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Sammanfattning 
 
Tätortstrafiken orsakar ofta stora skador på miljön och människors hälsa. Den konstanta 
trafikökningen i tätorter bidrar till sämre luftkvalitet och framkomlighet. Malmö Stad 
medverkar i ett EU-projekt vid namn Civitas – Smile där man försöker vidta åtgärder 
för att uppnå ett mer miljöanpassat transportsystem. En av dessa åtgärder är att byta ut 
trafiksignalstyrningen i 10 korsningar vid Dalaplan i Malmö år 2008. I dagsläget är 
trafiksignalerna samordnade och tidsstyrda med en så kallad grön våg vid rusningen på 
morgonen och eftermiddagen. Det nya systemet Utopia/Spot innehåller en samordnad 
trafikstyrning som kan anpassa sig efter rådande fordonsströmmar. Denna åtgärd 
förväntas leda till minskad miljöbelastning i området. 
 
Syftet med detta examensarbete är att ge en nulägesbeskrivning av fordons 
framkomlighet och miljöeffekter i de 10 trafiksignalerade korsningarna. 
Framkomligheten beskrivs här med medelhastighet, andel stopptid, kölängder och 
väntetider. Miljöeffektsfaktorer beskrivs för bränsleförbrukning samt emissioner av 
koldioxid, kväveoxider, kolväten och partiklar. Metoden som används för att få fram 
dessa mått är en bilförföljelsemetod vid namn Chase car. Metoden går ut på att 
framförvarande fordons körmönster efterhärmas med hjälp av en dataloggutrustad bil. 
Den utrustade bilen kan registrera bland annat längd, tid och hastighet utmed 
körsträckorna. Dessa mått kan sedan beräknas om till framkomlighets- och 
emissionsfaktorer via vissa datorprogram. För att få fram framkomlighetsmått används 
programmering i datorprogrammet Matlab och för att få fram bränsle- och 
emissionsfaktorer används Veto och Vetess.  
 
De fordon som förföljdes i Chase car metoden var lätta eller tunga fordon. Dessa 
delades i sin tur upp i fria fordon eller fordon som befann sig i kolonn. Fältmätningar 
med den dataloggutrustade bilen utfördes på vardagarna mellan klockan 7:00 och 18:00 
under november år 2005 på tre utvalda sträckor i samråd med Malmö Gatukontor. Två 
av sträckorna är raka, där den ena är en kortare sträcka med tättplacerade korsningar. 
Den tredje sträckan innehåller vänster och högersvängar. Sträckorna kördes i båda 
körriktningar där trafikflödet och trafikarbetet är fördelat över dygnet enligt följande 
tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Medelvärdet av trafikflödet och trafikarbetet över alla utvalda sträckor vid Dalaplan. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid hela 

dygnet 
Trafikflöde  
/ antal fordon 2670 2040 4990 4927 5078 19706 

Trafikarbete  
/ fordonskilometer 4130 3099 7592 7600 7906 30327 

Procentuell andel av 
dygnet 14 % 10 % 25 % 25 % 26 % 100 % 

 
Minsta trafikflöde under dagtid förekommer mellan klockan 9:00 och 11:00 på 
förmiddagen och det största sker under timmarna på eftermiddagen. På eftermiddagen 
har det framtagna framkomlighetsmåttet medelhastighet lägst värde samtidigt som andel 
stopptid hade högst värde, se tabell 2. 
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  Tabell 2. Totalt medelvärde över hastigheten och andel stopptid på sträckor vid Dalaplan. 

Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 Medel dagtid 
Medelhastighet km/h 29 30 28 25 28 
Andel stopptid % 19 18 22 25 21 

 
Det visar sig att under lågtrafiken på förmiddagen är medelhastigheten som högst och 
andel stopptid lägst. Medelhastigheten är högst på raksträckan där det är längre mellan 
de trafiksignalerade korsningarna. Å andra sidan är medelhastigheten lägst på sträckan 
som innehåller höger- och vänstersvängar.  
 
Miljöeffekterna beror delvis på framkomligheten i området. Den bättre 
framkomligheten på morgonen och förmiddagen bidrar till mindre emissonsfaktorer. 
Därefter ökar bränsleförbrukning och emissionsfaktorerna under lunchtid fram till sen 
eftermiddag som en tydlig effekt av ökat trafikflöde med längre stopptider. Dessa 
faktorer redovisas som medel över sträckorna på dagtid i tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Medelvärde av bränsle- och emissionsfaktorer över alla utvalda sträckor vid 
Dalaplan. 

Ämne Bränsleför. l/fkm CO2 kg/fkm NOx g/fkm HC g/fkm PM  g/fkm 

Medel dagtid 0,106 0,252 0,235 0,019 0,134 
 
De raka sträckorna visar sig ha mindre bränsleförbrukning, koldioxid- och 
kväveoxidfaktor än den sträcka som innehåller höger- och vänstersvängar. Vilket har sin 
förklaring i att bränsleförbrukningen och koldioxidfaktorn ökar med större andel 
stopptid och andel tid i lägre hastigheter. 
 
Det förekommer ofta framkomlighetsproblem i form av längre kölängder vid 
vänstersväng i korsningarna vid Dalaplan. Orsaken är bland annat ökade 
fordonsströmmar i motsatt riktning. Särskilt vid motriktad grön våg i trafiksignalerna i 
rusningstrafiken på eftermiddagen medför att endast ett fåtal fordon kan ta sig genom 
korsningen vid vänstersväng. Dessutom bidrar dessa längre köer i kombination med 
korta vänstersvängande körfält att närliggande körfält för rakt fram körande fordon 
stundtals blir blockerat. Dessa vänstersvängar och andra förekommande 
framkomlighetsproblem redovisas med pilar i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Pilarna i kartan visar var framkomligheten var mindre god vid vissa tidpunkter på 

dagen. 
 

Vid korsning 2 på Dalaplan i figuren är kölängderna för vänstersvängande fordon 
stundtals över 100 meter långa. De svängande fordonen får då vänta i cirka sex minuter 
på att kunna ta sig genom korsningen. Dessa köer blockerar då även närliggande körfält 
som används av de rakt fram körande fordonen. Framkomligheten bedöms å andra sidan 
som god för fordon som tar sig fram i korsningarna med hjälp av den gröna vågen i 
signalsättningen.  
 
Framkomlighetsresultat framtaget med data endast från bilförföljelserna visar att de fria 
fordonen har en högre medelhastighet och något mindre andel stopptid jämfört med 
fordon i kolonn. Förklaringen till detta är ganska logisk eftersom de fria fordonen inte 
har någon framför sig och har större möjligheter att anpassa körmönster efter egen 
förmåga. Å andra sidan visar tunga fordon i kolonn en indikation på högre andel 
stopptid och lägre medelhastighet, vilket delvis beror på att de är fysiskt begränsade och 
har mindre möjligheter att accelerera kraftigare. Däremot har de fria lätta fordonen en 
tendens att accelerera kraftigare då de inte hindras av framförvarande fordon. Dessa 
kraftigare accelerationer leder till att de fria fordonen har något högre värde på 
kväveoxidfaktorn. Lätta fordon i kolonn har å andra sidan högre bränsleförbrukning och 
koldioxidfaktor än fria lätta fordon 
 
Det som mest påverkar bränsleförbrukningen och emissionsfaktorerna är dock tung 
trafik. Bränsleförbrukningen och koldioxidfaktorn för tunga fordon är nästan tre gånger 
större än för lätta fordon. Detta orsakas av att tunga fordon har större motorer som är 
högt belastade. Kväveoxidfaktorn är drygt tjugo gånger större för tunga fordon, vilket 
förklaras med att tunga fordon ofta drivs med diesel.  
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Effektiviteten i dagens styrning med hjälp av den gröna vågen på enskilda sträckor kan 
bli svårt att uppnå med den nya adaptiva styrningen. Däremot kan kapaciteten i 
trafiksignalerna öka. Detta kan å andra sidan generera mer trafik vilket motverkar en 
bättre framkomlighet. De enskilda fordonen i lågtrafik förväntas få mindre andel 
stopptid som kan leda till mindre avgasutsläpp. Även kollektivtrafikens framkomlighet 
förväntas bli bättre då bussarna kan prioriteras i korsningarna. 
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Summary 
 
Traffic in urban areas frequently cause damage on the environment and on people’s 
health. In the urban areas the traffic is constantly increasing which contributes to more 
air pollution and mobility problems. Malmö, which is the third biggest city in Sweden, 
is participating in a project in EU by the name Civitas – Smile. Its main concern is to 
take measures to sustain a system of transportation more adapted to the environment. 
One of these measures is to change the traffic sign system in 10 road junction near 
Dalaplan in Malmö. The traffic signs are today coordinated to each other and the system 
is driven by time periods with a green wave in the rush hour in the morning and 
afternoon. The new system is called Utopia/Spot and contains a coordinated system that 
adjusts to the current flow of traffic. Utopia/Spot is considered to lead to less strain on 
the environment.           
 
The purpose of this thesis is to give a description of the mobility of vehicles and the 
consequence it has on the environment in these 10 crossings with traffic signs. The 
mobility is described with average velocity, share of stop time, cue length and waiting 
time for the vehicles. The consequence on the environment is described with fuel 
consumption and exhaust emissions of carbon dioxide, nitric oxides, hydrocarbons and 
particles.  
 
To obtain these measures of mobility and effects on the environment a method by the 
name of Chase car is used. Chase car is a method which main purpose is to follow cars 
and duplicate its driving patterns. This was made with an instrumented car that could, 
among other things, register driven distance, time and velocity along a street. To get 
measures of mobility a MatLab programming was made and to receive the factors of 
exhaust emissions the computer program Veto and Vetess was used.  
 
The vehicles that were followed, using the method Chase car, were divided into groups 
of light or heavyweight vehicles. The vehicles could also be free of other cars or in a 
column of other cars. The surveying with the instrumented car was conducted between 
seven in the morning and sex in the afternoon on weekdays in October in the year of 
2005. The instrumented vehicle was driven in three routes that were chosen in 
consultation with Malmö Gatukontor. One route included right- and left turns, the other 
two were straight routes with various lengths between the road junctions. On these 
routes the traffic flow and traffic activity is distributed by the following table 1 under.  
  
Table 1. Mean value of the traffic flow and activity on the chosen routes near Dalaplan. 
Time at day 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 Remaining 

daytime All day 

Traffic flow 
/ number of vehicle 2670 2040 4990 4927 5078 19706 

Traffic activity 
/ vehicle kilometres 4130 3099 7592 7600 7906 30327 

Traffic percentage share 
of all day 14 % 10 % 25 % 25 % 26 % 100 % 
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In the present situation, the least traffic flow is during daytime between nine and eleven 
in the morning and the heaviest take place in the afternoon between three and six 
o’clock. In the afternoon at the same time is the average speed lower and share of stop 
time higher, illustrated in table 2.   
 
Table 2. Totally mean values of the velocity and share of stop time on the routes near Dalaplan. 
Time at day 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 Mean value 

daytime 
Average velocity km/h 29 30 28 25 28 
Share of stop time  % 19 18 22 25 21 
 
The table above also shows the best mobility in the hours 9:00 – 11:00 when the 
average velocity is highest and the share of stop time is the smallest during daytime. 
The average velocity is higher on the straight routes with a longer distance between the 
road junctions. On the other hand, the average velocity is lowest on the route including 
turns. 
 
The effect on the environment near Dalaplan depends partly on the mobility for the 
vehicles. The better mobility in the morning contributes to smaller values in the factors 
that describe the emissions from the vehicles. These factors increase from lunchtime to 
late in the afternoon. Here are the factors represented as a mean value over all routes 
during daytime in table 3. 
 
Table 3. Mean value of fuel consumption and factors of emissions over all chosen routes near 
Dalaplan. 
Factor of emission  Bränsleför. l/vkm CO2 kg/vkm NOx g/vkm HC g/vkm PM  g/vkm 

Mean value daytime 0,106 0,252 0,235 0,019 0,134 
 
The straight routes occur to have less fuel consumption, carbon dioxide and nitric 
oxides. This has its explanation in that these emissions decrease with lower share of 
stop time and time in lower velocities.    
 
Problems frequently occur with mobility in form of longer cues in left turns in the road 
junctions near Dalaplan. The cause is, among others, higher traffic flow in the opposite 
direction that disturbs the vehicles from completing the left turn. Especially when there 
is a green wave in the traffic sings in opposite direction, witch involves less green time 
that only allows a few vehicles to pass the road junction in these left turns. When these 
cues become longer they sometimes block for other vehicles that are driving straight 
ahead in the nearest lane. These left turns and other problems with the mobility in the 
road junctions are illustrated with arrows in following figure 1.     
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Figure 1.The arrows on the map shows were the mobility is less good at some hours in the 
daytime. 
 
In the road junction number two the cue length for the left turning vehicles is sometimes 
more than 100 meters long. The vehicles must wait about six minutes to pass this road 
junction. This cue also blocks for other vehicles that are driving straight ahead in the 
nearest lane. The mobility estimates although to be good when driving in the direction 
of the green wave through the road junction and its traffic signs.  
 
The result received only by data from Chase car shows that free vehicles have a higher 
average velocity than those in column. They also have a smaller share of stop time in 
the routes with turns to the right and left. There is also an indication of a higher share of 
stop time and a lower average velocity for the heavy weighted vehicles on all routes 
near Dalaplan. Further on the free vehicles have a tendency to accelerate more 
powerful. In the opposite way the light weighted vehicle in column have a tendency to 
decelerate more powerful. The heavy weighted vehicles have some smaller share of 
powerful accelerations than the light weighted vehicles. 
 
The results of the method show that light weighted vehicles in a column have higher 
fuel consumption and a higher factor of carbon dioxide than the free vehicles. On the 
other hand the factors for nitric oxides and particles are higher for free vehicles on the 
straight routes. A possible explanation for this is that free vehicles have more often the 
opportunity to make powerful acceleration with a bigger variation in velocity. However, 
the main effect on the exhaust emission, especially nitric oxides and hydrocarbons, is 
the contributions made by heavy weight vehicles to the traffic activity.  
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The green wave in the system today is very effective for the vehicles that are driving in 
its direction. This can be hard to achieve with the new system Utopia/Spot. However the 
mobility in the whole area near Dalaplan estimates to become better with the new 
system. This can on the other hand generate higher traffic flow witch can have a bad 
influence on the system with higher loading of traffic and resulting in worse mobility. 
The share of stop time in low traffic can decrease for the individual vehicle and even the 
public transport has possibility of a better mobility. Another conclusion is that if the 
traffic near Dalaplan will generate more vehicles in column, this will result in worse 
mobility and in more pollution. The share of heavy weight traffic has also a big 
influence on the environment in the future scenario.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund – projekt SMILE 
Vägtrafiken som orsakar stora skador på miljön och människors hälsa är ett av de 
största miljöproblem idag. Den konstanta ökningen genererar allt större problem som 
bland annat trängsel, buller, försämrad luftkvalitet samt bidrar till det globala hotet, 
växthuseffekten. Malmö stad samarbetar i ett EU-projekt vid namn CIVITAS – SMILE, 
vars huvudsakliga uppgift är att skapa ett mer miljöanpassat transportsystem för att 
minska luftföroreningar i tätort. Projektet som Malmö stad genomför omfattar är bland 
annat mobility management, utökad miljözon, förmånlig parkering för miljöbilar och 
adaptiva trafiksignaler med bussprioritering. Den del av projektet som omfattar 
införande av adaptiva trafiksignaler med bussprioritering innebär att göra om 
trafiksignalstyrningen i 10 stycken korsningar vid Dalaplan som ligger i södra delen av 
Malmö, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1. Karta över de tiotrafiksignalerade korsningar vars trafiksignaler ska bytas ut. Även 

stora målpunkter inom området är utsatta. 
 
Idag är trafiksignaleringen tidsstyrd och samordnad i dessa korsningar. Med införandet 
av adaptiv styrningen ska trafiksignalerna anpassas kontinuerligt till rådande 
trafiksituation och inte vara låst vid tidsschema som vid dagens styrning. Malmö stad 
har valt att införa ett adaptivt system vid namn Utopia/Spot. Detta system räknar 
matematiskt ut minsta fördröjning för fordonen som anländer till den trafiksignalerade 
korsningen. Utopia/Spot har även en möjlighet att koppla in bussprioritet. Med 
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införandet av detta adaptiva system i de tio korsningarna kan bättre framkomlighets- 
och miljöeffekter uppnås runt Dalaplan i Malmö.  
 
Mitt på Dalaplan korsar två större infartsleder varandra, Ystadvägen och 
Trelleborgsvägen, som är förlängningar av E65 respektive E6/E22. Dessa infartsleder 
orsakar ibland större trafikflöde genom Dalaplan, då särskilt på morgonen och 
eftermiddagen. Stora målpunkter vid Dalaplan är bland annat Universitetssjukhuset 
UMAS, köpcentrumet Mobilia och Södervärns kollektivterminal. Genom Dalaplan 
sträcker sig även kollektivtrafiknätet, både det kommunala och regionala. Södra 
Förstadsgatan är en av de gator som är hårt belastad med stadsbussar, medan 
regionalbussarna använder sig av Trelleborgsvägen till Södervärn. Det finns även två 
större gång- och cykelstråk som korsar varandra vid Dalaplan. Ett nordsydligt 
cykelstråk som löper på västra sidan om Per Albin Hanssons väg och vidare upp mot 
centrum via Södra Förstadsgatan. Det andra östvästliga stråket går parallellt med 
Ystadvägen, förbi Dalaplan och vidare via John Ericssons väg. Området är alltså 
komplext och idag bedöms framkomligheten som mindre bra. 
 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete ska ge en bild av hur framkomlighet och miljöeffekter ser ut idag i 
området runt Dalaplan. På vissa utvalda sträckor och korsningar tas 
framkomlighetsparametrar som medelhastighet, andel stopptid, kölängder och 
väntetider fram. Miljökonsekvenserna beskrivs med hjälp av bränsleförbrukning samt 
emissioner av koldioxid, kväveoxider, kolväten och partiklar. Även trafikarbetet på de 
utvalda sträckorna ska tas fram. Metoden ska vara lätt att uppfölja efter införandet av 
det nya trafiksignalsystemet för att kunna göra en så bra utvärdering som möjligt. 
 

1.3 Metod 
De metoder som använts är flera. Till att börja med gjordes en litteraturstudie för att få 
ökad kunskap inom området. Den stora tyngden i examensarbetet är dock fältmätningar 
som skulle beskriva nuläget över rådande situation vid Dalaplan. Först har en 
inventering av korsningarna i området gjorts med enklare fältobservationer. Även 
signalscheman för korsningarna har studerats för att få grepp om hur trafiksignalerna 
fungerar i nuläget. Huvudmetod är dock en bilförföljelsemetod vid namn Chase car. 
Den bedrivs med en dataloggutrustad bil som registrerar bland annat längd, tid och 
hastighet utmed körsträckorna. Dessa mått kan sedan omvandlas till framkomlighets- 
och emissionsfaktorer via vissa datorprogram. För framkomlighetsmått används 
programmering i datorprogrammet Matlab och för att få fram bränsle- och 
emissionsfaktorer används Veto och Vetess.  
 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten koncentreras på framkomlighets- och miljöeffekter. Därför behandlas inte 
trafiksäkerhet och buller som annars är en viktig del i trafikplanering i tätort. 
Litteraturstudien går inte in på djupet av mätmetoder och skillnader mellan dessa. De 
enklare fältobservationerna och framkomlighetsmått begränsades till de korsningar som 
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ansågs av större betydelse. Fältmätningar med den dataloggutrustade bilen utfördes på 
vardagar mellan klockan 7:00 och 18:00 under november år 2005 på tre utvalda 
sträckor. Motiveringen varför mätningen inte skedde vid lågtrafik på natten var att det 
var svårt att genomföra metoden på grund av mindre fordon i trafiken. 
 

1.5 Läsanvisning 
Litteraturstudien tas upp i kapitel två och tre där framkomlighet, miljöeffekter samt 
trafiksignaler i tätort studeras närmare. Därpå följer en mer ingående beskrivning av 
mätmetod, valda sträckor vid Dalaplan, tillvägagångssätt och databehandling i kapitel 
fyra. Resultatet har vi valt att dela upp i tre kapitel, där det finns en sammanfattning i 
slutet av varje kapitel. I kapitel fem redovisas resultat av all insamlad data på de utvalda 
sträckorna där en inledande beskrivning gjorts för respektive sträcka. Resultatet berör 
framkomlighet såväl som miljöeffekter. I kapitel sex tas endast framkomligheten upp i 
fyra valda korsningar. Resultat i kapitel sju behandlar endast data erhållen från rena 
Chase car metoden, det vill säga att de data då fordonen förföljdes. Detta resultat tar upp 
framkomligheten och miljöeffekter för olika fordonstyper och deras egenskaper. 
Slutligen i kapitel åtta redovisas slutsatserna och diskussion. 
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2 Framkomlighet och miljö i tätort 

2.1 Framkomlighetsmått 
Det finns ett stort antal faktorer som tillsammans kan beskriva framkomligheten i 
trafikerad miljö. Enligt Svenska Kommunförbundet (1998) är framkomligheten en del 
av kvalitén tillgänglighet, som med hjälp av avstånd och hastigheter beskriver restider 
för olika trafikanter. Vägverket (2004a) brukar använda begreppet trängsel, som är 
trafikanters upplevelser i olika trafikförhållande, för att beskriva framkomligheten. De 
faktorer som mest påverkar trängseln är trafikflöde och kapacitet. Trängsel studeras som 
ett resultat av reshastigheten. Med hjälp av hastighetsmätningar beräknas ett antal 
parametrar vilka beskriver trängsel och dess ändring över tiden (Vägverket, 2004a). 
Vidare definieras framkomligheten som en sammanfattande benämning på olika mått, 
såsom fördröjning och sannolikheten för stopp, vilket trafikanterna anser vara 
betydande vid en resa (Rezaie, 2002). 
 
Begreppet framkomlighet kan alltså definieras på många olika sätt med hjälp av ett stort 
antal framkomlighetsmått. De viktigaste framkomlighetsmåtten är enligt Hagring 
(1999): 
 

• Reshastighet längs en sträcka. Den beskriver framkomligheten för olika 
trafikslag och anges som fordonets medelhastighet över en viss sträcka vid en 
viss trafiksituation. Reshastigheten i ett gatunät bestäms främst av förhållanden i 
korsningarna. 

 
• Restid på en sträcka. Den beror av sträcka, reshastighet samt fördröjning i 

korsningspunkter. Restiden kan påverka trafikanters upplevelse av trafiken. Den 
del av restiden under vilken fordonet är i hastighet kallas för körtiden. Det finns 
olika beräkningsmodeller för restid. Dessa skiljer sig för sträckor (obrutna flöde) 
och korsningar (brutna flöde). 

 
• Kapacitet. Det är det största flöde som kan passera ett snitt i en gata. I tätorter är 

det korsningar som bestämmer gatunätets kapacitet, det vill säga att 
framkomligheten begränsas av många och tättplacerade korsningspunkter.  

 
• Belastningsgrad. Den beräknas ut som kvoten mellan inkommande flöde och 

kapacitet per körfält och skall helst inte överstiga 0,8. När belastningsgraden 
överstiger 1 kan inkommande trafikflöde inte avvecklas och då växer köerna.  

