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Förord 
Projektet Säkrare vägarbetsplatser är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region Mälardalen och 
Vägverket Produktion.  
 
Projektet inleddes 2004 och beräknas pågå fram till slutet av 2007.  Denna rapport är projektets andra 
delrapport och baseras på det arbete som genomförts under 2006.  
 
Undersökningar i fält och analys har utförts av Mona Persson, Vägverket Produktion och Johan 
Granlund, Vägverket Konsult.  
 
Simuleringsmodell och utvärdering har genomförts av Henrik Carlsson, Vägverket Konsult.  
 
En viktig del i projektet är informationsspridning av uppkomna effekter och möjligheter. Fredrik 
Friberg, Vägverket Produktion, har lagt ner mycket arbete på författande av artiklar, posters samt att 
delta på seminarier. 
 
Projektledarrollen har under året delats av Mona Persson och Johan Granlund. 
 
Författaren vill rikta ett stort tack till samtliga inblandande i styr- och arbetsgruppen, anställda från 
driftområdena i Eskilstuna och Fagersta, samt broreparationspatrullen från Brunflo (bro i Lillhärdal) 
för praktisk hjälp i fält samt de företag som hjälpt till på plats vid test av deras utrustning.  
 
 
Mona Persson (i projektet fr.o.m. jan 2006) 
Vägverket Produktion 
    
 



 

 



 

Sammanfattning 
Under de första åren på 2000-talet inträffade ett flertal allvarliga olyckor i samband med vägarbete i 
Sverige. För att få in förslag till förbättringar av säkerheten genomförde Vägverket Produktion år 
2002-2003 en kampanj – Idéjakten. För att följa upp idéerna inleddes det fleråriga projektet Säkrare 
Vägarbetsplatser. Syftet med projektet har varit att utvärdera några av de förslag som ansetts vara 
särskilt intressanta.  
 
Prioriterade förslag har kommit att utvärderas i följande delprojekt: 

• Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats 
• Lots för dirigering av trafik förbi arbete på 2+1-väg 

 
Följande fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats har utvärderats: passivt mobilt minigupp; skylt 
med digital display visande passerande fordons hastighet; aktivt gupp (gupp, storlek beroende av 
passerande fordons hastighet); och mobil ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll).  
 
Medelhastigheten utan åtgärd förbi arbetsplatsen (mitt för arbetsplatsen) var låg vid båda arbetsplatser, 
vilket medför att de testade åtgärderna visade liten fartdämpande effekt. Det var endast vid test av 
minigupp som referenshastigheten översteg 40 km/tim vid arbetsplats; vid detta test konstaterades 
också en stor fartdämpande effekt.  
 
Resultaten indikerar att farthinder i form av minigupp och aktivt gupp har störst fartdämpande effekt. 
Hastighetsdisplay och ATK har en hastighetssänkande effekt då medelhastigheten utan åtgärd 
överstiger ca 35 km/tim. För att kunna göra en rättvis utvärdering av mobil ATK i förhållande till 
andra metoder krävs ytterligare test.  
 
Resultaten från Lots för att dirigera trafik förbi reparationsarbete på 2+1-väg ger en antydan om 
vilka flöden som kan hanteras vid lotsning av trafiken. Flöden runt 700 fordon i timmen kan lotsas 
förbi en 200 meter lång vägarbetsplats utan att genomsnittliga kötiderna överstiger en minut. När 
flödet kommer upp mot 800 fordon i timman uppstår däremot problem, men exakt när gränsen är nådd 
är svårt att säga. 
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1 Allmänt om ramprojektet 
I Sverige dödas varje år drygt 400 personer och tusentals skadas så svårt att de får bestående men till 
följd av olyckor på gator och vägar. Riksdagens beslut om Nollvisionen innebär att den långsiktiga 
ambitionen för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt.  
 
Det första av tre identifierade problemområden för Nollvisionen är förbättrad hastighetsanpassning. 
Hastighetsanpassningen gäller inte minst förbi våra vägarbetsplatser. Under de senaste åren har ett 
flertal allvarliga olyckor inträffat i samband med vägarbete. Idag finns ett stort antal människor som 
upplever otrygghet och rädsla på sin vägarbetsplats. Höga hastigheter hos passerande fordon anses 
vara en viktig bidragande orsak. 
 
Ramprojektet, som inleddes 2004, är ett led i Vägverkets arbete att öka tryggheten för dem som 
arbetar på väg – liksom för de som passerar arbetsplatsen. Den gemensamma nämnaren i projektet har 
varit att utnyttja ny teknik för att kontrollera hastigheten hos passerande fordon. 
 
En viktig del i projektet är att sprida information om uppkomna resultat vid trafiksäkerhetsseminarier, 
mässor och till branschen etc.  
 
Denna rapport är den andra i ordningen från ramprojektet. Den första, ”Delrapport för 2004-2005: 
Projekt Säkrare arbetsplatser” (VV Publikation 2006:02), redovisar resultat från undersökningar av:  

• Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats 
• Vägmarkering med kompletterande skyltning om rekommenderad hastighet 
• Lots för dirigering av trafik förbi arbete på 2+1 väg.    

 
Projektet slutförs under 2007 och alla resultat kommer att sammanställas i en slutrapport.  

 



 

2 Jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast 
arbetsplats 

2.1 2006: Utvidgade tester på fasta arbetsplatser 
Varje år drabbas flera fasta vägarbetsplatser av trafikolyckor. Framför allt har kortvariga 
avstängningar på eller intill större vägar varit drabbade. Det finns ett antal fartdämpande utrustningar 
på marknaden, med syfte att minska risken för olyckor och öka tryggheten hos dem som arbetar på 
vägarbetsplatsen. 
 
Under projektets första år, 2004 och 2005, testades olika fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats. 
Resultaten visade att samtliga tre testade åtgärder – passivt mobilt minigupp; skylt med gällande 
hastighetsgräns och digital display med passerande fordons verkliga hastighet, samt aktivt gupp (vars 
storlek beror av passerande fordons hastighet) – gav en fartdämpande effekt. Effekten var stor på 
samtliga mätställen; före, vid och efter arbetsplatsen. Det aktiva guppet hade problem under testet, 
vilket resulterade i att fordon som hade för hög hastighet inte aktiverade guppet. Förutom de tre 
nämnda metoderna var mobil fartkamera (s.k. ATK) planerad att testas, men utrustningen levererades 
för sent på året.  
 
För att utvärdera ATK och aktivt gupp i förhållande till andra metoder krävdes ytterligare test.  
 
Arbetsgruppen beslöt genomföra följande delprojekt under 2006: 

• Ytterligare test för jämförelse av fartdämpande åtgärder på fast arbetsplats. 
 
De metoder som skulle undersökas 2006 (Figur 1) var:  

• Passivt mobilt minigupp 
• Hastighetsdisplay 
• Aktivt gupp 
• ATK, mobil utrustning 
 

 



 

2.2 Hastighetsmätning med radar 
Plats och tidpunkt samt typ av arbete: Undersökningen genomfördes på två1 vägarbetsplatser under 
perioden augusti-november 2006. Metoderna passivt minigupp, aktivt gupp, hastighetsdisplay samt 
mobil ATK testades i samband med ett broreparationsarbete längs Rv 55 söder om Katrineholm i 
Södermanlands län. Vid ett rondellbygge längs Rv 68 i Fagersta, Västmanlands län, testades passivt 
minigupp och hastighetsdisplay. På båda arbetsplatser var hastigheten sänkt från 70 km/tim till 30 
km/tim.  
 
Radarutrustning av typ Sierzega SR3+ användes för att mäta passerande fordons hastighet, typ, längd, 
tidpunkt, etc. Samtliga data som jämförts har registrerats under arbetstid, måndag till fredag. Varje 
metod har testats under minst 4 timmar, för att få tillförlitliga data. 
 
