjningen är den fördröjning som uppstår på grund av konflikt med andra 
fordon och beräknas som qc dbd += , där, betjäningstiden betecknas b och qd är väntetiden 
som fås av Pollacek-Khintchines väntetidsformel  

)1(2
)1( 22

Bq
CBdq −

+
= , 

där 
B = belastningsgraden, 
q = körfältsflöde och 

2C = Varianskoefficienten och definieras som 2)]([
)(

bE
bV . 

Geometrisk fördröjning  
Vid beräkning av geometrisk fördröjning har fordonens lägsta hastighet i svängen, det vill 
säga minhastigheten, stor betydelse. Denna minhastighet, minv , är beroende av svängradien, 
R , och beräknas iterativt med sambandet 

g
vFR

6
5 2

min
1−

= , 

där 
min03456,028,0 veF −= och 

g = Gravitationskraften, 9,82 m/s2. 
 

Den geometriska fördröjningen består av tre olika körförlopp. Fordon som fördröjs av konflikt 
och som stannar ( )00 =v , där 0v är den hastighet fordonet håller. Fordon som fördröjs av 

konflikt men ej stannar ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

2
min

0
v

v . Detta innebär en förenkling som ger ett något felaktigt 

resultat eftersom den geometriska fördröjningen inte är linjärt beroende av minv . För dessa 
fordon som fördröjs av konflikt men ej stannar antas att minhastigheten är rektangelfördelad 

[ ]min,0 vR . Fordon som enbart är geometriskt fördröjda ( min0 vv = är geometriberoende).  

Den geometriska fördröjningen beräknas slutligen enligt 

( ) ( )
0

2
min0

2
min

22 Av
vv

Rv
vv

d
a

a
g

−
+

−
= , 

där 
av = fordonets ansatshastighet, 

0v = den hastighet fordonet håller genom korsningen, 

minv = minsta svänghastigheten och 
R  och A är retardations och accelerationskonstanter enligt Tabell 3. 
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Personbilar Tunga fordon Hastighet km/h 

R (m/s2) A (m/s2) R (m/s2) A (m/s2) 

0 – 50 2,0 2,0 2,0 1,0 

50 – 70 1,0 1,0 1,4 1,4 

70 - 90 0,5 0,5 - - 

 Tabell 3 Retardations och accelerationskonstanter, (Vägverket, 1995). 

Den geometriska fördröjningen kan delas upp i retardationskomponent grd  och 
accelerationskomponent gad . Detta görs för att kunna beräkna den totala fördröjningen. 

Total fördröjning 
Den totala fördröjningen är summan av interaktionsfördröjning och geometrisk fördröjning. 
Det är dock antaget att åtminstone en del av retardationskomponenten, grd , inte adderas 
eftersom retardationen till viss grad äger rum när fordonet kommer ikapp kön. Följande 
samband uttrycker den totala fördröjningen 

( ) gagrct dddMAXd += , ( ) gagrct dddMAXd += ,  
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4 Fältmätningar 

Samtliga fältmätningar utfördes i Linköpings- och Norrköpingsområdet. På så vis kunde tiden 
för att hitta lämpliga mätobjekt begränsas på grund av lokalkännedom om dessa städer. 
Mätobjekten valdes ut baserat på vår uppfattning om trafiksituationen i rusningstid. Högt 
belastade korsningar önskades eftersom det är dessa som är mest intressanta att studera i 
sammanhanget framkomlighet och restid.   

Syftet med fältmätningarna var dels att ge oss data för framtagning av verkliga 
framkomlighetsmått vilka beskrivs i kapitel 5 och dels att ge den indata, se kapitel 3.1 som 
behövs för att kunna göra beräkningar i Capcal.  

Inledningsvis gjordes ett antal testfilmningar för att fältmätningarna skulle kunna planeras och 
genomföras korrekt. 

4.1 Testmätning 
För att fastställa lämpliga korsningar och vilka mätningar som kunde utföras i dessa så 
gjordes inledningsvis ett antal testmätningar. Dessa gick ut på att studera mätobjekten under 
eftermiddagens rusningstid. Det var intressant dels för att få en uppfattning om hur stor 
belastningen var i korsningarna och dels för att undersöka möjligheten att täcka in 
korsningarna under filmning. Det krävdes att minst en tillfarts kölängd och flöde skulle kunna 
filmas samt att vi själva skulle kunna observera överordnade flöden som får betydelse för 
framkomligheten i tillfarten.  

En del tilltänkta mätobjekt valdes bort eftersom flödena visade sig vara så pass låga att det 
inte var intressant att studera framkomlighetsmåtten i korsningarna. Vissa korsningar 
blockerades av för kraftiga köbildningar i närliggande trafikanläggningar och kunde därför 
inte användas. Korsningens storlek i kombination med flödet fick också betydelse för om den 
kunde utgöra ett lämpligt mätobjekt. En stor korsning och ett högt flöde gjorde att vi inte 
skulle hinna göra de manuella mätningar som krävdes. Det var svårt att hinna räkna antal 
fordon och deras riktning.  

Efter testmätningarna kunde lämpliga mätobjekt väljas och genomförandet av fältmätningarna 
planeras.  

4.2 Genomförande av fältmätningar 
Mätningarna utfördes under en begränsad tidsperiod. För att få ett så stort flöde som möjligt 
valdes eftermiddagens maxtimma. Denna antogs inträffa mellan 16.00 och 17.00 då det i 
allmänhet är hög trafik i städer. Tack vare lokalkännedom om korsningarna visste vi dessutom 
att korsningarna var högt belastade vid denna tidpunkt.  

Mängden data från fältmätningarna begränsades av antalet videokameror samt deras räckvidd. 
Vi hade tillgång till två videokameror med stativ. Minst en tillfart i cirkulationsplatserna 
kunde täckas upp och gav önskad data. Med fler videokameror kan en större datamängd 
samlas in men det måste vägas mot den tid det tar att bearbeta filmupptagningar från olika 
kameror. Vad gäller t-korsningar så täckte kamerorna tillräckligt stort område för att önskade 
mätningar skulle kunna genomföras.  

Efter testmätningarna kunde fastställas hur kamerorna skulle placeras och vad som måste 
mätas för hand. Vid mätning av t-korsning placerades videokameran mitt emot den 
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underordnade tillfarten, se Figur 6. På filmen kan då mätas trafikflöden och svängandelar på 
den överordnade leden samt trafikflöden, svängandelar, kölängd och restid i underordnad 
tillfart. Även i cirkulationsplatserna placeras en videokamera mitt emot den tillfart som 
studerades, se Figur 7. På filmen kunde då mätas kölängd, flöde och restid i underordnad 
tillfart samt det överordnade cirkulerande flödet som passerar framför kameran.  

 

Figur 6 Kamerans placering vid videofilmning av t-korsning. 

 

Figur 7 Kamerans placering vid videofilmning av cirkulationsplats. 

Varje enskild tillfart i en cirkulationsplats kan i princip betraktas som en t-korsning med 
överordnat flöde i en riktning. Vad som händer i denna tillfart/t-korsning är oberoende av vad 
som händer i övriga tillfarter. Det är endast det överordnade flödet som måste beaktas. 
Cirkulerande flöde som passerar vald underordnad tillfart räknas som det överordnade flödet. 
För en enfältig cirkulationsplats behöver endast det cirkulerande flödet studeras oberoende av 
från vilken annan tillfart det kommer ifrån. När det finns plats för två fordon i bredd i en 
enfältig cirkulationsplats så betraktas den som tvåfältig. I de fall tyngre fordon inte kan köra i 
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bredd så är det en bedömningsfråga om cirkulationsplatsen ska anses vara en- eller tvåfältig. 
En svaghet i Capcal är att cirkulationsplatserna inte kan modelleras växelvis en- eller 
tvåfältiga. Om det finns två körfält så beror framkomligheten för underordnat flöde av hur det 
cirkulerande flödet fördelas på körfälten. Fördelningen kan anges på olika sätt. En metod är 
att mäta fördelningen genom att räkna yttre och inre cirkulerande flöde. En annan metod är att 
räkna de tre överordnade strömmarna för tillfarten. Den här metoden är svår. Dels täcker inte 
filmupptagningen alla tillfarter och dels är det svårt att hinna räkna de tre överordnade 
strömmarna. Vi har alltså valt den första metoden och har räknat yttre och inre överordnat 
flöde på filmupptagningen. Vad gäller det underordnade flödet i cirkulationsplatsen så mättes 
det manuellt vid tillfället för filmupptagningen. Det räckte att skilja på högersvängande och 
övriga eftersom de som kör rakt fram eller svänger vänster har samma kritiska tidsavstånd. 