 
• Fördröjning. Den definieras som den extra tid det tar att passera en korsning, 

jämfört med om korsningen ej funnits. Fördröjning beror av det totala 
trafikflödet och ökar med belastningsgraden. Den kan delas upp i 
interaktionsfördröjning, som uppstår vid konflikt med andra trafikanter, och 
geometrisk fördröjning. Exempel på geometrisk fördröjning kan vara vid 
ombyggnad av korsningar så att ressträcka förlängs eller kortas. Ombyggnad kan 
även leda till retardations- och accelerationsförluster/-vinster. 
Interaktionsfördröjning kan i sin tur delas upp i två delar. Den ena är väntetid i 
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kö som är den tid då ett fordon väntar bakom ett annat fordon innan korsningen. 
Den andra delen av interaktionsfördröjningen är betjäningstid, som är den tid det 
tar för det första fordonet att ta sig genom korsningen.(Rezaie, 2002)  

 
• Kölängd. Den ökar med belastningsgraden. Högt belastade korsningar kan 

medföra fördröjningar och dessa kan i sin tur kan orsaka stor risk för köbildning. 
Dessa kölängder kan bli stundtals, under rusningstrafiken på morgonen och 
eftermiddagen, så långa att de sträcker sig även till föregående korsning vilket 
ställer till stora problem. Köerna kan också uppstå även om belastningsgraden är 
mindre än 1. 

 
• Andel stopp. Den används ofta som ett framkomlighetsmått i korsningar. Flera 

stopp bidrar till extra restid och förutom detta kan stoppet i sig själv upplevas 
negativt för trafikanterna. Andel stopp är starkt korrelerad med 
medelreshastigheten (Ericsson, 2001). 

 
• Andel tunga fordon. Tunga fordon definieras som lastbilar och bussar som 

sänker både kapaciteten och medelreshastigheten. De tunga fordonen upptar en 
större del av körfältet, accelererar långsammare och behöver an större 
tidsavstånd för omkörning. Däremot minskar deras påverkan vid flödesökning 
då hastigheterna sjunker. 

 
Framkomlighetsmåtten i denna rapport innefattar medelreshastighet, medelrestid, andel 
stopptid, kölängder med tillhörande väntetider samt andel tunga fordon. Kapacitet och 
belastningsgrad tas inte med då det saknades trafikflödesdata i varje körfält. Även 
betjäningstid som är en del av fördröjning väljs bort då detta komplicerar kodningen 
betydligt. 
 
Reshastigheten spelar inte så stor roll när det gäller fordonstrafikens framkomlighet i 
tätort men är den faktor som mest påverkar de andra trafikslagen, speciellt oskyddade 
trafikanter. Däremot har interaktionerna med oskyddade trafikanter stor inverkan på 
fordonstrafikens framkomlighet i tätortsmiljö. Korsningarna med hög belastningsgrad 
påverkar framkomligheten negativt. Fördröjningar i korsningarna är avgörande för hur 
lång tid en resa i tätort tar. För att kunna analysera en korsning ur 
framkomlighetssynpunkt måste fördröjningen för olika trafikströmmar av olika 
trafikslag behandlas var för sig. (Boverket et al, 2004)  
 
I en trafiksignalerad korsning med ett känt signalschema kan framkomligheten beräknas 
först då omloppstider och gröntider är fastställda. Kapaciteten för körfält med endast 
primärkonflikter kan då bestämmas av antalet fordon som hinner passera under 
gröntiden. Ett annat framkomlighetsmått är fördröjningen i en tillfart, vilken beror av 
belastningsgraden, gröntid, omloppstid och betjäningstiden. Betjäningstiden beräknas 
då som den genomsnittliga väntetiden för grönt. (Lindhagen, 1991)  
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2.2 Miljöeffekter 
Tidigare har trafikplanerarna ofta tittat på ett effektivt trafiksystem bara ifrån ett 
framkomlighetsperspektiv, det vill säga att ha snabba och bekväma resor. Idag är 
utgångspunkten istället en önskan om ett trafiksäkert och miljövänligt trafiksystem. 
Förutom buller samt trafikolyckor med skador och dödsfall orsakar tätortstrafiken flera 
andra problem. Ett av dessa problem är luftföroreningen som utgör ett hälsoproblem i 
samma storleksordning som trafikolyckorna. Vanliga akuta hälsoeffekter orsakade av 
luftföroreningar är astmatiska anfall samt hjärt-, kärl- och tumörsjukdomar. Det är 
mellan 300 och 1000 cancerfall per år i Sverige som kan kopplas till luftföroreningar i 
tätorterna, där en stor källa är avgasämnen från trafiken. Det beräknas även att drygt 
200 000 människor i de större städerna i Sverige är utsatta för kväveoxidhalter som 
överskrider gränsvärden. (Naturvårdsverket, 2005)  
 
På grund av den ökade helhetssynen på miljöutsläppen och de nya luftkvalitetsnormerna 
ska trafikledningen i en större tätort förutom att förbättra framkomligheten även arbeta 
för minskad miljöpåverkan. Vägtrafiken släpper bland annat ut (Naturvårdsverket, 
1996a): 
 

• Kolmonoxid (CO). 
• Koldioxid (CO2) som bidrar till den globala klimatförändringen.  
• Kväveoxider (NOx) som är försurande och övergödande ämnen vilka bidrar till 

bildningen av marknära ozon med regionala och globala effekter. Kväveoxider 
kan även ge negativa effekter på luftvägarna. 

• Kolväten (HC) och partiklar som är de mest hälsofarliga ämnen med lokala 
effekter.  

 
Kolmonoxid kan påverka människors hjärt- och kärlsystem, men halterna i gaturummen 
är oftast inte så skadliga idag på grund av fler bilar med katalysator. Vägtrafiken bidrar 
med cirka 56 % av det totala utsläppet av kolmonoxid varav 84 % kommer från 
personbilar. Höga halter kan förekomma utmed gator med mindre ventilation där det är 
hög trafikbelastning och stillastående fordon. En effektivare avgasrening på fordonen 
kan dock minska dessa höga halter. Kolmonoxid har även en atmosfärisk livslängd på 
cirka en månad innan ytterligare bildning av oxid till CO2. (Tapani,2003)  
 
När det gäller transportsektorns bidrag till växthuseffekten är det koldioxidutsläppen 
som är helt dominerande. Vägtrafiken bidrar med 32 % av utsläppen av CO2, varav 65 
% kommer från bensindrivna fordon. Av de dieseldrivna fordonen ansvarar tunga 
lastbilar för 67 %, bussar för 11 %, lätta lastbilar för 10 % och personbilar för 11 % av 
koldioxidutsläppen. Utsläppen har ett direkt samband med bränsleförbrukning. För varje 
liter bensin eller diesel som ett fordon förbrukar bildas det mer än 2 kg koldioxid. 
Därför har koldioxidemissionerna följt ökningen av den totala trafiken samt ökningen 
av större och tyngre fordon, trots de nya effektivare motorerna.(Vägverket, 2004c)  
 
Kväveoxider kan förutom att ge irritation på luftvägar och ögon även försämra 
astmatiska besvär redan vid mindre halter. Vid förbränning i motorer, speciellt högt 
belastade, bidrar kväveoxider tillsammans med kolväte bildandet av marknära ozon. 
Vägtrafiken bidrar med cirka 45 % av kväveoxidutsläppen i landet, varav 38 % kommer 
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från personbilar, 55 % från lastbilar och 7 % från bussar. Genom ökning av personbilar 
med katalysator samt ersättning av gamla lastbilar och bussar har kväveoxidhalterna 
minskat i de flesta tätorterna, dock inte i önskad takt, se figur 2.1.(Tapani, 2003) 

 
Figur 2.1. Visar årsmedelvärden av halten NOx i Stockholm, Göteborg och Malmö 1990-2002. 

 Källa: Naturvårdsverket 2004 
När det gäller kolväten är kunskaperna mycket mer ofullständiga. Ur avgaserna från 
fordon kommer det ut minst ett tusental olika kolväten. Förutom bildandet av marknära 
ozon kan kolväten ge irritation i ögon och hals. Vissa kolväten är till och med direkt 
cancerframkallande. Kolväteutsläppen minskar genom effektivare avgasrening. 
Vägtrafiken bidrar dock med cirka 20 % av de totala utsläppen i landet. (ibid) 
 
De partiklar, som har storlek mindre än 10µm (PM10), kan tränga sig djupt i luftvägarna 
och står för de största hälsoriskerna. Höga halter kan orsaka luftrörskatarr, hjärt- och 
kärlsjukdomar och det misstänks även vara cancerframkallande. Vägtrafiken bidrar med 
cirka 20 % av det totala partikelutsläppet i Sverige, där största delen kommer från däck- 
och vägslitage samt från dieselfordons avgaser. Tunga fordon svarar för den största 
delen av partiklarna från vägbanan. (ibid) 
 
Den 9 oktober 1997 fattade Riksdagen beslut om en ny transportpolitik. De nya 
transportpolitiska målen har sex stycken delmål, varav ett föreskriver att 
transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav på ett god och 
hälsosam livsmiljö för alla. Följande etappmål för utsläpp är fastlagda (Vägverket, 
2004b):  

• Koldioxid ska till år 2010 minska vägtrafikens utsläpp till den nivå som gällde år 
1990. 

• Kväveoxider ska till år 2005 minska utsläppen med minst 40 %, svavel med 15 
% och lättflyktiga kolväte med minst 60 %, räknat från 1995 års nivå. 

• Utsläppen av cancerframkallande ämnen ska halveras till år 2005 jämfört med år 
1998. 

• Halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i tätorter ska 
ligga under gransvärden och fastställda miljökvalitetsnormer. 
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Det långsiktiga målet är att utsläppen av koldioxid från transportsektorn skall minska 
med 50 % till år 2050 jämfört med 1990. (Naturvårdsverket, 1996b). 
 
Miljökvalitetsnormerna är fastlagda utifrån de nivåer som bedöms vara ofarliga för 
människors hälsa. De större svenska städerna har svårast att uppfylla partikelnormen 
och normen för kvävedioxid. Den svenska normen, vad gäller kvävedioxid, är mer 
krävande än EU-direktivets. Förutom de tim- och årsmedelvärden som EU-direktivet 
kräver har Sverige även en norm för dygnsmedelvärde. Den införs redan 2006 samtidigt 
som EU- kravet gäller för 2010.(Tapani, 2003)  
 
Halterna av luftföroreningarna från vägtrafiken i tätort beror, förutom av 
avgasutsläppen, även på meteorologiska förhållanden. De meteorologiska förhållandena 
har stor påverkan på luftkvalitet, speciellt på vintertid. Då ökar utsläppen vid låga 
temperaturer från energiproduktion och kallstartsemissioner från trafiken. Vidare 
påverkas luftföroreningar kraftigt av omblandning i vindar och deras turbulens. 
Gaturummets utformning har även stor betydelse för att kunna ventilera och späda ut 
luftföroreningarna. Smala gator med hög bebyggelse har ofta betydlig sämre 
förutsättningar än de breda och öppna gatorna. Därtill ventileras gaturummet bättre om 
det blåser utmed gatan än om det blåser tvärs över gatan. Luftkvalitet i tätort beror även 
på topografi, vegetation och gatornas avstånd till bebyggelse. (ibid)  
 
Emissionernas storlek från vägtrafiken påverkas av (Ericsson, 2004): 

• trafikarbete som definieras med antalet fordonskilometer 
• fordonsparkens sammansättning som bland annat: andel olika fordonstyper, typ 

av bränsle, andel kallstartade fordon samt teknisk standard och åldersfördelning 
• fordons körmönster med tillhörande hastighetsprofil  

 
Det bästa sättet att minska utsläpp är att minska trafikarbetet genom att främja 
alternativen till bilen. Dessa alternativ är satsning på en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik som kör på alternativa drivmedel eller att försöka överföra de korta 
bilresorna till cykeltrafik som är miljövänlig och energisnål. De korta bilresorna svarar 
för mer än en fjärdedel av utsläppen från biltrafiken trots att de bara utgör 3 % av den 
totala körsträckan. Dessutom är de korta bilresorna sämst ur miljösynpunkt på grund av 
de många kallstarterna. En kall motor drar mycket mer bränsle och släpper ut mycket 
mer avgaser eftersom en katalysator först fungerar efter 3-4 km. (Vägverket, 2004c) 
 
Genom teknisk utveckling av fordon och drivmedel finns det en stor potential för 
minskade miljöstörningar från alla trafikslag. Bilarna blir idag allt bränslesnålare. De får 
bättre motorer och former som ger mindre luftmotstånd samtidigt som de byggs av 
lättare material. Att en motor är modern och välskött, med goda emissionsegenskaper 
och låg bränsleförbrukning, har nuförtiden större betydelse för miljön än om det är en 
bensin- eller dieselmotor. En av Sveriges vanligaste bilar drar 0,9 liter per mil medan en 
annan av Sveriges mest sålda bilar drar knappt 0,7 liter per mil samt släpper ut 800 kg 
mindre koldioxid på ett år. EU-s mål är att minska bränsleförbrukning med 25 % i nya 
personbilar av 2008-års modell jämfört med år 1995. (ibid) 
  
Olika förare har olika körsätt, det vill säga olika körbeteende i form av körmönster. 
Bränsleförbrukning och avgasutsläppen förändras med både hastighetsnivåer och 
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hastighetsvariation samt påverkas kraftigt av retardations- och accelerationsnivåer. 
Även andel tid i respektive nivå har stor effekt på emissionerna. Dessutom varierar 
körmönstret också i olika typer av trafikmiljöer. (Ericsson, 1996)  
 
Inverkan av den trafiktekniska utformningen, såsom olika typer av gatusträckningar, 
avstånd mellan korsningarna, olika gatutyper och förekomst av hastighetsdämpande 
åtgärder samt antal in- och utfarter till ett område, påverkar körmönstret och därmed 
emissionsfaktorer, se figur 2.2. 
 

 

 Väggeometri 

FAKTORER SOM 
PÅVERKAR 

KÖRMÖNSTER 

  Lagar 
 Förarbeteende 

Trafikreglering

 Gatunätsutformning 

Trafiktekniska 
egenskaper 
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Väder 

KÖRMÖNSTER 

Hastighetsprofil 
 

med 
 

accelerationer, 
retardationer och 
konstant hastighet 

MILJÖPÅVERKAN 

Avgasemissioner 
 

och 
 

Bränsleförbrukning 

Trafikflöde TRAFIKTEKNIK

PLANERING 

FORDONSTEKNIK 

 
Figur 2.2. Faktorer som påverkar körmönstret och därmed avgasemissioner och 

bränsleförbrukning från  fordonstrafik(Smidfelt,1998). 
 
Körmönstret påverkas inte bara av den gata som man kör på, utan även av den gata som 
man kom ifrån. Det betyder att de effekterna på körbeteende tillsammans med 
hastighetsprofiler inte är enbart platsbundna, de finns kvar även om man redan har 
passerat en viss gata.(Smidfelt,1998) 
 
Mängder bilavgaser kan reduceras om biltrafiken får en låg jämn hastighet på högsta 
växeln. Däremot kan till exempel trafikhinder och ojämn trafikrytm vid låg hastighet ge 
en ökning av bilavgaser. En ökad framkomlighet i trafiken innebär mindre av 
inbromsningar, accelerationer och körning på tomgång. Detta leder i sin tur till minskat 
avgasutsläpp. Utsläppen påverkas också kraftigt, speciellt från tung trafik, av fordonets 
stopp vid korsningar samt av tomgångskörningen under väntetiden i korsningen. Det går 
att prioritera lastbilarna på samma sätt som kollektivtrafiken i tätort. Med denna bättre 
styrning av trafiksignaler uppnås förbättrad framkomlighet med minskade fördröjningar 
i korsningar och sänkning av avgasutsläppen.(Vägverket, 2000)  
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3 Trafiksignaler 

3.1 Allmänt om trafiksignaler 
Införandet av en trafiksignalanläggning är alltid en avvägning. I tätorters centrala delar 
är det oftast befogat att införa trafiksignaler på grund av det trånga utrymmet samt ett 
större flöde av oskyddade trafikanter. Det finns i huvudsak två typer av 
trafiksignalanläggningar, trafikstyrd och tidsstyrd. Den trafikstyrda signalanläggningen 
styrs signalerna av inkommande trafikflöde i respektive tillfart till korsningen. 
Styrningen sker via närvarodetektorer som markerar närvaro av olika trafikslag. Den 
trafikstyrda signalanläggningen kan oftast prioritera kollektivtrafiken. Den tidsstyrda 
signalanläggningen styrs med fasta tider på trafiksignalerna. Tiderna är på förhand 
bestämda efter dimensionerande trafikflöde. (Vägverket, 2004d) 
 
Trafiksignalernas grundläggande syfte är att främja säkerhet i korsningar genom att 
separera olika trafikströmmar. Huvudpunkten är att skilja de korsande trafikflödena åt 
och de oskyddade trafikanternas överfart, då särskilt funktionshindrade (Vägverket, 
2000). Det gäller dock att ha en enkel och lättförståelig trafiksignalkorsning för att 
motverka rödkörningar och oskyddades trafikanters gående mot röd ljussignal i 
trafiksignalerade anläggningar (Vägverket, 2004d). 
 
Trafiksignaler kan även bidra till andra positiva säkerhets- och miljöeffekter. Detta kan 
ske genom att prioritera vissa trafikslag som till exempel utryckningsfordon och 
kollektivtrafiken. Genom att prioritera kollektivtrafiken i trafiksignalerna får resenären 
en kortare restid och på sätt bli mer attraktiv. Om denna attraktivitet genererar att flera 
trafikanter väljer att åka kollektivt istället för att köra med den egna bilen, främjar detta 
en långsiktig hållbarhet, då särskilt i tätortsmiljöer. Införandet av trafiksignaler i en 
korsning kan dock öka avgashalterna på grund av fler antal stopp av motorfordon i 
korsningen särskilt om det förekommer hög andel tunga fordon. Detta kan motverkas 
genom att kalibrera trafikljusen mot fordonsströmmarna eller införa bättre styrteknik i 
trafikljusanläggningen. Med effektivisering av trafikljusen kan bränsleförbrukningen 
minska med 10-20 % genom korsningen (ibid). Den minskade bränsleförbrukningen 
medför även minskning av koldioxidutsläppen som ger en positiv effekt på miljön.  
 
Om det är ojämna trafikflöden in till en korsning kan införandet av en trafiksignalerad 
korsning bidra till större framkomlighet på de tillfarter som tidigare haft svårigheter att 
ta sig fram i korsningen.  
 
Det finns olika sätt att styra trafiksignalerna. Styrningen kan vara oberoende eller 
samordnad i kombination med tids- eller trafikstyrning. Oberoende styrning gäller de 
anläggningar som arbetar ensamma och inte är beroende av andra signalreglerande 
korsningar. De oberoende anläggningarna är nu oftast trafikstyrda för att främja 
framkomligheten samt minska olyckor (Hagring, 1999). Eftersom denna rapport 
behandlar i huvudsak korsningar med samordnad styrning går vi inte djupare in på 
oberoende styrning. 
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3.2 Styrteknik av trafiksignaler 
Signalanläggningens utrustning består av närvarodetektorer, styrapparat och 
signallyktor. Närvarodetektorerna kan vara antingen slingor som är fräses ner i 
vägbeläggningen eller icke markbundna detektorer (Vägverket, 2004d). De icke 
markbundna detektorerna kan vara mikrovågs-, ultraljuds, video- och IR-detektorer. 
Dessa benämns som passiva. För gående och cyklister finns det ofta en tryckknapp som 
är en sorts närvarodetektor ovanför marken. Denna typ av detektering kallas för aktiv. 
 
Syftet med närvarodetektorerna är i första hand att registrera närvaro och passage av 
olika trafikslag vid olika tillfarter till korsningen. Den information som erhålles med 
hjälp av detektorerna blir sedan indata till styrapparaten. Styrapparaten omvandlar sedan 
denna information till styrbesked som skickas till signallyktorna. Signallyktorna visar 
då med grön – gul – röd ljusväxling vilka trafikströmmar som har företräde respektive 
stopplikt. Det finns i huvudsak tre olika utformningar på signallyktorna, en för 
fordonsströmmar, en för gående och en för cyklister, se figur 3.1. 
 

  
 
Signallyktorna för motortrafik och cykeltrafik har följande funktion: 
 

• Grön signal  – kör 
• Gul signal  – stopp, om det kan ske utan fara 
• Röd signal  – stopp 
• Rödgul signal  – stopp, väntan på direktföljande grön signal 

 
För gångtrafikanter gäller grön och röd signal för respektive gå och stanna. Det finns 
ofta också en ljudsignal för att gå respektive stanna som hjälp för synskadade. 
 
Varje trafikslag i tillfarterna till en trafiksignalerad korsning motsvaras av en 
signalgrupp (Vägverket, 2004d). Korsningens signalgrupper numreras i särskild ordning 
där cykel- och gångöverfart kommer sist, se figur 3.2.  
 

                
         

Figur 3.1. Signallyktor för respektive trafikslag. Källa: Vägverket 
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Figur 3.2. Exempel på hur signalgrupper kan numreras i en korsning. De olika signalgrupperna 

numreras medsols med början från vänster tillfart. Källa: Vägverket (2004d). 
 
De olika signalgrupperna styrs i sin tur med hjälp av fasbilder. Fasbilderna beskriver 
vilka signalgrupper som har grönt. Fasbilderna delas i sin tur upp i primära och 
sekundära. De primära fasbilderna är oftast förutbestämda där säkerhet och 
framkomlighet är de avgörande faktorerna (Hagring, 1999). När primära fasbilder sätts 
ihop till en sekvens bildas ett omlopp då man kommer tillbaka till första fasen som 
visats (ibid). De primära fasbilderna kan även ersättas eller förlängas med sekundära 
fasbilder. Fasbilderna ska utföras så det inte uppstår primärkonflikter. Primärkonflikter 
är när korsande trafikströmmar möts i korsningen, se figur 3.3.  
 

 
Figur 3.3. Primära och sekundära konflikter. Källa: Vägverket (2004d)  

 
Däremot är det nästan ofrånkomligt med så kallade sekundärkonflikter mellan: 
 

 Vänstersvängande motorfordon och rakt fram körande 
 Vänstersvängande motorfordon och oskyddad trafikant som färdas rakt fram 
 Högersvängande motorfordon och oskyddad trafikant som färdas rakt fram 

 
Färgvisningen rött – rödgult – grön – gult – rött för en signalgrupp kallas för 
signalbildssekvens (Vägverket, 2004d). En signalbildsekvens måste alltid visa en 



 
 

Framkomlighet och miljöeffekter vid Dalaplan i Malmö – en nulägesanalys 
 

 13

mingröntid på 4-6 sekunder för att hela omloppet ska fungera (Hagring, 1999). Sedan 
kan eventuellt ytterligare gröntid ges, för att kunna avveckla signalgruppens trafikflöde 
vid hög belastning, tills maxgröntid uppnås, se figur 3.4. 
 
 

 
Figur 3.4. Denna figur visar färgvisningen i trafiksignal för en fordonsignalgrupp. 

Källa: Vägverket (2004d). 
 
Gröntiden kan förlängas med ett på förhand bestämt förlängningsintervall om det finns 
passagedetektorer vid korsningen som registrerar inkommande fordon (Hagring, 1999). 
Detta är en av de största fördelarna med trafikstyrd signalanläggning jämfört med 
tidsstyrd. Vid samordnade system kan dock vid behov en så kallad fast fråntid sättas, i 
storleken 6 till 12 sekunder. Annars växlar signalgruppen från grönt till rött vid bestämd 
tidpunkt i signalsekvensen. 
 