I Katrineholm mättes hastigheten före, vid och efter arbetsplats. Avstånd till arbetsplatsens mitt var för 
de olika mätpunkterna:  

• Före arbetsplats: ca 100 m 
• Vid arbetsplats: ca 0 m 
• Efter arbetsplats: ca 300 m 

 
I Fagersta mättes fordonens fart endast ”vid arbetsplats” eftersom arbetsplatsen var vidsträckt.   
 
Tabell 1. Undersökta åtgärder samt i vilken punkt (före, vid och efter arbetsplats) som mätning har skett vid 
arbetsplats Katrineholm och Fagersta.  

Åtgärd Katrineholm Fagersta 
 Före Vid Efter Före  Vid Efter 

Passivt gupp X X X  X  
Aktivt gupp X X X    
Hastighetsdisplay (Din Fart) X X X  X  
Mobil ATK (fartkamera) X X X    
 
Passivt gupp (Figur 1): För utvärdering av enkelt, mobilt minigupp har farthinder av fabrikat Wake 
up2 används. Wake up är en reflexförsedd portabel bräda av gult gummi: ca 3 meter lång, 5 cm hög 
och 3 dm bred. Ett eller flera par brädor läggs tvärs över körbanan när arbetsdagen påbörjas och tas in 
när arbetsdagen avslutas. I Katrineholm användes totalt 8 wake-up-brädor, i två grupperingar på 
vardera sidan med två wake-up-brädor i varje grupp. 
 
Aktivt gupp (Figur 1): Utvärdering har skett av en utrustning från ASR Traffic AB. Detta aktiva gupp 
består av en vägmärkesvagn försedd med en radar, kompressor och en digital skylt med 
varningsmärket ”guppig vägbana”. På vägbanan läggs en duk försedd med en slang ut. Denna 
förankras i vägbanan och sammankopplas till vägmärkesvagnen. Vid fortkörning tänds en blinkande 
skylt på vagnen för att varna om guppet. Om fordonet ändå framförs med för hög hastighet trycksätts 
slangen så att ett ca 8 cm högt gupp uppstår. Funktionen innebär att endast de fordon som framförs 
med för hög hastighet påverkas av guppet, vilket i gengäld ger ganska kraftiga stötar i det fortkörande 
fordonet.  

                                                 
1 Utvärdering påbörjades även av en tredje arbetsplats i Lillhärdal (Region Mitt). P g a kraftigt regnande blev 
vägbanan så gropig att referensmätningen visade så låga farter (medel 13 km/tim, max 55 km/tim) att test av 
fartdämpande åtgärder framstod som meningslöst. Innan regnet och gropbildningen hade dock arbetsplatsen 
råkat ut för en fortkörningsrelaterad olycka med egendomsskada.  
2 Den fartdämpande effekten av Wake up anses i denna studie som likvärdigt med andra minigupp på 
marknaden, exempelvis Z-Snigel. 

 



 

Hastighetsdisplay (Figur 1): Syftet med den här metoden är att göra trafikanterna uppmärksam på med 
vilken hastighet fordonet framförs och därmed vädja om en sänkning vid överträdelse. Utvärdering har 
skett av display av typ ”Din fart”. Aktuell hastighet för fordonet visas med fast sken. På skylten visas 
även gällande hastighetsgräns. 
 
Mobil fartkamera (Figur 1): ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll) är ett system för 
hastighetsmätning, som används av polisen för registrering och identifiering av fordon som överträder 
gällande hastighetsgränser. I detta delprojekt har en mobil ATK använts. Det testade exemplaret är en 
av de första som levererats till Vägverket. Utrustningen får endast användas i samarbete med Polisen. 
Utplacering av utrustningen kan göras av entreprenör, men hantering av utrustningen samt analys görs 
av polis. 
 
Figur 1. 
Hastighetssänkande åtgärder 
för fasta arbetsplatser. 
Samtliga åtgärder med 
undantag av hastighetsdisplay 
fotograferade vid arbetsplats i 
Katrineholm, Södermanlands 
län. Hastighetsdisplay 
fotograferad vid arbetsplats i 
Fagersta, Västmanlands län 
 
Överst från vänster: Mobil 
fartkamera och passivt gupp.  
Nederst från vänster: 
Hastighetsdisplay och aktivt 
gupp.   

 
Referensmätningar har gjorts veckan före de olika fysiska åtgärderna har testats och redovisar därmed 
hastigheter vid vägarbete enligt ordinarie Trafikanordningsplan (TA-plan). I Katrineholm ändrades 
förutsättningarna under försökets gång; därför genomfördes två referensmätningar på den platsen. När 
passivt gupp testades var vänster vägbana stängd och trafiken passerade på höger sida (sett i 
norrgående riktning mot Katrineholms centrum). När metoderna hastighetsdisplay, ATK och aktivt 
gupp testades (figur 2), hade reparationsarbetena flyttats till höger körbana, varvid vänster sida var 
öppen för trafik. I samband med omläggningen avsmalnades den tillfälliga vägbanan. På grund av de 
ändrade förhållandena, utfördes en ny referensmätning. Katrineholms TA-plan visas i figur 3.   
 
  

 



 

Figur 2. Reparation vid Katrineholm sett från 
söder. Vänster sida av vägen är öppen för trafik.   

 

 
Figur 3. TA-plan för Katrineholm. 

 



 

2.3 Höga farter dämpades 
Katrineholm: I Katrineholm ändrades förutsättningarna under försökets gång. När minigupp testades 
var vägbanan vid arbetsplatsen bredare jämfört med då hastighetsdisplay, mobil ATK och aktivt gupp 
testades. De ändrade förutsättningarna påverkade i sig förbipasserande fordons hastighet, genom att 
bred vägbana (vid test av minigupp) gav avsevärt högre referenshastighet. Vid smal vägbana var 
referenshastigheten i medeltal 32 km/tim, vilket är ovanligt lågt jämfört med hastighetsgränsen 30 
km/tim. Resultat från försök med minigupp presenteras därför i ett separat diagram, där de jämförs 
med motsvarande referensmätresultat.  
 
Skyltad hastighetsgräns var 30 km/tim före och vid arbetsplats, samt 50 km/tim efter arbetsplats. 
 
Aktivt gupp dämpade hastigheten för förbipasserande fordon före och vid arbetsplats, men inte efter 
arbetsplats. Hastighetsdisplay och ATK minskade hastigheten före arbetsplats, men hade ingen 
märkbar effekt vid och efter arbetsplats (figur 4). Observera att referensvärdet på medelhastigheten här 
ligger ovanligt lågt jämfört med gällande hastighetsgränser; detta beror sannolikt på att vägbanan var 
avsmalnad under mätperioden.  
 
Minigupp minskade hastigheten hos förbipasserande fordon avsevärt vid arbetsplats, samt före och 
efter arbetsplats (figur 5). I detta fall hade vägbanan full bredd, vilket förklarar varför 
referenshastigheten var uppemot 10 km/tim högre än vid övriga test.  
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Figur 4. Medelhastighet (km/tim) för fordon som passerar förbi en fast arbetsplats med olika hastighetssänkande 
åtgärder i riktning mot söder vid Katrineholm. Intervallstrecken anger standardavvikelsen. 
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Figur 5. Medelhastighet (km/tim) för fordon som passerar förbi en fast arbetsplats med olika hastighetssänkande 
åtgärder i riktning mot söder vid Katrineholm. Intervallstrecken anger standardavvikelsen. 
 
Fagersta: Resultaten visar att minigupp och hastighetsdisplay har en hastighetssänkande effekt vid 
arbetsplatsen (figur 6). Trafikens medelhastighet var ca 36 km/tim mitt emellan de två rondellbyggena 
vid referensmätningen. Minigupp minskade medelhastigheten med 7 km/tim och hastighetsdisplay 
med 4 km/tim, jämfört med referensmätningen. 
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Figur 6. Medelhastighet (km/tim) för fordon som passerar förbi en fast arbetsplats med olika hastighetssänkande 
åtgärder i riktning mot sydöst i centrala Fagersta. Intervallstrecken anger standardavvikelsen. 