Fältmätningarna genomfördes under oktober 2004. Arbetet drog ut på tiden på grund av ett 
antal faktorer. För att filmkvalitén skulle bli så bra som möjligt och för att videokamerorna 
inte skulle ta skada krävdes uppehållsväder. Dessutom kunde vi enbart filma en korsning per 
dag eftersom vi skulle filma eftermiddagens maxtimma. Det krävdes också att vi båda två var 
närvarande vid varje mätning. En viktig orsak till att fältmätningarna tog så pass lång tid var 
att de ibland fick avbrytas och genomföras vid annat tillfälle. Det berodde exempelvis på 
väderförhållanden och dåliga batterier i filmkameran. Rent praktiskt var fältmätningarna 
tidskrävande dels på grund av tiden för transport till och från korsningarna dels på grund av 
tiden att ställa upp kameran på bästa sätt. Vissa genomförda fältmätningar har i efterhand 
valts bort eftersom det visade sig att korsningarna var för lågt belastade. 

4.3 Mätobjekt  
Många korsningar som tidigare varit högt belastade har redan åtgärdats med just 
signalreglering eller ombyggnation och därför begränsades urvalet av mätobjekt. Dessutom 
begränsades antalet mätobjekt av tid för och omfattning på examensarbetet. Signalreglerade 
korsningar valdes bort eftersom i dessa påverkas trafikantbeteendet mer av regleringen än av 
interaktionen mellan trafikanterna. I signalreglerade korsningar gäller då inte antagandena om 
kritiska tidsavstånd. Mätobjekten skulle även vara oberoende av närliggande korsningar och 
regleringar. Vid en testmätning upptäcktes nämligen att vid rusningstid i två närliggande 
korsningar så blockerades den ena korsningen av kön från den andra korsningen och det är 
därför svårt att fastställa korrekta värden på framkomlighetsmåtten.   

Det slutgiltiga urvalet utgjordes av tre cirkulationsplatser och två t-korsningar. T-korsningar 
valdes därför att de har den enklaste typen av interaktion mellan trafikflöden och därför blir 
lättare att hantera vid fältmätning och databearbetning. Cirkulationsplatser var intressanta 
eftersom det gjorts få fältmätningar i dessa, (Hagring, 2000). I alla cirkulationsplatser har vi 
gjort mätningar i två tillfarter förutom Finspångsvägen/Hagagatan där vi gjorde mätningar i 
en tillfart. Valda korsningar i Norrköping visas på karta i  Figur 8 och i Linköping i Figur 9. 
En tillfart i en cirkulationsplats kan också liknas vid en t-korsning vilket får betydelse för hur 
fältmätning genomförs. 
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Figur 8 Karta över Norrköping med markerade korsningar i rött. (Gula sidorna) 

 

 

Figur 9 Karta över Linköping med markerad korsning i rött. (Gula sidorna) 
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4.4 T-korsningar 

4.4.1 Söderleden/Dagsbergsvägen, Norrköping 
Söderleden är överordnad led och Dagsbergsvägen underordnad med väjningsplikt. 
Söderleden är en viktig kringled söder om innerstaden och den har under våren och sommaren 
2004 byggts om. En stor ljusreglerad korsning vid Skarphagsleden har ersatts av en 
plankorsning för att minska konflikter. Det har lett till ökad genomströmning på Söderleden 
vilket kan ha minskat framkomligheten på underordnade tillfarter såsom Dagsbergsvägen. 
Dagsbergsvägen är en av länkarna in mot centrum från Söderleden. Här kan det uppstå långa 
köer vid höga flöden på den överordnade leden och därför är korsningen ett intressant 
mätobjekt för vår studie.  

På Söderleden österut från mätobjektet ligger en signalreglerad korsning som är synlig från 
den underordnade tillfarten. Det kan eventuellt få betydelse för beteendet hos förarna i 
underordnade flöden. Fordonen i underordnad tillfart skulle kunna hinna köra ut eftersom 
överordnade fordon som stannat i den signalreglerade korsningen måste accelerera från 
stillastående upp till hastighetsgränsen. För att ta hänsyn till detta beteende när beräkningar 
görs i Capcal så kan hastigheten på överordnad led sänkas.  

I förhållande till stopplinjen så är lutningen på underordnad led negativ, alltså nedförslut. Det 
får dock ingen betydelse för framkomligheten och därför tas inte hänsyn till detta i Capcal 
(Hagring, 2003). I korsningen förekommer ingen konflikt med oskyddade trafikanter. 
Framkomlighetsmått och flöden mättes i tillfart Dagsbergsvägen se Figur 10 och Söderleden 
V, se Figur 11. 

 

Figur 10 Underordnad tillfart i t-korsningen Söderleden/Dagsbergsvägen. 

I Figur 10 kan urskiljas att högersväng från överordnad led sker innan korsningen och vi har 
därför valt att bortse från detta flöde i framkomlighetsberäkningarna. För tydligare översikt se 
Bilaga I, Figur I-I. Förarna i underordnad tillfart ser tidigt överordnade högersvängande 
fordon och behöver därför inte vänta extra tid för att avgöra om fordonen ska köra rakt fram 
eller höger.  
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Figur 11 Överordnad tillfart vänstersväng i t-korsningen Söderleden/Dagsbergsvägen. 

4.4.2 G: a Tanneforsvägen/Hagalundsvägen, Linköping 
Korsningen kan beskrivas som en knutpunkt för trafik in till och ut från staden. Den fördelar 
trafik mellan Linköpings centrum, två industriområden och Linköpings sydöstra delar. I 
rusningstrafik uppstår kraftiga köbildningar på underordnad led vilken är Hagalundsvägen. 
Den underordnade leden korsas av järnväg ca 60 m från t-korsningen. Det kan eventuellt ha 
inverkan på flödena i den underordnade tillfarten.  

Många överordnade fordon kör i högre hastighet än vad som är tillåtet vilket kan få betydelse 
för beteendet hos förarna i underordnade fordon på så vis att de inte tror sig hinna köra ut. Det 
kan modelleras genom att justera hastighetsgränsen i Capcal till en högre hastighet.  

Interaktioner med oskyddade trafikanter sker visserligen i korsningen men dessa är få. 
Dessutom är övergångsställena placerade innan väjningslinjen och Capcal tar därför ingen 
hänsyn till den konflikten, (Hagring 2003). Oskyddade trafikanter mättes därför inte i denna 
korsning. Framkomlighetsmåtten mättes endast i underordnad tillfart vänstersväng men flöden 
mättes i alla tillfarter se Figur 12. 

 

Figur 12 Underordnad tillfart i t-korsningen G: a Tanneforsvägen/Hagalundsvägen. 
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4.5 Cirkulationsplatser 

4.5.1 Ståthögavägen/Malmgatan, Norrköping 
Cirkulationsplatsen är nybyggd sedan vintern 2003/2004 och var tidigare en signalreglerad 
korsning med långa köer. Trots att trafiken flyter på bättre nu så kan det uppstå längre köer på 
morgonen och under eftermiddagen. Cirkulationsplatsen är en av de större som studerats i 
detta arbete och består av två körfält. Denna rondell ligger på Ståthögavägen vilket är en 
starkt trafikerad genomfartsled i Norrköping. Malmgatan är inte lika starkt trafikerad men 
genererar trafik då vägen är en av dem som leder ut till Ingelstad Köpcentrum. Mätningarna 
har gjorts i tillfart Ståthögavägen Ö, se Figur 13 och Malmgatan S se Figur 14. Tillfarten 
Ståthögavägen har två körfält men vi har endast mätt framkomlighetsmått i högra körfältet 
eftersom det var högt belastat.  

  

 

 

Figur 13 Tillfart Ståthögavägen Ö. 

 

Figur 14 Tillfart Malmgatan S. 
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4.5.2 Södra Promenaden/Albrektsvägen, Norrköping 
Cirkulationsplatsen ligger i centrala Norrköping med mycket trafik som ska rakt genom 
staden i sydnordlig riktning men även östvästlig riktning. Cirkulationsplatsen har inte två 
körfält men storleken på körfältet gör att två fordon kan köra parallellt och därmed betraktas 
rondellen som tvåfältig vid beräkningen i Capcal. Kungsgatan som efter rondellen heter 
Albrektsvägen är en av få överfarter vid Motala Ström vilket gör att mycket trafik därför 
passerar i rondellen. Antalet interaktioner med oskyddade trafikanter är högt relativt övriga 
rondeller. Både på Södra promenaden, Kungsgatan och Albrektsvägen finns väl använda 
gång- och cykelbanor. I detta fall tar vi hänsyn till oskyddade trafikanter eftersom 
övergångsställena är placerade efter väjningslinjen, (Hagring 2003). Mätningarna har gjorts i 
tillfart Albrektsvägen, se Figur 15 och Södra Promenaden Ö, se Figur 16 

 

Figur 15 Tillfart Albrektsvägen. 

 

 

Figur 16  Tillfart Södra Promenaden Ö. 
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4.5.3 Finspångsvägen N/Hagagatan, Norrköping 
Denna cirkulationsplatsen är belägen i sydvästra delen av Norrköping. Finspångsvägen är en 
led in till Norrköping från Finspång. I och med att vägen i stort sett är den enda som går till 
Finspång är den starkt trafikerad. Bostadsområdet Haga ligger i anknytning till Hagagatan 
vilket även genererar en del trafik. Cirkulationsplatsen är relativt liten övriga 
cirkulationsplatser i studien och består av ett körfält där fordonen inte kan köra parallellt. Vid 
mätningarna togs inte hänsyn till oskyddade trafikanter på grund av övergångsställenas 
placering, Hagring (2003). Köer uppstår ofta i tillfart Finspångsvägen N in mot Norrköping 
under eftermiddagen, vilket är anledningen till att cirkulationsplatsen valdes som mätobjekt. 
Mätningarna utfördes endast i tillfart Finspångsvägen N, se Figur 17. 