Efter gröntiden kommer gul signalbild som betyder att fordon ska stanna före 
stopplinjen i körbanan om det kan ske utan risk för olycka. Denna sätts till 4 sekunder 
vid hastighetsbegränsningen 50 km/h respektive 5 sekunder vid 70 km/h. Vid den gula 
signalbildens början, det vill säga direkt efter gröntidens slut, sätts en så kallad spärrtid 
upp, se figur 3.5.  
 

 
Figur 3.5. Spärrtiden motverkar primärkonflikterna i den trafiksignalerade korsningen, 

där Spärrtid = Gultid – Rödtid. Källa: Vägverket (2004d).  
 
Då två signalgrupper med primärkonflikter har samtidigt röd ljussignal finns det en så 
kallad säkerhetstid. Denna ska fungera som en säkerhet mot att inga primärkonflikter 
ska kunna uppstå (Vägverket, 2004d). Säkerhetstiden avslutas vid grön signal för någon 
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av de två signalgrupperna. Den gemensamma rödtiden kan också förlängas med hjälp av 
närvarodetektor i korsningen och på så sätt även förlänga säkerhetstiden. 
 

3.3 Samordnad trafikstyrning  
Vid samordnad trafikstyrning är det flera korsningar som arbetar efter samma 
omloppstid. Syftet är att fördröjningen och antal stopp i huvudriktningen genom de 
berörda korsningarna ska minimeras med hjälp av en så kallad ”grön våg” (Kronborg et 
al, 2004), se figur 3.6. 
 

 
Figur 3.6. Beskrivning av en grön våg genom samordnade trafiksignalanläggningar. 

 Källa: Vägverket(2004d) 
 
Vid första anläggningen av den gröna vågen bör gröntiden hållas kort och skapa en så 
kompakt fordonskolonn som möjligt (Vägverket, 2004d). De följande anläggningarna 
kan börja sin gröntid tidigare än det första fordonet från kolonnen har anlänt. Detta är 
för att kompensera inkommande flöde på sträckan mellan anläggningarna och viss 
spridning i kolonnen. Det är sista fordonet i kolonnen som bestämmer när gröntiden ska 
avslutas i alla kommande anläggningarna. 
 
Det skiljs mellan två metoder att styra samordnade anläggningar. Det finns central 
respektive lokal samordning (Hagring, 1999). Central samordning brukar ske på fler än 
fyra anläggningar. Denna typ av samordning innebär att en central styrenhet skickar på 
förhand uträknade tidplaner och fasta omloppstider till alla berörda anläggningar. Dessa 
omloppstider är oftast i storleksordningen 70-100 sekunder och är beroende av 
korsningsavståndet, flöden och körhastigheten mellan anläggningarna (Lindhagen, 
1991). Tidsplanerna är oftast satta och dimensionerade för morgon-, dag-, eftermiddags- 
och lågtrafiktidplan. 
 
Lokal samordning sker på maximalt fyra närliggande anläggningar. De olika 
anläggningarnas styrenheter kommunicerar med varandra och har kontinuerligt variabla 
omloppstider (Vägverket, 2004d). Det styrbesked som oftast skickas från föregående 
anläggning är upphört behov av gröntid. Detta anger fordonskolonnens bakkant på den 
gröna vågen.   
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3.4 Adaptiv trafikstyrning   
Användning av de samordnade tidsstyrda trafiksignalerna skulle med en adaptiv 
styrning kunna anpassa sig bättre till de aktuella trafikförhållandena. Denna styrning är 
en typ av självoptimerande och för att styra trafiksignalerna så effektivt som möjligt 
utförs beräkningar i realtid sekund för sekund. Allmänt för all adaptiv styrning är att de 
påverkar eller fastställer gröntidsfördelningen. Signalsystemet väljer själv hur gröntider 
fördelas inom det trafikområdet där närvarodetektorer används i tillfarten och frånfarten 
för att kunna ställa prognos för resmatrisen i signalsystemet och trafikflöde i nästa 
korsning. (Vägverket, 2004d) 
 
En första idé om adaptiv styrning framställdes redan 1963 men alla försök misslyckades 
på grund av att den traditionella samordnade styrningen då var ganska stabil och gjorde 
inte så många fel. En andra generation av adaptiv styrning började utvecklas på slutet av 
1970- och under 1980-talet (Kronborg et al, 2004).  
 
Det finns flera olika metoder för adaptiv styrning (ibid): 
 

• Objektsfunktion eller intuitiva metoder. Där syftet i objektsfunktion är att 
kostnader av total fördröjning och totala antalet stopp med mera ska minimeras. 
Med intuitiva, även kallade heuristiska, metoder försöks det skapas en bra 
styrning som sker genom en instinktiv behandling av trafikteknisk kunskap, ofta 
utan noggranna beräkningar.  

 
• Fördröjningsminimering eller bra gröna vågor. Den oftast optimala styrningen är 

med fördröjningsminimering som försöker skapa en bra styrning utifrån 
reduktion av de totala fördröjningarna till priset av flera stopp och försämring av 
gröna vågor. Det andra systemet understödjer gröna vågor till priset av ökade 
fördröjningar. 

 
• Nya tidplaner eller bibliotek med tidplaner. Helt nya tidplaner i realtid tas fram,  

dock utnyttjas ofta de tidigare tidsplanerna som utgångspunkt. I det andra 
systemet väljs en tidplan bland de många olika redan bestämda tidplaner. 

 
• Långsamma successiva ändringar eller tvära kast. Det första systemet 

åstadkommer tidplaner i realtid och gör enbart tröga successiva förändringar. 
Däremot gör det andra systemet stora plötsliga förändringar samt väljer ny 
tidplan i varje omlopp. 

 
• Centraliserat eller decentraliserat. Vid centraliserat system sker alla viktiga 

beslut i en central dator. Det krävs då ett allsidigt styrningssystem för att till 
exempel undvika överbelastning. Med decentraliserat system menas att 
styrningen successivt itereras fram via kommunikation mellan närliggande 
korsningar.  

 
• Bussprioritering. Alla system behandlar bussprioritering dock ofta med stora 

skillnader sinsemellan. De system med långsamma successiva förändringar, som 
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inte har haft bussprioritering från början, har till exempel svårt att införa den 
efteråt. 

 
Den äldsta styrtekniken i adaptiva system bygger på uppdatering av traditionellt 
samordnade tidplaner genom att beräkna en tidplan med hjälp av inkommande 
trafikflöde eller de tidigare använda tidplanerna. Denna tidplan verkställs därefter under 
en viss tid eller kan eventuellt korrigeras successivt från omlopp till omlopp. Däremot 
baseras den andra styrtekniken på att optimera med grundval av realtidsdata genom att 
inkommande trafik detekteras och därefter görs prognos av fördelning i varje enskild 
korsning. Gröntiden beräknas omlopp för omlopp eller med optimering som påverkas 
av trafikdata på sekundnivå. (Vägverket, 2004d) 
 
 
De mest kommersiellt framgångsrika adaptiva system är (Kronborg et al, 2004): 
 

• Scoot, som bygger på små successiva förändringar och på grund av detta är det 
systemet mindre tillämpbar för bussprioritering, där det endast ges företräde till 
de försenade och icke störande bussarna. 

 
• Scats, som bygger på trafiktekniska intuitiva principer som bestämmer lämplig 

tidsättning. Detta system är mindre lämpligt för bussprioritering. 
 

• Utopia/Spot, som är utvecklat i Italien i slutet av 1980-talet och används i cirka 
20 städer i Europa. Samordningen sker genom intelligent länkning av 
trafiksignalerna. Systemet är utvecklat från början för bussprioritering. 

 
• Motion, som bygger på successiva iterativa intuitiva steg och bussprioritering är 

mindre effektiv. 
 
De olika systemen medför liknande förbättring för biltrafiken, men Utopia/Spot är bäst 
anpassad för kollektivtrafikprioritering och därför mest använd i Sverige. Dessutom 
finns det en svensk leverantör vilket underlättar vid installation. 
 

3.5 Utopia/Spot 
Namnet Utopia står för ett integrerat system för trafikstyrning med intelligenta 
trafiksignaler, kollektivprioritering, trafikantinformation mm. Spot är namnet för den 
”intelligenta korsningen” som har existerat från 1990-talet. Samordningen sker genom 
intelligent länkning av trafiksignalerna (Movea, 2004). Utopia/Spot är i ständig kontakt 
med den centrala nivån i samordningen, korsningarnas närvarodetektorer, närliggande 
korsningar och även kollektivtrafikens trafikledningsystem, se figur 3.7 (Davidsson, 
2003).  
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Figur 3.7. Spot ingår som en del i det övergripande systemet för trafikstyrning Utopia. 
Källa: Davidsson, 2003. 

 
Den centrala miljön Utopia ansvarar för övergripande kommunikation, 
referenstidsplaner och data.  Utopia övervakar och programmerar om Spot-enheterna. 
Det sker samtidigt en automatisk loggning av trafikdata som kölängder, flöde etc. 
(Vägverket, 2004d). 
 
Systemet Utopia/Spot används för att kontinuerligt följa en aktuell trafiksituation och 
beräkna framkomlighet och miljöbelastningar inom ett visst trafikområde. En bra 
styrning skapas med att en objekts- eller så kallad kostandsfunktion minimeras lokalt i 
korsningen, till exempel vid större köbildning justeras signalerna automatisk om för att 
lösa upp fördröjning. Det leder till en momentan anpassning av omloppstider och 
gröntider till de rådande trafikförhållandena. (Kronborg et al, 2004) 
 
I Utopia/Spot har man en stor nytta av en från början inbyggd prioritering av 
kollektivtrafik. Den fungerar bäst i de adaptivt styrda system med en objektsfunktion 
som minimeras. Detta gör att man kan prioritera lagom kraftigt beroende på 
kollektivtrafikens behov och de rådande trafikförhållandena. Dessutom kan det under 
rusningstid användas selektiv prioritering av bussar för att undvika större köbildning. 
Prioriteringen sker även under plötsligt stora förändringar och har möjlighet att ta hand 
om de uppkomna köerna med snabb avveckling. Vid samordning av trafiksignaler i 
systemet Utopia/Spot finns det också möjlighet för en tidig anmälan, 60-100 sekunder 
före stopplinje, där bussens ankomst anpassas till långsamma gröntidsfördelningen. Det 
kan finnas svårigheter att utföra det sistnämnda då busshållplatsen ligger nära den 
trafiksignalreglerade korsningen. (ibid) 
 
Andra nackdelar med adaptiv styrning är de höga anläggningskostnaderna för bland 
annat nya detektorer samt driftkostnader. De adaptiva systemen är dessutom inte 
tillräckligt anpassade till svenska förhållanden. Dock ur ett samhällsperspektiv anses 
adaptiv styrning mycket lönsamt. (Vägverket, 2005) 
 
Med Utopia/Spot styrningen förväntas en ökning av reshastigheten genom kortare 
kölängder i korsningarna. Om hastighetsbegränsningen ändras till 30 km/h kan Spot 
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anpassas bättre till det nya förhållandet och förmodligen kompensera den ökade 
fördröjningen (Davidsson, 2003). I Sverige har Utopia/Spot testats i Göteborg, 
Stockholm och Malmö, men expansionen har inte fortsatt med förväntat tempo. 
 
Göteborg blev den första staden, efter Italien, som i början av 1990-talet testade 
Utopia/Spot. På ett område längs Engelbrektsgatan togs ett första system i drift 1996. 
Efter detta planerades en utbyggnad av Utopia/Spot i de flesta korsningar i Göteborg, 
men tills nu har endast utbyggnad av detektorer gjorts. Ett av de kanske viktigaste 
skälen till förseningen är att man samtidigt vid införandet av Utopia/Spot även vill byta 
ut styrapparaterna som fordrar goda kunskaper i styrapparatprogrammering. Ett vidare 
skäl till förseningen är att Utopia/Spot först skulle provas i trafiksignalerade korsningar 
med komplicerad utformning med hög buss-, spårvagn- och utryckningsprioritering. 
Under de närmaste åren väntas en fullföljning av utbyggnad med cirka 20-30 
anläggningar i centrala staden och samtidigt finns det nya planer från Vägverket i 
sammanband med utbyggnad av ett köpcenter utanför Göteborg. (Kronborg et al, 2004) 
 
Under 2000 och 2001 testade Vägverket i samarbete med Stockholms stad Utopia/Spot 
på det högbelastade vägnätet kring Norrtull i Stockholm. Systemet innehöll ingen 
bussprioritet och gav dessutom dåliga resultat. Det dåliga resultatet berodde på att den 
traditionella styrningen visade sig fungera bättre under högtrafik. Ett annat försök var på 
Kungsholmen, i elva signalreglerade korsningar, för att se hur Utopia/Spot med 
bussprioritering klarade trafiktekniska krav i Stockholms innerstadsmiljö. Det gav 
positiva framkomlighetseffekter för både bilar och bussar. Bussprioritering fungerade 
liknande som i den traditionella styrningen med en skillnad att restiden minskade 
mellan korsningarna med Utopia/Spot. Fördröjningen för bussarna minskade med cirka 
10 %. Även restiden för biltrafiken visade en minskning i samma storleksordning. 
Systemet medförde både positiva och negativa effekter för de oskyddade trafikanterna. 
Deras väntetider minskades i de korsningarna med större gång- och cykelflöde. Å andra 
sidan ökade väntetiderna kraftigt i de korsningarna med lägre gång- och cykelflöde. 
(Davidsson, 2003) 
 
För några år sedan införde Malmö kommun, efter erfarenhet från Norrtull, ett mindre 
Utopia/Spot systemet utmed Bergsgatan. Syftet var inte bussprioritering utan bättre 
samordning i ett mindre område bestående av fem korsningar. Väghållaren är nöjd med 
installationen, men det finns vissa negativa effekter på grund av flera oreglerade 
övergångsställen mellan de signalreglerade korsningarna. En vidare utbyggnad i tio 
korsningar vid Dalaplan planeras efter utveckling av Utopia/Spot systemet där 
detektorer ska anpassas för styrningen även nattetid under låg trafik. Det är dessa 
korsningar som behandlas i detta examensarbete. (Kronborg et al, 2004) 
 
En effektiv prioritering och styrning av kollektivtrafik, minskning av stopptid och 
fördröjningar med kortare kölängder samt minskning av väntetider för oskyddade 
trafikanter är de förväntade framkomlighetseffekterna i Utopia/Spot systemet. 
Minskning av avgasutsläppen genom jämnare flöde och minskning av stillastående köer 
är de förväntade positiva miljöeffekterna vid den adaptiva styrningen. Trafiksäkerhet 
kommer också att förbättras genom ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och säkrare 
prioritering. (Davidsson, 2003) 
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4 Mätmetod och databehandling 
 
Det som skulle mätas vid Dalaplan var framkomlighetsmåtten restid, andel stopptid, 
kölängder och väntetid samt bränsle- och emissionsfaktorer av olika ämnen. För att få 
fram dessa mått kördes en dataloggutrustad bil, som registrerade olika mått 
kontinuerligt, på utvalda sträckor kring Dalaplan.   
 
Det gjordes även en inventering av fyra utvalda korsningar som redovisas i kapitel sex. 
Inventeringen gjordes i kvartsnivåer vid olika tidpunkter på dagen för att skaffa oss en 
uppfattning om kvaliteter och problem i korsningarna. De mått som då studerades var 
bland annat fördröjningen för höger- och vänstersvängande fordon. Även konflikter 
mellan fordonen och oskyddade trafikanter i korsningarna observerades. Vi studerade 
också signalschema för de berörda korsningarna för att bilda en bättre uppfattning hur 
trafiksignalerna fungerade i samband med den rådande trafiken.   
   

4.1 Utrustning till mätningarna  
En dataloggutrustad bil kan kontinuerligt registrera data på till exempel körsträcka, tid 
och den egna hastigheten. Vid mätningar av restiden och avgasmängder för en sträcka 
ska mätas, används i första hand data på körsträcka och hastighet (Rezaie, 2002).  
 
Den dataloggutrustad bil som användes till mätningarna var en Toyota Corolla. Detta 
fordon var bland annat utrustad med en dator, två kameror och en videobandspelare. 
Datorn var i sin tur kopplad till bilens hastighets- och avståndssensor på ena hjulaxeln. 
Originalsensorn som mätte 4 pulser per axelvarv var ersatt med en högre frekvens på 
200 pulser, se figur 4.1.   
 
 

 
Figur 4.1. Illustrationen visar hur en sensor mäter 4 pulser via hjulaxeln. 

 
Med denna högre mätfrekvens på sensorn blev det en högre noggrannhet i 
dataloggningen av avstånd och hastighet. Noterbart är att mätningarnas precision är 
mycket beroende av hjul- och däckegenskaper. Vad för sorts dimension det är på hjulet 
gör inverkan på hastighets- och avståndssensorn. Även lufttryck och temperatur på 
däcken påverkar på liknande vis mätningens säkerhet. En annan sak som kan påverka 
noggrannheten är hur ofta man loggar, ju oftare desto säkrare material. En nackdel är att 
om loggning sker ofta blir filerna mycket större. Det har visat sig att om loggning sker 
med mindre än 2 gånger per sekund kan hastighets- och accelerationsfördelningen 
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påverkas alltför mycket (Brutt et al, 1999). I detta arbete valdes att logga fyra gånger 
per sekund.  
 

4.2 Val av metod 
För att mäta restid och avgasmängder med dataloggutrustad bil på en sträcka kan en 
metod vid namn förföljelsestudie användas. Denna metod som även internationellt 
benämns med Chase car innebär att följa efter slumpmässigt valda fordon ur en 
trafikström på sträcka. Metoden går ut på att försöka härma körmönstret på det valda 
fordonet. (Rezaie, 2002)  
 
En annan metod vid namn försökspersonsstudie grundar sig på att låta olika personer i 
ett urval köra en loggutrustad bil på sträckan som ska mätas. Urvalet av personer ska 
helst vara slumpmässigt utvalda ur en större grupp med personer med olika värderingar 
och förutsättningar. Urvalet spelar stor roll för att få mätdata så nära sanningen som 
möjligt. De första sträckorna som körs av respektive försöksperson tas inte med i 
resultatet, på grund av att försökspersonerna inte är van vid fordonet och inte hunnit 
bekanta sig med bilen. Efter ett par gånger har föraren bekantat sig något mer med bilen 
och kör mer naturligt med fokus på trafiken. Det är även viktigt med att 
försökspersonerna verkligen kör som de brukar göra och inte anpassar sin körstil på 
grund av att körmönstret registreras. (Ericsson, 1996) 
 
Floating car är en metod som innebär att föraren i en dataloggutrustad bil försöker flyta 
med trafiken, det vill säga att han eller hon försöker anpassa sitt körsätt efter rådande 
trafikflöde. Metoden går även ut på att köra om lika många fordon som man blir 
omkörd av (Gedda, 1985). Metoden är bra att använda vid restidsmätningar men inte 
lika noggrann vid mätningar av avgasföroreningar på grund av avvikelser på kraftigare 
accelerationer och retardationer.  
 
Vi valde förföljelsestudie som metod. Anledningen är att metoden är mindre 
tidskrävande än försökspersonsstudie. Med förföljelsestudie kan tidsmässigt fler 
mätningar göras på grund av oberoendet av flera inblandade. Andra fördelar med 
förföljelsestudie metoden är att det finns en omedvetenhet hos den föraren vars 
körmönster som ska registreras (Ericsson, 1996). Den bil som förföljs kör föraren i sin 
egen bil vilket medför föraren beter sig mer naturligt och anpassar sitt körmönster efter 
rådande trafiksituation. Förföljelsestudien kan tyckas vara oetisk just på grund av den 
omedvetenheten hos föraren i den förföljda bilen. Metoden  kan dock motiveras som 
strävan mot ett hållbart samhälle.  
 
En annan anledning varför förföljelsestudien valts är att den har relativt små avvikelser 
vid beräkning av avgasemissioner av erhållen utdata. Det gäller dock att det görs 
tillräckligt många mätningar för att inte få stora avvikelser. Metoden är även en tekniskt 
beprövad metod (Ericsson, 1996). 
 
Nackdelar är att följa efter en bil i försök att kopiera förarens körmönster ger en indirekt 
mätning med möjliga fel vid låga och höga hastigheter samt kraftiga accelerationer och 
retardationer. Låga hastigheter, under 15 km/h, har i förföljelsestudien en benägenhet att 
överskattas. På samma vis underskattas höga hastigheter över 40 km/h. Accelerationer 
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över 0,5 m/s2 och retardationer mer än -0,5 m/s2 medför större avvikelser. (Ericsson, 
1996)   
 
Även etiska och juridiska aspekter så som hastighetsöverskridelse vid försök att kopiera 
en förares körmönster. Det finns även svårigheter med bilar som svänger av den sträcka 
som mäts.  
 

4.3 Valda sträckor och tidpunkter 
Sträckorna för fältmätningarna med den dataloggutrustade bilen valdes i samråd med 
Malmö Gatukontor. De tre sträckor som valdes bestod av två raka sträckor samt en 
sträcka som innehöll höger- och vänstersvängar. Den ena raka sträckan går genom 
Ystadvägen och John Ericssons väg benämns med Ystad-sträckan. Den andra 
raksträckan som går genom Trelleborgsvägen och Nobelvägen benämns med 
Trelleborg-sträckan, se figur 4.2.  
 

 
Figur 4.2. Visar de utvalda sträckorna och deras utvalda namn. 

 
Den tredje sträckan som valdes var en slinga runt affärsområdet Mobilia, dess namn 
valdes till Mobilia-sträckan. Slingan omfattar korsningar där det uppstår problem med 
höger- och vänstersvängande motorfordon.  
 
De utvalda sträckorna kördes i båda riktningarna. Ystad-sträckan fick således en östlig 
och en västlig körriktning och Trelleborg-sträckan fick en nordlig och sydlig. För 
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Mobilia-sträckan valdes en östlig och en västlig körriktning även om en del av sträckan 
gick i nord-sydlig riktning.  
 
Trafikflödet togs fram som ett medelvärde av de flödesdata i olika snitt utmed 
respektive sträcka som erhölls av Malmö Gatukontor. Eftersom flödesmätningarna 
begränsades till utsatta snittpunkter utmed sträckorna, det vill säga att det fattades 
flödesdata på vissa delsträckor, blev det en viss osäkerhet i de framtagna medelvärdena.  
 
Mätningarna med den dataloggutrustade bilen utfördes mellan sju på morgonen och sex 
på eftermiddagen. Resten av dygnet betraktades som övrig tid då trafikflödena var 
betydligt mindre, se figur 4.3 nedan.  
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Figur 4.3.  Medel av flödesdata utmed varje utvald sträcka under dygnet. 
 
Efter att ha studerat de olika trafikflödena på de olika sträckorna delades dygnet upp 
mellan olika tidpunkter. Det är högtrafik på morgonen och eftermiddagen enligt figuren 
ovan. Rusningstrafiken på morgonen sker mellan klockan 7:00 och 9:00 på sträckorna. 
Under dagen förekommer även högre trafikflöde vid lunchtid. Rusningstrafik på 
eftermiddagen sker mellan klockan 15:00 och 18:00 för alla tre sträckningarna. 
Lågtrafik kan bedömas vara på förmiddagen mellan klockan 9:00 och 11:00 vid det 
lägre trafikflödet, se tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1. Valda tidpunkter och benämningar på dessa. Mätningarna gjordes endast mellan kl. 7:00 
och 18:00. 