 



 

2.4 Diskussion, inklusive vägarbetarnas syn 
I detta delprojekt testades minigupp och hastighetsdisplay på två arbetsplatser, medan metoderna 
aktivt gupp och Mobil ATK testades på en arbetsplats.  
 
Medelhastigheten utan åtgärd förbi arbetsplatsen (mitt för arbetsplatsen) var låg både i Fagersta och i 
Katrineholm, vilket medför att de testade åtgärderna visade liten effekt. Det var endast vid test av 
minigupp i Katrineholm som referenshastigheten översteg 40 km/tim vid arbetsplats. Resultaten 
indikerar att minigupp och aktivt gupp har störst fartdämpande effekt.   
 
I Katrineholm minskade hastigheten för förbipasserande fordon avsevärt när vägbanan smalnades av. 
Vid test av ATK, hastighetsdisplay och aktivt gupp var vägbanan så smal att två långtradare hade svårt 
att mötas. Att minska bredden på vägbanan kan därför vara en effektiv metod för att få ned hastigheten 
förbi arbetsplatsen. Det är dock inte är säkert att en smal vägbana ger bättre säkerhet, eftersom 
bilisterna både måste köra närmare varandra och avstängningsbarriären vilket kan öka antalet olyckor.     
 
Hastigheten efter arbetsplatsen i Katrineholm är hög för samtliga testade åtgärder. Det beror på att 
utrustningen som mäter hastigheten satt 300 m efter arbetsplats och bara några meter före 70-skylten. 
Effekten av Aktivt gupp var störst före arbetsplats. Det beror troligen på att åtgärden av utrymmesskäl 
placerades något framför arbetsplatsen mitt.  
 
I projektets första delrapport (VV Publikation 2006:02) redovisades resultat från test av minigupp, 
aktivt gupp och hastighetsdisplay vid en fast arbetsplats i Fjärdhundra. I Fjärdhundra var hastigheten 
för förbipasserande fordon utan fartdämpande åtgärder hög och testade metoder gav då stor effekt. 
Baserat på detta, så verkar det rimligt att anta att störst effekt uppnås på de arbetsplatser där 
hastigheterna är som högst. Ett förslag är därför att prioritera användandet av fartdämpande utrustning 
till de arbetsplatser som är föremål för höga hastigheter. 
 
För att kunna göra en helt riktig utvärdering av ATK i förhållande till andra metoder krävs ytterligare 
test (Försök planeras för 2007). 
 
Synpunkter från vägarbetare 
Efter att samtliga åtgärder testats gav vägarbetarna i Katrineholm sina synpunkter på de metoder som 
testats.  
 
”Miniguppen är effektivast för att få ner hastigheten, men eftersom brädorna inte ligger kvar så måste 
de justeras hela tiden. Brädorna är endast användbara om de förankras i vägbanan, så de ligger still.” 
 
”Det aktiva guppet tar ner hastigheten betydligt men hanteringen är omständlig. Det tar ca 15 minuter 
att lägga ut guppet samt förankra guppet med skruvar i vägen. Det behövs 3 medarbetare för att 
iordningställa åtgärden - en som skruvar samt två som kollar trafiken i båda riktningar”. Vägarbetarna 
poängterar också att den enda gången de är oskyddade ute på vägen är när det aktiva guppet ställs i 
ordning. När de utför sitt ordinarie jobb är de bakom en skyddande betongbarriär.” 
 
”Fartkameran kräver en del hantering eftersom den ska flyttas och låsas in samt laddas efter 
arbetsdagens slut. Polisen kommer till arbetsplatsen 2 ggr per dag för att ladda och därefter tömma 
kameran. När de syns, har det i sig en lugnande effekt på trafiken.” 
 
”Din Fart-skylten kräver minst hantering av samtliga testade metoder.” 
 

 



 

3 Datorsimulering Lotsförsök vid reparationsarbete 2+1-
väg  

3.1 Tillbakablick på utfört demonstrationsförsök 
Under projektets första år, 2004 och 2005 genomfördes ett demonstrationstest med Lots vid 
reparationsarbete av mittvajerräcken på en 2+1 väg. Målet med undersökningen var att undersöka om 
Lots är en möjlig metod för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten.  
 
Trafiken dirigerades med en flaggvakt och en lots – en chaufför på en 4-hjulig motorcykel (Figur 7).  
Lotsen hämtade trafiken och körde i drygt 20 km/tim, agerade genom radiokontakt med flaggvakten. 
När ett antal bilar släppts på efter lotsen stoppade flaggvakten av trafiken. Lotsen passerade 
arbetsplatsen med kön, stannade och vände efter det att sista bilen passerat. En lotsrutt fram och 
tillbaka tog för trafikmängder mellan 300 och 400 fordon per timme cirka 3 min.  

 
 
Figur 7. Lotsförsök vid reparationsarbete 2+1-väg. Bilden visar demonstrationsförsöket i Nora med 
buffertzoner, arbetszoner, flaggvakt och Lots.   
 
Försöket visade att lots fungerar bra för reglering av 2+1-väg på kortare vägarbetsområden på 
vägavsnitt med små-medelmåttiga trafikmängder. Genomförandet ansågs dock vara starkt beroende av 
lokala betingelser. För att undersöka hur väl lotsmetoden fungerar vid stora trafikmängder och hur 
stora reparationsarbeten som lotsen klarar av genomfördes en teoretisk kömodellering i ett 
simuleringsprogram under 2006.  

 



 

3.2 Simulering 
För att undersöka hur väl lotsmetoden fungerar vid högre flöden undersöktes en modell av en 2+1-väg 
i simuleringsprogrammet VISSIM 4.10. Syftet var att kontrollera kapaciteten för lotsmetoden. 
Erfarenheter från demonstrationsförsöket var att trafikflöden och arbetsplatsens längd är faktorer som i 
hög grad påverkar kötiden.  
 
Syftet med modellen var att undersöka vilka trafikmängder som metoden klarar. I modellen studerades 
flöden mellan 500 – 900 fordon per timme under timslånga intervall. Två olika längder av 
vägarbetsområdet studerades: 200 och 400 meter. En genomsnittlig kötid på 2-3 minuter och en 
maximal kötid på omkring 4 minuter bedöms som acceptabelt i detta försök. 
 
Simuleringen utfördes i enlighet med demonstrationsförsöket: en 2+1-väg med ett körfält i östlig 
riktning och 2 körfält, varav ett avstängt, i västlig riktning. I modellen genomfördes vägarbetet vid 
vajerräcket med vägarbetsfordon och vägarbetare i det avstängda körfältet. När lotsen startade sin rutt 
släppte flaggvakten på trafiken i östlig riktning. När konvojen passerade vägarbetsområdet körde 
lotsen åt sidan och släppte förbi trafiken. Därefter återvände lotsen till flaggvakten för att hämta nästa 
konvoj.  
 
Flaggvakten representerades i modellen av ett stoppljus som bröt trafiken då tidsluckorna översteg sex 
sekunder. Detta för att längre tidsluckor skulle medföra att lotsens inverkan på trafiken skulle 
begränsas – vilket i sin tur kan leda till höga hastigheter förbi arbetsplatsen. I VISSIM slumpades 
förarbeteende för de olika fordonen i nätverket. Lotsen representeras av ett fordon som håller en 
hastighet jämnt slumpvis fördelat mellan 25 och 30 km/tim. Övrig trafik har en önskad hastighet 
slumpvis fördelat mellan 40 och 45 km/tim förbi vägarbetet men tvingas hålla lotsens hastighet då 
vägarbetet passeras.  
 