 

Figur 17 Tillfart Finspångsvägen N. 
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5 Framtagning av framkomlighetsmått 

Filmupptagningarna har bearbetats i efterhand för att ta fram de framkomlighetsmått som ska 
jämföras. De mått som tagits fram är kapacitet, belastningsgrad, fördröjning och kölängd samt 
betjäningstiden. Varje film bearbetades minst fem gånger för att få fram framkomlighetsmått 
samt för att vi med säkerhet skulle få den data som behövdes för implementering i Capcal. 
Bearbetning en gång för varje mått och ytterligare en gång för att räkna de flöden som inte 
räknats vid fältmätningen.  

5.1 Implementering i Capcal 
För att beräkna framkomlighetsmått i Capcal krävs geometrisk indata och trafikflöde. Den 
geometriska indata för t-korsningar är frånfartsbredd, refugbredd, körfältsbredd, radie och 
anslutningsvinkel och för cirkulationsplats körfältsbredd och växlingssträckans bredd. För vår 
implementering har denna indata tagits fram dels genom kartmätningar men även genom 
mätning på plats med måttband. Trafikflödet har räknats vid fältmätning samt 
filmbearbetning. Andra indata som behövdes för implementeringen var korsningstyp, 
hastighet, reglering och antal tillfarter i korsningen vilka registrerades vid fältmätningarna. I 
de korsningar där övergångsstället är placerat efter stopp- eller väjningslinjen tas hänsyn till 
de oskyddade trafikanterna och antalet anges i Capcal. Efter implementeringen väljs 
beräkning på aktuell korsning. Resultatet av beräkningen presenteras under en meny med 
rapporter över utdata.  

De framkomlighetsmått som har beräknats i Capcal kallas fortsättningsvis för beräknade 
framkomlighetsmått. 

5.2 Kalibrering av Capcal 
I två fall av beräkningarna blev resultaten orimliga jämfört med hur vi uppfattat 
trafiksituationen i verkligheten. Det gällde fördröjning och kölängd i t-korsningarna 
Söderleden/Dagsbergsvägen och G: a Tanneforsvägen/Hagalundsvägen. De värden som 
Capcal beräknade blev mycket höga jämfört med hur vi upplevde de verkliga förhållandena. 
Implementeringen var korrekt gjord så felet berodde på något annat. Genom att justera 
hastigheterna, se kapitel 4.4.1 och 4.4.2 i Capcal på överordnad led efterliknades ett mer 
verkligt trafikantbeteende och vi fick mer rimliga beräkningsresultat.  

5.3 Uppmätta framkomlighetsmått 
För att mäta framkomlighetsmåtten från verkligheten bearbetades som vi tidigare nämnt 
filmerna ett antal gånger. Hur framkomlighetsmåtten skulle mätas diskuterades fram 
tillsammans med examensarbetets initiativtagare. Nedan beskrivs de olika 
framkomlighetsmåtten, vilken data som behövts för att beräkna dem och hur dem har tagits 
fram. 

Vad gäller tillfart Ståthögavägen och Finspångsvägen så kunde inte kölängd och fördröjning 
mätas på grund av att köslutet inte kunde urskiljas. Övriga framkomlighetsmått gick dock bra 
att mäta i dessa tillfarter. 

De framkomlighetsmått som har tagits fram från filmerna kallas fortsättningsvis för uppmätta 
framkomlighetsmått. 
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5.3.1 Kapacitet 
Korsningens kapacitet är det största trafikflöde som kan passera per tidsenhet. Under 
förutsättning att korsningen är belastad under tillräckligt lång tid, i storleksordningen 30 
minuter eller mer (Hagring 2000), kan kapaciteten mätas manuellt. Antag att det finns en kö 
under t sekunder och att det under denna tid avvecklas N fordon. Kapaciteten blir då N/t och 
uttrycks sedan som fordon per timma.  

Vid bearbetning av filmerna visade det sig att inget mätobjekt hade sammanhängande kö i 30 
minuter eller mer. Några låg kring 20 minuter och några så lågt som under 10 minuter. För att 
ändå ta fram värden som kunde jämföras med Capcal så mättes kapaciteten för den längsta 
tidsperiod då det var sammanhängande kö. Det påverkade naturligtvis tillförlitligheten i 
resultaten vilket tas hänsyn till i analysen. Vid mätning av kapaciteten har tidtagarur använts 
för att mäta tiden då underordnad tillfart var belastad samtidigt som antal fordon som passerar 
stopp- eller väjningslinjen räknades. 

5.3.2 Belastningsgrad 
Belastningsgraden kan mätas som den andel av tiden då det finns något fordon vid stopp- eller 
väjningslinjen och motsvarar då förhållandet mellan inkommande trafikflöde och korsningens 
kapacitet. Tiden mättes med hjälp av tidtagarur från det att första fordonet i en kö nådde 
stopplinjen till det att sista fordonet i den kön passerade stopplinjen. Om det inte bildades 
någon kö mättes endast ett fordons passage vid stopplinjen. Tiderna summerades och viktades 
mot den totala tiden för mätningarna. Summan av tiderna dividerades med 3600 s eftersom 
mätningen utfördes under en timma. Kvoten representerar belastningsgraden som i vårt fall 
varierar mellan 0 och 1. Däremot kan belastningsgraden överstiga 1 i Capcals beräkning 

vilket beror på att kapaciteten beräknas som 
K
q , se kapitel 4.2  för ytterligare förklaring av 

hur Capcal beräknar belastningsgraden. Även i verkligheten kan belastningsgraden överstiga 
1. Det innebär att kön inte hinner avvecklas under en tidsperiod. Flödet är högre än vad 
kapaciteten och belastningsgraden blir hög. Med den metod som vi använder i vår mätning 
kan vi inte få en belastningsgrad över 1, allt över 1 representeras av 1. Den högsta 
belastningen vi kan få från mätningen är om det är kö i 3600 sekunder, vilket ger en 
belastningsgrad på 1. Om kön inte avvecklats när mätningen avslutas innebär det alltså att 
belastningsgraden överstiger 1. 

5.3.3 Fördröjning 
Fördröjningen kan definieras som den extra tid det tar för ett fordon att köra genom 
korsningen jämfört med om korsningen inte fanns. Fördröjningen består av 
interaktionsfördröjning och geometrisk fördröjning men det är inte så enkelt att total 
fördröjning är summan av dessa två. Interaktionsfördröjningen uppkommer på grund av 
konflikten mellan interagerande fordon i en korsning. Geometrisk fördröjning i sin tur är 
fördröjning som beror på att fordonen måste variera hastigheten. Total fördröjning består av 
accelerationsfördröjning och det största värdet av interaktionsfördröjning och 
retardationsfördröjning.  

När fördröjningen mättes utgick vi från restiden mellan en punkt innan och en punkt efter 
korsningen. Restiden mellan dessa punkter har jämförts med den tid det tar att köra samma 
sträcka i gällande hastighetsbegränsning om inte korsningen skulle ha funnits. Skillnaden 
mellan dessa restider utgör alltså fördröjningen. Var femte fordon mättes. På så vis fick vi en 
bra representation av medelfördröjningen per fordon för den timma som fältmätningen utförts 
under. Dessutom sparades tid jämfört med om varje fordon skulle ha mätts. Vid testmätning 
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av varje fordon på en av filmerna visade det sig att skillnaden i medelfördröjning jämfört med 
om var femte fordon mättes blev mycket liten. Vi ansåg det därför inte vara motiverat att mäta 
varje fordon.  

I Capcal beräknas interaktionsfördröjning med utgångspunkt från köteori, där fordonen saknar 
hastighet. I verkligheten har fordonen hastighet.  Om interaktionsfördröjningen mäts från det 
att ett fordon anslutit till kön till dess att det passerat stopp- eller väjningslinjen vilket är det 
mest rimliga, skiljer sig denna mätning från Capcals beräkning. För att få exakt samma 
situation i verkligheten kan man tänka sig att ett fordon kör in i kön med full hastighet och 
därefter retarderar momentant. I det ögonblicket fordonet börjar retardera borde man börja 
mäta. Det är ju inte möjligt i praktiken eftersom ögonblicket när olika förare retarderar 
varierar. Istället måste man börja mäta när fordonet når kön. Det innebär i vårt fall att ett 
fordon som retarderar mycket långsamt och når kön senare än ett fordon som har ett hastigt 
retardationsförlopp ändå får samma interaktionsfördröjning. Det blir därför ett visst fel i 
mätningen, en underskattning av interaktionsfördröjningen.  