7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 18:00-7:00 
Morgonrusning Lågtrafik Lunchrusning Eftermiddagsrusning Övrig tid 
 
Dessa tidpunkter för mätningarna täcker upp majoriteten av dygnets totala trafikflöde. 
Orsaken till att vi inte valde att utföra mätningar på övrig tid är svårigheter i 
genomförandet av Chase car metoden under så lågt trafikflöde.  
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4.4 Tillvägagångssätt av fältmätningen  
Fältmätningen kodades med olika händelser utmed de valda sträckorna. Dessa händelser 
var bland annat position utmed sträckan som till exempel korsningar. Det kodades även 
om det var ett tungt eller ett lätt fordon som förföljdes samt om fordonet var fritt eller 
befann sig i kolonn. Kodningen gjordes med hjälp av funktionstangenterna F1 till F10 i 
ett inkopplat tangentbord i datorutrustningen. Funktionstangenternas innebörd 
illustreras i tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2. Beskrivning av de valda kodninger. 
Tangent Kod Beskrivning 
F1 1 Startpunkt 
F2 2 Korsning 
F3 3 Tungt fordon 
F4 4 Fritt fordon 
F5 5 Fordon i kolonn 
F6 6 Krypande kö – hastighet < 15 km/h 
F7 7 Stillastående kö – hastighet = 0 km/h 
F8 8 För hög hastighet - avbryt 
F9 9 Avbryt av annan orsak än 8 
F10 10 Slutpunkt 
 
Mätningarna påbörjades innan den första trafiksignalerade korsningen som ingick i 
sträckan. Startpunkterna för mätningarna, som kodades med en etta, sattes efter ett 
övergångställe, se illustrerad figur 4.4.  

 
 

 
Figur 4.4. Illustration över hur kodningen av positioner längs med sträckan gick till. De 
korsningar som kodades med en tvåa var de ingående trafiksignalerade korsningarna. 
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Efter den sista trafiksignalerade korsningen kodades slutpunkten in precis före nästa 
övergångställe. I varje trafiksignalerad korsning kodades en tvåa när den första 
kantstenen passerades enligt figur 4.4 ovan. 
 
Fordonen som förföljdes valdes slumpmässigt genom att börja körningen längre upp på 
sträckan för att hamna i olika situationer. Fordonet som förföljdes kunde vara ett så 
kallat fritt fordon som kodades med en fyra. Ett fritt fordon är ett fordon som i sin tur 
inte har något fordon framför sig. I detta fall påverkas inte föraren i det förföljda 
fordonet av framförvarande fordon. Fordon i kolonn är då det finns minst ett fordon 
framför. Då påverkas föraren i sitt körsätt. 
Tunga fordon bedömdes här vara tung lastbil, det vill säga att pickupfordon, skåpbilar 
och lätta lastbilar definierades inte som tunga fordon. Även vid förföljelse av tunga 
fordon kodades det även som fritt eller i kolonn.  
 
Andra händelser som kodades var stillastående eller krypkörande fordon vid köbildning 
inför de trafiksignalerade korsningarna. Detta gjordes för att i efterhand kunna ta fram 
kölängder och väntetider. Andra situationer som uppstod var att det förföljda fordonet 
accelererade iväg till för hög hastighet. Då fick förföljelsen avbrytas av juridiska 
anledningar samt säkerhetsskäl. Vid trafikfarliga situationer avbröts förföljelsen genast. 
Andra svårigheter kunde vara att det förföljda fordonet gjorde plötsliga filbyten eller 
svängde av från sträckan. Om det upptäcktes att föraren blev medveten om förföljelsen 
och ändrade sin körstil, så avbröts genast pågående mätning. Då den dataloggutrustade 
bilen kördes på sträckorna utan att det fanns någon bil att förfölja, registrerades ändå 
data. Parametrar som togs ut ur utdata var tidpunkt, sträcka, hastighet och de olika 
kodningarna för vidare analys. 
 
Antalet mätningar på respektive sträcka hade rätt stor påverkan på statistiska mått. I 
samråd med Eva Ericsson på Institutionen för teknik och samhälle på Lunds Tekniska 
Högskola togs minsta antalet körningar på varje sträcka ut. Det minsta antalet körningar 
beräknades till cirka 30 stycken i varje körriktning, trafikslag samt tidpunkt. Här sågs en 
viss svårighet att få ihop tillräckligt många tunga fordon.    
 
En annan faktor man får ta med i beräkningarna är de slumpmässigt valda fordonen. Om 
förföljelsen startar på samma ställe innan startpunkten på sträckan, är det lätt att det blir 
en typ av fordon. Det kunde till exempel vara svårt att förfölja ett fordon mitt i en 
kolonn vid placering av den loggutrustade bilen närmare startpunkten. Då hamnade man 
istället bakom hela kolonen. Desto längre bort från startpunkten förföljelsen började 
desto lättare var det att komma in i mitten av kolonnen. Därför varierades längden på 
startsträckan före startpunkten där det var möjligt. Ytterligare komplikationer var att det 
ofta förekom trafiksignalerade korsningar, korsande övergångsställe eller 
cirkulationsplatser före startpunkten som störde själva bilförföljelsen.      
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4.4 Sammanställning av datalogg 
För att kunna göra en så bra efterstudie som möjligt görs här nedan en närmare 
beskrivning av databehandlingen som gjordes.  
 
Datorutrustningen i bagageluckan på mätbilen hade en diskettstation som möjliggjorde 
sparande av datalogg på diskett. Innan dataloggningen sattes igång fanns det möjlighet 
att skriva in fyra tecken före ett fast filnamn. Dessa fyra tecken gjorde vi enligt tabell 
4.3. 
 
Tabell 4.3. Förklaring för del av filnamnet vid dataloggning. 
Sträcka Riktning Tidpunkt 
t=Trelleborg-sträckan n=norrut fm=förmiddag 
y=Ystad-sträckan s=söderut lu=lunchtid 
m=Mobilia-sträckan ö=österut em=eftermiddag 
 v=västerut  
 
Vilken sträcka som kördes var det första tecknet. Det andra tecknet beskrev vilken 
riktning sträckan började köras i. Tredje och fjärde tecknet i filnamnet var en 
uppskattning av tidpunkten. Resten av filnamnet skapades av en redan färdig modell i 
datorn. Det var datum och klockslag för igångsättandet av dataloggen som angavs som 
resterande tecken i filnamnet. Exempelvis kunde en mätnings filnamn vara 
tsem200511151618 som betydde att mätning skett på sträckan Trelleborgsvägen börjad 
i sydlig riktning, eftermiddagen 15 november 2005 klockan 16:18. 
 
Efter att mätningarna gjorts på varje sträcka sorterades mätdata utanför sträckorna bort. 
Även kodningen kontrollerades så att den hade kommit på rätt plats och att den inte var 
dubbel. Figuren 4.5 nedan beskriver förloppet i databehandlingen. 
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INDATA: Loggad data från mätningarna 
- Data utanför de utvalda sträckorna togs bort
- Kontroll av att kodningen var på rätt plats

Estva
- Jämnade ut körprofilerna
- Beräknade acceleration

Hela sträckor
- Sträckans namn
- Klockslag och vilken 
körriktning då mätningen 
gjordes 

Delsträckor
- Sträckans namn
- Klockslag och vilken 
körriktning då mätningen 
gjordes
- Nummer på delsträckan

Chase car
- Sträckor > 5 sekunder 
- Tunga fordon - Fria – kolon
- Lätta fordon - Fria – kolon
- Egen körning

Parametrar
- MATLAB programmet 
Parametrar beräknade fram olika 
parametrar som till exempel 
medelhastigheter och andel 
stopptid.

VETO och VeTESS
- Datorprogram som räknade ut 
bränsleförbrukning och 
emissionsfaktorer som CO2, CO, 
NOx, HC och partiklar.
- En ”medelbils” utsläpp viktades in.

Kölängd och väntetid:
- Köländer och vätetider
beräknades innan korsningarna, 
med hjälp av program som 
gjordes i MATLAB.

UTDATA
- Diagram och tabeller skapades av erhållen data.

 
Figur 4.5. Flödesschemat visar databehandlingen som gjordes. De datorprogrammen som 

användes var Microsoft Excel, MATLAB, VETO och VeTESS. 
 
Den redigerade dataloggen delades in i Hela sträckor, Delsträckor samt Chase car. 
Gemensamt för de tre kategorierna var sträckans namn och riktning samt klockslag. 
Delsträckor hade även med en beteckning i sitt filnamn som visade vilken delsträcka 
mätningen avsedde. Chase car delades in i respektive fordonsslag. Kravet var dessutom 
att varje datafil skulle innehålla en mätning som var minst 5 sekunder lång. Detta 
orsakade ett bortfall på cirka 16 % av den totala tiden och sträckan.    
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Hela sträckor, Delsträckor och Chase car kördes sedan i ett program i Matlab vid namn 
Estva. Detta program jämnade ut körprofilerna och beräknade accelerationerna. Efter 
Estva kördes programmet Parametrar i Matlab som räknade ut olika 
framkomlighetsmått på varje körprofil. Dessa mått hade dels en viktig funktion i 
rapportens framställande av framkomlighet men även en viktig roll som möjliga 
kopplingar till miljöeffekter. De mått som redovisades var medelhastigheten, 
medelrestid samt medelvärdet av andel stopptid, andel tid i olika hastighets- och 
accelerationsintervall. 
 
Det gjordes även datorprogram med egen programmering i MATLAB som tog fram 
kölängderna och väntetiderna innan varje trafiksignalerad korsning på sträckorna. 
Kölängderna och väntetiderna togs fram dels från stopp dels från hastigheter under 15 
km/h innan korsningen. De korsningar där det uppstod längre kölängder vid stopp 
valdes att redovisas i denna rapport.   
 
För att få mått på fordonens miljöeffekter på de olika sträckorna användes 
datorprogrammen VETO och VeTESS. Dessa datorprogram tog fram 
bränsleförbrukningen och emissionsfaktorer för varje framtagen körprofil. Enheterna 
gjordes om på vissa av faktorerna för att lättare kunna analyseras i samma diagram. De 
miljöfaktorer som togs fram var följande: 
 

• Bränsleförbrukning (l/km) 
• Koldioxid (kg/km) 
• Kväveoxid (g/km) 
• Kolväte (g/km) 
• Partiklar (g/km) 

 
Faktorn för partiklar gav bara ett riktvärde eftersom denna simulerades endast från två 
dieselbilar i VeTESS.  Dessa två dieselbilar var en Citroën Jumper Van och en Skoda 
Octavia. VeTESS hade även möjlighet att simulera en bensindriven Volkswagen Polo. 
VETO hade på liknande vis två bensindrivna bilar, en Renault Kangoo och en Volvo 
940. Det fanns dessutom en lastbil i VETO som kunde simuleras och tas med i resultatet 
framtaget med rena Chase car data.  
 
En medelbil av de simulerade fordonen togs fram för att avspegla rådande 
fordonssammansättning i Malmö. Fordonen delades in efter sin motorstorlek och 
därefter antal körda fordonskilometer, se tabell 4.4 nedan. 
 
Tabell 4.4. Visar viktningen av antal körda fordonskilometer i Sverige år 2005. Källa: Eva Ericsson 
(2006) 

 Motorstorlek Antal fkm i Sverige Viktad andel Vik. andel (disel) 

VW Polo <1,4 Liter 4 942 768 960 0,08 - 

Renault Kangoo 1,4-<2 Liter 21 605 737 445 0,34 - 

Volvo 940 >=2 Liter 29 948 840 474 0,48 - 

Skoda O. (diesel) 1,4-<2 Liter 2 519 876 760 0,04 0,41 

Citröen J.V.(diesel) >=2 Liter 3 684 462 803 0,06 0,59 
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4.5 Inledning till resultat 
Sammanlagd sträcka som kördes med den dataloggutrustade bilen var 1698 km och det 
tog nästan 53 timmar att genomföra. Den effektiva mätningen längs de utvalda 
sträckorna var 854 km lång, det vill säga 50,3 % av sträckan hos alla mätningar. 
Effektiv mättid var 33 timmar vilket var på motsvarande sätt 62,5 % av den totala tiden. 
Att genomföra mätningar med denna metod kan därför tyckas vara tidskrävande.  
 
Framkomlighets- och miljöeffektsprogrammen skapade för varje körprofil ett 
medelvärde av respektive faktor. Medelvärdena delades in i respektive vald sträcka, 
körriktning och tidpunktsintervall på dagen, till exempel Ystad-sträckan östlig 
körriktning mellan klockan 7:00 och 9:00. Därefter togs ytterligare ett medelvärde fram 
av dessa indelade medelvärden. De då framtagna medelvärdena mellan respektive 
tidpunktsintervall användes som jämförelsemått mellan lågtrafik och rusningstrafik. För 
att sedan få fram ett totalt mått över alla sträckor togs ytterligare ett medelvärde av 
dessa jämförelsemått fram. Även bränsle- och emissionsmängderna togs fram för varje 
sträcka med hjälp av trafikarbetet. Ett ytterligare hjälpmedel vid analys var 
framtagandet av ett 95 %-igt konfidensintervall. 
 
För att kunna analysera resultatet gjordes diagram och tabeller för respektive vald 
sträcka som redovisas nedan. De tre utvalda sträckorna beskrivs först närmare var för 
sig i respektive körriktning.  
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5 Beskrivning och resultat för de valda sträckorna  
 
Malmös trafiknät är överlag bra lämpat för fordonstrafik med sina breda huvudgator där 
det ofta förekommer fler körfält. På så vis kan dessa huvudgator ta hand om stora 
trafikflöden. I de centrala delarna av Malmö har breda gator ersatts av gågator i nord-
sydlig riktning. Detta medför att det finns vissa framkomlighetsproblem för 
motortrafikanter i väst-östlig riktning. De stora infarterna till staden är från söder 
Trelleborgsvägen och från öster Ystadvägen. Dessa infarter korsar varandra på 
Dalaplan, se figur 5.1.  
 

 
Figur 5.1. Kartan illustrerar de tre utvalda sträckorna.  

 
Nedan följer beskrivning och resultat av framkomlighet samt miljöeffekter på Ystad-, 
Trelleborg- och Mobilia-sträckan. 
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5.1 Beskrivning av Ystad-sträckan 
Denna sträcka börjar i östlig körriktning på John Ericssons väg direkt efter den stora 
cirkulationsplatsen vid Pildammarna i Malmö. På samma ställe avslutas den västliga 
körriktningen på Ystad-sträckan, se figur 5.2 nedan.  
 
 

 
Figur 5.2. Visar sträckningen med respektive körriktning på den utvalda Ystad-sträckan. 

 
John Ericssons väg är efter cirkulationsplatsen en raksträcka med fyra körfält. Mellan 
cirkulationsplatsen och den trafiksignalerade korsningen med Cronquists gata finns det 
en busshållplats utan bussficka i respektive körriktning. Korsningen innehåller ett 
separat vänstersvängande körfält i båda körriktningarna på John Ericssons väg, se figur 
5.3.  
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Figur 5.3. Första trafiksignalerade korsningen på Ystad-sträckan. 

 
Trafiksignalerna är tidsstyrda men de korsande trafikflödena på Cronquists gata kan 
anmälas via närvarodetektorer när det inte är grön våg i signalsättningen.  
 
De två nästkommande korsningarna på Ystad-sträckan ligger på Dalaplan, där avståndet 
mellan dessa korsningar endast är 90 meter. I båda korsningarna förekommer det flera 
körfält för att separera vissa svängande trafikströmmar, se figur 5.4.  
 
 

 
Figur 5.4. Visar de två närliggande korsningarna på Dalaplan.  

 
Trafiksignalerna är helt tidsstyrda i båda korsningarna och är synkroniserade med 
varandra.  
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Den fjärde trafiksignalerade korsningen på Ystadvägen i är en så kallad t-korsning. Den 
korsande gatan är Fosievägen som innehåller närvarodetektorer på liknande vis som 
Cronquists gata. Precis innan korsningen finns det en längre parkeringsficka i östlig 
körriktning. Den västliga körriktningen innehåller tre körfält där det även finns en 
busshållplats med bussficka, se figur 5.5. 
 
 

 
Figur 5.5. Visar t-korsningen mellan Ystadvägen och Fosievägen. 

 
Efter korsningen i östlig körriktning finns det en busshållplats och efter denna 
avsmalnas de två körfälten till ett. Innan t-korningen i västlig körriktning tillkommer ett 
vänstersvängande körfält. Den sista delen av Ystad-sträckan avslutas innan ett korsande 
gång- och cykelstråk. Den västliga körriktningen, som börjar efter samma gång- och 
cykelstråk, har två körfält.  
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5.2 Resultat på Ystad-sträckan  
Följande trafikflödesberäkningar gjordes med hjälp av två utsatta snitt i början och i 
slutet av Ystad-sträckan. Flödeskurvor togs fram med hjälp av flödesdata från Malmö 
Gatukontor. Trafikflödena i den västliga körriktningen är något högre än i östlig 
körriktning. Skillnaden är cirka 100 fordon under varje timme på dagen, se figur 5.6. 
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Figur 5.6. Flödeskurva för respektive körriktning togs fram som ett medelvärde av de erhållna 
flödesdata i de två snitten utmed Ystad-sträckan. 

 
Rusningen under eftermiddagen har ett betydligt högre trafikflöde än under morgonen. 
Efter klockan nio på förmiddagen sjunker trafikflödet för att sedan öka successivt igen 
fram till rusningen på eftermiddagen. Det syns även en viss lunchrusning mellan 
klockan tolv och ett på dagen som dessutom är högre än morgonrusningen. Under hela 
dygnet är det totala trafikflödet i östlig körriktning 8519 fordon som ger ett trafikarbete 
på 7269 fordonskilometer. Den västliga körriktningen har totalt 10573 fordon som ger 
ett trafikarbete på 9022 fordonskilometer. Trafikflödet under den övriga tiden är 26 % 
och 23 % av det totala medeldygnsflödet i östlig respektive västlig körriktning. Det 
framtagna trafikflödet och trafikarbetet under de utvalda mättiderna 7:00-9:00, 9:00-
11:00, 11:00-15:00 och 15:00-18:00 är sammanställda i tabellform som redovisas i 
bilaga 1. 
 
Vid det högre trafikflödet på eftermiddagen minskar medelhastigheten i båda 
riktningarna. I genomsnitt under dagtid har den västliga körriktningen lägre 
medelhastighet än den östliga. Det minsta värdet på medelhastigheten är 23 km/h i 
västlig körriktning vid lunchrusningen. Då är även andel stopptid som störst med 32 %, 
se tabell 5.1 nedan. 
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Tabell 5.1. Framkomlighets- och emissionsfaktorer på Ystad-sträckan. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 

Körriktning ö v ö v ö v ö v 
Medelhastighet (km/h) 30 29 29 27 28 23 25 25 

Medelrestid (sekunder) 107 111 108 117 111 136 135 127 

Andel stopptid (%) 20 18 19 26 20 32 21 22 

Andel tid v<15km/h (%) 27 29 28 35 30 42 35 34 

Andel tid 15<v<30 km/h (%) 11 12 13 11 12 13 18 17 

Andel tid 30<v<50 km/h (%) 52 48 50 43 51 37 43 45 

Andel tid 50<v<70 km/h (%) 9 11 9 10 6 9 4 4 

Andel tid 1,5<a<10 m/s2 (%) 1,56 0,93 1,54 1,31 2,14 0,94 1,46 0,63 
Bränsleförbrukning (l/fkm) 0,098 0,093 0,105 0,099 0,104 0,108 0,112 0,102 
CO2 (kg/fkm)  0,233 0,222 0,250 0,236 0,248 0,258 0,267 0,243 
NOx (g/fkm) 0,197 0,178 0,224 0,198 0,217 0,221 0,226 0,200 
HC (g/fkm) 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,017 0,016 0,015 
PM  (g/fkm) 0,114 0,114 0,130 0,120 0,137 0,122 0,140 0,117 
 
Under dagens lopp ökar andel tid med hastigheter under 30 km/h vilket indikerar på mer 
krypkörning under eftermiddagen. Den något bättre framkomligheten i östlig 
körriktning återspeglar sig även i högre andel tid i hastighetsintervallet 30 till 50 km/h. I 
denna körriktning förekommer det även större andel tid med kraftigare accelerationer. 
Med kraftigare accelerationer menas här de accelerationerna mellan 1,5 till 10 m/s2. I 
den västliga körriktningen var dessa accelerationer mindre vilket kan förklaras med att 
vid tätare trafik blir det begränsade möjligheter att företa kraftigare hastighetsändringar. 
Detta bekräftas också med större andel tid med de kraftigare accelerationerna i västlig 
körriktning under lågtrafik. 
 
Framkomlighetsfaktorerna har viss inverkan på bränsle- och emissionsfaktorerna. Då 
andel stopptid, vilken är starkt korrelerad med medelhastigheten (Ericsson, 2002), ökar 
under dagtid bidrar detta till större bränsleförbrukning- och koldioxidfaktor. Den mer 
ojämna dagtidsvariationen av kväveoxidfaktorn på sträckan kan, förutom de övriga 
framkomlighetsfaktorerna, antas ha en stark koppling till de kraftigare accelerationerna. 
Detta bekräftas i något högre kväveoxidfaktor i östlig körriktning. Ytterligare 
bekräftelse på denna koppling är vid rusningen på eftermiddagen samtidigt som 
framkomlighetsfaktorer kan bedömas vara likvärdiga.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att framkomligheten under dagtid är något bättre i 
den östliga körriktningen. Det beror delvis på bättre synkronisering i trafikljusen mellan 
de olika korsningarna och mindre flöde. Däremot uppstår det problem i västlig 
körriktning vid lunchrusningen då synkroniseringen fungerar mindre bra i korsningen 
Ystadvägen/Trelleborgsvägen jämfört med morgonen och eftermiddagen. Det sker dock 
en förbättring i framkomlighet med trafiksignalernas gröna våg på morgonen och 
eftermiddagen. För att sedan analysera bränsleförbrukningen och emissionerna vidare 
beräknades mängderna ut för respektive riktning samt den totala mängden per dygn, se 
bilaga 2.  



 
 

Framkomlighet och miljöeffekter vid Dalaplan i Malmö – en nulägesanalys 
 

 35

5.3 Beskrivning av Trelleborg-sträckan 
Denna sträcka börjar och avslutas på en infartsled med stor gatubredd med fyra körfält, 
där hastighetsbegränsningen skiftar från 70 till 50 km/h. Sträckan uppdelning i nordlig 
och sydlig körriktning visas i figur 5.7.  
 
 

 
Figur 5.7. De olika körriktningarna på Trelleborg-sträckan illustreras med pilarna. 

 
Förutom de två körfälten i nordlig körriktning finns även ett körfält avsett för 
kollektivtrafiken innan den första trafiksignalerade korsningen i höjd med Stadiongatan. 
I alla tillfarter till korsningen finns det separata körfält för samtliga svängande 
fordonsströmmar, se figur 5.8. 
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Figur 5.8. Visar den första korsningen på Trelleborg-sträckan.  