I modellen användes en hastighetsdetektor i slutet av vägarbetet (dvs. lotsen) som visade rött vid 
trafiksignalen (flaggvakten) väster om vägarbetet. I simuleringen skedde detta då hastigheterna över 
stiger 35 km/tim. För varje flöde genomfördes sju stycken simuleringar och de resultat som 
presenteras är ett medelvärde av varje simulering. Trafikantbeteende och önskad acceleration i 
modellen varierar med hastigheten enligt programstandardinställningar i VISSIM 4.10, vilket i sin tur 
grundar sig på Wiedemann, 1974 och “multiple field measurements”. Trafikbeteendet utöver 
medelhastigheten har således inte kalibrerats med lokala förhållanden. Fordon i modellen räknades till 
kön om deras hastighet minskade till under 5 km/tim. De fortsatte sedan att ingå i kön till dess att de 
nådde en hastighet som översteg 10 km/tim eller att avståndet till framförvarande fordon blev längre 
än 20 meter. 

 



 

3.3  Resultat enligt simulering 
I Figur 8 presenteras kötiderna vid flaggvakten. En kraftig ökning av kötider då flödet ökar från 700 
till 800 fordon per timme då vägarbetet är 200 meter långt. Vid ett flöde på 700 fordon per timme 
ligger den genomsnittliga kötiden på cirka 50 sekunder medan motsvarande siffra för ett flöde på 800 
fordon per timme är knappa 150 sekunder. När längden på vägarbetet ökar, ökar även kötiderna. Vid 
ett flöde på 600 fordon i timmen är kötiderna runt 70 sekunder för att sedan öka till drygt 350 
sekunder vid ett flöde på 700 fordon. Notera att modellen att modellen är missvisande för kötider över 
300 sekunder eftersom den maximala kölängden som redovisades i denna VISSIM-version var 510 
meter. 
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Figur 8. Genomsnittlig kölängd i sekunder som funktion av trafikmängd. Resultaten grundar sig på en 
simulering av lots som metod för att kontrollera trafikflödet vid reparation av mitträcken vid 2+1-vägar. 
 
För vägarbetet upp till 200 meter visar simuleringen alltså att lotsmetoden fungerar, med flöden upp 
till och med 700 fordon per timme. När flödet ökas från 700 till 800 fordon per timme sker en markant 
ökning av kötider och kölängder. Den genomsnittliga kötiden vid ett flöde på 700 fordon är cirka 50 
sekunder och kölängden är då i snitt 100 meter. Detta går att jämföra med motsvarande värden för ett 
flöde på 800 fordon i timmen som är cirka 150 sekunder och drygt 300 meter. 
 
Då längden på vägarbetet ökar från 200 till 400 meter, minskar kapaciteten för lotsmetoden. Vid denna 
längd fungerar metoden vid flöden upp till 600 fordon per timme. När flödet är 600 fordon i timman in 
i modellen är den genomsnittliga kötiden cirka 70 sekunder. Denna tid ökar sedan till drygt 350 
sekunder när flödet ökar till 700 fordon i timmen.  
 
Hastigheterna förbi vägarbetet påverkas inte i så stor grad av olika flöden. En viss ökning av 
hastigheten sker när flödet ökar vid korta vägarbeten (200 m). Detta beror troligen på att längden på 
konvojer ökar då flödet ökar, och då blir lotsens påverkan på de sista fordonen i konvojen mindre. 

 



 

3.4 Konvoj för trafikkontroll: diskussion och slutsats 
Resultaten från simuleringarna ger en antydan om vilka flöden som kan hanteras vid lotsning av 
trafiken. Flöden runt 700 fordon i timmen kan lotsas förbi en 200 meter lång vägarbetsplats utan att 
genomsnittliga kötiderna överstiger en minut. När flödet kommer upp mot 800 fordon i timmen 
uppstår däremot problem, men exakt när gränsen är nådd är svårt att säga.  
 
Ett flöde på 700 fordon i timmen är hur som helst mycket för en 2+1-väg i Sverige, speciellt om det 
går att undvika att arbeta under rusningstid. På väg 222 vid Mölnvik, där vardagsdygnsflödet ligger 
runt 10 000 fordon (årsdygnstrafik runt 22 000 fordon) i var riktning, skulle det till exempel att gå att 
använda lotsmetoden i riktning mot Stockholm alla tider utom mellan klockan 06:00 – 09:30 på 
morgonen och omkring klockan 16 på eftermiddagen. I riktning från Stockholm skulle metoden gå att 
använda under hela dygnet utom mellan klockan 14:00 – 19:00.  
 

 



 

4 Rekommenderad hastighet  
Fordonsburna skyltar med rekommenderad högsta hastighet blir tillåten med nya 
vägmärkesförordningen, som träder i kraft i juni 2007. Det kan ses som en följd av resultaten i detta 
projekt” (Jan-Erik Elg, nationell samordnare arbete på väg, VV).   
 
I delprojekt 2004-2005 testades kompletterande skyltning med ”rekommenderad hastighet” på 
arbetsfordonen vid väglinjemålning, se figur X. Resultaten visade på en betydligt lägre 
genomsnittshastighet för passerande trafik vid användning av skyltar med rekommenderad hastighet. 
Dessa skyltar är enligt nuvarande vägmärkesförordning inte tillåten att använda på fordon, men 
mycket tack vare den i detta projekt demonstrerat höga fartdämpande/säkerhetshöjande effekten kan 
det bli en ändring i lagstiftningen. Förslag till utformning av digital skyltning om rekommenderad 
hastighet visas i figur 9.  

Figur 9. Bilderna visar förslag på digital 
skyltning, med rekommenderad högsta 
hastighet, som kan bäras på rörliga fordon 
vid tillfälliga vägarbeten.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5 Informationsspridning 
En viktig del i projektet är att sprida kunskap om de effekter som mätts upp. 
 
Informationsinsatser som genomförts under 2006 presenteras nedan. 
 
Möten/seminarier 

• Möte med Vägverkets beredningsgrupp för Arbete På Väg. 
• Möte med Region Mälardalens avdelning trafikantservice 
• Presentation om projektets resultat på transportforum 2007 i Linköping. Material utarbetades 

under 2006. 
• Projektet presenterades på Nordiska vägtekniska förbundets svenska avdelnings årsmöte i 

mars 2006.  
• Presentation om projektets resultat på Maskinexpo i Barkarby. 

 
Video 
Svensk och engelsk video om projektet (11 min) har tagits fram och skickats ut till berörda. 
 
Artiklar 
Artiklar har publicerats till PIARC (World Road Association) världskonferens i Paris 2007. De tre 
artiklar som skrevs accepterades (under 2006) under förutsättning att de presenteras som två artiklar.  
 

Traffic calming at stationary short-term roadwork zones, F. Friberg, M. Persson, J. 
Granlund & Å. Johansson Swedish Road Administration, vagverket@vv.se

 
Traffic calming at mobile roadwork zones: use of vehicle-mounted radar to evaluate the 
effect of variable message signs, F. Friberg, M. Persson, J. Granlund & Å. Johansson 
Swedish Road Administration, vagverket@vv.se  

 
PIARC har instiftat en tävling ”PIARC PRIZES 2007” för att framhäva vägsektorn. Fredrik Friberg 
har skrivit en uppsats på engelska, som är Sveriges bidrag till tävlingen inom kategorin ”Road Safety”. 
Uppsatsen baseras till stor del på resultat inom detta ramprojekt.  
 
Konferenser 
Fredrik Friberg deltog den 17-19 maj på trafiksäkerhetskonferensen i TRODSA i Ankara, Turkiet. 
Deltagandet delfinansierades genom projektet. Abstract, poster samt videopresentation accepterades 
för presentation.  
 