5.3.4 Kölängd 
Medelkölängden i ett körfält mäts i antalet fordon. När medelkölängden beräknades för ett 
körfält studerades flödet in till kön och ut från kön i tidsintervall på 15 sekunder under en 
timma. Genom att räkna antalet fordon som lämnade kön och antalet fordon som ankom till 
kön kunde kölängden per intervall beräknas genom att summera differensen mellan inflöde 
och utflöde, enligt 

∑
=

−=
T

i
ii utinkö

1
 

iin  = flöde in till kö under intervall i 

iut  = flöde ut från kö under intervall i 
Medelkölängden beräknades sedan genom att vikta summan mot antalet intervall.  

5.3.5 Betjäningstid 
Betjäningstiden definieras som tiden ett fordon står vid stopp- eller väjningslinjen. Det vill 
säga enbart den tiden då fordonet står först i kö och inte hela tiden som fordonet står i kö. 
Fordonen klockades från att de anlänt till stopp- eller väjningslinje till dess att de körde ut i 
korsningen.  

Måttet erhålls inte direkt som utdata från Capcal men kan beräknas som 1/kapaciteten om 
belastningsgraden > 1. När belastningsgraden < 1 finns två alternativ. Om det finns en kö 
beräknas betjäningstiden som 1/kapaciteten. Finns ingen kö blir betjäningstiden oberoende av 
följdtiden. Medelbetjäningstiden beräknas då som antalet förkastade tidsavstånd gånger 
tidsavståndens genomsnittliga längd. I och med att inte dessa tidsavstånd och dess 
genomsnittliga längd redovisas i Capcals utdata så har vi beräknat betjäningstiden som 
1/kapaciteten. 

När betjäningstiden togs fram i fältmätningarna så gjordes mätningen när det var kö för att på 
bästa sätt få en betjäningstid som motsvarar 1/kapaciteten. På så vis görs en så rättvis 
jämförelse mellan Capcal och verkligheten som är möjligt i vårt examensarbete.  
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6 Analys 

I detta kapitel redogörs för jämförelsen mellan beräknade och uppmätta framkomlighetsmått. 
I de fallen uppmätt framkomlighetsmått bygger på medelvärden presenteras jämförelsen med 
Capcal i diagramform. Fördelningen för uppmätt värde visas i ett stapeldiagram där också 
uppmätt och beräknat medelvärde redovisas. På så vis ges en tydlig bild av hur beräknat värde 
förhåller sig till de uppmätta. I jämförelsen nöjer vi oss alltså inte med att jämföra 
medelvärdena utan även hur beräknat medelvärde hamnar i relation till fördelningen över 
uppmätta värden. Våra uppmätta medelvärden ger inte alltid en rättvis bild av verkligheten 
eftersom extremvärden drar upp medelvärdet. 

För övriga fall där ingen fördelning kan presenteras redovisas framkomlighetsmåtten i 
tabellform för de olika mätobjekten. Det går att utläsa uppmätt värde och värde beräknat i 
Capcal. Eventuella skillnader mellan de olika värdena diskuteras och tillförlitligheten i 
resultaten kommenteras. I våra analyser tar vi hänsyn till hur noggrant det är möjligt att 
genomföra fältmätningar och i vilken utsträckning det är möjligt att efterlikna trafiken med en 
programvara som Capcal. 

I bilaga I finns planritningar över korsningarna med de olika tillfarterna.  

Valet av analysmetod arbetades fram under examensarbetets gång. Till en början var tanken 
att använda någon form av statistiskt test. En metod som prövades var att beräkna 
konfidensintervall för uppmätta värden och sedan undersöka om beräknade värden låg inom 
dessa intervall. På grund av för stor variation i indata blev standardavvikelsen i vissa högre än 
uppmätt medelvärde. Det ledde till felaktiga konfidensintervall och metoden höll inte för att 
göra en korrekt jämförelse. Dessutom görs förenklingar i varje beräkning och jämförelsen blir 
därför mindre noggrann. I samband med bearbetning av indata så bestämdes istället den 
metod med diagram och tabeller som nu används. Den kom sig av att uppmätta värden skulle 
presenteras på ett överskådligt sätt i relation till Capcals beräknade värden.  
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6.1 Kapacitet 
Tabell 4 visar en jämförelse av framkomlighetsmåttet kapacitet. Enheten är fordon per timma. 
Belastningstiden finns med i tabellen för att kunna kommentera tillförlitligheten i mätningen, 
ju större belastningstid desto högre tillförlitlighet. Det framgår i tabellen vilken hastighet 
enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på berörda tillfarter. Hastigheten anges 
inom parantes. Observera att i t-korsning Söderleden/Dagsbergsvägen har hastigheten ändrats 
från 70 km/h till 50 km/h och för Hagalundsvägen tvärt om. 

Korsning Belastningstid Uppmätt värde Beräknat värde 

T-korsning 

Söderleden/Dagsbergsvägen, 
överordnad tillfart, vänstersväng  

2 min 390 481 (70 km/h) 

639 (50 km/h) 

Söderleden/Dagsbergsvägen, 
underordnad tillfart, 
vänstersväng 

26 min 209 135 (70 km/h) 

221 (50 km/h) 

Hagalundsvägen, underordnad 
tillfart, vänstersväng 

24 min 269 391 (50 km/h) 

276(70 km/h) 

Cirkulationsplats, tillfart 

Ståthögavägen, högersväng + 
rakt fram 

18 min 849 878 

Malmgatan, en fil alla riktningar  6 min 612 608 

Södra promenaden, en fil alla 
riktningar 

6,5 min 714 934 

Albrektsvägen, högersväng + 
rakt fram 

6,5 min 520 783 

Albrektsvägen, vänstersväng 0,5 min 284 691 

Finspångsvägen, en fil alla 
riktningar 

3,5 min 900 1151 

Tabell 4 Jämförelse av uppmätt och beräknade värden på kapaciteten.  

För de tillfarter där vår belastningstid varit 18 minuter eller högre kan konstateras att 
kapaciteterna stämmer bra överens. I de aktuella fallen är beräknade värden 3-6 procent högre 
än uppmätta värden. Capcal har visserligen en benägenhet att överskatta kapaciteten (Hagring, 
1995) men vi anser skillnaden vara så liten så värdena får betraktas som överensstämmande. 
Vi kan våga oss på att utifrån detta anta att om förutsättningarna för mätning av kapaciteten 
hade varit bättre så skulle verkliga värden och beräknade värden överensstämma bättre i 
samtliga fall. Med bättre förutsättningar menar vi möjligheten att mäta kapaciteten baserat på 
en belastningstid på 30 minuter eller längre.  

Tillförlitligheten i de uppmätta värdena för kapaciteten kan ifrågasättas i och med att 
belastningstiden var kortare än 30 minuter. En låg belastningstid kan ge ett felaktigt värde på 
kapaciteten. Det är större osäkerhet vad gäller representationen av korsningens kapacitet. Det 
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är därför svårt att göra en bedömning av om de värden Capcal har beräknat stämmer med 
verkligheten eller inte.  

6.2 Fördröjning 
I diagrammen nedan visas en jämförelse av framkomlighetsmåttet fördröjning. Enheten är 
sekunder. Fördelningen på uppmätta värden presenteras i diagramform. Dessa beskriver 
relativa sannolikheten för en viss fördröjning. I diagrammet visas även uppmätt medelvärde 
samt beräknat medelvärde. Vid jämförelsen förs en diskussion kring var någonstans beräknat 
värde hamnar i relation till dels fördelningen och dels uppmätt medelvärde.  

6.2.1 Söderleden/Dagsbergsvägen, överordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 1 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden. Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på 
berörda tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Fördröjning i sekunder

R
el

at
iv

 s
an

no
lik

he
t

Uppmätt medelvärde = 12 s
Beräknat medelvärde (50 km/h) = 8 s
Beräknat medelvärde (70 km/h) =9 s

 

Diagram 1Fördelning av uppmätta fördröjningar, Söderleden vänstersväng. 

Vi anser att överensstämmelsen är bra. Beräknade medelvärden hamnar inom det område där 
de flesta uppmätta värdena ligger se. Dessutom är det samma storleksordning på uppmätt 
medelvärde och beräknade värden. 
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6.2.2 Söderleden/Dagsbergsvägen, underordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 2 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade värden. 
Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på berörda 
tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238

Fördröjning i sekunder

R
el

at
iv

 s
an

no
lik

he
t

Uppmätt medelvärde = 91 s
Beräknat medelvärde (70 km/h) =1031 s
Beräknat medelvärde (50 km/h) =111 s

 

Diagram 2 Fördelning av uppmätta fördröjningar, Dagsbergsvägen. 