 
Signalsättningen är tidsstyrd och samordnad med närvarodetektorer som kan gå in och 
förlänga gröntid då trafiksignalerna inte innehåller grön våg. Det finns en busshållplats 
med bussficka i respektive körriktning i höjd med köpcentret Mobilia, varav den i 
nordlig riktning ligger precis efter korsningen. Sträckan fortsätter med fyra körfält efter 
korsningen. Mitt på denna raksträcka finns ett övergångställe som förbindelse mellan 
köpcentret Mobilia och övrig detaljhandel på Fosievägen. Längs med denna sträcka 
finns det även in- och utfarter till köpcentret Mobilia och den övriga detaljhandeln. 
 
Innan den andra trafiksignalerade korsningen på sträckan i nordlig körriktning 
tillkommer ett vänstersvängande körfält som är cirka 80 meter långt. I sydlig 
körriktning tillkommer både ett vänstersvängande och ett högersvängande körfält, se 
figur 5.9. 
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Figur 5.9. Visar korsningen mellan Trelleborgsvägen och Ystadvägen. 

 
Efter denna korsning finns det en obevakad korsning med två tillhörande 
övergångsställen på Trelleborg-sträckan. Gatan innehåller fortfarande fyra körfält men 
krökar sig lite. Utmed denna del av sträckan förekommer det ofta parkerade fordon. 
Innan nästa trafiksignalerade korsning vid Spårvägsgatan tillkommer ett 
vänstersvängande körfält i båda körriktningarna, se figur 5.10.  
 

 
Figur 5.10. Visar korsningen mellan Nobelvägen och Spårvägsgatan  
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Trafiksignalerna i denna korsning är också tidsstyrd och har närvarodetektorer. 
Signalsättningen har även en prioritering för kollektivtrafiken. Efter korsningen avslutas 
och påbörjas sträckan vid ett mindre övergångsställe. 
 

5.4 Resultat på Trelleborg-sträckan 
Trafikflödena på denna sträcka var uppmätta i tre punkter. Medelvärdena av dessa tre 
mätpunkter visar högre flöde mellan sju och åtta på morgonen samt vid femtiden på 
eftermiddagen som hade högsta trafikflödet med 939 fordon i nordlig körriktning. 
Denna rusning på eftermiddagen är något högre i sydlig körriktning med 1036 fordon, 
se figur 5.11.  
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Figur 5.11. Flödeskurva för respektive körriktning togs fram som ett medelvärde av de erhållna 
flödesdata på Trelleborg-sträckan. 

 
Efter klockan nio på morgonen sjönk trafikflödet drastiskt med cirka 250 fordon i båda 
körriktningarna. På sträckan i nordlig körriktning visar ingen större rusning vid 
lunchtid. Däremot finns det en viss antydan av lunchrusning i den sydliga riktningen. 
Vid tretiden började trafikflödet öka markant igen.  
 
Under hela dygnet är det totala trafikflödet i nordlig körriktning 10426 fordon som ger 
ett trafikarbete på 15334 fordonskilometer. Den sydliga körriktningen har totalt 11100 
fordon som ger ett trafikarbete på 16326 fordonskilometer. Trafikflödet under den 
övriga tiden är 26 % och 27 % av det totala medeldygnsflödet i nordlig respektive 
sydlig körriktning, se bilaga 1.   
 
Medelhastigheten är överlag något större i den sydliga körriktningen än den nordliga 
under dagtid. Det visar sig dock inga större variationer av medelhastigheten på sträckan 
förutom i rusningen på eftermiddagen i nordlig körriktning där den är signifikant lägre 
än de övriga. Denna lägsta medelhastighet är då 26 km/h vilket medför ökning av 
restiden genom hela sträckan med cirka en minut. Då är även andel stopptid högst med 
24 %, se tabell 5.2. 
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Tabell 5.2. Framkomlighets- och emissionsfaktorer på Trelleborg-sträckan. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 
Körriktning n s n s n s n s 
Medelhastighet (km/h) 31 34 35 36 31 33 26 35 
Medelrestid (sekunder) 181 159 157 150 175 164 216 162 
Andel stopptid (%) 22 13 12 13 18 16 24 15 
Andel tid v<15km/h (%) 29 24 22 22 28 25 36 22 
Andel tid 15<v<30 km/h (%) 10 14 12 11 13 13 16 10 
Andel tid 30<v<50 km/h(%)  48 39 44 40 40 41 36 51 
Andel tid 50<v<70 km/h (%) 13 19 23 24 19 20 11 15 
Andel tid 1,5<a<10 m/s2 1,09 1,06 1,52 1,81 1,19 1,64 1,12 0,72 
Bränsleför. l/fkm 0,089 0,110 0,089 0,106 0,095 0,107 0,103 0,104 
CO2 kg/fkm  0,211 0,262 0,211 0,252 0,226 0,255 0,246 0,247 
NOx g/fkm 0,182 0,271 0,195 0,269 0,211 0,267 0,223 0,235 
HC g/fkm 0,013 0,021 0,012 0,023 0,014 0,022 0,017 0,019 
PM  g/fkm 0,117 0,160 0,120 0,152 0,134 0,148 0,131 0,153 
 
Det visar sig att stopptiden i nordlig körriktning vid rusningen på morgonen och 
eftermiddagen är markant högre än på förmiddagen. På förmiddagen är då andel 
stopptid endast 12 %. Andel stopptid är överlag mindre i den sydliga körriktningen än i 
den nordliga. Dessutom innehåller den sydliga körriktningen inte lika stora variationer i 
andel stopptid mellan tidpunkterna på dagen. Återigen syns den starka kopplingen till 
medelhastigheten. 
 
Den nordliga körriktningen vid rusningen på eftermiddagen innehöll även stor andel tid, 
över 50 %, i hastigheter under 30 km/h. Detta tyder på, tillsammans med den lägre 
medelhastigheten, något sämre framkomlighet vid denna tidpunkt. Däremot är det bättre 
framkomlighet vid grön våg i signalsättningen, som sker på morgonen och 
eftermiddagen i nordlig respektive i sydlig körriktning. Det visar sig i de högre 
andelarna i hastighetsintervallet 30 – 50 km/h.  
 
Det förekommer även höga hastigheter på Trelleborg-sträcka, särskilt i lågtrafik på 
förmiddagen. Det visar sig att den större andelen tid med kraftigare accelerationer 
förekommer på förmiddagen och vid lunchtid. Större trafikflöde vid rusningen på 
morgonen och eftermiddagen orsakar kolonnbildning och ger mindre utrymme för 
kraftigare hastighetsändringar. Denna minskning avspeglar sig även i kväveoxidfaktorn 
som då är lägre jämfört med de övriga dagtiderna.  
 
I den nordliga körriktningen ökar emissionsfaktorerna successivt under dagtid medan i 
sydlig körriktning är de i princip oförändrade, med en viss antydan på minskning på 
eftermiddagen. Eftersom trafikarbetet, bränsleförbrukningen och emissionsfaktorerna är 
större i den sydliga körriktningen blir mängderna även större där, se bilaga 2.  
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5.5 Beskrivning av Mobilia-sträckan 
Uppdelningen av de olika körriktningarna var lite mer problematisk på denna sträckan i 
och med att körriktningen stundtals var i olika väderstreck. Körriktningen på Mobilia-
sträckan kan studeras i den kommande figur 5.12 nedan. 
 
 

 
Figur 5.12. Visar sträckningen med östlig och västlig körriktning på Mobilia-sträckan. 

 
Denna sträcka börjar och avslutas vid ett övergångsställe på Stadiongatan i närheten av 
Malmö isstadion. Den första delsträckan är en bred gata med fyra fält. Innan den 
förstakorsningen Stadiongatan/Pildammsvägen finns ett extra körfält för 
vänstersvängande fordonsströmmar, se figur 5.13. 
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Figur 5.13. Första trafiksignalerade korsningen på Mobilia-sträckan mellan Stadiongatan och 

Pildammsvägen. 
 
Trafiksignalerna i korsningen är även här tidsstyrda och samordnade samt att det finns 
närvarodetektorer kopplade till signalerna på liknande vis som tidigare korsningar. Det 
ligger busshållplatser utan bussfickor efter korsningen i respektive körriktning. Den 
raka sträckningen fortsätter till nästkommande korsning i höjd med Per Albin Hanssons 
väg. Precis innan denna korsning finns det en t-korsning med tillhörande refuger. 
Mellan refugerna och den trafiksignalerade korsningen finns ett kortare körfält för 
vänstersvängande, se figur 5.14. 
 

 
Figur 5.14. Visar korsningen där Mobilia-sträckan svänger 

 
Körfältet för högersvängande innan korsningen i västlig körriktning på Mobilia-sträckan 
är också kort. Vid denna högersväng korsas ett större gång- och cykelstråk. Precis efter 
korsningen i östlig körriktning finns en in- och utfart till köpcentrat Mobilia samt ett 
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övergångställe. Direkt efter övergångsstället finns det en busshållplats med bussficka i 
båda riktningarna. Sträckan fortsätter på Per Albin Hanssons väg med ett körfält med en 
stor gatubredd. Gatan innehåller stora mittrefuger och separata körfält till flera in- och 
utfarter längs med sträckan. Innan påföljande korsning Per Albin Hanssons väg/John 
Ericssons väg vid Dalaplan blir gatans körfälten fyra. Det tillkommer även ett 
vänstersvängande körfält i östlig körriktning, illustration tidigare visad i figur 5.4 
kapitel 5.1. Kollektivtrafiken använder sig frekvent av det högra körfältet. I västlig 
körriktning finns det en grön pil för vänstersvängande fordonsströmmar i 
signalsättningen som sätts i bruk vid grön våg på morgonen och eftermiddagen. 
Sträckan fortsätter sedan in på Trelleborgsvägen. Vid den andra högersvängen i östlig 
körriktning korsas sträckan av ett större gång- och cykelstråk. Vid grön våg på 
morgonen i västlig körriktning på Mobilia-sträckan innan korsning 
Trelleborgsvägen/Ystadvägen finns även en grön pil för vänstersvängande fordon. 
Därefter fortsätter sträckan likadant som på Trelleborg-sträckan beskrivet i kapitel 5.3. 
 

5.6 Resultat på Mobilia-sträckan  
Trafikflödena på Mobilia-sträckan var beräknade i fyra punkter. Detta ger en större 
säkerhet vid beräkningar av trafikflöde i och med att denna sträcka innehöll många 
svängar.  Trafikflödet är cirka 640 fordon per timme på morgonen mellan klockan sju 
och nio i östlig körriktning. Vid samma tidpunkt är flödet i den västliga körriktningen 
570 fordon per timme. Fram till klockan tio sänktes trafikflödet till det lägsta under 
dagtid, se figur 5.15.  
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Figur 5.15. Medelvärdet av flödesdata för respektive körriktning utmed Mobilia-sträckan. 
 
Därefter uppkommer det en lunchrusning i östlig körriktning som är nästan lika stor 
som på morgonen. I motsatt körriktning är det ingen lika tydlig lunchrusning. Där är 
trafikflödet dessutom något mindre totalt sett över hela dagtiden. Flödet ökar successivt 
efter lunchtid i båda riktningarna och når sin topp vid femtiden.  Trafikflödet på den 
övriga tiden på dygnet är 26 % och 27 % av dygnets totala trafikflöde i östlig respektive 
västlig körriktning. Under hela dygnet är det totala trafikflödet i östlig körriktning 9843 
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fordon som ger ett trafikarbete på 22893 fordonskilometer. Den västliga körriktningen 
har totalt 8657 fordon som ger ett trafikarbete på 20135 fordonskilometer, se bilaga 1. 
 
När framkomlighetsmåtten studerades utmed denna sträcka fanns det en signifikant 
skillnad mellan lågtrafiken på förmiddagen och rusningen på eftermiddagen. Det tar 
längre tid att ta sig genom sträckan på eftermiddagen. Dessutom visar 
framkomlighetsmåtten någon mindre skillnad vid rusningen på morgonen än på 
förmiddagen. Bäst framkomlighet på sträckan kan således vara under lågtrafiken på 
förmiddagen. Då är andel stopptid som minst under dagtid, se tabell 5.3.  
 
Tabell 5.3. Framkomlighets- och emissionsfaktorer på Mobilia-sträckan. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 
Körriktning ö v ö v ö v ö v 
Medelhastighet (km/h) 26 24 27 27 24 26 22 19 
Medelrestid (sekunder) 325 362 308 314 347 335 421 477 

Andel stopptid (%) 23 22 20 17 23 20 28 37 

Andel tid v<15km/h (%) 39 42 36 36 41 40 49 56 

Andel tid 15<v<30 km/h (%) 17 17 16 16 17 15 15 11 

Andel tid 30<v<50 km/h (%) 30 29 35 33 32 32 26 22 

Andel tid 50<v<70 km/h (%) 13 12 12 15 8 13 9 11 
Andel tid 1,5<a<10 m/s2 0,38 0,38 0,58 0,44 0,73 0,70 0,49 0,58 
Bränsleför. l/fkm 0,113 0,111 0,111 0,101 0,119 0,105 0,130 0,125 
CO2 kg/fkm  0,268 0,265 0,264 0,239 0,283 0,251 0,308 0,298 
NOx g/fkm 0,278 0,253 0,265 0,225 0,300 0,242 0,306 0,268 
HC g/fkm 0,027 0,020 0,023 0,018 0,030 0,020 0,033 0,027 
PM  g/fkm 0,137 0,133 0,138 0,123 0,150 0,135 0,149 0,139 
 
Den sämre framkomligheten på eftermiddagen visar sig i den högsta andelen tid i 
hastigheter under 15 km/h. Denna höga andel skiljer sig signifikant mot rusningen på 
morgonen, särskilt i den västliga körriktningen. Detta sker på grund av det då högre 
trafikflödet i kombination med vänstersvängar. Det tar åtta minuter att ta sig genom hela 
sträckan på eftermiddagen i västlig körriktning. Detta är en minut mer än vad det tar i 
den östliga riktningen. På morgonen är det något lägre andel tid med kraftiga 
accelerationer i båda körriktningarna. Dessa andelar är som högst vid lunchtid. 
 
På eftermiddagen är bränsleförbrukningen och samtliga emissionsfaktorer högre än på 
övrig dagtid. Detta kan återigen kopplas till den höga andelen stopptid. På förmiddagen 
vid lågtrafik skiljer sig kväveoxid- och kolvätefaktorn mellan de två körriktningarna. 
Detta har en tydlig koppling till de kraftigare accelerationerna eftersom de övriga 
framkomlighetsfaktorerna är nästan lika vid jämförelse sinsemellan. 
 
Det mindre värdet på totala mängden utsläpp i västlig riktning berodde på mindre 
trafikarbete. Skillnaden mellan de olika riktningarna var 2758 fordonskilometer. 
Bränsle- och emissionsmängderna redovisas i bilaga 2.  
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5.7 Sammanfattning av hela sträckor 
För att få en helhetsbild över sträckorna och hela området jämförs även sträckorna 
sinsemellan. Det kan konstateras att sträckornas trafikflödesprofiler nästan är identiska 
under rusningen på morgonen och eftermiddagen. På vissa av sträckorna kan man 
dessutom ana en viss lunchrusning, särskilt Ystad-sträckan. Medelflöde för hela 
området är under hela dygnet 19706 fordon, se tabell 5.4.  
 
Tabell 5.4. Procentuella fördelningen av medeltrafikflöde och totala antalet fordon samt 
trafikarbete under dygnet.   
Tid på 
dygnet 

7:00-
9:00 

9:00-
11:00 

11:00-
15:00 

15:00-
18:00 

övrig 
tid 

Trafikflöde 
/antal fordon 

Trafikarbete 
/ fordonkm 

Ystad-
sträckan 12% 11% 27% 25% 24% 19092 16291 

Trelleborg-
sträckan 15% 10% 24% 25% 26% 21527 31661 

Mobilia-
sträckan 13% 10% 25% 25% 27% 18499 43028 

Medel 14% 10% 25% 25% 26% 19706 30327 
 
Vid jämförelse av totala trafikflödet mellan de olika sträckorna visar sig Trelleborg-
sträckan vara högst belastad. Ystad-sträckan skiljer sig dock lite från de andra med en 
någon jämnare fördelning av trafikflödet under morgon och förmiddag.  
 
Då trafikarbetet togs fram visade sig att detta var högst på Mobilia-sträckan som är den 
längsta sträckan med 2,33 km. Medel av trafikarbetet på hela området är 30327 
fordonskilometer per dygn. Ystad-sträckan som är kortast med 0,85 kilometer hade 
relativt litet trafikarbetet på 16291 fordonskilometer per dygn, vilket är ungefär hälften 
så stort som på Trelleborg-sträckan. Detta kan förklaras med att Trelleborg-sträckan är 
1,47 kilometer lång. Trafikarbetet är som störst under rusningen på eftermiddagen med 
7600 fordonskilometer. Under lågtrafik på förmiddagen är trafikarbetet 3099 
fordonskilometer, se bilaga 1. 
 
Medelhastigheterna för varje sträcka skiljer sig något åt. Den totala medelhastigheten 
under dagtid på Trelleborg-sträckan är högst med 32,39 km/h och lägst på Mobilia-
sträckan med 24,34 km/h, se figur 5.16.  
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På Ystad-sträckan är den totala medelhastigheten på 27,13 km/h. Konfidensintervallen 
visar sig vara relativt smala på alla sträckor tack vare de många mätningarna som 
gjordes. Medelhastigheten på alla sträckorna som redovisas i figuren X är 28,09 km/h. 
Det syns även hur ofta mätningarna gjordes vid de olika tidpunkterna på dagen, ju tätare 
mellan staplarna desto mer mätvärden gjordes.   
 
De lägre hastigheterna på Ystad-sträckan beror delvis på korsningstätheten. Sträckan 
innehåller dock gröna vågen som höjer den totala medelhastigheten, särskilt på 
morgonen. En viss konflikt med de oskyddade trafikanterna finns vid övergångställena i 
slutet av sträckan som till viss del påverkar medelhastigheten.  
 
Den höga medelhastigheten på Trelleborg-sträckan beror på att den innehåller längre 
avstånd mellan de trafiksignalerade korsningarna. En annan orsak är effektiviteten av 
den gröna vågen på för- och eftermiddagen. Även de ofta förekommande höga 
hastigheterna vid slutet sträckan i den sydliga körriktningen höjer medelhastigheten 
något. Däremot sänks medelhastigheten på grund av konflikter med oskyddade 
trafikanter vid övergångställe längs med sträckan.  
 
Den lägre medelhastigheten på Mobilia-sträckan beror till stor del av fördröjningar vid 
vänster- och högersvängar. Även de fasta situationer som uppstår i ljussignalsättningen i 
de två korsningarna vid Dalaplan. När fordonen passerar en höger- eller vänstersväng, 
beroende av körriktning, stoppas bilen oftast för rött ljus i nästa korsning. Det uppstår 

 

Figur 5.16. Visar den totala medelhastigheten för alla sträckor. 
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även en del konflikter med oskyddade trafikanter vid svängarna. Detta är på grund av de 
korsande gång- och cykelstråken utmed Per Albin Hanssons väg samt Ystadvägen/John 
Ericssons väg.  
 
Andel stopptid är minst på Trelleborg-sträckan med 17 % och på Mobilia-sträckan är 
den högst med 24 % under dagtiden. Ystad-sträckan har någon annorlunda fördelningen 
av andel stopptid under dagtiderna. Medan både Trelleborg- och Mobilia-sträckan har 
största andelen stopptid vid rusningen på eftermiddagen, har Ystad-sträckan större 
problem vid lunchrusningen med då högsta andel stopptid, se tabell 5.5. 
 
Tabell 5.5. Andel stopptid på respektive sträcka vid olika tidpunkter på dygnet. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 Medel 
Ystad-sträckan 19 24 29 21 23 
Trelleborg-sträckan 17 13 17 20 17 
Mobilia-sträckan 22 18 21 32 24 
 
För att sammanfatta resultat av framkomlighets- och miljöfaktorerna togs medelvärdet 
över alla sträckor vid de olika tidpunkterna på dagen fram. Den totala medelhastigheten 
för hela området är under lågtrafik på förmiddagen som högst med 30 km/h och under 
rusningen på eftermiddagen är den som lägst med 25 km/h, se tabell 5.6. 
 
Tabell 5.6. Medelvärde av samtliga framkomlighets- och miljöfaktorer över alla sträckor under 
dagtid. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 Medel 

Medelhastighet (km/h) 29 30 28 25 28 

Andel stopptid (%) 19 18 21 24 21 

Andel tid 0<v<15km/h (%) 32 30 34 39 34 

Andel tid 15<v<30 km/h (%) 14 13 14 15 14 

Andel tid 30<v<50 km/h (%) 41 41 39 37 40 

Andel tid 50<v<70 km/h (%) 13 15 12 9 12 

Andel tid 1,5<a<10 m/s2 0,90 1,20 1,22 0,83 1,04 

Bränsleför. l/fkm 0,102 0,102 0,107 0,113 0,106 

CO2 kg/fkm  0,244 0,242 0,254 0,268 0,252 

NOx g/fkm 0,227 0,229 0,243 0,243 0,236 

HC g/fkm 0,018 0,017 0,019 0,021 0,019 

PM  g/fkm 0,129 0,130 0,138 0,138 0,134 
 
Bränsle-, koldioxid- och kolvätefaktorerna ändrar sig likartat under dagen. Minsta 
värdena på dessa faktorer är i lågtrafik på förmiddagen. Värdena skiljer sig dock inte 
mycket från rusningen på morgonen. Detta beror bland annat på att 
framkomlighetsfaktorerna är ganska likvärdiga mellan förmiddagen och morgonen. En 
skillnad finns däremot i andel tid av de kraftigare accelerationerna som ges mindre 
utrymme på morgonen på grund av större trafikflöde. Detta avspeglas i den något lägre 
kväveoxidfaktorn på morgonen. 
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Det visar sig att miljöfaktorerna är betydligt större vid rusningen på eftermiddagen 
jämfört med morgonen och förmiddagen. Detta är starkt kopplat till den då sämre 
framkomligheten. 
 
För att kunna jämföra emissionsresultatet studerades andra emissionsscenariotabeller 
framtagna av Vägverket, varav några faktorer redovisas i bilaga 3. Det visar sig att 
koldioxidfaktorn i denna tabell inte skiljer sig märkbart med vårt resultat. Detta på 
grund av att koldioxiden har ett direkt samband med bränsleförbrukningen. Kväveoxid- 
och kolvätefaktorerna skiljer sig däremot markant från varandra i respektive tabell. 
Detta beror på att i Vägverkets faktorer tar med äldre bilar utan katalysatorer samt 
kallstarter i beräkningarna. Partikelfaktorn är betydligt större i vårt resultat vilket har sin 
förklaring att i vår modell Veto simulerades endast dieselbilar. 
 
Medelvärdet av mängderna på bränsleförbrukning och emissioner under dygnet togs 
fram med hjälp av medelvärdet av trafikarbetet i området. Resultatet visar att på 
området kring Dalaplan var bränsleförbrukningen cirka 3200 liter/dygn. Dessa mängder 
redovisas i bilaga 2.  
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6 Framkomligheten i korsningarna 
 
Vid Dalaplan ligger de trafiksignalerade korsningarna nära varandra. När det är 
rusningstrafik uppstår det oftast köer och andra problem i korsningarna. Dessa problem 
är bland annat vänstersvängande trafik som oftast utsätts för konflikter med både 
mötande trafik och oskyddade trafikanter. Även vissa högersvängande fordonsströmmar 
i korsningarna har framkomlighetssvårigheter på grund av gång- och cykelströmmar. 
Det förekommer även framkomlighetsproblem i korsningarna på grund av närliggande 
övergångsställen, busshållplatser samt in- och utfarter till köpcentrum. De korsningar 
som valdes var de som beskrivs i figur 6.1 nedan. 
 