Konferensen hölls av Gazi University och lockade flera hundra deltagare på plats, varav drygt 200 
utländska deltagare. Konferensen utgjordes till stor del av ett 80-tal föredrag fördelade på olika 
sessioner. Icke specialinbjudna föreläsare hade en publik på 10-80 personer. Både i referenser och i 
statistik framhävdes Sverige som föregångsland vilket var trevligt. Själv presenterade jag resultat från 
Vägverket Produktions projekt ”Säkrare vägarbetsplatser” i form av en poster och en video. 
Videopresentation var jag ensam om på konferensen vilket bidrog till att presentationen lockade 
många personer, framför allt under fikapauser. Uppskattningsvis tittade 150 personer på mer än en 
minut av videon, att jämföra med de några tiotal personer som jag kunde se under längre tid vid 
postern. Baserat på den här konferensen är enbart posterpresentation alltså inte ett bra sätt att nå ut 
med sina resultat. Däremot bör videopresentation vara väl så bra som en muntig presentation. 
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6 Fler undersökningar planeras 2007 
Inför 2007 planeras kompletterande undersökningar. I skrivande stund är följande tester aktuella: 
 
För intermittenta/rörliga arbeten, som t ex slåtter eller dikesrensning, planeras test med kompletterande 
skyltning på fordon i form av variabla meddelandeskyltar (VMS) för rekommenderad max hastighet. 
(VMS för hastighet kallas numera variabla hastighetsskyltar och förkortas VHS). Sex digitala 
kvadratiska VHS med 60 cm sida ska monteras framtill och baktill på varje fordon. Under 2005 
testades VHS med 90 cm sida på arbetsfordon vid väglinjemålning, vilket visade sig vara en bra metod 
för att sänka hastigheten hos passerande trafik. Dessa stora skyltar upplevdes otympliga och det är 
därför av intresse att undersöka om likvärdig fartdämpande effekt kan nås med skyltar i mindre 
storlek. 
 
Årligen inträffar olyckor där trafikanter krockar med fordon som tillfälligt används i 
väghållningsarbete. Därför har Vägverket i mars 2006 godkänt användning av förstärkt utmärkning i 
orange-blått s.k. Battenburgmönster på sådana väghållningsfordon; se beslut TR 40 A 2006:5541. I 
beslutet beskrivs markeringens utseende, färg, fluorescens och reflektion. Mönstret används sedan 
tidigare av polis och andra räddningsfordon och är standardiserat inom EU. Svenska Vägverket är 
först inom EU med att använda mönstret på väghållningsfordon. Många förare av fordon som fått 
denna typ av utmärkning upplever en kraftigt ökad respekt från trafikanterna, bl.a. i form av dämpad 
fart. Därför planeras test av Battenburgutmärkningens fartdämpande effekt, jämfört med traditionellt 
markerade väghållningsfordon. Effekten ska testas dels när väghållningsfordonet står stilla, dels när 
det används vid rörligt vägarbete. 2006 gjorde Borås Kommun en (mycket liten) studie av 
fartdämpning förbi stillastående fordon, med positivt resultat. Det finns över huvud taget ingen känd 
studie av fartdämpning förbi Battenburgmarkerade fordon i rörligt arbete. 
 
För stationära arbetsplatser finns fortsatt behov av utvärdering av vissa fartdämpande åtgärder. Under 
2007 planeras fortsatt utvärdering av mobil ATK; automatisk trafiksäkerhetskontroll med fartkamera.   
 
Lots för att dirigera trafik förbi reparationsarbete på 2+1-väg testades i full skala 2005. Metoden 
visades vara ett bra alternativ för att få en jämn låg hastighet förbi arbetsplatser. Utfallet är dock 
beroende av trafikmängd och lokala betingelser; under 2006 visade trafiksimulering att taket ligger på 
ca 650 fordon/tim för enkelriktad trafik. Under 2007 planeras trafiksimulering för att undersöka 
kapacitetstak m.m. för Lotsmetoden vid dubbelriktad trafik, så som vid beläggningsarbete.  

 



 

7  Sammanfattande slutsatser 
Information om resultatet från projektet har mottagits med stort intresse, och intresset visar på ett stort 
engagemang för utvärderingar av hastighetskontrollerande/-lugnande åtgärder vid vägarbetsplatser. 
Tidigare resultat från projektet (digital skyltning, med rekommenderad högsta hastighet som kan bäras 
på rörliga fordon vid tillfälliga vägarbeten) har haft inflytande på arbetet med ny lagstiftning och 
regelverk. 
 
Jämförelse av trafiksänkande åtgärder på fast arbetsplats styrker tidigare indikationer:  
samtliga testade hastighetssänkande metoder - ger effekt. Trafikens hastighet blir lägre förbi 
arbetsplatsen. 

 
Simuleringen av lots för reglering av trafik på 2+1-väg visar att lots kan användas för mindre 
vägarbetsplatser på samtliga 2+1-vägar i Sverige, utom möjligen i rusningstrafik på de mest 
trafikerade sträckorna. 
 

Referenser 
Delrapport för 2004-2005: Projekt Säkrare arbetsplatser. Vägverket, publ 2006:02. 
Wiedemann, R. (1974). Simulation des Strassenverkehrsflusses. Schriftenreihe des Instituts für 
Verkehrswesen der Universität Karlsruhe, Heft 8. 
PTV Planung Transport Verkehr AG (2005). VISSIM 4.10. User Manual (2005). Unpublished. 
Department for Transport/Highways, Agency Department for Regional Development (Northern 
Ireland), Scottish Executive & Welsh Assembly Government. (2006). Traffic Signs Manual, Chapter 8. 
Traffic Safety Measures and Signs for Road Works and Temporary Situations Part 2: Operations. 
ISBN 0 11 552739 7. 
Department for Transport/Highways Agency. (1997). Design Manual for Road and Bridges. Volyme 8. 
Traffic Signs and Lighting. Section 4. Traffic Management at Roadworks. Part 5. TA 63/97. 
Vägverket 2006. Fordonsmarkering av tillfälligt väghållningsfordon. (TR 40 A 2006:5541). Beslut 
2006-03-10. 
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Bakgrund 
För att sänka hastigheterna förbi vägarbeten har olika hastighetsnedsättande åtgärder provats. En av 
dessa åtgärder bygger på att lotsa trafikanterna förbi vägarbetsplatsen. 
I ett tidigare försök har denna metod testats vid reparationer av vajerräcken på en 2+1-väg. Resultatet 
visade att metoden fungerade bra vid flöden upp till 500 fordon per timma. För att undersöka hur väl 
lotsmetoden fungerar vid högre flöden har en modell av en 2+1-väg implementerats i 
simuleringsprogrammet VISSIM. Med hjälp av modellen har sedan kapaciteten för lotsmetoden 
undersökts. Flöden mellan 500 – 1000 fordon per timma har studerats under timslånga intervall. 
 
Modellområde 
I figuren nedan visas det område som simulerats, det är en 2+1-väg med ett körfält i östlig riktning och 
2 körfält, varav ett avstängt, i västlig riktning. Vägarbetet sker vid vajerräcket med vägarbetsfordon 
och vägarbetare i det avstängda körfältet. När lotsen startar sin tur släpper flaggvakten på trafiken i 
östlig riktning. Bilisternas hastighet anpassas då till lotsen förbi vägarbetet. När lotsen sedan passerat 
förbi vägarbetsområdet kör den åt sidan och släpper förbi trafiken. Därefter återvänder lotsen till 
flaggvakten för att hämta nästa konvoj. I denna studie har två olika längder av vägarbetsområdet 
studerats; 200 och 400 meter.  
 
Flaggvakten representeras i modellen av ett stoppljus som bryter trafiken då tidsluckorna överstiger 6 
sekunder. Detta för att längre tidsluckor skulle medföra att lotsens inverkan på trafiken skulle 
begränsas. Lotsen representeras av ett fordon som håller en hastighet mellan 25-30 km/h. Övrig trafik 
har en önskad hastighet mellan 40-45 km/h förbi vägarbetet men tvingas hålla lotsens hastighet då 
vägarbetet passeras.    
 