Med hastighetsbegränsning 70 km/h i Capcal så blev medelfördröjningen tio gånger så stor 
som uppmätt medelvärde. Det ansåg vi vara mycket orimligt och något som måste justeras för 
att en rättvis jämförelse skulle kunna göras. Istället sattes hastighetsbegränsningen alltså till 
50 km/h och då blev resultatet betydligt bättre. Uppmätt och beräknat medelvärde stämmer nu 
överens så till vida att de har samma storleksordning. Beräknat värde på fördröjningen för 
hastighetsbegränsningen 70 km/h finns inte ens med i diagrammet vilket tydligt visar hur fel 
det var. 
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6.2.3 Hagalundsvägen, underordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 3 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade värden. 
Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på berörda 
tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 3 Fördelning av uppmätta fördröjningar, Hagalundsvägen. 

När det gäller tillfarten Hagalundsvägen är beräknade värden mycket spridda i förhållande till 
uppmätt medelvärde. I ena fallet är det för lågt och i andra för högt enligt vad vi anser stämma 
med verkligheten. En anledning till detta antar vi är att hastigheten satts för hög i Capcals 
beräkningar. I kapitel 4.4.2 redogjorde vi för den hastighetsändring vi gjort i aktuell korsning. 
Hastighetsgränsen är 50 km/h men fordonen kör i allmänhet fortare på överordnad led. Vi har 
uppskattat att verklig hastighet är cirka 60 km/h men det kan inte väljas som förutsättning i 
Capcal. Istället har beräkningarna utförts med en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Det ger 
något för höga beräkningsresultat men efterliknar det verkliga förarbeteendet bättre än med en 
hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vi kan anta att om beräkningen kunde utföras med en 
hastighetsbegränsning på 60 km/h så skulle värdet hamna någonstans mittemellan de två 
nuvarande. I och med detta skulle det stämma bättre överens med uppmätt medelvärde.  
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6.2.4 Malmgatan, en fil alla riktningar 
Diagram 4 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade värden.  
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Diagram 4 Fördelning av uppmätta fördröjningar, Malmgatan. 

Till Capcals fördel kan nämnas att beräknat medelvärde ligger inom ramen för var de flesta 
uppmätta värdena hamnar det vill säga mellan 0 och 40 sekunder. Beräknat och uppmätt 
medelvärde stämmer bra överens.  
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6.2.5 Södra promenaden, en fil alla riktningar 
Diagram 5 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 5 Fördelning av uppmätta fördröjningar, Södra Promenaden. 

Uppmätt medelvärde och beräknat värde skiljer sig en del åt. Det uppmätta värdet är dubbelt 
så stort vilket i sin tur beror på ett antal höga värden på fördröjningen det vill säga mellan 30 
och 90 sekunder. Trots detta anser vi överenstämmelsen vara bra eftersom beräknat värde 
hamnar där sannolikheten är störst för uppmätta värden. Området som berörs är alltså mellan 
4 och 14 sekunder. 

6.2.6 Tillfarter utan uppmätt värde på fördröjning  
Orsaken till att inte uppmätta värden för tillfart Albrektsvägen tas upp är att många fordon i 
denna tillfart fick en negativ fördröjning. Det beror på att det var lägre trafikflöde där än vad 
vi förutsett och därför blev det mycket låga fördröjningar på de fordon som körde på 
Albrektsvägen. Dessutom gjorde den långa vägsträckan innan rondellen att fordonen kan hålla 
en ”fri hastighet”. Med ”fri hastighet” menar vi här en hastighet högre än gällande 
begränsning. Fördröjningen består av skillnad i tid mellan restid genom korsning i nuläget och 
restid om korsning ej funnits. Restiden utan korsning är framräknad genom att beräkna tiden 
det tar att köra sträckan i gällande hastighet, 50 km/h. Eftersom många kör fortare än så 
subtraheras för mycket tid ifrån restiden med korsning och det blir alltså negativa 
fördröjningar för dessa fordon. Om man ändå försöker sig på att göra en jämförelse mellan 
beräknat värden och hur vi upplever verkligheten så anser vi beräknade värden för 
Albrektsvägen höger och rakt fram vara trovärdiga. Det gäller även för det vänstra körfältet. 
Visserligen var det ett lågt flöde i det fältet men majoriteten av flödet fick ändå stanna till vid 
väjningslinjen.  

För tillfart Ståthögavägen och Finspångsvägen N har inte fördröjningen beräknats eftersom 
köerna där stundtals var så långa att inte köslutet kunde urskiljas på filmupptagningen. I och 
med detta kunde inte tidpunkt för fordonens ankomst till köslutet mätas och därmed inte 
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heller fördröjningen beräknas. Vi betraktar ändå beräknat värden som trovärdiga, se Tabell 5. 
Ståthögavägen hade långa köer i stort sett hela tiden och därmed är vår uppfattning att 
medelfördröjningen borde bli i storleksordning med Capcal. På Finspångsvägen var det som 
sagt stundtals långa köer. Det borde därför bli låg medelfördröjning eftersom i övrigt var det 
ingen kö alls. 

Tillfarter Uppmätt medelfördröjning Capcals 
medelvärde 

Tillfart Ståthögavägen  Ej beräknad 126 s 

Albrektsvägen, högersväng + rakt fram Negativa fördröjningar 8 s 

Albrektsvägen, vänstersväng Negativa fördröjningar 7 s 

Finspångsvägen, en fil alla riktningar Ej beräknad 4 s 

Tabell 5 Tillfarter utan uppmätt värde på fördröjning. 

6.2.7 Sammanfattning fördröjning 
Överlag stämmer värdena överens så till vida att det är samma storleksordning på de uppmätta 
och de beräknade medelvärdena. Tillförlitligheten kan ifrågasättas på grund av svårigheter vid 
fältmätningarna speciellt vad gäller tillfarten Södra promenaden. Där var det svårt att urskilja 
fordonen i köslutet enstaka gånger vilket får betydelse för beräkning av kölängd och 
fördröjning. Rent praktiskt innebär detta att det är svårt att följa och mäta tiden på samma 
fordon från köslut tills dess att det kör från tillfarten. 
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6.3 Belastningsgrad 
Tabell 6 visar en jämförelse av framkomlighetsmåttet belastningsgrad. Måttet saknar enhet 
men utrycker den andel av tiden som korsningen är belastad. Det framgår i tabellen vilken 
hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på berörda tillfarter. Hastigheten 
anges inom parantes. Observera att i t-korsning Söderleden/Dagsbergsvägen har hastigheten 
ändrats från 70 km/h till 50 km/h och för Hagalundsvägen tvärt om. 

Korsning Uppmätt värde Beräknat värde 

T-korsning 

Söderleden/Dagsbergsvägen, 
överordnad tillfart, vänstersväng 

0,33 0,39 (70 km/h) 

0,30 (50 km/h) 

Söderleden/Dagsbergsvägen, 
underordnad tillfart, 
vänstersväng 

0,94 1,53 (70km/h) 

0,93 (50 km/h) 

Hagalundsvägen, underordnad 
tillfart, vänstersväng 

0,99 0,71 (50 km/h) 

1,0 (70 km/h) 

Cirkulationsplats, tillfart 

Ståthögavägen, högersväng + 
rakt fram 

0,95 1,03 

Malmgatan, en fil alla riktningar 0,72 0,68 

Södra promenaden, en fil alla 
riktningar 

0,56 0,66 

Albrektsvägen, högersväng + 
rakt fram 

0,42 0,45 

Albrektsvägen, vänstersväng 0,19 0,19 

Finspångsvägen, en fil alla 
riktningar 

0,47 0,57 

Tabell 6 Jämförelse av uppmätt och beräknade värden på belastningsgraden. 

Vid jämförelse med beräknade värden är skillnaderna mycket små. Tillfart Albrektsvägens 
vänstra körfält har till och med precis samma belastningsgrad för beräknat och uppmätt värde. 
Vi anser också att värdena stämmer bra överens med hur vi uppfattat belastningen i de olika 
tillfarterna. Det finns dock intressanta skillnader att påpeka i tillfarterna Södra promenaden 
och Finspångsvägen. Uppmätta värden ligger i dessa fall cirka 20 procent lägre än beräknade 
värden. Orsaken kan ha att göra med underordnat flödes ankomster. I båda tillfarterna kom 
fordonen stötvis till korsningen. Ibland var det lång kö men andra stunder kom inget fordon 
alls. Det i sin tur kan till exempel bero på att det ligger signalreglerade korsningar i närheten 
som inverkar på det studerade flödet. Capcal använder sig av ett M/M/1-system för fordonens 
ankomst till korsning, se kapitel 3.4.3 vilket ger en jämnare fördelning av ankomsterna än i 
verkligheten. Dessutom tar inte Capcal hänsyn till de närliggande korsningarna med 
signalreglering. Resultatet av detta resonemang blir att ett stötvis ankommande flöde ger ett 
mindre bidrag till belastningsgraden än ett jämnare fördelat ankommande flöde.   
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Belastningsgraden var relativt andra framkomlighetsmått enkel att mäta. Det krävde att vi 
kunde studera en kö från att första fordonet nådde stopp- eller väjningslinje tills att sista 
fordonet körde från samma linje. Utrymmet för felaktig mätning var alltså inte stor och vi 
bedömer därför tillförlitligheten i våra uppmätta värden vara stor. 