 
Figur 6.1. Kartan beskriver vilka korsningar som ansågs vara vid större vikt då framkomlighet i 

korsningar skulle beskrivas. 
 
Nedan följer beskrivningar av de korsningar som ansågs ha större betydelse för 
området. Beskrivningarna innefattar även enklare fältstudier på plats och granskning av 
korsningarnas signalschema. 
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6.1 Inventering av korsning 1 - Trelleborgsvägen/Stadiongatan 
Detta är den första trafiksignalerade korsningen på infartsleden från Trelleborg. 
Gatubredden i korsningen är stor i alla tillfarterna. Störst gatubredd är det på södra 
tillfarten med fem körfält, ett vänstersvängande som börjar 120 meter från korsningen, 
tre körfält rakt fram varav det högra är ett busskörfält samt ett högersvängande, se figur 
6.2. 
 

 
Figur 6.2. Korsningen Trelleborgsvägen/Stadiongatan 

 
 
Som det syns i figuren har denna korsning separerade högersvängar med stora refuger. 
På Stadiongatan efter korsningen i västlig körriktning finns det en in- och utfart till en 
obemannad bensinstation och till köpcentret Mobilia. Efter korsningen på 
Trelleborgsvägen i nordlig körriktning finns det en busshållplats avsedd för regional 
kollektivtrafik. 
 
Trafiksignalerna styrs med i förväg gjord tidsplan. Denna tidplan innehåller grön våg på 
morgon och eftermiddag då omloppstiden är 85 sekunder, se bilaga 3. Den gröna vågen 
på morgonen går i nordlig körriktning på Trelleborgsvägen och i östlig körriktning på 
Stadiongatan. Vid rusningen på eftermiddagen är det grön våg i motsatta körriktningar. 
Övrig tid är omloppstiden något kortare. Då kan gröntiden i signalsättningen förlängas 
vid behov med hjälp av närvarodetektorer. 
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Observationerna genomfördes vid rusningen på morgonen och eftermiddagen på en 
vardag. På Trelleborgsvägen uppstår det stundtals längre köer, cirka 25-30 fordon, som 
väntar på grönt vid vänstersväng in på Stadiongatan. Dessa köer uppträder särskilt vid 
rusning på eftermiddagen på grund av de högre trafikströmmarna i motsatt körriktning. 
Detta medför att vid grön signalbild oftast bara 6-7 stycken fordon lyckas ta sig genom 
korsningen vid vänstersväng. Det kan ta 8-9 minuter för fordonen längst bak i kön att ta 
sig genom korsningen, vilket betyder att de får vänta cirka 6-7 omlopp i 
trafiksignalerna. Kön som stundtals uppstår blockerar även det vänstra körfältet för rakt 
fram körande. Eftersom det är hög hastighet på denna infart, finns det relativt stor risk 
för upphinnande trafikolyckor. Det uppstår även konflikter med andra fordon efter 
vänstersvängen in på Stadiongatan. Dessa konflikter sker på grund av den närliggande 
in- och utfart till Mobilia och en obemannad bensinstation. Kölängderna i 
morgonrusningstrafik är nästan lika långa som på eftermiddagen, dock är den mötande 
trafiken mindre på morgonen så att köerna avvecklas bättre. 
 

6.2 Resultat för korsning 1 
Genom denna korsning kördes med Mobilia- och Trelleborg-sträckan. Tillfarterna till 
korsningen har stora gatubredder samtidigt som det finns separata körfält för samtliga 
svängande fordonsströmmar. De två körriktningarna för vilka redovisas framkomlighets 
mått visas i figur 6.3 nedan. 
 
 

 
Figur 6.3. Visar de två körriktningar i den första korsningen. 

 



 
 

Framkomlighet och miljöeffekter vid Dalaplan i Malmö – en nulägesanalys 
 

 51

A Sydlig körriktning i korsning 1  
Denna riktning i korsningen kördes Mobilia-sträckan österut samt Trelleborg-sträckan 
söderut. Resultat av de olika sträckorna skiljer sig på grund av annorlunda förhållanden 
i föregående korsning. Där kör Trelleborg-sträckan rakt fram medan Mobilia-sträckan 
svänger in. Medelhastigheten i Trelleborg-sträckan visar inga större variationer under 
dagtid, däremot kan den bedömas som hög. På morgonen är medelhastigheten som 
störst med 44 km/h och på eftermiddag var den som lägst med 37 km/h, se tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1. Framkomlighetsfaktorer i sydlig körriktning innan korsning 1 mätt med Trelleborg-
sträckan. 
Trelleborg-str K1s \Tid på 
dygnet 

7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 44 41 39 37 
Andel stopptid (%) 0 9 8 9 
 
På Mobilia-sträckan genom samma korsning ligger medelhastigheterna mellan 28 och 
36 km/h, det vill säga att de är betydligt lägre än på Trelleborg-sträckan, se tabell 6.2. 
 
Tabell 6.2 Framkomlighetsfaktorer i sydlig körriktning på Mobilia-sträckan innan korsning 1. 
Mobilia-str K5ö \ Tid på 
dygnet 

7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 28 36 31 28 
Andel stopptid (%) 30 11 18 23 
 
Även andel stopptid skiljer sig åt mellan de två tabellerna ovan, då särskilt på morgonen 
och eftermiddagen. Den högre andelen stopptid på Mobilia-sträckan mellan klockan 
7.00 och 9.00 beror på att fordonen hamnar i samma fas i omloppet i korsningen. 
Fordonen hamnar då ofta inför röd ljussignal som är mycket längre, 57 sekunder, 
jämfört med gröntiden som är 22 sekunder. Vid samma tidpunkt på morgonen är andel 
stopptid på Trelleborg-sträckan nästan obefintlig då fordonet anländer mer 
synkroniserat med signalsättningen. 
 
Fram mot eftermiddagen sjunker medelhastigheten något på grund av kolonnbildning 
båda sträckorna. Här syns dock effektiviteten i trafiksignalens gröna våg för rakt fram 
körande, i vårt fall med Trelleborg-sträckan, i mindre andel stopptid. De insvängande 
trafikflödena på Mobilia-sträckan hinner inte med i denna våg.  
 
Trots den gröna vågen på eftermiddagen uppstår någon mindre köbildning. Orsaken är 
bland annat större trafikflöde samt större andel korsande fotgängare vid ett 
övergångsställe innan korsningen. Det finns även en viss påverkan av in- och utfart från 
köpcentret Mobilia och en busshållplats. Då blir fordonen försenade i den gröna vågen 
och får rött ljus i korsningen. De större kölängderna kan vara upp till 30 meter långa, 
dock förekommer de inte så ofta, se figur 6.4.  



 
 

Framkomlighet och miljöeffekter vid Dalaplan i Malmö – en nulägesanalys 
 

 52

 
På Mobilia-sträckan är köerna mer frekvent förekommande på eftermiddagen jämfört 
med Trelleborg-sträckan, se figur 6.5.      
 

 
Väntetiderna för de köer som uppstår på morgonen ligger runt 35 sekunder vilket 
bekräftar återigen att rödtiden på ljussignalerna är längre. Eftersom rödtiden är nio 
sekunder kortare på eftermiddagen möjliggör denna effektivare avverkning av de 
kölängder som uppstår.  
 
Sammanfattningsvis kan påpekas att synkroniseringen mellan korsningarna utmed 
Trelleborg-sträckan spelar stor roll för framkomligheten. Det insvängande trafikflödet är 
inte stort på morgonen vilket drar ner vikten av den sämre framkomligheten. 
 

Figur 6.5. Mobilia-sträckan österut gav resultat som innehåller kölängder och väntetider i 
den första korsningen i sydlig körriktning. 

Figur 6.4. Visar kölängder och väntetider i den första korsningen i sydlig körriktning mät med 
Trelleborg-sträckan. 
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B Nordlig körriktning i korsning 1 
Även denna tillfart har resultat från Mobilia- respektive Trelleborg-sträckan. 
Medelhastigheten är mycket lägre på morgonen då det är större trafikflöde. Övrig dagtid 
ligger den relativt högt, se tabell 6.3.  
 
Tabell 6.3. Framkomlighetsfaktorer i nordlig körriktning innan korsning 1. 

Trelleborg-str K1n \Tid på 
dygnet 

7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 22 35 35 34 
Andel stopptid (%) 39 16 23 21 

 
Det är inga större skillnader mellan Mobilia- och Trelleborg-sträckan under dagtid. De 
skillnader som finns beror på val av körfält i korsningen. Körfältet som ligger närmast 
det vänstersvängande körfältet blir stundtals blockerat av svängande fordon. På 
Mobilia-sträckan används oftare detta körfält som blir blockerat vilket får effekt i högre 
andel stopptid, se tabell 6.4.  
   
Tabell 6.4. Framkomlighetsfaktorer i nordlig körriktning innan korsning 1 mätt med Mobilia-
sträckan. 

Mobilia-str K5v \Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 
Medelhastighet (km/h) 17 35 33 31 
Andel stopptid (%) 47 19 21 27 

 
På eftermiddagen sänks framkomligheten något jämfört med förmiddagen och lunchtid 
som troligen beror på ökat trafikflöde. På morgonen är andel stopptid dubbelt så stor 
jämfört med de övriga dagtiderna Den sämre framkomligheten på morgonen beror till 
stor del av rusningen och signalsättningen. Då kan det uppstå köländer upp till 100 
meter med en väntetid på 60 sekunder, se figur 6.6. 
 

 
 
Dessa köer på morgonen kan dock oftast avvecklas på ett omlopp. Övrig tid är köerna 
betydligt mindre. Kölängder uppmätta med hjälp av Mobilia-sträckan visar hur den 
vänstersvängande kön i korsningen kan blockera rakt fram körande fordon. I figuren 6.7 
nedan illustreras detta med en kölängd på cirka 250 meter. 

 
Figur 6.6. Visar kölängder och väntetider i den första trafiksignalerade korsningen på 

Trelleborg-sträcka i nordlig körriktning. De största kölängderna uppstod under 
morgonrusningen.
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Sammanfattningsvis kan sägas att det är något sämre framkomlighet vid rusningen på 
morgonen och eftermiddagen. Vid dessa tidpunkter kan det stundtals uppstå köer i 
korsningen som hindrar fordon i andra körfält. 
 

Figur 6.7. Kölängder och väntetider i den första korsningen i nordlig körriktning mät med 
Mobilia-sträckan västerut. 
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6.3 Inventering av korsning 2 - Trelleborgsvägen/Ystadvägen 
Denna korsning är en av de närliggande korsningarna på Dalaplan. Det finns ett större 
gång- och cykelstråk som går genom de båda korsningarna. Mellan de två korsningarna 
på Dalaplan finns det inga övergångsställen. Fotgängarna kan dock använda sig av en 
tunnel för att ta sig över gatan. Tillfarterna till denna korsning har stora gatubredder 
med tre till fyra körfält, se figur 6.8.  
 
 
 

 
Figur 6.8. Korsningen Trelleborgsvägen/Ystadvägen 

 
Det är grön våg i trafiksignalerna på morgonen i den västliga körriktningen på 
Ystadvägen samtidigt som i den nordliga körriktningen på Trelleborgsvägen. Det 
motsatta förhållandet sker på eftermiddagen vid rusningen. Omloppstiden vid grön våg 
är 85 sekunder, övrig tid på dagen är den 65 sekunder, se bilaga 3. Denna 
trafiksignalreglering är helt tidsstyrd utan närvarodetektorer för fordonen. 
Signalsättning är synkroniserad med den närliggande korsningen på Dalaplan. 
 
Observationerna gjordes endast mellan klockan åtta och nio en vardagsmorgon. 
Vänstersvängande körfält på Trelleborgsvägen i nordlig körriktning blir stundtals fullt 
under morgonrusningen. Det observerades vid denna tidpunkt cirka 18 fordon 
stillastående i kö som dock avvecklades effektivt med hjälp av en eftergrön ljussignal 
för vänstersvängande. Fördröjningen vid denna vänstersväng är då cirka 50 sekunder, 
det vill säga knappt ett omlopp på signalsättningen. Den eftergröna ljussignalen är 
kopplad till den gröna vågen på morgonen. I den södra körriktningen på Nobelvägen 
uppstår inga märkbart stora kölängder. Detta är på grund av större gatubredd med 
separerade körfält.   
 
Vänstersvängande fält på Ystadvägen i västlig körriktning hade inga större kölängder 
vid denna observation. Däremot kan två vänstersvängande fordon i följd blockera rakt 
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fram körande fordon som använder sig av samma körfält. Det uppstår ofta 
sekundärkonflikter med mötande fordon och oskyddade trafikanter vid vänstersväng. 
De sekundära konflikterna orsakar ofta en fördröjning på drygt 55 sekunder. Även det 
högra körfältet i den västra körriktningen kan stundtals blockera rakt fram körande 
fordon. För högersvängande i den östra körriktningen uppstår sekundära konflikter med 
de oskyddade trafikanterna på det större gång- och cykelstråket. Vänstersvängande 
fordon har eftergrönt under hela dagen och ett eget körfält. På denna tillfart 
observerades inga kölängder.     
 

6.4 Resultat för korsning 2 
Genom den andra korsningen kördes alla tre sträckor och fick resultat i nordlig, sydlig, 
östlig respektive västlig körriktning. De raka fordonsströmmarna mättes med hjälp av 
Trelleborg- och Ystad-sträckan medan den svängande fordonsströmmen mättes med 
Mobilia-sträckan med beteckning B i figur 6.9 nedan.  
 
 

 
Figur 6.9.Visar de olika körriktningar i korsningen för vilka redovisas framkomlighets mått. 

 
A Sydlig körriktning i korsning 2 
Medelhastigheten in till denna korsning innehåller inga stora skillnader under dagtid. 
Andel stopptid är dock något mindre vid rusningen på morgonen och eftermiddagen, se 
tabell 6.5. 
 
Tabell 6.5. Mått på framkomlighet i sydlig körriktning innan korsning 2. 
Trelleborg-str K2s \Tid på 
dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 29 33 29 33 
Andel stopptid (%) 15 18 20 15 
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Vid lunchtid är andel stopptid som högst med 20 %. En orsak till den högre andelen 
stopptid vid lunch är det större flödet av fordon och korsande fotgängare på sträckan 
innan korsningen. Det är oftare köbildning vid lunchtid än på eftermiddagen, dock är 
väntetiden längre på eftermiddagen. Detta är på grund av det högre trafikflödet i 
kombination med korsande fotgängare orsakar att fordonen hamnar för sent i den gröna 
vågen. Då är det även längre omloppstid i signalsättningen. De större kölängderna på 
morgonen kan avvecklas snabbt då fordonen oftast hamnar i slutet av röd ljussignal, se 
figur 6.10.  
 
 

 
Dessa framkomlighetsproblem är dock av ringa storlek. Därför kan framkomligheten 
bedömas vara relativt god i denna körriktning. 
  
B Nordlig körriktning i korsning 2, vänstersväng 
Medelhastigheten innan korsningen 2 i nordlig körriktning mättes för vänstersvängande 
trafik med hjälp av Mobilia-sträckan. Medelhastigheten ligger mellan 30 – 33 km/h 
förutom på eftermiddagen då den sänks till 16 km/h, se tabell 6.6.  
 
Tabell 6.6. Medelhastigheter och stopptider för vänstersvängande trafik innan korsning 2 i 
nordlig riktning. 
Mobilia-str K4v \ Tid på 
dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 33 30 30 16 
Andel stopptid (%) 17 24 21 49 
 
På eftermiddagen är även andel stopptid som högst för vänstersvängande fordon i 
korsningen. Dessa sämre framkomlighetsvärden på eftermiddagen beror bland annat av 
motriktad grön våg och betydligt högre flöde in till korsningen i alla riktningarna. En 
annan orsak är att trafiksignalsättningen har då endast 14 sekunders gröntid. På 
morgonen är andelen stopptid betydligt mindre vilket delvis beror på den gröna pilen i 
ljussignalsättningen för vänstersvängande i korsningen. Framkomlighetsproblemet på 
eftermiddagen avspeglas tydligt i de längre köerna som uppstår, se figur 6.11. 

 
Figur 6.10. Kölängder och väntetider i sydlig körriktning i korsningen 2 på Trelleborg-sträckan.
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Effekten av dessa längre köer är att de även blockerar för rakt fram körande fordon. På 
eftermiddagen kan de vänstersvängande fordonen som befinner sig i kö vänta upp till 6 
minuter.  
 
C Nordlig körriktning i korsning 2, rakt fram 
Medelhastigheten är som högst på morgonen innan korsningen 2 på Trelleborg-
sträckan. Detta beror till stor del av den då gröna vågen i signalsättningen vilket även 
avspeglas den minsta andel stopptid., se tabell 6.7.  
  
Tabell 6.7. Faktorer som påverkade framkomligheten i korsningen 2 i nordlig riktning för rakt 
fram körande fordon. 
Trelleborg-str K2n \Tid på 
dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 41 35 35 26 
Andel stopptid (%) 7 14 14 30 
 
På eftermiddagen är gröntiden kortare i signalsättningen vilket är en av orsakerna till att 
medelhastigheten sänks till 26 km/h. Även andel stopptid blir mer än fyra gånger större 
på eftermiddagen jämfört med morgonrusningen. Det större trafikflödet och 
signalsättningen på eftermiddagen orsakar då större kölängder mellan 20 och 85 meter, 
illustreras i figur 6.12. 
 

  

 
Figur 6.11. Kölängder och väntetider vid vänstersvängande fordon i korsningen 2 på Mobilia-

sträckan.

 
Figur 6.12. Resultat av kölängder och väntetider i korsningen 2 med Trelleborg-sträcka 

norrut. 
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Den sämre framkomligheten på eftermiddagen visar sig i längre väntetider som då oftast 
är över 50 sekunder. Orsaken är då, förutom stort trafikflöde och signalsättningen, att 
vänstersvängande fordon ofta blockerar för rakt fram körande.  
 
D Västlig körriktning i korsning 2 
På Ystad-sträckan är medelhastigheten in till korsningen mycket lägre vid lunchtid 
jämfört med resten av dagtiden. Detta återspeglas även i hög andel stopptid, se tabell 
6.8.  
 
Tabell 6.8. Framkomlighetsfaktorerna visar tecken på sämre framkomlighet i korsning 2 i 
västlig körriktning. 
Ystad-str K3v \Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 
Medelhastighet (km/h) 20 20 9 18 
Andel stopptid (%) 35 38 63 33 
 
 
Den sämre framkomligheten vid lunchtid beror förmodligen på den sämre 
synkroniseringen i trafiksignalerna med den föregående korsningen i samband med 
högre trafikflöde. Ibland kan även svängande fordon blockera de körfälten som också är 
avsedda för rakt fram körande fordon. Detta tillsammans med den sämre 
synkroniseringen orsakar något större kölängder med längre väntetid, se figur 6.13. 
 

 
Framkomligheten under dagen i denna tillfart till korsningen kan bedömas som mindre 
god på grund v de höga andelar stopptid. 
 

 
Figur 6.13. Kölängderna var ganska jämnt fördelade över dagen, dock var de längre fram mot 

eftermiddagen.
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6.5 Inventering av korsning 3 - Per Albin Hanssons v./John Ericssons v. 
Denna korsning skiljer sig inte mycket från den föregående korsningen med tanke på 
gatubredder och körfält. Tillfarterna ligger snett i förhållande till varandra som troligtvis 
orsakats av husens placering, se figur 6.14 nedan.  
 
 

 
Figur 6.14. Visar lite sned utformning av den västra korsningen i Dalaplan. 

 
Det är fyra körfält i västlig körriktning varav det ena är avsett till högersvängande 
fordon separerat med en refug. Det finns även ett separat körfält för vänstersvängande. I 
motsatt körriktning in till korsningen finns det tre körfält, varav det ena är avsett endast 
för vänstersvängande. Liknande utformning har tillfarten från Per Albin Hanssons väg i 
nordlig körriktning. Den södra körriktningen på Södra Förstadsgatan har också tre 
körfält, men här är två av dessa avsedda för vänstersvängande trafik. Det finns även två 
korsande gång- och cykelleder i korsningen. 
 
Som det tidigare nämnts är denna korsnings signalsättning synkroniserad med den andra 
korsningen på Dalaplan. Därför är omloppstiderna likadana, se bilaga 1. Det finns en 
eftergrön ljussignal för vänstersvängande in på Per Albin Hanssons väg vid rusningen 
på morgonen och eftermiddagen. De två vänstersvängande körfälten från Södra 
Förstadsgatan har separat ljussignal. 
 
Observationerna gjordes inte i samma utsträckning i denna korsning. Den genomfördes 
endast en halvtimme vid tiotiden på förmiddagen. Det som kunde konstateras då var att 
i den södra och norra tillfarten till korsningen kunde längre fördröjningar uppstå. Detta 
var oftast orsakat av den korta gröntiden i signalsättningen. Även kollektivtrafikens 
bussar kunde stundtals blockera södra körriktningen på Södra Förstadsgatan. Då fick 
bussarna ofta stanna vid högersväng för de korsande oskyddade trafikanterna. 
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6.6 Resultat för korsning 3 
Genom korsningen 3 kördes Mobilia-sträcka och Ystad-sträcka. Den svängande 
fordonsströmmen, som har beteckning F, mättes med Mobilia-sträckan  och den raka 
fordonsströmmen, som har beteckning E, mättes med hjälp av Ystad-sträckan, se figur 
6.15.  
 
 

 
Figur 6.15. I denna korsning redovisas framkomlighetsresultat för de två körriktningarna. 

 
E Östlig körriktning i korsning 3 
Medelhastigheten är som lägst vid rusningen på morgonen och eftermiddagen. En trolig 
orsak till den lägre medelhastigheten på eftermiddagen är högersvängande in till 
köpcentret Mobilia. Även kollektivtrafiken påverkar framkomligheten, då bussarna 
stundtals blockerar det ena körfältet för rakt fram körande. Andel stopptid varierar 
kraftigt vid olika tidpunkter där högst andel stopptid är på morgonen med drygt 26 %, 
se tabell 6.9. 
  
Tabell 6.9.Visar de framkomlighetsparametrar som togs fram innan korsning 3 i östlig riktning. 
Ystad-str K2ö \ Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 
Medelhastighet (km/h) 24 32 36 26 
Andel stopptid (%) 27 11 2 20 
 
Den lägsta andel stopptid sker vid lunchtid vilket kan urskiljas som den bästa ur 
framkomlighetssynpunkt. Det bekräftas med frånvaron av kölängder och väntetider vid 
samma tidpunkt, som redovisats i figur 6.16.  
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Däremot kan det uppstå kölängder upp till 80 meter på eftermiddagen med väntetid upp 
till cirka 2 minuter. Dessa kan dock betraktas som få. Framkomligheten kan därför 
bedömas som relativt god för de rakt fram körande under dagtid.  
 
F Nordlig körriktning i korsning 3, högersväng 
Medelhastigheten sänks något vid lunchtid på Mobilia-sträckan innan korsningen på 
grund av infarterna till köpcentret Mobilia och flera företag. Även de befintliga 
övergångställen på sträckan har en viss inverkan på medelhastigheten. Högsta 
medelhastigheten är på morgonen då köpcentret ännu inte öppnat, se tabell 6.10. 
 