Vid högre flöden släpps fler fordon förbi flaggvakten vilket leder till att det blir längre konvojer. Detta 
leder i sin tur till att de sista fordonen i konvojen inte påverkas direkt av lotsen. Däremot påverkas 
dessa fordon av de köer som uppkommer på grund av lotsen. När köerna sedan släpper stiger 
hastigheterna även förbi vägarbetet. De ökade hastigheterna kontrolleras genom att lotsen meddelar 
flaggvakten då hastigheterna stiger över 35 km/h förbi lotsen. Flaggvakten visar då rött och stoppar 
flödet förbi vägarbetet. I modellen görs detta genom att använda en detektor i slutet av vägarbetet som 
går in och visar rött vid trafiksignalen (flaggvakten) väster om vägarbetet.  
 
 

 

 



 

Figur 1: Skiss över området som har simulerats 
För varje flöde har sju stycken simuleringar genomförts och de resultat som presenteras nedan är ett 
medelvärden av körningarna för respektive flöde. Resultat från varje separat körning presenteras i 
Bilaga 1.  Anledningen till att flera körningar görs är för att ett stabilare resultat. Det som skiljer 
mellan de olika simuleringarna är slumpmässiga variationer i förarbeteende och ankomstfördelning av 
fordon i modellen. I vissa fall kan dessa skillnader innebära stora skillnader i resultaten. 
 
Avgränsningar 
När systemet används i verkligheten styrs ”signalerna” av personer som har möjlighet att göra 
bedömningar utifrån de olika trafiksituationer som uppstår. I modellen kan dessa bedömningar inte 
göras utan allt är styrt med bestämda regler. Detta kan medföra att vissa situationer som uppkommer i 
modellen kan verka lite tveksamma. Detta gäller främst om det uppkommer tidsluckor vid flaggvakten 
samtidigt som kön från lotsen i stort sett sträcker sig till vakten. Då visar flaggvakten i modellen rött 
om tidsluckan överstiger det värde som angivits i VISSIM även fast fordonet som kommer till vakten 
endast har några meter till framförvarande fordon i kolonnen.  Även den funktion i modellen som går 
in och bryter fordonsflödet om hastigheterna blir för höga vid lotsen kan bidra till att tveksamma 
trafiksituationer uppstår. Detta sker främst vid höga flöden då kolonnen bakom lotsen är lång och 
trafiken blir väldigt ryckig. I vissa delar av kolonnen kan trafiken nästan vara stillastående för att 
sedan, när proppen börjar släppa, stiga över de hastigheter som lotsen håller. Om detta sker vid den 
detektor som styr flaggvakten kan denne gå in och bryta flödet även fast det står bilar kvar i kö. 
 
Modellparametrar 
I VISSIM slumpas förarbeteende för de olika fordonen i nätverket. Under detta projekt har 
standardinställningar använts. Nedan visas den önskade hastigheten för fordon som passerar 
vägarbetet. I diagrammet går att utläsa att den önskade hastigheten är jämt fördelad mellan 40 – 45 
km/h.  
 

 
Figur 2: Fördelning av önskad hastighet 
 
Den önskade hastigheten för fordonen går att justera genom att ändra på linjen i diagrammet. Om 
linjen istället gått vågrätt från det nedre vänstra hörnet till markeringen där det står 42,4 för att därefter 
fortsätta lodrätt upp till den övre delen av diagramfönstret och sedan återigen gå vågrätt ut till det övre 
högra hörnet hade alla fordon önskat hålla en hastighet av exakt 42,4 km/h. 
 

 



 

I diagrammen nedan visas önskad acceleration för personbilar (Car) och tyngre fordon (HGV). Ur 
diagrammet går att utläsa att ett tyngre fordon som håller en hastighet på 20 km/h har en önskad 
acceleration på 1,3 m/s2 men detta värde varierar mellan 0,4 -2,0 m/s2.  

 
Figur 3: Acceleration för tunga fordon. Y-axel anger acceleration och x-axel anger aktuell hastighet 
 
Diagrammet nedan visar önskad acceleration för en personbil. Vid en hastighet på 50 km/h ligger den 
önskade accelerationen på 2,0 m/s2 men varierar mellan 0,9 – 3,3 m/s2. 

 
Figur 4: Acceleration för personbilar. Accelerationen visas på y-axel och hastighet på x-axel. 
 
Om det inte finns några särskilda skäl bör standardinställningarna användas. Om inställningarna 
ändras finns risk för att trafikbeteendet inte blir verklighetstroget. 
 

 



 

Resultat 
I resultat presenteras hur kötider och kölängder vid flaggvakten varierar beroende på flödet in i 
modellområdet. Även hastigheter har studerats för att undersöka om farten vid vägarbetet påverkas vid 
olika flöden.  
 
Fordon i modellen räknas till kön om deras hastighet sänks under 5 km/h. De fortsätter sedan att ingå i 
kön till dess att de når en hastighet som överstiger 10 km/h eller att avståndet till framförvarande 
fordon blir längre än 20 meter. 
 
Kötid och kölängd 
I figuren nedan visas kötiderna vid flaggvakten. Kötiden i sekunder anges på y-axeln medan flödet 
anges på x-axeln. Den rosa och turkosa linjen visar den högsta uppmätta kötiden för de olika 
längderna på vägarbetet. Den mörkblå och den gula linjen visar en medelkötid för samtliga fordon 
under den timma simuleringen gjorts för de båda längderna. 
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Figur 5: Tid i kö vid flaggvakten 
 
I figuren ovan går det se att det sker en kraftig ökning av kötider då flödet ökar från 700 till 800 
fordon per timma då vägarbetet är 200 meter långt. Vid ett flöde på 700 fordon per timma ligger den 
genomsnittliga kötiden på cirka 50 sekunder medan motsvarande siffra för ett flöde på 800 fordon per 
timma är knappa 150 sekunder. När längden på vägarbetet ökar, ökar även kötiderna. Vid ett flöde på 
600 fordon i timman ligger kötiderna runt 70 sekunder för att sedan öka till drygt 350 sekunder vid ett 
flöde på 700 fordon.  
 
Även kölängden i meter vid flaggvakten har studerats och visas i figur 3 nedan. Detta mått är något 
missvisande då den maximala kölängden som kan redovisas i VISSIM är 510 meter. Denna längd nås 
för flera av körningarna vid flödet 800 fordon per timma då vägarbetslängden är 200 meter och redan 
vid ett flöde på 700 fordon då längden på vägarbetet är 400 meter. Även här går det att se att köerna 
ökar markant då flödet in i modellen stiger från 700 till 800 respektive från 600 till 700 fordon per 
timma. 
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Figur 6: Kölängd vid flaggvakten 
 
Fordon förbi Flaggvakt 
Att systemet får kapacitetsproblem vid tidigare nämnda flöden visas även i figur 4 nedan. I 
diagrammet visas antalet fordon som passerar flaggvakten för olika flöden in i modellen. På y-axeln 
visas antalet fordon som passerar förbi flaggvakten medan x-axeln anger antalet fordon som matas in i 
systemet. Vid flöden upp till 700 fordon per timma in i systemet passerar lika många fordon förbi 
flaggvakten då vägarbetsområdet är 200 meter. Vid högre flöden blir köerna vid flaggvakten längre 
och färre fordon passerar flaggvakten jämfört med hur många som matas in modellen. Då vägarbetet 
är 400 meter långt klarar modellen av att hantera flöden upp till 600 fordon per timma. Därefter har 
modellområdet nått sin maximala kapacitet och flödet förbi vakten stagnerar. 
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Figur 7: Antal fordon som passerar förbi flaggvakten 

 



 

Hastigheter 
Hastigheterna förbi vägarbetet och flaggvakten visas i figurerna nedan. Det går att se att 
medelhastigheten förbi vägarbetet stiger något då flödet ökar från 500 till 700 fordon per timma för att 
därefter plana ut då vägarbetet är 200 meter. Maxhastigheterna vid denna längd påverkas inte av 
flödet. Då vägarbetet är 400 meter förändras inte hastigheterna vid vägarbetet utan ligger plant vid alla 
flöden, detta gäller både maxhastigheten och medelhastigheten.  
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Hastigheterna förbi flaggvakten varierar inte heller med olika flöden utan ligger kring samma värden i 
alla scenarier.  
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Sammanfattning 
Lotsmetoden fungerar bra vid flöden upp till och med 700 fordon per timma i den riktning där lotsen 
kör då längden på vägarbetet är 200 meter långt. När flödet ökas från 700 till 800 fordon per timma 
sker en markant ökning av kötider och kölängder. Den genomsnittliga kötiden vid ett flöde på 700 
fordon är cirka 50 sekunder och kölängden är då i snitt 100 meter. Detta går att jämföra med 
motsvarande värden för ett flöde på 800 fordon i timman som är cirka 150 sekunder och drygt 300 
meter. 
 