6.4 Kölängd 
I diagrammen nedan visas en jämförelse av framkomlighetsmåttet kölängd. Enheten är antalet 
fordon i kö.  

6.4.1 Söderleden/Dagsbergsvägen, överordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 6 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade värden. 
Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på berörda 
tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 6 Fördelning av uppmätta kölängder, Söderleden vänstersväng. 

Som vi uppfattar verkliga förhållanden så var kölängden närmre noll fordon i snitt än två 
vilket också stämmer bra överens med var beräknat medelvärden ligger i diagrammet. Vid 
tillfället för mätningen var kölängderna stötvis längre men under en kort tid vilket ger ett 
högre bidrag till uppmätt medelvärde.  
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6.4.2 Söderleden/Dagsbergsvägen, underordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 7 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden. Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på 
berörda tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 7 Fördelning av uppmätta kölängder, Dagsbergsvägen. 

Efter nödvändiga justeringar gällande hastigheten på överordnad led så har vi fått en bra 
överensstämmelse. Dels ligger uppmätt och beräknat medelvärde nära varandra dels ligger de 
i mitten av fördelningen där de flesta uppmätta värdena hamnat. Beräknat värde på kölängden 
för hastigheten 70 km/h finns inte ens med i diagrammet vilket tydligt visar felaktigheten i det 
beräknade värdet. 
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6.4.3 Hagalundsvägen, underordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 8 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden. Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på 
berörda tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 8 Fördelning av uppmätta kölängder, Hagalundsvägen. 

Ingen av de beräknade medelvärdena hamnar i närheten av uppmätt medelvärde eller ens i 
tyngdpunkten för fördelningen. Det ser inte bra ut för Capcals del men vi antar att det mest 
har att göra med vilken hastighet vi använt i Capcal. Vi har ju som sagt uppfattningen att 
medelhastigheten på överordnad led är 60 km/h vilket inte kan användas i Capcal. Det skulle 
antagligen ge ett beräknat medelvärde som ligger mer inom ramen för det område med flest 
uppmätta värden. 
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6.4.4 Malmgatan, en fil alla riktningar 
Diagram 9 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 9 Fördelning av uppmätta kölängder, Malmgatan. 

Även i detta fall är överensstämmelsen bra mellan beräknat och uppmätt medelvärde. Om 
värdena avrundas till heltal så blir skillnaden bara ett fordon. Vi anser dessutom att beräknat 
värde hamnar lite bättre relativt fördelningen än vad uppmätt medelvärde gör. Det ligger i 
mitten av det område med mest sannolika kölängder. Uppmätt medelvärde blir högre på grund 
av långa kölängder vid få tillfällen.  
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6.4.5 Södra promenaden, en fil alla riktningar 
Diagram 10 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 10 Fördelning av uppmätta kölängder, Södra Promenaden. 

Som tidigare påpekats är tillförlitligheten i detta resultat liten med tanke på att det var svårt att 
utföra mätningen helt korrekt. Det var svårt att se köslutet vid vissa tillfällen vilket alltså får 
betydelse för kölängderna och medelkölängden. Det här är en möjlig orsak till varför 
överensstämmelsen är dålig i detta fall. Beräknat medelvärde ligger knappt inom området för 
uppmätta kölängder. Till vår fördel kan nämnas att en medelkö på 0,9 fordon tycks orimligt 
jämförelsevis med hur vi uppfattat trafiksituationen vid mättillfället. 8,5 fordon är mer rimligt 
enligt oss.  

Det är i och för sig möjligt att skillnaden beror på hur Capcal och vi tagit hänsyn till fordon 
som krypkör. Det ena fallet är att endast helt stillastående fordon betraktas som fordon i kö 
och de fordon som ansluter ska stanna vid köns slut. Andra fallet är att fordonen sakta rör sig 
framåt mot korsningen och de som ansluter måste kraftigt sänka sin hastighet till nästan 
stillastående. Vi har gjort vår mätning mer enligt det andra fallet och riktigt hur Capcal tar 
hänsyn till detta har vi inte kunnat reda ut. 
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6.4.6 Albrektsvägen, högersväng + rakt fram 
Diagram 11 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 11 Fördelning av uppmätta kölängder, Albrektsvägen högersväng och rakt fram. 

Överensstämmelsen är bra. Just den här tillfarten var inte så belastad som vi önskat och 
egentligen inget mätobjekt av större intresse. Dock kan påpekas att Capcal även måste kunna 
ge en bra beskrivning av en korsning med låg belastning. Det tycker vi att mätningen i den här 
tillfarten visar. 

6.4.7 Albrektsvägen, vänstersväng 
Diagram 12 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 12 Fördelning av uppmätta kölängder, Albrektsvägen vänstersväng. 
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Även här är belastningen låg. Vi har fått en bra överensstämmelse på uppmätt fördelning och 
beräknat medelvärde. 

6.4.8 Tillfarter utan uppmätt värde på kölängd  
På Ståthögavägen har vi inte något uppmätt värde att jämföra med, se Tabell 7 eftersom vi 
inte hade möjlighet att registrera köslutet. Det är en lång raksträcka innan tillfarten och den 
var belagd med kö stor del av tiden som vi gjorde fältmätning under. Vi kan inte avgöra om 
beräknat värde stämmer exakt med verkligheten men det ser trovärdigt ut. Vid tillfart 
Finspångsvägen hade vi stundtals problem att se köslutet och valde därför att inte mäta 
kölängden. Medelkölängd 0,3 ser rimligt ut. Långa stunder vid mättillfället var det ingen kö 
alls vilket kraftigt drar ner medelvärdet. 

Tillfarter Uppmätt medelkö Capcals 
medelvärde 

Tillfart Ståthögavägen  Ej beräknad 48,6 fordon 

Finspångsvägen, en fil alla riktningar Ej beräknad 0,3 fordon 

Tabell 7 Tillfarter utan uppmätt kölängd. 

6.4.9 Sammanfattning kölängd 
Överlag visar jämförelsen på en bra överensstämmelse. Tillförlitligheten i de uppmätta 
värdena kan ifrågasättas i detta fall. För att räkna ut medelkölängden för ett körfält studerades 
flödet in till kön och ut från kön i tidsintervall på 15 sekunder under en timma. Kölängden per 
intervall beräknades genom att summera differensen mellan inflöde och utflöde. 
Medelkölängden beräknades sedan genom att vikta summan mot antalet intervall. Ett mätfel 
av inflöde eller utflöde i de olika intervallerna gör att resultatet kan bli felaktigt. Om ett 
fordon registreras i fel intervall eller räknas två gånger så följer felet med i alla efterföljande 
intervall. Köerna blir alltså för långa. Tillvägagångssättet för att beräkna medelkölängden må 
låta enkelt men det var svårt att koncentrera sig och registrera rätt fordon i rätt intervall.  
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6.5 Betjäningstid 
I diagrammen nedan visas en jämförelse av framkomlighetsmåttet betjäningstid. Enheten är 
sekunder.  

6.5.1 Söderleden/Dagsbergsvägen, överordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 13 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden. Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på 
berörda tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 13 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Söderleden vänstersväng. 

När hastigheten sätts till 70 km/h i Capcal så genereras ett medelvärde för betjäningstiden 
som stämmer bra överens med uppmätt värde. Denna hastighet medför dock att värdena på 
fördröjning och kölängd i underordnad tillfart blev orimligt stora i Capcals beräkning. Det har 
vi justerat med en hastighetssänkning. Ändringen gör att överensstämmelsen för 
betjäningstiden blir något sämre men det uppvägs av att överensstämmelsen för de andra två 
framkomlighetsmåtten är betydligt bättre. Fortfarande är storleksordningen densamma för de 
olika medelvärdena och beräknat medelvärde när hastigheten är 50 km/h stämmer bra överens 
med fördelningen av uppmätta betjäningstider.  
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6.5.2 Söderleden/Dagsbergsvägen, underordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 14 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden. Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på 
berörda tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 14 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Dagsbergsvägen, vänstersväng. 

I princip kan samma resonemang gälla här som för den överordnade tillfarten. När hastigheten 
sänks påverkas betjäningstiderna så att skillnaden blir något större men det uppvägs som sagt 
av att överensstämmelsen för andra framkomlighetsmått blir bättre. 
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6.5.3 Hagalundsvägen, underordnad tillfart, vänstersväng 
Diagram 15 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden. Det framgår vilken hastighet enligt kalibreringen som gällt för de olika värdena på 
berörda tillfarter. Hastigheten anges inom parantes. 
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Diagram 15 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Hagalundsvägen vänstersväng. 

I det här fallet har hastigheten på överordnad led ökats för att få ett mer verkligt 
trafikbeteende i modellen. Det faller sig naturligt att betjäningstiderna i underordnad tillfart 
därför ökats. Beräknade värden skiljer sig i båda fallen från vårt uppmätta medelvärde men i 
förhållande till fördelningen så är överensstämmelsen bra.  



 

Analys 

59 

 

6.5.4 Ståthögavägen, högersväng + rakt fram 
Diagram 16 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 16 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Ståthögavägen högersväng och rakt fram. 