Tabell 6.10. Medelhastighet och andel stopptid innan korsning 3 i nordlig körriktning för 
högersvängande fordon. 
Mobilia-str K3ö \ Tid på 
dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 

Medelhastighet (km/h) 29 26 24 26 
Andel stopptid (%) 24 26 29 21 
 
Det visar sig även små skillnader i andel stopptid vid lunchtid jämfört med övrig dagtid. 
Vid korsningen uppstår ibland kölängder vid högersväng. De längre köerna på 
förmiddagen och vid lunchtid beror bland annat på varuleveranser till köpcentret 
Mobilia, se figur 6.17.  
 

 

 
Figur 6.17. Kölängder och väntetider i korsningen 3 vid högersvängande fordon på Mobilia-

sträckan österut.

 
Figur 6.16. Visar kölängder och väntetider i den andra trafiksignalerade korsningen i östlig 

körriktning. Streckad linje i graferna är medelvärde med tillhörande 95 %-igt 
konfidensintervall.
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Även lokala kollektivtrafikens bussar använder sig frekvent av höger körfält vid 
korsningen. Eftersom gröntiden i korsningen är relativt kort med 10 sekunder vid 
lunchtid, avvecklades inte köerna på ett omlopp.  
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6.7 Inventering i korsning 4 - Per Albin Hanssons väg/Stadiongatan 
Denna korsning är mindre än de föregående beskrivna. Per Albin Hanssons väg har 
mindre gatubredd än Stadiongatan, se figur 6.18. 
 
 

 
Figur 6.18. Korsningen Stadiongatan / Per Albin Hanssons väg 

 
Precis innan denna korsning i östlig körriktning på Stadiongatan finns det en t-korsning 
med tillhörande refuger. Mellan refugerna och den trafiksignalerade korsningen finns ett 
kortare körfält för vänstersvängande. Efter korsningen i nordlig körriktning på Per 
Albin Hanssons väg delas körbanan upp i två körfält. Det ena körfältet fortsätter rakt 
fram medan det andra svänger in till köpcentret Mobilia. Precis efter in- och utfarten till 
Mobilia finns det ett övergångställe och en busshållplats. I motsatt riktning finns 
liknande förhållanden.  
 
Trafiksignalernas ljussättning styrs på liknande vis som i korsningen 
Trelleborgsvägen/Stadiongatan med grön våg och närvarodetektorer. Omloppstiden är 
större på eftermiddagen med 85 sekunder jämfört med på morgonen med 77 sekunder, 
se bilaga 3. Här finns det inga separata signaler eller eftergrönt för svängande 
fordonsströmmar. 
 
Vänstersvängande i båda riktningarna på Stadiongatan har svårt att ta sig fram i 
rusningstrafik på eftermiddag. Fordonen får vid denna tidpunkt oftast vänta mer än en 
omloppstid. Det bildas längre kölängder för vänstersvängande fordon östlig körriktning 
på Stadiongatan på grund av kort vänstersvängande körfält. Kölängden kan sträcka sig 
upp mot 20 fordon, även förbi närliggande T-korsning, som då blockerar det ena 
körfältet avsett för rakt fram körande fordon. I västlig körriktning uppstår inte dessa 
problem lika frekvent på grund av ett längre vänstersvängande körfält. Fördröjningen 
för vänstersvängande fordon uppskattas till cirka tre minuter på eftermiddagen. 
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När fordon svänger höger från Stadiongatan till Per Albin Hanssons väg uppstår oftast 
konflikt med korsande fotgängare. Det påverkar dock ej märkbart framkomligheten i det 
högersvängande/rakt fram körfältet. Däremot när det gäller den norra tillfarten till 
korsningen uppstår det större konflikter mellan högersvängande fordon och oskyddade 
trafikanter. Denna tillfarts vänstersvängande fordon bidrar till längre köer som sträcker 
sig förbi närliggande övergångsställe och blockerar körbanan helt. Före övergångsstället 
finns även en busshållplats och in- och utfart till Mobilias extraparkering.  
 

6.8 Resultat för korsning 4 
Genom korsningen 4 kördes bara Mobilia-sträcka i sydlig respektive östlig 
körriktningen som visas i figur 6.19 nedan. 
 
 

 
Figur 6.19. Körriktningarna i den andra korsningen där Mobilia-sträckan svänger.  

 
G Sydlig körriktning i korsning 4 
På morgonen då köpcentret ännu inte har öppnat är det något bättre framkomlighet i 
korsningen för högersvängande fordon på Mobilia-sträckan. Det visar sig i den högre 
medelhastigheten 35 km/h och mindre andel stopptid, se tabell 6.11. 
 
Tabell 6.11. Framkomlighetsfaktorer på Mobilia-sträckan innan korsning 4 i sydlig körriktning. 
Mobilia-str K2v \Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 
Medelhastighet (km/h) 35 29 27 31 
Andel stopptid (%) 7 20 25 13 
  
Trafikflödet ökar vid lunch vilket medför sämre framkomlighet som syns i högsta andel 
stopptid och minsta medelhastighet under dagtid. trots att framkomligheten är bättre på 
eftermiddagen kan det uppstå större kölängder jämfört med lunchtiden, se figur 6.20.  
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De längre kölängderna blockerar trafiken långt upp Per Albin Hanssons väg. Orsaken 
till köernas uppkomst är, förutom större trafikflöde, för korta svängande körfält i 
tillfarten. En annan orsak är det närliggande övergångstället och en busshållplats som 
genererar större korsande fotgängarflöde. De två större kölängderna efter klockan 16.00 
kan möjligtvis vara en effekt av arbetstidsslut samt ärende på köpcentret Mobilia. 
Väntetiden är vid dessa köer ofta mer än två minuter. 
 
F Östlig körriktning i korsning 4 
På eftermiddagen ökar trafikflödet som medför att fordon snabbt fyller 
vänstersvängande körfält och blockerar stundtals för rakt fram körande fordon.  
Medelhastigheten minskar då med cirka 10 km/h jämfört med övrig dagtid för de 
vänstersvängande fordonen, se tabell 6.12. 
 
Tabell 6.12. Medelhastighet för vänstersvängande på Mobilia-sträckan i östlig körriktning. 
Mobilia-str K2ö \Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15.00 15:00-18:00 
Medelhastighet (km/h) 26 24 22 14 
Andel stopptid (%) 20 26 29 46 
 
Den största medelhastigheten uppnås på morgonen. Framkomlighetsfaktorerna skilde 
sig inte nämnvärt mellan förmiddagen och vid lunchtid. Den höga andelen stopptid på 
eftermiddagen orsakas för det mesta av större flöde på mötande trafik vid vänstersväng. 
Då kan det förekomma kölängder som stundtals är drygt 190 meter långa, se figur 6.21.  

 
Figur 6.20. Kölängder och väntetider i korsningen 4 vid högersvängande fordon på Mobilia-

sträckan västerut.
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De längre köerna kan ha en väntetid mellan tre och sex minuter. Detta betyder att 
fordonen får vänta flera omlopp innan de kan passera korsningen. De stora 
konfidensintervallen till medelvärdena pekar på stora skillnader i framkomligheten vid 
olika tidpunkter under dagen. 
 

 
Figur 6.21. Kölängderna i korsningen 4 vid vänstersvängande fordon på Mobilia-sträckan 

österut uppstod framförallt under rusningen på eftermiddag. 
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6.9 Sammanfattning av framkomlighet i korsningarna vid Dalaplan 
Totalt sett över alla korsningarna förekommer det framkomlighetsproblem vid 
vänstersväng. Orsaken är att de vänstersvängande fordonen har mindre tid att ta sig 
genom korsningen på grund av större motriktat trafikflöde då ofta i samband med grön 
våg i trafiksignalsättningen. Den gröna vågen medför mindre gröntid för de 
vänstersvängande fordonen. Dessutom bidrar ofta dessa längre köer, i kombination med 
korta vänstersvängande körfält, att närliggande körfält blir blockerat. Dessa 
vänstersvängar och andra förekommande framkomlighetsproblem redovisas med pilar i 
figur 6.22 nedan. 
 
 

 
Figur 6.22. Pilarna i kartan visar var framkomligheten var mindre god vid vissa tidpunkter på 

dagen. 
 
Vid normal omloppstid i trafiksignalerna på förmiddagen och vid lunch tid är somliga 
korsningar inte synkroniserade med varandra. Detta medför en viss ökning av 
stopptiderna för fordonen. Även korta gröntider i några av tillfarterna till korsningarna 
bidrar till köbildning som inte avvecklas på ett omlopp särskilt vid högersväng i 
korsning 3. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av framkomligheten i respektive 
korsning. 
 
I korsning 1, Trelleborgsvägen/Stadiongatan, finns det vissa framkomlighetsproblem. 
Dessa är dock av den mindre graden för de raka fordonsströmmarna i nordsydlig 
körriktning. I den nordliga körriktningen in till korsningen förekommer visserligen 
längre kölängder stundtals. Dessa köer är oftast orsakade av att vänstersvängande 
körfält är fullt och blockerar det närliggande körfältet. På morgonen kan dock köerna 
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för rakt fram körande fordon för det mesta avvecklas i ett omlopp av ljussignalerna som 
då styrs med hjälp av grön våg. I motsatt körriktning, det vill säga sydlig, är andel 
stopptid nästan obefintlig. Särskilt på morgonen då det inte uppstår några kölängder 
alls. Däremot på eftermiddagen förekommer det att fordonen hamnar i kortare köer, 
men dessa kan ofta avvecklas i ett omlopp. 
 
Nästa korsning 2, Trelleborgsvägen/Ystadvägen, finns det något större 
framkomlighetsproblem än föregående korsning, särskilt vid vänstersväng i nordlig 
körriktning på eftermiddagen. Däremot vid rusningen på morgonen bedöms 
framkomligheten som god tack vare trafiksignalernas gröna våg. För rakt fram körande 
fordon i nordlig körriktning uppstår det knappt några kölängder alls. Däremot på 
eftermiddagen ökar köerna väldigt mycket, då särskilt för de vänstersvängande, orsakas 
mest av motriktad grön våg. Då får fordonen ofta vänta cirka fyra omlopp innan de kan 
ta sig igenom korsningen. Då är även de rakt fram körande stundtals blockerade av de 
längre vänstersvängande köerna. 
 
Den sydliga körriktningen i korsningen 2 är köerna ganska jämt fördelade under 
dagtiden för de rakt fram körande fordonen. Väntetiderna ökar dock något under 
rusningen på eftermiddagen som beror på att fordonen ofta hamnar i otakt med den 
gröna vågen. I den västliga körriktningen är framkomligheten mindre god. Där är 
stopptiden särskilt stor efter klockan 13:00 då trafikflödet ökar. Då förekommer det 
längre köer där fordonen oftast får vänta i två omlopp för att ta sig genom korsningen. 
Orsaken är att trafiksignalerna inte är synkroniserade med föregående korsning. Ibland 
kan även de svängande fordonen orsaka blockering av körfält. I motsatt körriktning, det 
vill säga östlig, förekommer inga sådana framkomlighetsproblem.   
 
I nordlig körriktning vid högersväng i korsning 3, Per Albin Hanssons väg/John 
Ericssons väg, är framkomligheten mindre god vid lunchtid och rusningen på 
eftermiddagen. Då ökar kölängderna och fordonen får ofta vänta två omlopp. I östlig 
körriktning på eftermiddagen kan det även här förekomma köer med väntetider längre 
än ett omlopp. I västlig körriktning finns det inga framkomlighetsproblem. Vid 
vänstersväng finns det en grön pil vid rusningen på morgonen och eftermiddagen som 
avvecklar köerna effektivt. 
 
I den sista korsningen 4, Stadiongatan/Per Albin Hanssons väg, vid högersväng i den 
sydliga körriktningen kunde det ibland förekomma mycket långa köer. Dessa 
uppkommer vid lunchtid och rusningen på eftermiddagen då de korta körfälten i 
korsningen inte kan ta emot de svängande fordonsströmmarna vid ökat trafikflöde. 
Köerna uppstår dock inte så ofta under dagen och på morgonen är köerna obefintliga. 
Den östliga körriktningen har däremot stora framkomlighetsproblem vid vänstersväng 
på eftermiddagen. Då är stopptiden som störst och de köer som förekommer har en 
väntetid ofta större än tre omlopp. Dessa kölängder sträcker sig ut i det andra körfältet 
och blockerar vid vissa tillfällen rakt fram körande fordon.  
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7 Resultat för olika fordonstyper och egenskaper 
 
Detta resultat behandlar endast de data från mätningarna då ett fordon förföljdes. Det 
vill säga att de data som erhållits av de mätningarna utan fordon framför den 
dataloggutrustade bilen inte tagits med. 
  
Den totala sträckan när fordon förföljdes var 630,5 km lång och det tog 24 timmar 9 
minuter att utföra. Totalt förföljdes 1721 stycken fordon och medelsträckan för dessa 
blev således 103 meter. Skillnader i sträcklängder och antal mellan de olika 
kategorierna i bilförföljelsen redovisas i figur 7.1 nedan.     
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Figur 7.1. Totala sträcklängden och antal fordon som förföljdes på respektive typ av 
bilförföljelse. 

 
Figuren visar att totalt gjordes 135 stycken fler bilförföljelser av fordon i kolonn än fria 
fordon. Det visade sig att det var lättare att förfölja fordon i kolonn utmed Ystad- och 
Trelleborg-sträckan då det ofta förekom kolonnbildning. På Mobilia-sträckan var det 
tvärtom, att när dataloggutrustade bilen gjorde vänster- och högersvängar förekom 
oftast fria fordon eller inget fordon alls. Orsak till detta var de begränsade svängande 
fordonsströmmarna samt de sekundära konflikter som uppstod i korsningarna som även 
gjorde att bilförföljelsen ofta fick avbrytas. Därför hade den egna körningen större andel 
på Mobilia-sträckan.  
 
På de raka sträckorna, Ystad-sträckan och Trelleborg-sträckan, var det lättare att förfölja 
då de flesta fordonen fortsatte rakt fram. På Trelleborg-sträckan förföljdes fler fordon i 
kolonn än fria fordon. På Ystad-sträckan var det mindre skillnad i antalet fordon i 
kolonn jämfört med fria fordon. Den egna körningen längs med denna sträcka var minst. 
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7.1 Lätta fordon 
De framtagna medelhastigheterna av fria fordon samt fordon i kolonn på respektive 
sträcka visar tydliga skillnader mellan dessa. Medelhastigheten är betydligt högre för 
fria fordon på alla sträckorna vilket kan studeras i figur 7.2 nedanför.  
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Figur 7.2. Medelhastigheter på de olika sträckornainklusive 95%-igt konfidensintervall vid 
metoden Chase car visar signifikanta skillnader mellan fria fordon och fordon i kolonn. 

 
Den totala medelhastigheten för alla sträckor är 7 km/h större för de fria fordonen än 
fordon i kolonn. Det syns även i det illustrerade 95 %-iga konfidensintervallet i figuren 
7.2 ovan, att medelhastigheterna skiljer sig signifikant åt. Denna signifikanta skillnad är 
större på Ystad-sträckan och Mobilia-sträckan. Vid fordon i kolonn är medelhastigheten 
som högst på Trelleborg-sträckan med 35 km/h medan den är lägst på Mobilia-sträckan 
med drygt 25 km/h. Vid fria fordon är det bara Mobilia-sträckans medelhastighet som är 
signifikant lägre än de andra sträckorna. Konfidensintervallet för medelhastigheten på 
Mobilia-sträckan spänner dock över konfidensintervallet för alla sträckors sammanlagda 
medelhastighet. 
 
Sammanfattningsvis kan det påstås att vid bilförföljelse runt Dalaplan har fordon i 
kolonn en mer varierad medelhastighet än fria fordon. Medelhastigheten för fordon i 
kolonn är överlag mindre än fria fordons. 
 
Då andel stopptid studeras framträder Trelleborg-sträckan annorlunda vid fordon i 
kolonn. Här är andelen stopptid förvånande något mindre i fordon i kolonn än fria 
fordon, se figur 7.3 nedan.  
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Figur 7.3. Andel stopptid med tillhörande 95-igt konfidensintervall på respektive sträcka. 
 
Det är logiskt att andel stopptid skall vara större för fordon i kolonn som Ystad- och 
Mobilia-sträckan visade. Orsaken till det omvända förhållandet på Trelleborg-sträckan 
är ganska osäkert, men en trolig anledning är den effektiva gröna vågen i 
trafiksignaleringen på för- och eftermiddagen vid de stora trafikflödena. Vidare är den 
höga andelen stopptid på Mobilia-sträckan för det mesta orsakad av höger- och 
vänstersvängar. Denna sträcka har också en signifikant skillnad i andel stopptid mellan 
fria fordon och fordon i kolonn.  
 
Det visas även skillnader i andel tid i olika accelerationsnivåer mellan fria fordon och 
fordon i kolonn. Dessa skillnader är att fria fordon har en större benägenhet att 
accelerera kraftigare än fordon i kolonn. Å andra sidan har fordon i kolonn en större 
benägenhet att retardera kraftigare än fria fordon, se tabell 7.1 och 7.2 nedan.  
 
Tabell 7.1. Retardations- och accelerationsintervall för fria fordon. 

 
Tabell 7.2. Retardations- och accelerationsintervall för fordon i kolonn. 

  Retardation (%)     Acceleration (%)     
Intervall 10_2,5 2,5_1,5 1,5_1,0 1,0_0,5 0,5_0 0_0,5 0,5_1,0 1,0_1,5 1,5_2,5 2,5_10 
Ystad-
sträckan  0,3 3,9 6,3 9,7 32,5 31,6 9,2 4,8 1,6 0,1 

Trelleborg-
sträckan  0,5 2,9 4,5 8,3 33,3 31,9 11,9 4,7 1,9 0,1 

Mobilia-
sträckan 0,1 2,3 6,2 10,0 35,4 30,3 9,1 4,6 1,8 0,1 

Alla sträckor  0,3 2,9 5,6 9,4 34,0 31,2 10,1 4,7 1,8 0,1 

  Retardation (%)     Acceleration (%)     

Intervall 10_2,5 2,5_1,5 1,5_1,0 1,0_0,5 0,5_0 0_0,5 0,5_1,0 1,0_1,5 1,5_2,5 2,5_10 
Ystad-
sträckan  0,1 1,5 4,5 7,9 36,2 33,2 8,8 4,5 3,1 0,1 

Trelleborg-
sträckan  0,1 2,2 4,5 6,7 40,9 30,2 8,4 3,9 2,8 0,3 

Mobilia-
sträckan  0,1 1,6 4,2 8,1 40,5 28,8 9,0 4,4 2,9 0,3 

Alla sträckor  0,1 1,7 4,3 7,8 39,5 30,3 8,8 4,3 3,0 0,3 
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Andel tid vid de lägre accelerationsnivåerna 0,5-1,0 m/s2 visar sig vara något större för 
fordon i kolonn. Denna större andel är orsakad av Trelleborg-sträckans fordon i kolonn, 
de andra sträckorna visar sig inte innehålla signifikanta skillnader. I 
accelerationsintervallet 1,5 – 2,5 m/s2 har fria fordon märkbart högre andel än fordon i 
kolonn på alla sträckor. Ystad-sträckan har nästan dubbelt så stor andel tid i detta högre 
accelerationsintervall.  
 
Vid lägre retardationsnivåerna 0-0,5 m/s2 visar sig att fria fordon har en betydligt större 
andel tid på alla sträckorna. På Ystad-sträckan är dock denna skillnad inte lika 
utmärkande. På Ystad- och Mobilia-sträckan är de kraftigare retardationerna större för 
fordon i kolonn.  
 
Ett medelvärde av emissionsfaktorerna på respektive sträcka togs fram. Ystad-sträckan, 
som är den kortaste sträckan, visar sig ha något lägre emissionsfaktorer i de flesta fallen, 
se figur 7.4.  
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Figur 7.4. Visar bränsle- och emissionsfaktorer för fria fordon respektive fordon i kolonn på 
varje sträcka. 

 
Mobilia-sträckan har överlag större bränsle- och emissionsfaktorer oberoende av 
fordonstyp. Detta kan kopplas till den något högre andel stopptid på sträckan vilket är 
extra tydligt för fordon i kolonn. Där syns det märkbara skillnader i både andel stopptid 
samt bränsle- och koldioxidhalter jämfört med alla andra.  
 
Det finns även klara indikationer på att fordon i kolonn på alla sträckor har högre 
bensinförbrukning och koldioxidfaktor. Det är dock något otydligare vid kväve-, 
kolväte- och partikelfaktorerna. De uppmätta partikelfaktorerna visar sig vara något 
större för fria fordon på samtliga sträckor. Dessutom har både Trelleborg- och Ystad-
sträckan en viss antydan av högre kvävefaktor för de fria fordonen. En trolig orsak till 
detta kan kopplas till den högre andel tid i kraftigare accelerationsintervall.  
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7. 2 Tunga fordon på Ystad-sträckan 
Data för tunga fordon togs endast fram på Ystad-sträckan där det fanns tillräckligt 
många mätningar för att ge ett mer trovärdigt resultat. Sammanlagt var det 48 stycken 
tunga fordon som förföljdes. De flesta mätningar skedde under lågtrafik på 
förmiddagen. Vid framställandet av framkomlighet jämförs tunga fordon, fria och i 
kolonn, med lätta. Det syns tydligt att tunga fordon i kolonn har en avsevärd lägre 
medelhastighet på knappt 23 km/h, se figur 7.5. 
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Figur 7.5. Jämförelse mellan tunga och lätta fordon som förföljdes på Ystad-sträckan visar att 
fordonen 

i kolonn håller en lägre hastighet. 
 
De utsatta konfidensintervallen på de fria fordonen, tunga och lätta, överlappar 
varandra. De fria fordonen är även helt skilda från fordon i kolonn. Det större 
konfidensintervallet på tunga fordon i kolonn visar att det fanns färre mätningar. De är 
endast 19 stycken jämfört med 29 stycken mätningar av tunga fria fordon. De lätta 
fordonen innehåller 199 respektive 225 stycken mätningar. Denna ojämna fördelning av 
antal mätningar medför en viss osäkerhet. Konfidensintervallet visar att 
medelhastigheten för tunga fordon i kolonn inte är skild från de lätta fordonen i kolonn. 
Skillnaden bedöms ändå vara så tydlig att påstående om att tunga fordon i kolon har 
mindre medelhastighet. Detta kan styrkas med att de tunga fordonen inte har samma 
möjlighet att accelerera kraftigt som de lätta fordonen.  
 
Andel stopptid är som högst för tunga fordon i kolonn där även medelhastigheten är 
som lägst. Den minsta andelen stopptid är för tunga fria fordon som även skiljer sig 
mycket från tunga fordon i kolonn, se figur 7.6. 
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Figur 7.6. Visar den signifikanta skillnad som uppstår mellan tunga fria fordon och tunga 
fordon i kolonn. 

 
Tunga och lätta fordons andel stopptid skiljer sig också när de befinner sig i kolonn. De 
tunga fordonen har då högre andel stopptid. Det finns dock inte samma stora differens 
mellan de fria fordonen oavsett om det är tungt eller lätt.  
 
De lätta fordonen har som väntat högre andel tid i de kraftiga accelerationerna, särskilt 
de fria fordonen, se tabell 7.3 nedan.   
 
Tabell 7.3. Andel tid i olika retardations- och accelerationsintervall för tunga respektive lätta 
fordon på Ystad-sträckan.  