Då längden på vägarbetet ökar från 200 till 400 meter, minskar kapaciteten för lotsmetoden. Vid denna 
längd fungerar metoden vid flöden upp till 600 fordon i timman. När flödet är 600 fordon i timman in i 
modellen är den genomsnittliga kötiden cirka 70 sekunder. Denna tid ökar sedan till drygt 350 
sekunder när flödet ökar till 700 fordon i timman.  
 
Även då antalet fordon som passerar flaggvakten studeras går det att se på en tydlig förändring då 
flödet ökas från 700 till 800 respektive från 600 till 700 fordon i timman. När flödet är 700 fordon i 
timman eller lägre och vägarbetet är 200 meter långt är det lika många fordon som passerar 
flaggvakten som det är fordon som matas in i systemet. Detta betyder att lotsen klarar av att avveckla 
de köer som blir vid flaggvakten. När flödet ökas till 800 fordon in i systemet ökar inte antalet fordon 
förbi flaggvakten i samma takt utan köerna vid vakten växer. Detta beteende går även att se vid ett 400 
meter långt vägarbete då lika många fordon passerar flaggvakten som det är fordon som matas in i 
modellen vid flöden upp till 600 fordon i timman. Därefter växer köerna och antalet fordon som 
passerar flaggvakten är färre än antalet fordon som matas in i modellen. 
 
Hastigheterna förbi vägarbetet påverkas inte i så stor grad av olika flöden. En viss ökning av 
hastigheten sker när flödet ökar vid det kortare vägarbetet. Detta beror troligen på att längden på 
kolonnerna ökar då flödet ökar och då blir lotsens påverkan på de sista fordonen i kolonnen mindre. 
Vid en kort kolonn ligger fordonen och följer precis bakom lotsen och hastigheten hålls då till lotsens 
nivå.  När kolonnens längd ökar blir förarbeteendet i kön mer ryckigt. Om något fordon långt fram i 
kön bromsar, leder detta till att fordonen bakom bromsar och detta kan medföra att fordon längre bak i 
kolonnen kommer att behöva stanna. När dessa fordon sedan accelererar, gör de det utan inverkan av 
lotsen och kommer således att försöka hålla en högre fart än lotsen. Vid det längre vägarbetet fås 
längre kolonner redan vid ett flöde på 500 fordon i timman. Detta beror på att det tar dubbelt så lång 
tid för lotsen att köra sin sträcka och då hinner köer byggas upp redan vid ett flöde på 500 fordon i 
timman.   
 
Diskussion 
Resultaten från simuleringarna ger en antydan över vilka flöden som kan hanteras vid lotsning av 
trafiken. Flöden runt 700 fordon i timman kan lotsas förbi en 200 meter lång vägarbetsplats utan att 
kötiderna överstiger en minut. När flödet kommer upp mot 800 fordon i timman uppstår däremot 
problem, exakt vart gränsen går är omöjligt att säga.  
 
Ett flöde på 700 fordon i timman är dock relativt högt för en 2+1-väg i Sverige, speciellt om det går att 
undvika att arbeta under max-timmarna. På väg 222 vid Mölnvik, där vardagsdygnsflödet ligger runt 
10000 fordon i var riktning, skulle det tillexempel att gå att använda lotsmetoden i riktning mot 
Stockholm alla tider utom mellan klockan 06:00 – 09:30 på morgonen och möjligen också runt 
klockan 16 på eftermiddagen. I riktning från Stockholm skulle metoden gå att använda alla timmar 

 



 

utom mellan klockan 14:00 – 19:00. Denna väg är en av de hårdast trafikerade 2+1-vägarna i Sverige 
med en årsdygnstrafik runt 22 000 fordon.  
 
På grund av att lotsmetoden endast klarar flöden upp till cirka 700 fordon per timma kan detta medföra 
att metoden tidsbegränsar vägarbetet. Därför går metoden inte att använda under tillexempel en hel 
dag på de vägar där vissa timmar har ett flöde som överstiger 700 fordon. Vad gäller arbetet med att 
reparera vajerräcken borde detta dock inte vara något problem då dessa arbeten inte tar så lång tid.  
 

 



 

Bilaga 1 
Kötider och kölängder vid ett 200 meter långt vägarbete. 
 
500 fordon/timma 600 fordon/timma

Vid flaggvakten Vid flaggvakten
Kötid vid flaggvakt (s) Kötid vid flaggvakt (s)

Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon
32 35 147 30,5 72,8 507 32 60 212 39,3 93,4 587
42 38 158 32,3 95 503 42 50 247 32,2 82,2 603
53 44 188 36,6 98,2 500 53 65 234 42,4 130 597
66 40 205 34,1 77,4 499 66 55 283 35,4 104,2 605
9 44 194 39,1 92,2 498 9 56 218 36,8 110,4 609

17 44 196 37,5 104,8 493 17 75 301 47,3 143 598
85 34 168 30,2 77,4 492 85 60 264 38,7 111,2 601

Medel 40 179 34 88 499 Medel 60 251 39 111 600

700 fordon/timma 800 fordon/timma

Vid flaggvakten Vid flaggvakten
Kötid vid flaggvakt (s) Kötid vid flaggvakt (s)

Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon
32 76 281 39,2 105,4 683 32 142 395 57,4 155,2 777
42 104 327 50,5 158,8 702 42 379 510 201,2 371 731
53 96 370 47,6 146 685 53 355 510 160 296,8 752
66 86 289 43,3 109,8 711 66 390 510 196,6 307 752
9 119 399 55,6 140,8 712 9 364 510 152,9 256,8 762

17 152 509 69,6 204 679 17 321 510 143,5 286,2 741
85 71 298 37,4 103,2 696 85 237 510 98,1 261,8 746

Medel 101 353 49 138 695 Medel 313 494 144 276 752

900 fordon/timma 1000 fordon/timma

Vid flaggvakten Vid flaggvakten
Kötid vid flaggvakt (s) Kötid vid flaggvakt (s)

Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon
32 394 510 161,5 319,8 798 32 420 510 253,4 364,2 761
42 361 510 198,5 372,8 776 42 405 510 228,3 372,2 777
53 387 510 208,8 377 786 53 405 510 240,9 356,8 752
66 402 510 230,1 451 753 66 388 510 222,9 373,4 788
9 405 510 227,4 360,2 767 9 415 510 248,4 386,4 754

17 405 510 209,2 380,4 771 17 401 510 225,7 380,2 770
85 378 510 211,6 374,4 759 85 415 510 240,5 376,2 756

Medel 390 510 207 377 773 Medel 407 510 237 373 765

Kölängd vid flaggvakt (m)Kölängd vid flaggvakt (m)

Kölängd vid flaggvakt (m) Kölängd vid flaggvakt (m)

Kölängd vid flaggvakt (m) Kölängd vid flaggvakt (m)

 
 

 



 

Bilaga 2 
Hastigheter vid vägarbetet och flaggvakten då vägarbetet är 200 meter långt. 
500 fordon/timma 600 fordon/timma