Förvånansvärt bra resultat så till vida att skillnaden är närmre obefintlig. Dessutom ligger 
båda medelvärdena i tyngdpunkten för fördelningen över uppmätta betjäningstider. Möjligen 
beror resultatet på att det var endast ett fåtal höga värden och i övrigt jämna betjäningstider. 
Det gjorde att vi fick ett bra urval på betjäningstider vid mätningen. 
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6.5.5 Malmgatan, en fil alla riktningar 
Diagram 17 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 17 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Malmgatan. 

Samma resonemang som för Ståthögavägen gäller även här. Bra överensstämmelse som beror 
på bra urval av betjäningstider. I det här fallet har vi några fler höga betjäningstider vilket gör 
att vårt uppmätta medelvärde blir lite högre.  

6.5.6 Södra promenaden, en fil alla riktningar 
Diagram 18 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0,1
0,12
0,14
0,16
0,18

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

Betjäningstid (sekunder)

R
el

at
iv

 s
an

no
lik

he
t

Uppmätt medelvärde = 5,9 s
Beräknat medelvärde  = 3,9 s

 

Diagram 18 Fördelning av uppmätta betjäningstider Södra Promenaden. 



 

Analys 

61 

Beräknat medelvärde i förhållande till fördelningen över uppmätta betjäningstider tyder på en 
bra överensstämmelse. Vårt uppmätta medelvärde ligger lite högre vilket beror på några 
enstaka höga betjäningstider. Det är mindre intressant eftersom de inte är representativa för 
betjäningstiderna i tillfarten.  

6.5.7 Albrektsvägen, högersväng + rakt fram 
Diagram 19 visar fördelning över uppmätta värde, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 19 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Albrektsvägen högersväng och rakt fram. 

Här anser vi att överensstämmelsen är god. Dels är skillnaden mellan medelvärdena liten dels 
ligger båda medelvärdena bra i förhållande till fördelningen. 

6.5.8 Albrektsvägen, vänstersväng 
Diagram 20 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  
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Diagram 20 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Albrektsvägen vänstersväng. 
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Beräknat värde ligger bättre till jämförelsevis med det uppmätta värdet. Dessutom hamnar 
beräknat värde i den stapeln med störst relativ sannolikhet för en viss betjäningstid.  

6.5.9 Finspångsvägen, en fil alla riktningar 
Diagram 21 visar fördelning över uppmätta värden, uppmätt medelvärde samt beräknade 
värden.  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Betjäningstid (sekunder)

R
el

at
iv

 s
an

no
lik

he
t

Uppmätt medelvärde = 4,7 s
Beräknat medelvärde  = 3,1 s

 

Diagram 21 Fördelning av uppmätta betjäningstider, Finspångsvägen. 

Även detta diagram tyder på en god överensstämmelse. Analysen följer tidigare resonemang 
kring hur beräknat värde förhåller sig till uppmätt fördelning och medelvärde.  

6.5.10 Sammanfattning betjäningstid 
Medelbetjäningstiden vid kö är inte svår att mäta så vi anser de uppmätta värdena vara 
rimliga. Beräknat värden är inte direkt missvisande eftersom de är i samma storleksordning 
som de uppmätta.  

Generellt sett är värdena beräknade i Capcal något lägre än uppmätta medelvärden. Tidigare 
forskning och studier kring kapacitetsberäkningar i Capcal visar att programmet har en 
benägenhet att överskatta kapaciteten (Hagring, 2000). Även i vår studie tenderar kapaciteten 
att överskattas men inte i någon större utsträckning. Med tanke på detta och att 
betjäningstiden beräknas som det inverterade värdet av kapaciteten är det troligt att 
betjäningstiden från Capcal blir något lägre än de uppmätta värdena. Så är även fallet i vår 
jämförelse. En annan trolig orsak till skillnaden är att enstaka höga värden bidrar till en högre 
uppmätt medelbetjäningstid. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Syftet med examensarbetet har varit att bedöma Capcals förmåga att beräkna framkomlighet. 
Det finns ett behov att studera om beräkningsmodellerna i Capcal är tillförlitliga att applicera 
på dagens trafikförhållanden. Fortfarande baseras modellerna på äldre teori och mätdata och 
det krävs därför nya fältmätningar för att kontrollera om samband mellan olika faktorer i 
modellerna fortfarande gäller. Generellt sett visar vår studie att beräknade värden och 
uppmätta värden stämmer bra överens. I de fall vi har en fördelning över uppmätta värden så 
hamnar oftast beräknade värden i tyngdpunkten för fördelningen. Det gäller alltså kölängd, 
fördröjning och betjäningstid. För övriga framkomlighetsmått rör det sig om samma 
storleksordning på de olika värdena även om de skiljer sig en del åt. För belastningsgraden är 
skillnaderna marginella. När det gäller kapaciteten ligger Capcal generellt högre än uppmätta 
värden vilket även är fastställt i tidigare forskning (Hagring, 1995). Det kan också bero på att 
tillförlitligheten i våra uppmätta värden är låg just vad gäller detta framkomlighetsmått.  

Det är mycket svårt att göra korrekta fältmätningar som ger exakta värden på verkligheten. 
Med det menar vi att om beräknade värden skiljer sig från våra uppmätta värden så behöver 
det inte nödvändigtvis betyda att Capcals förmåga att beskriva framkomligheten är mindre 
bra. Vissa korsningar uppfyllde inte alla kriterier på vad som var ett bra mätobjekt men vi 
mätte ändå framkomlighetsmåtten vilket minskar tillförlitligheten i värdena. För de korsningar 
som uppfyllde kriterierna med höga flöden och regelbunden köbildning stämde värdena bättre 
överens. Det efterfrågas fortfarande fältmätningar för modellvalidering vilket vi har full 
förståelse för. Det är svårt och tidskrävande att genomföra och bearbeta fältmätningar.  

Som analysen i kapitel 6 visat så får det också betydelse vilka värden som jämförs. Det kan ge 
en felaktig bild av överensstämmelsen om bara medelvärdena jämförs. Vid fältmätningarna 
fick vi enstaka höga värden som inte kan anses representativa för korsningen och som bidrar 
till ett högre uppmätt medelvärde. Det är därför viktigt att även ta hänsyn till hur beräknade 
värden förhåller sig till fördelningen över uppmätta värden. Det ger en mer sann bild av hur 
bra överensstämmelsen är.  

För att tillförlitligheten skulle bli bättre krävs noggrannare bearbetning av fältmätningarna. 
Till exempel mättes var femte fordon när medelbetjäningstiden och medelfördröjningen skulle 
tas fram. Vi har visserligen konstaterat att skillnaden på medelbetjäningstiden var liten oavsett 
om var femte eller varje fordon mättes men dock är det ju så att desto fler mätpunkter desto 
bättre representation av systemet. Dessutom gör fler mätpunkter att extremvärden får mindre 
betydelse för medelvärdet. Mänskliga faktorer som svårigheter att hålla koncentrationen på en 
konstant hög nivå under lång tid kan få betydelse för tillförlitligheten både vad gäller 
insamlingen i fält och bearbetningen av filmmaterial i efterhand.  

En förares beteende kan vara inkonsistent. Detta betyder att föraren varierar sitt beteende från 
gång till gång i en specifik situation till exempel en viss korsning. När flera olika förare har 
olika beteende i en viss situation har de ett inhomogent beteende. I Capcal antas ett konstant 
och homogent beteende för att förenkla modelleringen. Vi har upptäckt i vår analys att 
möjligheten att modellera trafikantbeteende har stor betydelse för vilka resultat som genereras 
av Capcal. Det gäller bland annat vilken inverkan kringliggande trafikanläggningar har på ett 
beteende i en viss korsning och vilken hastighet som fordonen verkligen håller oavsett 
hastighetsbegränsning.  

I vår analys påverkade detta de beräknade värdena på fördröjning och kölängd så att de 
tycktes orimliga. För att efterlikna ett mer verkligt trafikantbeteende valde vi att justera 
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hastigheten i två korsningar vilket gav mer rimliga resultat. I och med detta kan vi alltså 
konstatera att det är bra om man har lokalkännedom om korsningen och dess närhet vid olika 
analyser. Hade vi bara tilldelats indata utan denna kännedom så hade vi inte vetat vad de stora 
skillnaderna berott på. Det är alltså en svaghet i Capcal att det inte går att modellera inverkan 
från kringliggande trafikanläggningar och andra hastighetsnivåer än gällande 
hastighetsgränser för korsningar utan signalreglering.  

Vi rekommenderar därför att Capcal revideras så att fler hastighetsnivåer kan anges. Det är en 
enkel åtgärd för att lätt kunna modellera mer verkliga förhållanden. Vår studie visade som 
sagt att hastigheten hade stor betydelse för framkomligheten i icke signalreglerade korsningar.  