  Retardation (%)     Acceleration (%)     

Intervall  10_2,5 2,5_1,5 1,5_1,0 1,0_0,5 0,5_0 0_0,5 0,5_1,0 1,0_1,5 1,5_2,5 2,5_10 

Tunga  
fria  0,5 3,1 2,7 6,8 34,6 34,7 12,4 4,3 0,9 0,0 

Tunga 
kolonn  0,0 1,3 3,5 10,1 29,0 40,1 11,6 3,3 1,2 0,0 

Lätta  
fria  0,1 1,5 4,5 7,9 36,2 33,2 8,8 4,5 3,1 0,1 

Lätta 
kolonn  0,3 3,9 6,3 9,7 32,5 31,6 9,2 4,8 1,6 0,1 

 
I de kraftigare retardationer har tunga fria fordon en större andel än lätta fria fordon. För 
fordon i kolonn är det motsatt förhållande, det vill säga att tunga fordon i kolonn har en 
mindre andel kraftigare retardationer.   
 
Sedan togs emissionsfaktorerna fram med hjälp av datorprogrammet VETO. 
Tillförlitligheten i partiklar är dessvärre inte god i VETO, därför togs dessa värden ej 
med. Vid framställandet av bränsle- och emissionsfaktorerna finns det stora skillnader 
mellan tunga och lätta fordon på Ystad-sträckan. Kväveoxidfaktorn är hela 25 – 30 
gånger större för tung trafik jämfört med lätt, se figur 7.7. 
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Figur 7.7. Bränsle- och emissionsfaktorer för tunga respektive lätta fordon vid urvalet Chase- 

car på Ystad-sträckan. 
 
Bränsleförbrukningen, koldioxid- och kolvätefaktorn är också större för tung trafik. 
Tunga fordon i kolonn har större faktorer jämfört med fria tunga fordon. Detta kan 
antagligen kopplas till den större andel stopptid för de tunga fordonen i kolonn.   
 
Vid framförandet av tunga fordons emissionseffekter studeras även Ystad-sträckan lite 
närmare. Trafikarbetet togs fram med det procentuella trafikflödet för tunga fordon på 
sträckan. Andel tunga fordon på sträckan är 4,5 % uträknat som medel över de två snitt 
som finns på sträckan. Denna andel multiplicerades sedan med trafikflödet och längden 
på Ystad-sträckan. Det då erhållna trafikarbetet för tung trafik blir då enligt följande 
tabell 7.4 nedan.  
 
Tabell 7.4. Trafikflödet och trafikarbetet för tunga fordon på Ystad-sträckan. 
Tid  7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid hela dygnet 
Trafikflöde 106 94 234 214 210 859 
Trafikarbete 91 80 200 183 180 733 
 
Trafikarbetet för tung trafik under hela dygnet blir 733 fordonskilometer. Medelvärdet 
för bränsleförbrukning och emissionsfaktorer för tung trafik på sträckan visar sig 
innehålla en väldigt stor kväveoxidfaktor med 5,74 g/km, se tabell 7.5. 
 
Tabell 7.5. Visar medelvärdet av emissionsfaktorerna för all tung trafik på Ystad-sträckan. 
Ämne Bränsle (l/km) CO2 (kg/km) Nox (g/km) HC (g/km) 
Medelvärde 0,296 0,772 5,741 0,178 
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Även de andra emissionsfaktorerna är betydligt större än lätta fordons. De tunga 
fordonens faktor för kolväte är till exempel cirka åtta gånger större jämfört med lätta 
fordon.  
 
Vid jämförelse med det emissionsscenario som redovisas bilaga 3 visar finner vi att 
koldioxidfaktorn i tabell 7.5 ligger i nivå med Vägverkets framtagna värde. Kväveoxid- 
och kolvätefaktorerna visar sig vara mindre. Detta beror troligen på att modellen som 
Vägverket använt sig av innehåller även äldre bilar utan katalysator och kallstarter.  
 
Efter att emissionsfaktorerna hade tagits fram räknades mängderna ut med hjälp av 
andel trafikarbete för tunga fordon under hela dygnet. Dessa lades sedan ihop med 
resterande andel emissionsmängder för lätta fordon på Ystad-sträckan, som var enligt 
följande tabell 7.6. 
 
Tabell 7.6. Totala emissionsmängder med deras andelar för tunga fordon på Ystad-sträckan.  

Ämne Bränsle / l CO2 / kg NOx / kg HC / kg 
Lätta (95,5%)  1600,2 3810,2 3,242 0,226 
Tunga (4,5%)  217,0 566,3 4,209 0,130 
Summa (100%) 1817,2 4376,4 7,451 0,357 
Andel tung 11,9% 12,9% 56,5% 36,5% 

 
Det syns tydligt i tabellen att den tunga trafiken påverkar i stor grad 
emissionsmängderna på sträckan. Särskilt kväveoxidmängden är stor med 56,5 %. 
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7.3 Sammanfattning av resultat för rena Chase car data 
Vid studier och jämförelse av datamaterialet som erhållits av Chase car kan det urskiljas 
vissa olikheter i både framkomlighets- och miljöeffektsfaktorer. En av dessa är att 
medelhastigheten skiljer sig mellan fria fordon och fordon i kolonn. Det visar sig att 
medelhastigheten för fria lätta fordon är betydligt högre med 36 km/h jämfört med 29 
km/h för fordon i kolonn. De tunga fordonens medelhastighet skiljer sig på samma sätt 
mellan fria och fordon i kolonn. Dessutom finns det en indikation på lägre 
medelhastighet då tunga fordon i kolonn jämförs med lätta fordon i kolonn. På samma 
sätt är andel stopptid högre för de tunga fordonen i kolonn. Andel stopptid för tunga 
fordon i kolonn är betydligt större än tunga fria fordon.  
 
Det visar sig att det finns en tendens till kraftigare accelerationer för fria lätta fordon 
medan lätta fordon i kolonn är mer benägna att retardera kraftigt. De tunga fordonen har 
något mindre andel av kraftiga accelerationer än lätta fordon. 
 
Lätta fordon i kolonn har högre bränsleförbrukning och koldioxidfaktor än fria lätta 
fordon totalt sett över alla sträckor. Kväveoxid- och partikelfaktorn är större för de fria 
fordonen på de två raka sträckorna. Troligtvis beror detta på kraftigare accelerationer 
och större hastighetsvariationer. Andel tung trafik har stor betydelse för bränsle- och 
emissionsmängderna, då särskilt kväveoxider och kolväten.   
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8 Slutsatser och diskussion 
 
Framkomligheten för fordon vid Dalaplan visar sig vara något bättre på förmiddagen än 
på eftermiddagen. En orsak till detta är variationerna i trafikflödena under dagtid. Vid 
rusningstrafik på morgonen tar den gröna vågen i trafiksignalerna hand om de större 
trafikflödena på de raka sträckorna. Då har dessutom de vänstersvängande fordonen i 
korsningarna vid Dalaplan mindre förhinder på grund av att det motriktade trafikflödet 
inte är så stort. Bäst framkomlighet är däremot på förmiddagen mellan klockan nio och 
elva. Detta avspeglas i den högsta medelhastigheten och lägsta andel stopptid för hela 
området. 
 
Denna bättre framkomlighet på förmiddagen sker dels på grund av att det är mindre 
trafikflöde samt att det är något kortare omloppstid i de trafiksignalerade korsningarna. 
En annan orsak är mindre förekomst av korsande oskyddade trafikanter på de 
obevakade övergångställena mellan korsningarna. Framkomligheten blir sämre framåt 
lunch på grund av större trafikflöde, som ökar successivt från elvatiden på förmiddagen 
fram till maximalt trafikflöde mellan klockan fyra och fem på eftermiddagen. Då är den 
gröna vågen i signalsättningen effektiv för de fordon som befinner sig i dess riktning. 
Däremot blir det i motsatt körriktning ofta längre köer och väntetider, särskilt för 
vänstersvängande, då dessa fordon ofta får kortare gröntid. Även ett ökat flöde av 
korsande fotgängare och cyklister utmed sträckorna samt i korsningarna bidrar till lägre 
medelhastighet och större andel stopptid totalt sett vid Dalaplan.  
 
Framkomlighetsresultat framtaget med data endast från bilförföljelserna visar att de fria 
fordonen har en högre medelhastighet än fordon i kolonn. De fria fordonen har även en 
mindre andel stopptid vid höger- och vänstersvängar jämfört med fordon i kolonn. 
Förklaringen till detta är ganska logisk eftersom de fria fordonen inte har någon framför 
sig och har större möjligheter att anpassa körmönster efter egen förmåga. Å andra sidan 
visar tunga fordon i kolonn en indikation på högre andel stopptid och lägre 
medelhastighet, vilket delvis beror på att de är fysiskt begränsade och har mindre 
möjligheter att accelerera kraftigare. Däremot har de fria lätta fordonen en tendens att 
accelerera kraftigare då de inte hindras av framförvarande fordon. Å andra sidan har 
lätta fordon i kolonn en tendens att retardera kraftigare. Detta beror på begränsad 
uppsikt framåt, kortare avstånd mellan fordonen och impulsiva körfältsbyte som i sin tur 
leder till plötsliga inbromsningar.  
 
Miljöeffekterna beror delvis på framkomligheten i området. Den bättre 
framkomligheten på morgonen och förmiddagen bidrar till mindre bränsle- och 
emissionsfaktorer. Därefter ökar dessa faktorer under lunchtid fram till sen eftermiddag 
som en tydlig effekt av ökat trafikflöde med längre stopp- och väntetider. De raka 
sträckorna visar sig ha mindre bränsleförbrukning, koldioxid- och kväveoxidfaktor än 
den sträcka som innehåller höger- och vänstersvängar. Vilket har sin förklaring i att 
bränsleförbrukningen och koldioxidfaktorn ökar med större andel stopptid och andel tid 
i lägre hastigheter. Detta bekräftas även i resultatet för fordon i kolonn på alla 
sträckorna där det finns en viss antydan om högre bränsleförbrukning och 
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koldioxidfaktor. Däremot har fria fordon på de raka sträckorna högre kväveoxidfaktor 
vilket kan kopplas till den då större andelen tid med kraftigare accelerationer. 
 
Andel tunga fordon har stor betydelse för bränsle- och emissionsfaktorerna i nuläge 
samt i framtida scenarier. Bränsleförbrukningen och koldioxidfaktorn för tunga fordon 
är nästan tre gånger större än för lätta fordon. Detta orsakas av att tunga fordon har 
större motorer som är högt belastade. Kväveoxidfaktorn är drygt tjugo gånger större för 
tunga fordon, vilket förklaras med att tunga fordon ofta drivs med diesel.  
 
Effektiviteten i dagens styrning med hjälp av den gröna vågen på enskilda sträckor kan 
bli svårt att uppnå med den nya adaptiva styrningen. Däremot kan framkomligheten öka 
över hela området om trafikflödet inte ökar drastiskt. Om det uppnås en bättre 
framkomlighet i området med det nya systemet kan detta i sin tur generera mer trafik 
och på så sätt motverka den bättre framkomligheten. De nya trafiksignalerna kan även 
minska andel stopptid för de enskilda fordonen i lågtrafik. Då behöver de inte stå och 
vänta för grönt ljus fastän det inte finns något fordon i någon av de andra tillfarterna till 
korsningen. Dessutom kan detta leda till att fria fordon får mindre stopp på sträckorna 
och bidra till mindre andel kraftigare accelerationer. Detta kan i sin tur leda till något 
lägre kväve- och kolväteutsläpp. Även kollektivtrafikens framkomlighet förväntas bli 
bättre då bussarna kan prioriteras i korsningarna. För att prioriteringen ska fungera 
tillfredställande måste framförvarande fordonskolonner avvecklas effektivt innan 
bussen anländer till korsningen. Om det bildas fler fordon i kolonn vid Dalaplan kan det 
förväntas mindre god framkomligheten och större koldioxidutsläpp i området. 
 
För att motverka den sämre framkomligheten vid vissa vänstersvängar med större 
kölängder kan en grön pil införas. Denna gröna pil för de vänstersvängande bör dock 
hållas så kort som möjligt, ett par sekunder, för att omloppstiden inte ska öka märkbart 
vilket i sin tur kan leda till sämre framkomlighet för andra fordonsströmmar i 
korsningen. Framkomlighetsproblemen orsakas även av för korta vänstersvängande 
körfält och därför borde dessa göras längre där det är fysiskt möjligt. Då förbättras det 
även för de rakt fram körande fordonen som då inte blockeras av de långa 
vänstersvängande köer som i nuläget sträcker sig ut i närliggande körfält. De korsningar 
där detta skulle bli en effektiv lösning är Trelleborgsvägen/Stadiongatan och 
Stadiongatan/Per Albin Hanssons väg. Om det går att flytta på den närliggande t-
korsningen på Stadiongatan så att den ligger mellan de trafiksignalerade korsningarna 
istället, kan det vänstersvängande körfältet i korsningen Stadiongatan/Per Albin 
Hanssons väg förlängas. 
 
Införandet av grön pil för svängande fordon kan även förbättra framkomlighet i det nya 
systemet Utopia/Spot där man kan utnyttja den gröna pilen mer effektivt. Däremot kan 
det fortfarande uppstå problem med de obevakade övergångsställena som ligger mellan 
de trafiksignalerade korsningarna. Om närvarodetektorer läggs in precis efter de 
obevakade övergångställena i körbanan, kan dessa detektorer bekräfta inkommande 
fordonsströmmar till nästkommande korsning.  
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10 Bilagor 
 



 

Bilaga 1. Trafikflöde och trafikarbete på de utvalda sträckorna. 

 

 
Trafikarbetet i fordonskilometer för respektive sträcka vid olika tidpunkter. 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-

11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid hela dygnet 

Ystad-sträcka 2014 1786 4439 4063 3989 16291 
Trelleborg-sträcka 4755 3193 7536 7862 8315 31661 
Mobilia-sträcka 5622 4319 10800 10875 11413 43028 
Medel 4130 3099 7592 7600 7906 30327 
 
Trafikflöde och trafikarbete längs Ystad-sträckan i östlig körriktning 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid  hela dygnet 
Trafikflöde 1120 936 2370 2172 1922 8519 
Trafikarbete 955 798 2022 1853 1640 7269 
Procent av 
dygnsflödet 13% 11% 28% 25% 23% 100% 

Procent av 
dagtidsflödet 17% 14% 36% 33%   

 
Trafikflöde och trafikarbete längs Ystad-sträckan i västlig körriktning 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid  hela dygnet 
Flöde 1241 1157 2833 2589 2753 10573 
Trafikarbete 1059 987 2417 2209 2349 9022 
Procent av 
dygnsflödet 12% 11% 27% 24% 26% 100% 

Procent av 
dagsflödet 16% 15% 36% 33%   

 
Trafikflöde och trafikarbete längs Trelleborg-sträckan i nordlig körriktning 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid  hela dygnet 
Flöde-norrut 1628 1081 2444 2567 2706 10426 
Trafikarbete 2394 1590 3595 3775 3979 15334 
Procent av 
dygnsflödet 16% 10% 23% 25% 26% 100% 

Procent av 
dagsflödet 21% 14% 32% 33%   

 
Trafikflöde och trafikarbete längs Trelleborg-sträckan i sydlig körriktning 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid  hela dygnet 
Flöde-söderut 1605 1090 2680 2778 2948 11101 
Trafikarbete 2361 1603 3942 4086 4335 16326 
Procent av 
dygnsflödet 14% 10% 24% 25% 27% 100% 

Procent av 
dagsflödet 20% 13% 33% 34%   

 
 



 

Bilaga 1. Trafikflöde och trafikarbete på de utvalda sträckorna. 

 

 
Trafikflöde och trafikarbete längs Mobilia-sträckan i östlig körriktning 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid  hela dygnet 
Flöde-österut 1281 976 2526 2463 2597 9843 
Trafikarbete 2979 2271 5875 5728 6040 22893 
Procent av 
dygnsflödet 13% 10% 26% 25% 26% 100% 

Procent av 
dagsflödet 18% 13% 35% 34%   

 
Trafikflöde och trafikarbete längs Mobilia-sträckan i västlig körriktning 
Tid på dygnet 7:00-9:00 9:00-11:00 11:00-15:00 15:00-18:00 övrig tid  hela dygnet 

Flöde-västerut 1136 881 2117 2213 2310 8657 
Trafikarbete  2643 2048 4925 5147 5372 20135 
Procent av 
dygnsflödet 13% 10% 24% 26% 27% 100% 

Procent av 
dagsflödet 18% 14% 33% 35%   

 



 

Bilaga 2. Bränsle- och emissionsmängder under dygnet. 

 

 
Bränsleförbrukning och emissionsmängder per dygn längs med Ystad-sträckan 
Ämne Bränsle /l CO2 / kg NOx / kg HC / kg PM / kg 

Österut 762,53 1815,94 1,57893 0,10365 0,94814 

Västerut 909,15 2164,30 1,80047 0,13386 1,06492 

Totalt /dygn 1671,39 3979,55 3,37881 0,23747 2,01270 
 
Totala bränsleförbrukning och emissionsmängder längs med Trelleborg-sträckan 

 
Bränsleförbrukning och emissionsmängder längs med Mobilia-sträckan 
Ämne Bränsle /l CO2 / kg NOx / kg HC / kg PM / kg 

Österut 2707,38 6441,18 6,58412 0,64333 3,28171 

Västerut 2229,65 5304,78 4,97260 0,42774 2,67642 

Totala 
mängden/dygn 4937,03 11745,96 11,55672 1,07106 5,95813 

 
Medelvärdet av bränsle- och emissionsmängderna på dygnet för alla sträckor . 
Ämne Bränsle /l CO2 / kg NOx / kg HC / kg PM / kg 

Mängd / dygn 3207,99 7636,10 7,14 0,57 4,06 
 

Ämne Bränsle /l CO2 / kg NOx / kg HC / kg PM / kg 

Norrut 1442,40 3615,40 3,11555 0,21380 1,92902 

Söderut 1741,14 4146,02 4,24591 0,34155 2,49891 

Totala 
mängden/dygn 3183,53 7761,41 7,36146 0,55536 4,42793 



 

Bilaga 3. Emissionsfaktorer framtagna av Vägverket. 

 

 
Emissionsscenario av fordonsparkens sammansättning år 2000 i tätort. Innehåller även 
äldre bilar med och utan katalysator samt kallstarter. Källa: Vägverket 2004e.  
Tätort     
 HC g/km NOx g/km CO2 kg/km Partiklar g/km 
Personbil 2.60 0.78 0.28 0.030 

Tung lastbil 3,5-16ton 1.02 7.50 0.51 0.242 

Tung lastbil >16ton 0.64 15.92 1.26 0.239 
 



 

Bilaga 4. Signalschema för fyra korsningar vid Dalaplan 

 

Korsning 1 signalschema: 
Trelleborgsvägen/Stadiongatan 
Detektorer i denna korsning 
 
Förmiddag  07:28 – 08:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt 
vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 57 (4) 2 22 (6) 4  
Norrut 57 (10) 2 22 (6) 4  
Västerut 52 (7) 1 28 (6) 4  
Österut 39 (7) 1 41 (6) 4 (4) 
 
 
Normaltid  08:43 – 15:58 
Omloppstid 
ca 69 
sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt 
vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 47 (11) 1 25 (6) 4  
Norrut 39 (11) 1 25( 6) 4  
Västerut 38 (6) 2 25 (6) 4  
Österut 39 (7) 1 25 (6) 4  
 
 
Eftermiddag  15:58 – 17:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt 
vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 48 (8) 2 31 (6) 4  
Norrut 48 (10) 1 31 (6) 4  
Västerut 49 (7) 1 31 (6) 4  
Österut 49 (7) 1 31 (6) 4  
 
 
 
 



 

Bilaga 4. Signalschema för fyra korsningar vid Dalaplan 

 

Korsning 2 signalschema: 
Trelleborgsvägen/Ystadvägen 
 
Förmiddag  07:28 – 08:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt 
vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 64 (2) 1 15 (4) 4  
Norrut 48 (4) 1 28 (4) 4 11 (3) 
Västerut 57 (3) 2 22 (4) 4  
Österut 40 2 39 (4) 4 11 (3) 
 
 
Normaltid  08:43 – 15:58 
Omloppstid 
65 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt 
vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 43 (3) 1 17 (4) 4  
Norrut 44 (4) 1 16 (4) 4  
Västerut 44  2 15 (4) 4  
Österut 29 (7) 2 30 (4) 4 8 (3) 
 
 
Eftermiddag  15:58 – 17:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt 
röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 53 (2) 1 27 (4) 4 6 (3) 
Norrut 66 (4) 1 14 (4) 4  
Västerut 61 2 18 (4) 4  
Österut 40 2 39 (4) 4 9 (3) 
 
 
 



 

Bilaga 4. Signalschema för fyra korsningar vid Dalaplan 

 

Korsning 3 signalschema: 
Per Albin Hanssons väg/John Ericssons väg  
 
Förmiddag  07:28 – 08:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt 
vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 
vänstersväng 

72 (6) 1 8 (4) 4  

Söderut 37 (8) 1 33 (4) 4  
Norrut 60 (3) 2 19 (4) 4  
Västerut 
högersväng 

31 (4) 2 48 (4) 4  

Västerut 46 (4) 2 33 (4) 4 6 (3) 
Österut 58 (7) 2 21 (4) 4  
 
 
Normaltid  08:43 – 15:58 
Omloppstid 
65 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 
vänstersväng 

52 (6) 1 8 (4) 4  

Söderut 37 (8) 1 23 (4) 4  
Norrut 50 (5) 1 10 (4) 4  
Västerut 
högersväng 

22 (2) 1 38 (4) 4  

Västerut 38 (4) 2 21 (4) 4  
Österut 38 (7) 2 21 (4) 4  
 
 
Eftermiddag  15:58 – 17:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 47 (8) 1 33 (4) 4  
Söderut 
vänstersväng 

66 (6) 1 14 (4) 4  

Norrut 66 (5) 1 14 (4) 4  
Västerut 
högersväng 

29 (2) 1 51 (4) 4  

Västerut 47 (4) 2 42 (4) 4 (3) 
Österut 56 (7) 2 23 (4) 4  



 

Bilaga 4. Signalschema för fyra korsningar vid Dalaplan 

 

Korsning 4 signalschema: 
Per Albin Hanssons väg/ Stadiongatan  
Detektorer i denna korsning 
 
Förmiddag  07:28 – 08:43 
Omloppstid  
77 sekunder 

Rödtid 
(aktivt 
röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 54 (13) 2 17 (6) 4  
Norrut 54 (13) 2 17 (6) 4  
Västerut 38 (14) 1 30 (6) 4  
Österut 38 (14) 1 30 (6) 4  
 
 
Normaltid  08:43 – 15:58 
Omloppstid  
ca 77 
sekunder 

Rödtid 
(aktivt 
röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 42 (13) 1 18 (6) 4  
Norrut 42 (13) 1 18 (6) 4  
Västerut 42 (14) 1 30 (6) 4  
österut 42 (14) 1 30 (6) 4  
 
 
Eftermiddag  15:58 – 17:43 
Omloppstid 
85 sekunder 

Rödtid 
(aktivt 
röd) 

Rödgul-tid Gröntid 
(mingröntid) 

Gultid Eftergrönt vid 
vänstersväng 
(mingröntid) 

Söderut 60 (6) 2 19 (6) 4  
Norrut 60 (6) 2 19 (6) 4  
Västerut 43 (11) 2 35 (6) 4  
Österut 43 (10) 2 35 (6) 4  
 

 