Random Seed Medel Max Medel Max Random Seed Medel Max Medel Max
32 25,8 42,2 24,4 35,5 32 27,7 44 24,9 34,4
42 25,2 45,5 24,9 35,9 42 27,1 44,5 24,6 33,2
53 25,6 41,2 25,2 34,4 53 26,6 42,5 24,9 34,9
66 25,9 43,4 24,2 34,1 66 27,3 43,2 23,9 35,7
9 25,6 44,2 24,6 35,9 9 27,8 44,4 23,8 34
17 26,2 43,1 24,9 35,7 17 27,3 43,7 25,6 35,2
85 25,6 43,2 25,4 34,3 85 27,4 43,4 25,4 34

Medel 26 43 25 35 Medel 27 44 25 34

700 fordon/timma 800 fordon/timma

Random Seed Medel Max Medel Max Random Seed Medel Max Medel Max
32 30,2 43,7 24,8 35,3 32 30,7 43,2 25,7 41,8
42 28,5 43,1 25,5 35,7 42 27,4 42,6 25,7 33
53 28,1 42,5 24,7 35,3 53 28,5 43 24,4 35,7
66 28,7 43,6 24,6 34,6 66 28,4 42,3 25 36,1
9 28,8 43,6 24,2 35,3 9 28,5 42,3 24,9 33,3
17 28,7 43,1 25,8 33,8 17 28,8 43 25,8 35,5
85 28,8 43 25,6 33,5 85 28,2 43,2 25,8 33,3

Medel 29 43 25 35 Medel 29 43 25 36

900 fordon/timma 1000 fordon/timma

Random Seed Medel Max Medel Max Random Seed Medel Max Medel Max
32 31,5 43,8 25,6 34,4 32 31,1 43,4 25,4 35,3
42 28,1 42,9 25,6 36,2 42 28 43,1 25,5 34,6
53 28,2 42,3 25,3 35,8 53 28,5 42,7 24,7 35,4
66 27,8 42,9 25 35,5 66 28 42,7 25,3 40,7
9 28,6 42,4 24,7 35,2 9 28,7 42,7 23,9 37,8
17 28,7 43,5 25,9 33,6 17 28,9 43 25,8 34,2
85 28,6 42,9 25,8 33,9 85 29,7 43,4 25,8 34,4

Medel 29 43 25 35 Medel 29 43 25 36

Hastighet vid FVHastighet vid VAHastighet vid FVHastighet vid VA

Hastighet vid VA Hastighet vid VAHastighet vid FV Hastighet vid FV

Hastighet vid FV Hastighet vid FVHastighet vid VA Hastighet vid VA

 

 



 

Bilaga 3 
Kötider och kölängder vid ett 400 meter långt vägarbete. 
 
500 fordon/timma 600 fordon/timma

Vid flaggvakten Vid flaggvakten
Kötid vid flaggvakt (s) Kötid vid flaggvakt (s)

Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon
32 65 240 53,4 126,4 507 32 100 315 66,3 158,4 594
42 77 251 60,5 151,6 501 42 123 383 74,9 169 606
53 69 266 56 125,4 493 53 144 459 87,9 257,8 590
66 70 292 56,7 134,8 505 66 99 326 61,3 154,2 584
9 77 291 64,3 139,4 503 9 105 337 66,7 168,4 590

17 70 221 48,2 195 482 17 138 465 84,5 240,2 598
85 61 216 51,6 127,2 497 85 92 347 59,4 137 599

Medel 70 254 56 143 498 Medel 114 376 72 184 594

700 fordon/timma 800 fordon/timma

Vid flaggvakten Vid flaggvakten
Kötid vid flaggvakt (s) Kötid vid flaggvakt (s)

Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon
32 396 510 255,2 397,2 611 32 425 510 304 397,4 619
42 342 510 227,4 397,8 618 42 396 510 278,1 404 628
53 345 510 220,8 452,8 601 53 403 510 289,7 468,2 611
66 360 510 238,4 399,4 633 66 392 510 270,5 405,2 637
9 371 510 257,1 403,6 614 9 398 510 286,4 413,8 626

17 359 510 247,7 407,4 615 17 414 510 296,7 439,8 616
85 329 510 170,4 324,6 647 85 384 510 264 486,4 630

Medel 357 510 231 398 620 Medel 402 510 284 431 624

900 fordon/timma 1000 fordon/timma

Vid flaggvakten Vid flaggvakten
Kötid vid flaggvakt (s) Kötid vid flaggvakt (s)

Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon Random Seed Medel Max Medel Max Antal fordon
32 429 510 318,8 399,8 617 32 428 510 322,7 397,6 619
42 414 510 318,1 605,8 597 42 417 510 302 404,6 628
53 412 510 331,1 252,2 577 53 409 510 302,6 469,6 624
66 396 510 282,8 462,6 635 66 397 510 290,3 489 635
9 395 510 296 453,9 617 9 415 510 302,5 415,2 620

17 417 510 307,4 435,5 628 17 409 510 303,7 436 601
85 400 510 290,4 472,2 626 85 397 510 288,7 504,8 631

Medel 409 510 306 440 614 Medel 410 510 302 445 623

Kölängd vid flaggvakt (m) Kölängd vid flaggvakt (m)

Kölängd vid flaggvakt (m) Kölängd vid flaggvakt (m)

Kölängd vid flaggvakt (m) Kölängd vid flaggvakt (m)

 

 



 

Bilaga 4 
Hastigheter vid vägarbetet och flaggvakten då vägarbetet är 400 meter långt. 
 
500 fordon/timma 600 fordon/timma

Random Seed Medel Max Medel Max Random Seed Medel Max Medel Max
32 28,9 42,9 24,9 45 32 29,6 43,3 25,2 35,7
42 28,6 42,5 25,5 36,2 42 29 42,4 25,6 41,3
53 27,1 43,4 24,5 38,1 53 26,6 42,9 24,7 33,3
66 26,1 42,9 25,3 38,6 66 26,2 42,9 25,2 37,6
9 27 42,6 24,5 34,2 9 27,4 43 25,2 35,8
17 27,6 42,4 25,2 40,2 17 28,1 42,5 25,8 39,3
85 29 42,9 24,7 39,2 85 29,6 43,4 25,5 33,5

Medel 28 43 25 39 Medel 28 43 25 37

700 fordon/timma 800 fordon/timma

Random Seed Medel Max Medel Max Random Seed Medel Max Medel Max
32 29,7 43,2 25,5 33,9 32 30 42,9 25,5 35,4
42 29,2 42,8 26 37,3 42 29,2 43,2 25,7 34,4
53 27,2 43,6 25,2 35,1 53 27,6 43,6 25,2 34,8
66 27,7 43 25,5 33,6 66 27,5 43,7 25,5 34,8
9 27,3 43 25 33,9 9 27,6 43,4 25 33,8
17 28,2 43,1 26,2 34,3 17 27,6 42,8 25,9 41,3
85 29,6 42,9 25,3 32,9 85 29,4 42,9 25,5 33

Medel 28 43 26 34 Medel 28 43 25 35

900 fordon/timma 1000 fordon/timma

Random Seed Medel Max Medel Max Random Seed Medel Max Medel Max
32 30,5 43,3 25,6 34,2 32 30,2 43,3 25,6 34,9
42 28,6 42,9 25,9 33,9 42 29 43,1 25,5 34,7
53 26,8 43,5 24,9 33,2 53 27,2 43,3 24,9 37,2
66 27,1 43,2 25,2 35,4 66 27,5 43,2 25,1 35,5
9 26,1 42,5 25,2 38,8 9 27,3 43,6 25 36,6
17 29,4 42,7 26 35,9 17 28 42,9 26,1 39,9
85 29,5 42,8 25,6 33,4 85 29,2 43,6 25,5 33,4

Medel 28 43 25 35 Medel 28 43 25 36

Hastighet vid VA Hastighet vid FV Hastighet vid VA Hastighet vid FV

Hastighet vid VA Hastighet vid FV Hastighet vid VA Hastighet vid FV

Hastighet vid VA Hastighet vid FV Hastighet vid VA Hastighet vid FV
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