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Kövarningssystem  – Detektorer känner av och styr
Ett kövarningssystem används för att varna för köer, för att 
på så sätt undvika upphinnandeolyckor.

Ovanför vägen sitter sensorer som känner av trafikflödet 
och hastigheten. När trafiken tätnar och hastigheten sjunker 
till en viss nivå visar systemet automatiskt på omställbara 
vägmärken en symbol att det är kö eller anger en rekommen-
derad högsta hastighet. När hastigheten sjunker snabbt går 
det dessutom en varning till trafikledningscentralen som 
genom kameror längs vägen kan undersöka vad som orsakar 
inbromsningarna.

Vid ett stillastående fordon eller en olycka stänger trafik-
ledningscentralen av ett eller flera körfält, men avstäng-
ningarna görs även planerat vid vägunderhåll och liknande.
Ett rött kryss i körfältssignalerna visar då vilka körfält som 
stängts av. 

Kövarningssystem och variabla 
hastigheter

Köer kan uppstå så oväntat och plötsligt att 
bakomvarande bilar inte hinner stanna. Likaså 
uppstår ofta situationer när det till exempel är 
risk för halka, när det finns korsande fordon 
eller oskyddade trafikanter på vägen. På motor
trafiklederna finns system som har till uppgift 
att förebygga olyckor genom att i tid varna för 
köer eller hinder på vägen. 

Variabla hastigheter – Anpassar hastigheten till 
trafiksituationen
På trafikleder med högre hastigheter finns omställbara väg-
märken som automatiskt anpassar hastigheten till trafik-
hastigheten och trafikflödet på delar av eller hela vägen. Vid 
tät trafik sänks hastighetsangivelsen på körfältssignalerna. 
På motsvarande sätt höjs hastighetsangivelsen vid låg trafik 
på vägen. Variabla hastigheter används när det till exempel 
är risk för halka, köbildning, eller när det finns korsande 
fordon eller oskyddade trafikanter på vägen. 

Omställbara vägmärken med olika innebörd
Längs trafiklederna finns olika elektroniskt omställbara väg-
märken.

Risk för kö.

Rekommenderad högsta hastighet. Genom att följa 
rekommendationen bidrar du som trafikant till att 
skapa ett jämnare trafikflöde och ökad framkomlighet.

Förbudsmärke. Kör du över den angivna hastigheten 
kan du bötfällas.

Avstängt körfält, förbjudet att passera.

Byt fil (i pilens riktning).
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Queue warning system – Detectors monitor and 
control
A queue warning system is used to warn traffic of queuing, 
in order to avoid rear-end collisions.

Sensors are located above the road and register traffic flow 
and speed. When traffic become heavy and speeds drop to a 
specified level, the system automatically uses variable message 
signs to show a symbol indicating that there is queuing or 
suggests a recommended speed. When speeds rapidly drop, 
then a warning is also sent to the traffic management centre, 
which can use CCTV-cameras along the road to find out why 
traffic is slowing.

In the event of a break down or an accident, the traffic 
management centre closes one or more lanes, though this 
type of closure also takes place during planning road main-
tenance or other road measures. A red cross signal indicates 
which lanes are closed.

Queue warning system and 
variable speeds

Queues can appear so unexpectedly and suddenly 
that approaching cars may not have time to 
slow down. Other similar situations often occur, 
such as icy road conditions, crossing traffic or 
unprotected road users on the road. On main 
arterial roads there is a system designed to 
prevent accidents by warning in advance of 
queues or other obstacles on the road. 

 
Variable speeds – Adapting speed to the traffic 
situation
On traffic routes with higher speeds there are variable message 
signs that automatically adapt speed to traffic speed and 
traffic flow on parts of or the entire road. In heavy traffic, 
 recommended speeds are reduced on lane signals. In a similar 
way, speeds are raised when traffic volume is low. Variable 
speed are used in situations such as icy road conditions, 
queuing, or when there is crossing traffic or unprotected road 
users on the road.

Different types of variable road signs
There are different types of electronic variable message 
signs along the roads.

Risk for queues.

Recommended speed limit. By following recommenda-
tions, road users contribute to the creation of a smoother 
traffic flow and improved accessibility.

Prohibitory sign. If you exceed the stipulated speed limit 
then you may be fined.

Closed lane, do not pass this sign.

Change lane (in the direction of the arrow).
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