Med utökad kunskap om trafikantbeteende kan framkomlighetsmodeller, inte bara Capcal, 
utvecklas till att mer efterlikna verkligheten. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med 
regelbunden validering genom fältstudier.  
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Figur I-I: Planritning T-korsning Söderleden/Dagsbergsvägen 
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Figur I-II: Planritning T-korsning G:a Tanneforsvägen/Hagalundgatan 
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Figur I-III: Planritning Cirkulationsplats Ståthögavägen/Malmgatan 
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Figur I-IV: Planritning Cirkulationsplats Södra Promenaden/Albrektsvägen/Kungsgatan 
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Figur I-V: Planritning Cirkulationsplats Finspångsvägen/Hagagatan 
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Bilaga II: Geometrisk indata och flödesindata för varje korsning 

T-korsning: Söderleden/Dagsbergsvägen 
Flödesindata 

Söderleden Öst rakt fram 624 

Söderleden Öst högersväng 485 

Söderleden Väst rakt fram 479 

Söderleden Väst vänstersväng 189 

Dagsbergsvägen Högersväng 54 

Dagsbergsvägen Vänstersväng 206 

Geometrisk indata 

Tillfart Söderleden Öst (överordnad led) 

Körfält: 5,4 m   

Frånfartsbredd: 6,3 m 

Hastighet (lokal): 70 km/h 

Tillfart Söderleden Väst (överordnad led) 

Körfält: rakt fram + vänster 3,3 + 3,3 m 

Kort körfält (magasinlängd): 56 m 

Frånfartsbredd: 6 m 

Hastighet (lokal): 70 km/h 

Väggren: 1 m 

Tillfart Dagsbergsvägen (underordnad led) 

Körfält: 6 m 

Frånfartsbredd: 5,1 + 6 = 11,1m 

Refugbredd: 4,8 

Radie: 14,24 m 

Vinkel: 94° 

Hastighet (lokal): 50 km/h 
Tabell II-I: Indata Söderleden/Dagsbergsvägen 
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T-korsning: G: a Tanneforsvägen/Hagalundsgatan 
Flödesindata 

Gamla Tanneforsvägen Öst rakt fram 422 

Gamla Tanneforsvägen Öst högersväng 421 

Gamla Tanneforsvägen Oskyddade trafikanter 7 

Gamla Tanneforsvägen Väst rakt fram 323 

Gamla Tanneforsvägen Väst vänstersväng 55 

Hagalundsvägen Högersväng 132 

Hagalundsvägen Vänstersväng 277 

Geometrisk indata 

Tillfart Gamla Tanneforsvägen Öst (överordnad led) 

Körfält: 4,4 m 

Frånfartsbredd: 4,8 m 

Radie: 12 m 

Vinkel: 90° 

Hastighet (lokal): 50 km/h 

Tillfart Gamla Tanneforsvägen Väst (överordnad led) 

Körfält: rakt fram + vänster 3,4 + 3,4 m 

Kort körfält (magasinlängd): 58  m 

Frånfartsbredd: 4,2 m 

Hastighet (lokal): 50 km/h 

Tillfart Hagalundsvägen (underordnad led) 

Körfält: 4 + 4 m 

Frånfartsbredd: 5,6 m 

Refugbredd: 1,2 m 

Radie: 9,2 m 

Vinkel: 79° 

Hastighet (lokal): 50 km/h 
Tabell II-II: Indata G: a Tanneforsvägen/ Hagalundsvägen 
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Rondell: Ståthögavägen/Malmgatan  
Flödesindata 

Tillfart Ståthögavägen 

Inre cirkulerande flöde 266 

Yttre cirkulerande flöde 430 

Högersväng 403 

Vänster och rakt fram 505 + 297 = 802 

Tillfart Malmgatan 

Inre cirkulerande flöde 68 

Yttre cirkulerande flöde 883 

Högersväng 29 

Vänster och rakt fram 191 + 191 = 382 

Geometrisk indata 

Tillfart Ståthögavägen 

Körfält: rakt fram + vänster: 3,6 + 3,6 m 

Växlingssträckans längd: 38,4 m 

Hastighet (lokal): 50 km/h 

Hastighet (led): 70 km/h 

Tillfart Malmgatan 

Körfält:  4,4 m 

Växlingssträckans längd: 32,4 m 

Hastighet (lokal): 50 km/h 
Tabell II-III: Indata Ståthögavägen/Malmgatan 
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Rondell: Södra promenaden/Albrektsvägen  
Flödesindata 

Tillfart Södra Promenaden 

Inre cirkulerande flöde 264 

Yttre cirkulerande flöde 246 

Högersväng 85 

Vänster och rakt fram 534 

Passage oskyddade trafikanter 37 

Tillfart Albrektsvägen 

Inre cirkulerande flöde 130 

Yttre cirkulerande flöde 493 

Högersväng 87 

Vänster och rakt fram 131 + 266 = 395 

Passage oskyddade trafikanter 16 

Geometrisk indata 

Tillfart Södra promenaden 

Körfält: 4,7 m 

Växlingssträckans längd: 25,8 m 

Hastighet (lokal): 50 km/h 

Tillfart Albrektsvägen 

Körfält: höger + vänster   3,3 + 3,3 m 

Växlingssträckans längd: 19,5 m 

Hastighet (lokal): 50 km/h 
Tabell II-IV: Indata Södra promenaden/Albrektsvägen 
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Rondell: Finspångsvägen/Hagagatan  
Flödesindata 

Tillfart Finspångsvägen Norra 

Cirkulerande flöde 354 

Högersväng 39 

Vänster och rakt fram 619 

Geometrisk indata 

Tillfart Finspångsvägen Norra 

Körfält: 4,5 m 

Växlingssträckans längd: 34,5 m 

Hastighet (lokal): 50 km/h 
Tabell II-V: Indata Finspångsvägen N 
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Bilaga III: Uppmätta framkomlighetsmått visade för varje korsning 

T-korsningar 
Söderleden/Dagsbergsvägen 

Överordnat flöde 

Medelkölängd (vänstersvängande) 1,5 fordon 

Kapacitet (belastningstid 2 min) 390 fordon/h 

Belastningsgrad 1177/3600 = 0,3269 

Medelbetjäningstid 4,16 s 

Medelfördröjning 11,62 s 

Underordnat flöde 

Medelkölängd 8,9 fordon 

Kapacitet (belastningstid 26 min)  209 fordon/h 

Belastningsgrad 3395/3600 = 0, 9431 

Medelbetjäningstid 15,53 s 

Medelfördröjning 91,33 s 
Tabell III-I: Framkomlighetsmått för Söderleden/Dagsbergsvägen 

G: a Tanneforsvägen/Hagalundsvägen 

Underordnat flöde 

Medelkölängd 9,5 fordon 

Kapacitet (belastningstid 24 min) 269 fordon/h 

Belastningsgrad 3563/3600 = 0,9897 

Medelbetjäningstid 9,97 s 

Medelfördröjning 105,83 s 
Tabell III-II: Framkomlighetsmått för G:a Tanneforsvägen/Hagalundsvägen. 
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Cirkulationsplatser 
Tillfart: Södra promenaden  

Underordnat flöde 

Medelkölängd 8,5 fordon 

Kapacitet (belastningstid 6 min) 714 fordon/h 

Belastningsgrad: 2018/3600 = 0,5606 

Medelbetjäningstid: 1,98 s 

Medelfördröjning 16,02 s 
Tabell III-III: Framkomlighetsmått för tillfart Södra Promenaden 

Tillfart: Albrektsgatan 

Underordnat flöde 

Medelkölängd 

Högersväng 1,1 fordon 

Vänstersväng 0,6 fordon 

Kapacitet 

Högersväng + rakt fram (belastningstid 1,5 min) 520 fordon/h 

Vänstersväng (belastningstid 0,5 min) 284 fordon/h 

Belastningsgrad 

Högersväng + rakt fram: 1518/3600 = 0,4217 

Vänstersväng: 692/3600 = 0,1922 

Medelbetjäningstid  

Högersväng + rakt fram: 2,69 s 

Vänstersväng: 3,06 s 
Tabell III-IV:  Framkomlighetsmått för tillfart Albrektsvägen 

Tillfart: Ståthögavägen 

Underordnat flöde 

Kölängd För långa köer 

Kapacitet (belastningstid 19 min)  849 fordon/h 

Belastningsgrad 3421/3600=0,9503 

Medelbetjäningstid 0,97 s  

Fördröjning - 
Tabell III-V: Framkomlighetsmått för tillfart Ståthögavägen 
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Tillfart: Malmgatan 

Underordnat flöde 

Kölängd 3,3375 

Kapacitet (belastningstid 6 min) 612 fordon/h 

Belastningsgrad 2593/3600 = 0,7203 

Medelbetjäningstid 3,99 s 

Medelfördröjning  21,79 s 
Tabell III-VI: Framkomlighetsmått för tillfart Malmgatan 

 

Tillfart: Finspångsvägen N 

Underordnat flöde 

Kölängd För långa köer 

Kapacitet (belastningstid 3,5 min) 900 fordon/h 

Belastningsgrad 1697/3600 = 0,4714 

Medelbetjäningstid 0,8857 s 

Fördröjning - 
Tabell III-VII: Framkomlighetsmått för tillfart Finspångsvägen N 


